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APRESENTAÇÃO

“Sim senhores, o Rio tem o seu Sertão. E que sertão maravilhoso, a 
cujas verdes portas se pode bater de automóvel, em escassas horas.... 
Que sertão sumptuoso, debruado de grimpas ainda frondosas, cachoan-
do aguas de altas vertentes, ondulando em vales belíssimos, escavando-
-se em lagoas de fundo cristalino” (Corrêa, 1936 P.4)

O olhar geográfico nos permite compreender a realidade acima descrita por 

Magalhães Corrêa em sua celebrada obra “o Sertão Carioca” em 1936, ao ser 

comparado ante a paisagem hoje em evolução nos faz entender que há uma forte 

ligação simbólica do qual a população residente do recorte em questão tem de 

seu lugar. E é assim que o chamado “sertão” é percebido, concebido e também 

entendido, sejam por moradores, sejam ou mesmo pesquisadores. 

Essa teia, ou gama de relações existentes na região, bem como em qual-

quer outra localidade, sentimentos de pertencimento ao lugar de vivencia e exis-

tência marca a o que é Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro como também 

a RMRJ (Região Metropolitana do Rio de Janeiro), um lugar marcado por sua 

riqueza Histórico-geográfico e cultural, simplesmente por conter em seus traços 

de vivencia amarradas ao território e mais marcantes, os resquícios de uma viver 

específico e atualmente em constante transfiguração.

Essas características vem sendo década pós décadas sendo postas em 

cheque ou duramente confrontadas, vista a expansão do modo de reprodução 

do espaço urbano, alguns autores chamam atenção para o fato de surgirem no 

Estado do Rio de Janeiro novos centros metropolitanos.  A partir disto, se consi-

deramos Região Metropolitana como uma forma e estrutura urbana resultante do 

processo de metropolização, estamos diante, atualmente, de uma nova reestru-

turação produtiva do processo de metropolização, que vem acorrendo desde a 

década de 1970 no Estado do Rio de Janeiro, essa nova reestruturação é atre-

lada e fruto do processo de globalização ou de globalização econômica. Esse 

movimento tem produzido novas dinâmicas que no dizer de (Silva, 2015) são 

dispersão e ao mesmo tempo centralização metropolitana. São nesses novos 



recortes é que reconhecemos o global, é no local em que se manifesta os fluxos 

externos e internos que formam novas localidades. 

Nosso ponto de vista, e partindo do exposto, quando olharmos zona oeste 

à região metropolitana como um ponto de vista em expansão ou partindo dessas 

escalas categóricas, compreenderemos que nas diversas dinâmicas espaciais , 

hoje, fruto do recente processo de modernização de áreas antes não incorpora-

das a lógica de do processo de reprodução, vem causando  transformações nas 

relações sociais, modificando seu conteúdo, sua forma, informação, função e es-

trutura, ao  passo que, nesse processo, para entendermos as novas dinâmicas, 

deveremos, partir do espaço para ele retornar, por isso  a “Geograficidade, noção 

dardeliana que expressa a essência da relação homem-meio, é revelada por pai-

sagens, lugares, identidades e territorialidades manifestas e vividas na literatura, 

no cinema, na fotografia ou na vida cotidiana, [relações de produção, paisagem, 

manifestações simbólicas, problemáticas urbanas/ambientais- grifo nosso..”]( a 

experiência), é a que nos valemos como que norteia a centralidade da obra.

Assim sendo, nosso esforço coletivo de reunir obras em torno das diver-

sas Geograficidades é ímpar devido a variabilidade de questões, temáticas, pro-

blemáticas como também desafios atuais que mascaram e marcam o dia-a-dia 

das populações residentes na Oeste Carioca e Região Metropolitana do Estado. 

Fruto de pesquisas recentemente realizadas, por Doutores, Mestres, e Professo-

res de Geografia , propomos lançar luz, servir de alerta, fazer-nos refletir frente 

aos desafios cotidianos que enfrentamos como também residentes que somos, 

nosso esforço é que os assuntos e temas tratados possam abrir o entendimento 

tanto de pesquisadores, professores, pós-graduandos, mestres e doutores, mas 

também, e principalmente, residentes da Zona Oeste e Região Metropolitana, 

aos órgãos instituídos para debate, reflexões e soluções.

De acordo com o exposto o Autores Bruno Patrício e Matheus Albuquerque 

abordam o processo latente de metropolização na Economia no Estado, ressal-



tando o deslocamento produtivo e centralizador para o Norte Fluminense a partir 

do centro exploração petrolífera residente na bacia de campos, hoje, polo central 

de produção do recurso energético estrategicamente mais que importante poten-

cial de alavanca de desenvolvimento tanto do Estado quanto da nação. 

Em seguida, Débora Rodrigues aponta a utilização da água como recurso 

energético/existencial, como é gerenciado e produzido na Zona Oeste a partir da 

relação: Legislação sobre gerenciamento de bacias hidrográficas versus histórico 

de degradação das bacias hidrográficas para a partir disto traçar a historiografici-

dade da utilização e futuras ressalvas para a garantia do recurso.

Carla Pereria se utilizara da Comunidade do FOJO em Guapimirim/RJ, tra-

çando o histórico da utilização do solo na agricultura familiar, as lutas, as tramas 

e conquistas na produção e manutenção das famílias no sustento e desenvolvi-

mento da agricultura familiar como uma das que mais dizem respeito e é sinôni-

mo de produção sustentável no Estado.

Numa análise mais profunda e minuciosa, Rosilaine Silva e Débora Barbo-

sa, tratam do Entorno da Baía de Sepetiba, um dos principais pontos de enclave 

da cidade como também do Estado do Rio, bem como local de fluxos que interli-

gam a cidade, Estado e outros estados. Tratam das problemáticas que cercam o 

entorno da baía de Sepetiba, como os empreendimentos industriais que vem ao 

longo das décadas transformando a paisagem e o espaço da região bem como 

sua incorporação ao sistema produtivo do Estado. 

Thaís Furriel, em áreas de ocupações irregulares e regulares em áreas 

protegidas e de risco no em Seropédica/RJ, região de importante crivo social por 

conter a região da bacia hidrográfica que desagua na baia de Sepetiba, a esta-

ção de tratamento de águas CEDAE que alimenta a cidade do Rio, aponta a pro-

blemática da ocupação/pressão urbana que o processo de urbanização causa, 

analisando os riscos e possíveis solucionamentos.



Numa abordagem complementar, Willian de Castro busca compreender um 

recorte em Campo Grande, Rio de Janeiro, na Fazenda Montenegro (Condomí-

nio de luxo fechado) e a Vila Mangueiral que no mesmo recorte são espaciali-

dades completamente diferentes, mas complementares, desde as origens como 

também de produtividade que marcam a região.

Finalmente Matheus Albuquerque numa perspectiva cultural//simbólica           

procura discernir a partir das manifestações religiosas (Cristã/evangélica) quais 

pensamentos norteiam grande parte do público evangélico, e tenta delinear a 

partir do conceito histórico de religião como também de pensamentos da religião 

cristã e a partir da realidade contextual da Zona Oeste da Cidade a tendência das 

lideranças religiosas em apoio, desacordo, ora compondo, ora combatendo, ora 

pautas políticas na atualidade.

Matheus. N de Albuquerque

Paulo H. Araújo Barata

Willian. N de Castro

_______________________

Organizadores
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1. 

CAPÍTULO 1

A INCORPORAÇÃO 
DO NORTE FLUMINENSE 

NOS PROCESSOS DE 
METROPOLIZAÇÃO, 

PRODUÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO E 
INTERIORIZAÇÃO NA

 ECONOMIA DO ESTADO
 DO RIO DE JANEIRO

Matheus Nascimento de Albuquerque 
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INTRODUÇÃO

 A reestruturação produtiva, a ascensão dos neoliberais, o avanço das 

tecnologias e o crescente da globalização, ocorridas no sistema capitalista a 

partir dos anos 70, causaram transformações no espaço econômico mundial. O 

Brasil também sofreu essas mudanças.  Inclusive seus estados, assim como o 

Estado do Rio de Janeiro.

 Devido a isto, ocorreram importantes transformações tanto no espaço 

quanto na economia do Estado do Rio de Janeiro, como o esgotamento do 

modelo de industrialização que estava anteriormente centralizado na região 

metropolitana da cidade do Rio de Janeiro e o surgimento de novos pólos de 

destaque econômico no interior fluminense, vem alavancar à modernização e 

crescimento de importantes setores produtivos.

Um desses setores seria o extrativista de petróleo vem se destacando              

como principal atividade econômica localizada em grande parte no interior do 

Estado.

 Este artigo vem analisar os impactos econômicos, tecnológicos e a 

reestruturação da produção e as expectativas geradas tanto pelas atividades 

extrativistas quanto as de serviços no processo interiorização da economia 

fluminense, principalmente onde esta atividade industrial se localiza em grande 

parte, a Região Norte Fluminense.

 Ainda procura-se identificar os municípios de maior destaque na economia 

regional, podendo assim compreender até que ponto estes vem se constituindo 

como importantes pólos regionais, na rede econômica do Estado do Rio de 

Janeiro, transformando-se em importantes opções locacionais para pessoas e 

investimentos.

Desta maneira, o trabalho começa por um breve referencial histórico                  

que conta alguns fatos relevantes de formação e expansão do território norte 
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fluminense , passando pela configuração regional e territirial, entrando na 

situação atual da bacia de campos e falando ainda sobre os setores tecnológico 

e científico.

 Mostrar-se também como as atividades extrativistas afetaram o espaço da 

Região, por impulsionar outros setores da economia tanto do Norte Fluminense, 

como além dele.  

 Explica-se como os municípios são afetados pelas atividades extrativistas 

e os royalties do petróleo pagos aos municípios, pois, esses recursos que não 

tem sido empregados muitas das vezes pelas prefeituras de forma correta , e 

ainda as potencialidades que eles representam para a Região Norte Fluminense.

REFERENCIAL HISTÓRICO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

 Para entendermos o atual panorama de expansão e crescimento da região 

e que abrange não somente o município de Campos dos Goytacazes, mas tam-

bém todo seu entorno como Macaé, Conceição de Macabu, São João da Barra, 

Quissamã como também toda área de abrangência e influência de sua bacia e 

os resultados advindos da descoberta e extração, devamos ver sua evolução 

através do tempo e os processos que foram culminantemente importantes para 

esse Boom econômico que obviamente devido aos altos investimentos do capital 

externo e interno proporcionam o tal fenômeno e um futuro promissor para região 

com o potencial de exploração dos recursos ali existentes.

 Com a maior área do estado do Rio de Janeiro o atual Campos dos Goy-

tacazes era o campo dos índios goytacazes (que pode significar em português 

“corredores da mata” ou “índios narradores” essa vasta área fazia parte da ocu-

pação da parte da Capitania pertencente a Pero de Góis da Silveira, assim, com 

a intenção de povoamento, na a área foi posta um núcleo populacional a (Vila da 

Rainha), com o tempo e os sucessivos ataques dos índios, Pero de Góis abando-

nou a capitania. Passado o tempo o Rei de Portugal determinou ao governador 
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do Rio de Janeiro dividir as posses das capitanias e distribuíssem em sesmarias 

entre os colonos.

 Ao longo do tempo e muitas disputas territoriais por mais de um século 

entre os portugueses a grande parte do que hoje é o município foi ocupada prin-

cipalmente por criadores de gado e mais tarde prosperou com o ciclo da cana 

e seus engenhos e no ano de 1835 o vilarejo tornou-se cidade com o Nome de 

Campos dos Goytacazes.

 Tanto a pecuária quanto o café tiveram um papel preponderante que 

concerne a prosperidade na região do que antigamente chamavam os distritos 

de Cardoso Moreira e Italva que faziam parte da área, mas foram atualmente 

desmembrados de Campos dos Goytacazes.

 A região onde se situa o Município é fortemente enraizado e marcado por 

atividades econômicas que até hoje se encontram presentes como é o setor da 

indústria da cana de açúcar, porém devido a baixa modernização desses setores e 

devido a descoberta de petróleo em 1974 na Bacia de Campos, há uma mudança 

no perfil nacional de produção de petróleo e isso não é voluntariamente feito pois, 

é justamente a crise do petróleo mundial  que forçou essas profundas alterações 

na economia nacional

 O ERJ já vivia passando por um processo de descapitalização e perda de 

influência e posição econômica, pois foi até o meado anos 50 do século passado 

era Capital da República e por ser historicamente o estado da cidade da Colônia 

desde o sec. XVIII, do Reino de Portugal e capital do Império Brasileiro, isso é 

fortemente enraizado em toda a carga histórica que o estado contém, porém 

com a mudança da capital do para Brasília o Rio sofre perdendo a força de sua 

economia e o aparato administrativo estatal  por ser a capital e deixa de ser 

também um referencial de investimento com a perda da descentralização que já 

vinha ocorrendo.
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 A crise do Estado do Rio nos anos 70 está vinculada a mudança do modelo 

de produção industrial centado na cidade do Rio de Janeiro e também a influen-

cias externa internacionais com a descoberta do petróleo e isso é explicável, nos 

fins dos anos 70 todo o sistema produtivo capitalista passa por transformações e 

mudanças, devido a crise do sistema Fordista  de “acumulação flexível”, o novo 

modelo induz organizações e reestruturações nas atividades produtivas, corrobo 

rando para que empresas introduzam novas tecnologias para que não fiquem “ 

atrasadas” no mercado mundial, o motivo da descentralização também advém 

desse novo modelo pois força as empresas a se realocarem em novos espaços 

ainda não explorados, assim se afastando dos adensamentos populacionais indo 

para o interior, começando no processo a interiorização da economia fluminense, 

pois nesses locais os incentivos fiscais, os recursos e sindicatos mais organiza-

dos são  mais favoráveis para a instalação e  o crescimento da empresa. Soman-

do a forte ideologia neoliberal reforça a competição predadora das empresas, 

com reformas no Estado, e isso marca muitas mudanças politicas e econômicas.

Portanto. ERJ (Estado do Rio de Janeiro) sofreu e foi um dos mais im-

pactados com essa crise e reformas e todo o contexto referido, pois teve gran-

de dependência do seu desenvolvimento econômico do governo federal através 

das empresas, assim com a diminuição de gastos públicos vindos das reformas 

do Estado Nacional e crise no padrão de financiamento da economia brasileira 

agora, invés de serem investimentos do Estado passou-se para instituições in-

ternacionais. O ERJ viveu intensa dependência de investimento que já era vivida 

desde os anos 30 e um esvaziamento econômico desde os anos 80. Esses pro-

blemas agravam a disparidade produtiva econômica da Região Metropolitana e 

resto do estado carecendo de articulação entre si como diz  Santos:

Trata-se da unidade da Federação com maior concentração espacial em 
termos de produto e de população. Enquanto em todo estado de São Paulo 
e em todo estado de Minas Gerais são várias as opções locacionais para 
os investimentos industriais, no Rio de Janeiro é a região metropolitana 
que responde praticamente por toda a economia fluminense, uma vez 
que interior deste estado não apresenta o mesmo potencial que o interior 
daqueles dois outros”. (SANTOS, 2003, p. 72)
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Assim, viu-se necessário a superação desse processo de industrialização 

voltado e centrado na Região metropolitana do estado, ou seja, a interiorização  

industrial com bases industriais e tecnológicas de apoio em diversas localidades 

do Espaço, reconstruindo novas bases e setores com novas formas de organiza-

ção aumentando as expectativas e o crescimento.

 Esse processo de interiorização da indústria no ERJ é importante salientar 

que na época com a a crescente ideologia neoliberal de não intervenção estatal, 

o atual sistema de produção enrijecido e enfraquecido e dependente de finan-

ciamentos estatais, somando-se isso os entes federativos ganharam a partir dos 

anos 80 (com a constituição)  uma autonomia para poder formular suas próprias 

politicas econômicas portanto, cooptando e capturando diretamente da escala 

global os investimentos, fazendo com que as regiões que antigamente periféricas 

e marginalizadas agora pudessem ter autonomia das estratégias do seu desen-

volvimento e formação econômica:     

No caso do ERJ, municípios e regiões anteriormente marginalizados vi-
ram a oportunidade de se constituir como novos polos de crescimento 
econômico, abrindo perspectivas para uma centralização econômica na 
Região Metropolitana. O governo do ERJ também entrou nesta “guerra”, 
como por exemplo, o governo Brizola, em 1993 aprovou uma lei que 
prorrogara os prazos de recolhimento de ICMS para empresas que am-
pliassem seus investimentos no Estado (Oliveira, 2003).       

 Deve-se salientar que somente essas estratégias políticas é apenas um dos 

fatores para essa descentralização econômica e abertura e o desenvolvimento de 

economias antes inexploradas. É devido as atividades extrativistas que puseram 

na frente a região e o aprofundamento e adensamento da economia no interior 

do Estado, colocando- a região com um polo nacional de destaque, no que tange, 

os investimentos, desenvolvimento, crescimento e lucratividade.
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CONFIGURAÇÃO REGIONAL/TERRITORIAL

 O Estado do Rio de Janeiro é dividido em oito regiões de governo 

administrativo segundo a CEPERJ: Esta divisão está apoiada na Lei n° 1.227/87, 

que aprovou o Plano de Desenvolvimento Econômico e Social 1988/1991. 

Desde então, foram feitas algumas alterações tanto na denominação quanto na 

composição dessas Regiões. São elas: Metropolitana, Noroeste Fluminense, 

Norte Fluminense, Baixadas Litorâneas, Serrana, Centro-Sul Fluminense, Médio 

Paraíba e Costa Verde.

Figura 1

            

Fonte: http://www.ceperj.rj.gov.br/ceep/info_territorios/Reg%20Gov_2013.pdf

 A atual área do município de Campos dos Goytacazes faz parte da Região 

Norte Fluminense, ao qual fazem parte: Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, 

http://www.ceperj.rj.gov.br/ceep/info_territorios/Reg%20Gov_2013.pdf
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Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabopoana, São João da Barra 

e Carapebus. Região que atualmente tem sido vista com uma das que mais 

cresceram tanto o cenário regional quanto no nacional.

 Campos dos Goytacazes é o maior município fluminense com uma área 

de 4.026,7 Km² que corresponde quase que a metade da área de toda a região 

Norte Fluminense, tendo os seus limites com quase todos os outros municípios 

da região e também com uma população de 463.731 de habitantes tendo mais da 

metade da população da região tendo um exponencial crescimento populacional 

sendo o 36º do Estado.

Figura 2

 Fonte: http://www.gifex.com/brazil_maps/North_Region_Map_Rio_Janeiro_State_Brazil.htm 

 

http://www.gifex.com/brazil_maps/North_Region_Map_Rio_Janeiro_State_Brazil.htm
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SITUAÇÃO ATUAL

 Historicamente o bloco regional foi marcado tradicionalmente e ainda 

carrega traços de suas heranças açucareiras e cafeeiras, essa agroindústria por 

séculos perdurou no Norte Fluminense, até que nas ultimas décadas os produtos 

– petróleo e gás assumiram e assumem um papel hegemônico das atividades na 

região elevando- a com uma das principais do estado e muito visada nacionalmente 

e internacionalmente. A extração dos recursos naturais é o fator principal para o 

crescimento do PIB estadual:

“... a Fundação Ceperj divulgou, no início de 2016, uma nova série sobre 
o PIB dos municípios para os anos de 2010 a 2013, com a reformulação 
do ano de referência. Além da capital, que representou 5,3% do PIB 
brasileiro em 2013, Campos dos Goytacazes se destacou com 1,1%, por 
conta da indústria extrativa de petróleo. Um grupo de cinco municípios 
manteve a liderança e concentrou 64,0% da economia estadual em 2013 
(contra 64,9% em 2012): Rio de Janeiro (45,1% em 2013 e 43,9% em 
2012); Campos dos Goytacazes (9,3% e 10,4%); Duque de Caxias (4,0% 
e 3,8%); Niterói (3,2% e 3,1%); e Macaé (3,1% e 3,0%).”  ( TCE- RJ, 
2015, p. 80)

Figura 3

Fonte: CEPERJ
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 Ressaltamos que a região Norte fluminense é fundamentalmente importan-

te para os resultados devido ás extrações de petróleo e gás alocando não somen-

te a região como também no município de Campos dos Goytacazes que o coloca 

nos rankings do PIB estadual como mostram os gráficos. Tal aumento é devido 

ao recebimento dos royalties advindo da extração, que com isso os municípios 

têm alocando essas verbas em melhorias e investimentos urbanos, acarretando 

o importante estudo da área nos resultados desses investimentos para um me-

lhor aproveitamento justo e um verdadeiro desenvolvimento sócio-espacial (“... o 

desenvolvimento sócio-espacial como um processo de superação de injustiças 

e conquista da autonomia”- ( Sousa, Marcelo,2015.p.284) da região abrangendo 

as necessidades: Sociais, Econômicas, Políticas, Culturais e assim por diante, 

para que não forme desigualmente sub-regiões (como já vem acontecendo) onde 

essas atividades não exercem influencia e não faz o desenvolver da localidades 

as margens de todos os processos, Santos já assinalava:

(...) embora o Estado seja o fator numero um para tudo que concerne o 
espaço, mesmo em suas menores subdivisões existem desenvolvimentos 
que momentaneamente escapam ao seu poder; (...) isto se deve ao fato 
de que um grupo de variáveis e um pedaço de território são suscetives 
de interações de natureza múltipla, dependentes da escala respectiva. 
(SANTOS, 2002, p. 228).

Somam-se esses dados com a maior concentração das empresas industriais 

no município como também a agroindústria no município são fatores somatórios 

no crescimento do PIB e são esses fatores que o colocam com o papel polarizador\

centralizador da região.
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Figura 4 - Campos dos Goytacazes - Estudos Socioeconômicos 2015 – TCE- RJ

 Porém mesmo com tantos investimentos e crescimento econômico a região 

ainda enfrenta graves problemas socioeconômicos, pois o aproveitamento ou 

seja, a distribuição da renda das atividades ainda não são bem alocadas, isso 

contribui para o crescimento desigual das localidades, pois devido à resistência 

de administrações devido a atividades econômicas complementares não muito 

modernizadas, enrijece setores o desenvolvimento de algumas áreas e isso é 

visto espacialmente materializado como  diz: Jayme Barral Neto e Romeu e Silva 

Neto: 

Na Região Norte Fluminense ainda há uma forte herança econômica 
ligada às atividades agrícolas e pouco modernizadas, com destaque para 
o setor sucro-alcooleiro.  Demodo complementar, a região ainda enfrenta 
uma grande resistência e um forte regionalismo(ou coronelismo) (Cruz, 
2004) por parte dos poderes mais conservadores em relação a novas 
alternativas empreendedoras e diversificadas para a economia.” (JAYME 
BARRAL NETO; ROMEU E SILVA NETO. 2016. p5.)
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 Vamos falar da Bacia de Campos, sua estrutura e seu entorno do parque 

tecnológico que circunda hoje a principal região produtora de petróleo do País. 

Atualmente 40% da energia consumida no Brasil advêm da extração, os dados 

são relevantes se tratando no âmbito nacional e seus resultados.

A Bacia de Campos (sua zona de produção)  é formado pelos respectivos 

municípios: Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Campos dos 

Goytacazes, Carapebus, Casimiro de Abreu, Macaé, Quissamã, Rio das Ostras, 

São João da Barra e São Pedro da Aldeia., essa configuração é estruturada 

pela (ANP – Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis) tal órgão também 

define a Bacia de Campos como uma formação geológica sedimentar no subsolo 

marinho que se estende desde Arraial do Cabo/RJ até Vitória/ES:

A Bacia de Campos é a principal área sedimentar já explorada na costa 
brasileira. Ela se estende das imediações da cidade de Vitória (ES) até 
Arraial do Cabo, no litoral norte do Rio de Janeiro, em uma área de 
aproximadamente 100 mil quilômetros quadrados.( PETROBRAS, 2009).

 O advento de toda a produção da região é fruto da descoberta do petróleo 

na Bacia logo após a crise mundial de petróleo em 1973( alta dos preços 

internacionais do produto). A partir de então a região veio sendo investida para 

o desenvolvimento de tecnologia e para também da infraestrutura de receber a 

exploração nesse local até então agroindustrial. Devemos assinalar, tal época 

é a dos grandes investimentos estratégica e de magnitudes exorbitantes tendo 

objetivo modernizar o país.

 Na bacia hoje em existem mais de mil poços de petróleo e gás natural, 

as unidades de petróleo geram mais de um milhão de barris, e fez com que 

a região fosse cristalizada como a mais importante região produtora do país, 

respondendo hoje com 85% da produção de petróleo e 40% da produção de 

gás natural, servindo ainda hoje em dia com fortes expectativas para o futuro de 

investimentos e aumento da produção tendo em vista a exploração da camada 

do pré–sal.
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Essas expectativas trazem para o cenário um potencial enorme investimento 

a partir da Petrobras que visa o desenvolvimento nacional e de empresas de alto 

nível tecnológico internacional.

 Tal processo requer da indústria brasileira adaptação avanços tecnológicos 

ao mesmo tempo que coloca empresas brasileiras em concorrência com 

as grandes multinacionais. Os impactos gerados pela extração desde a 

descoberta coercitivamente (direta ou indiretamente) modificam e transforma 

socioeconomicamente a região devida seu resultado imediato e seu grande 

potencial.

 Como visto anteriormente os investimentos e demandas produzidas pela 

extração em toda a Bacia gera impactos ao mesmo tempo que necessita da mão de 

obra qualificada e especializada para as atividades na bacia, portanto verifica-se 

que em toda região da Bacia há uma quantidade relevante de cursos tecnológicos 

e científicos, de 422, 17 de cursos técnicos, 219 de cursos de graduação, 162 de 

pós, 24 de cursos de extensão, mas a concentração de tais cursos é centralizada 

em poucos municípios, município os quais detêm o maior contingente populacional. 

Soma-se isso a aeroporto criado e proximidade da capital do estado são fatores 

que favorecem e alavancam o crescimento, é de suma importância á criação e 

além da criação integração sócio-espacial (orgânica) do mesmo que garanta uma 

funcionalidade que atenda as demandas da produção, assim todo o processo 

integralizado fará parte da estrutura petrolífera desenvolvendo a região:

A implementação de um parque tecnológico na região da Bacia de 
Campos, na cidade de Cabo Frio deve-se ao fato da região ser responsável 
por mais de 80% da produção nacional de petróleo. Para atingir esse 
nível de produção, foram realizados muitos investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento para inovar os sistemas de produção e assim reduzir o 
tempo de maturação, ganhando assim, agilidade, flexibilidade operacional 
e uma enorme economia de outros investimentos. O desenvolvimento 
desses sistemas possibilitou a extração de petróleo de águas profundas 
e ultraprofundas. Novas tecnologias de produção e logística devem ser 
desenvolvidas devido a descoberta e exploração da camada do pré-sal. 
(PETROBRAS, 2009)



24 25

GEOGRAFICIDADES DO RIO DE JANEIRO: ZONA OESTE E REGIÃO METROPOLITANA

OS IMPACTOS SOFRIDOS

 Os estudos realizados por Terra (2003) que atestam a para uma concentra-

ção do complexo produtivo do petróleo e gás nos municípios de Campos e Ma-

caé, em detrimento aos demais municípios da região Norte Fluminense. Porém 

os impactos econômicos, espaciais e sociais não se restringem a esses dois mu-

nicípios, envolvem a região Norte Fluminense e vai além dela, manifestando-se 

de forma heterogênea nos municípios afetados.

 As atividades extrativistas passaram a servir como um “dínamo” para o 

fortalecimento da economia fluminense. Esta acaba por ser o epicentro de uma 

espécie de “efeito ondulatório” para fomento de outros setores da economia, 

criando, por assim dizer, “ondas” de crescimento em outras atividades, com con-

sequências na estrutura urbana das cidades.

 O setor extrativista, além de gerar empregos diretos, atrai inúmeras empre-

sas de apoio a prestadoras de serviço vinculados à exploração e produção de 

petróleo. Com relação ao crescimento demográfico da Região Norte Fluminense 

(ver Tabela 1),não se pode se perceber os problemas decorrentes a ele. Pois, as 

atividades extrativistas além de atraírem mão-de-obra qualificada para ocupar 

seus postos de trabalho, atraem também milhares de pessoas de diversas par-

tes do ERJ e do país, com pouca ou nenhuma qualificação para trabalhar num 

setor de alta tecnologia, incapaz de absorver este tipo de demanda. Isto contribui 

para a favelização, a informalidade e o aumento da violência, principalmente em 

Campos e Macaé que vem apresentando as maiores taxas de crescimento popu-

lacional da Região Norte Fluminense.
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Tabela 1 - População e crescimento demográfico nos municípios da Bacia de 
Campos do ERJ

Município
População 
em 1991 
(1000)

População em 
2000 (1000)

Taxa média de 
crescimento

anual
1991/2000 (%)

Rio das Ostras 18.22 36.42 8.07

Armação de Búzios 10.53 18.2 6.33

Cabo Frio 74.38 12.68 6.17

São Pedro da Aldeia 42.95 63.23 4.43

Casimiro de Abreu 15.62 22.15 3.99

Macaé

Quissamã 10.47 13.67 3.04

Carapebus 6.77 8.67 2.81

S. F. Itabapoana 33.36 41.15 2.38

Arraial do Cabo 19.87 23.88 2.08

Campos 376.31 406.99 0.88

São João da Barra 26.2 27.68 0.62

Fonte: Monié (2003)

 Neste sentido, Monié (2003) aponta para um descompasso existente no 

espaço urbano dos municípios de Campos e Macaé. Enquanto os profissionais 

mais qualificados, funcionários diretos da Petrobras ou das grandes empresas, 

residem em bairros novos, muitas vezes em condomínios de luxo, ainda fora 

desses municípios, a mão-de-obra pouco ou não qualificada reside em espaços 

periféricos, muitas vezes por ocupação, com pouca ou nenhuma infra-estrutura 

básica.
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TECNOLOGIA, SAÚDE, EMPREGO

 O setor extrativista de petróleo, por operar em alta tecnologia, necessita 

de mão-de-obra altamente qualificada, tanto em nível técnico como em nível 

superior. Por isso se faz necessário à região atender estas expectativas. Havendo 

assim, um aumento de instituições de ensino na região, em todos os níveis, 

mas em especial técnico e superior, possuindo 3 universidades públicas (UFF, 

UENF E UFRJ), 2 escolas técnicas, uma federal (CEFET) , que também oferece 

cursos de nível superior, e uma estadual (Escola Técnica João Barcelos Martins). 

Possui várias instituições privadas de ensino superior (UCAM, ISECENSA, 

UNIVERSO, Estácio de Sá, etc) e também conta com instituições de ensino do 

Sistema (SENAI, SENAC, SENAT). Essa infra-estrutura educacional possibilita a 

formação profissional não apenas para demanda extrativista, mas também outras 

atividades. (Cruz,2004).

 Esse aumento das instituições de ensino faz com que a demanda de 

alunos aumente,não se limitando apenas a Campos ou ao Norte Fluminense, 

mas atrai alunos até do Espírito Santo. Diariamente chegam em Campos, cerca 

de 300 ônibus com alunos para as instituições. Isto contribui não apenas para a 

atividade de transporte, mas também para o setor da construção civil, tanto nas 

construções habitacionais (muitos estudantes optaram por morarem repúblicas 

na cidade), como na ampliação e manutenção da infra-estrutura de circulação 

viária, melhorando rodovias e estradas que interligam os municípios da região. 

(Oliveira,2003).

 A área de saúde também foi afetada positivamente por este “efeito 

ondulatório”.Houve um crescimento no número de hospitais e clínicas de 

excelência, principalmente em Campos, mas também em Itaperuna, já no 

Noroeste Fluminense. (Carvalho e Rosendo, 2004).

Assim como o setor da construção civil, o setor de serviços e o comércio 

também são atraídos por esta dinâmica de crescimento.
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 A partir desta intensa relação existente entre os municípios da Região 

Norte Fluminense, percebe-se desenhar a formação de uma economia regional 

baseada nas atividades extrativistas concentradas em Macaé e no crescimento 

do setor dos serviços em Campos, que acaba por assumir um determinado grau 

de complementaridade.

 Percebe-se claramente, portanto, os fortes impactos do setor petrolífero na 

reestruturação da economia da Região Norte Fluminense, reorganizando uma 

região, que anteriormente tinha uma economia voltada para a atividade agrícola, 

que perdera ritmo e fora enfraquecendo ao longo das últimas décadas, vislumbra 

com as atividades extrativistas perspectivas de recuperação e diversificação de sua 

economia. A partir do exposto, deve ficar evidente que o processo de dinamização 

da economia e da infra-estrutura urbana da Região Norte-Fluminense a partir 

das atividades extrativistas, deve-se prioritariamente a dois fatores explicativos 

apontados por Oliveira :

O primeiro, diz respeito à própria posição geográfica da Região Norte 
Fluminense, que por estar afastado do núcleo metropolitano, não pôde 
se beneficiar da infraestrutura urbana deste, tendo assim, a necessidade 
de construir (ainda em formação) uma infraestrutura própria para atender 
às necessidades do setor extrativista. Isto se deu, por exemplo, pelo 
aumento de instituições de ensino técnico e superior (setor de serviços) 
e também pela  ampliação do setor de construção civil em toda região 
e demais investimentos em infra- estrutura urbana. (OLIVEIRA, 2003, p. 
47 e 115).

 O segundo fator é que o grande “boom” das atividades petrolíferas em 

meados da década de 90, deu-se, além da expansão da capacidade de exploração 

e produção (E&P) da Petrobrás, mas também pela quebra do monopólio da 

exploração de petróleo pela Petrobrás, a partir da Lei No. 9478, resultando na 

atração de inúmeras empresas multinacionais, dando um grande “impulso”, 

não só para as atividades extrativistas, mas também para os demais setores da 

economia na região. (Oliveira, 2003 e Carvalho e Rosendo, 2004).
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 No que diz respeito ao emprego formal nos outros municípios da Região 

Norte Fluminense, percebe-se uma grande concentração do número de empregos 

na Administração pública.

 Em todos os municípios da Região, exceto Campos e Macaé, este 

setor tem sido o maior empregador. Isto comprova a incompetência de seus 

administradores em dinamizar e diversificar suas economias, apesar gama de 

recursos arrecadados através dos royalties do petróleo. Além disso, a absorção de 

um grande número de pessoas, formalmente e informalmente, comprova também 

a idéia, de que as prefeituras desses municípios têm se  tornado verdadeiros 

“cabides de empregos”. Ainda em relação ao emprego formal, deve-se dar 

destaque a Macaé, que aproximadamente no ano 2000 assumiu a “liderança” da 

região no número de empregos formais, que antes pertencia a Campos, e hoje já 

é o município do interior do ERJ  que mais absorve trabalhadores formais (Silva 

Neto, 2005) dentre os setores de maior destaque na geração de empregos em 

Macaé.

 O Setor de serviços, destaca-se a grande importância dos serviços 

de apoio e auxílio às atividades extrativistas. Já o município de Campos dos 

Goytacazes, segundo Silva Neto (2005), vem a partir de 2000, apresentando 

ligeiro crescimento nos níveis de emprego formal. Tendo os setores de Serviços 

(principalmente a Saúde e Educação) e Comércio (principalmente Varejista) 

como principais empregadores. A razão da polarização econômica e espacial 

nos municípios de Campos e Macaé, explica-se no caso de Macaé, pelo fato de 

o complexo produtivo da indústria extrativista ter se concentrado exclusivamente 

em seu território.

  Campos, alia uma “herdada” importância histórica para a Região com 

sua importância populacional , e ainda, conforme se viu no sub-tópico anterior, 

apresenta crescimento do setor de serviços, em especial as áreas de Saúde e 

Educação, que atendem aos demais municípios da Região Norte Fluminense e 

até de outros Estados.
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 Neste sentido Carvalho e Totti (2004), em estudos sobre hierarquia urbana 

no Norte-Noroeste Fluminense, também apontam Campos e Macaé como os dois 

principais pólos da Região Norte Fluminense. Neste estudo, Campos apareceu 

polarizando 8 cidades, sendo que 4 delas se encontravam na Região Noroeste 

Fluminense. Já Macaé apareceu polarizando apenas 3 cidades, devido o recorte 

geográfico utilizado pelo autor levar em consideração apenas as Regiões Norte 

e Noroeste Fluminense. Pois se este recorte fosse mais abrangente, algumas 

cidades da Região dos Lagos apareceriam polarizadas por Macaé.

 Observa-se com isto que Campos e Macaé vêm se constituindo como 

importantes polos econômicos para além da Região Norte Fluminense. E podem 

se tornar importantes “nós” da malha urbana do ERJ 

O PETRÓLEO ABENÇOADO

 Além de toda dinâmica e crescimento na economia do Norte Fluminense, 

as atividades extrativistas de petróleo também se mostram presentes na região 

de maneira bem clara, por meio do pagamento de royalties aos municípios no 

entorno da bacia de Campos.

 O repasse dos royalties pela Petrobras aos municípios confrontantes com 

os poços na bacia de Campos, ainda em meados da década de 80, geraram 

impactos orçamentários muito tímidos. Todavia, com a Lei No 9.478/97, tais 

recursos foram potencializados. Os critérios e cálculos dos repasses de royalties 

e participações especiais foram revistos, deixando assim, de uma hora para outra, 

os municípios do Norte Fluminense com uma das maiores receitas orçamentárias 

per capita do país. (Serra, 2004). Anterior ainda a esta discussão Serra (2003 e 

2004), questiona os próprios critérios de distribuição dos royalties, apontando 

para um determinismo físico nesses critérios.

 Serra ainda fala da fragilidade da lei que potencializa a arrecadação de 

royalties pelos municípios e das pressões externas para acabar o benefício. É 
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neste sentido que tanto Serra Como Piquet (2003) apontam a defesa do direito aos 

royalties como parte fundamental da “espinha dorsal” na criação da Organização 

dos Municípios Produtores de Petróleo (Ompetro).

“A criação da Ompetro teve caráter nitidamente político, sendo um dos 
seus objetivos imediatos estabelecer um “diálogo de iguais” no mundo do 
petróleo. No médio prazo, ela busca obter representação no Conselho 
Nacional de Política Energética, em Brasília, e tem ambições de constituir 
um fundo de desenvolvimento para a região, já prevendo uma futura 
redução no recebimento de royalties”. (PIQUET, 2003, p.231)

 Oliveira (2003) critica a forma de utilização dos recursos advindos dos 

royalties por parte das administrações municipais. Segundo o autor, os royalties 

não se traduzem em investimento na infraestrutura produtiva, econômica e social.

“... Pelo contrário, parece que a grande ampliação desses recursos causa 
uma espécie de paralisia nas administrações municipais, que arrefecem 
sua participação nos fóruns econômicos, sociais e políticos regionais, 
demonstrando uma certa incapacidade de democratizar os recursos 
públicos a favor de um projeto socialmente construído.’’(OLIVEIRA, 
2003, p.137)

 O referido autor ainda aponta, para a falta de compromisso econômico 

e social no emprego dos recursos dos royalties, por alistar as prioridades das 

administrações municipais, que se empenham em obras faraônicas (por exemplo, 

o ginásio poliesportivo e o parque de exposições em Quissamã); obras de 

embelezamento das cidades, como construção de praças (vide a reforma milionária 

da praça São Salvador em Campos dos Goytacazes); cultura de asfaltamento de 

ruas e estradas, sob administração municipal, onde são despejados milhões de 

reais com frequência . O autor também fala dos gastos milionários com shows e 

esportes.

“... somente nos primeiros 150 dias de 2003, a prefeitura de Campos 
patrocinou 410 shows, média de quase três espetáculos diários. 
Gastando a quantia de R$ 15 milhões. Isso sem mencionar que as 
seleções de vôlei e de basquete da cidade, atualmente competindo entre 
as melhores do país, contam com o financiamento da prefeitura, inclusive 
para a contratação de atletas das seleções brasileiras para as equipes”. 
(OLIVEIRA, 2003, p. 190)
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Todos os autores analisados fazem coro de que o emprego dos recursos 

dos royalties, com maior participação da sociedade civil, deveriam estar voltados 

em investimentos que possibilitassem à região um grau maior de diversificação 

econômica, alternativas produtivas além das atividades extrativistas, criando 

possibilidades reais, para um tempo em que não apenas os royalties vão exaurir, 

mas também todo o ciclo do petróleo, que é um bem finito. Por isso, se fazem 

precisas as palavras de Crespo (2003), quando diz que:

“ … os royalties significam a oportunidade de um presente que pode 
garantir o futuro e não mais ficar chorando um passado de coronéis, 
escravos e canaviais”. (CRESPO, 2003, p. 255).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A Região Norte Fluminense ( Bacia de Campos) tem um papel de grande 

importância na reestruturação econômica e produtiva, não apenas no Norte 

do Estado, mas também em todo o Estado do Rio de Janeiro, retomando o 

crescimento econômico e potencializando os orçamentos municipais (royalties).

 Criando assim uma oportunidade quase única, principalmente para os 

municípios do Norte Fluminense, de diversificar e ampliar sua economia, de 

gerar benefícios sociais  e de pensar, planejar e construir e reorganizar o espaço. 

Pode-se ainda afirmar , que a região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro 

ainda concentra grande parte da população e dos investimentos e também a 

participação no PIB estadual.

 Contudo, o processo de interiorização econômica no Estado do Rio vem 

crescendo, devido à maior introdução de áreas anteriormente não exploradas, 

como o Norte Fluminense, na dinâmica produtiva e econômica do estado.

 Campos dos Goytacazes e Macaé tiveram um grande crescimento 

econômico  e tecnológico petrolífero nos últimos anos, e já são considerados 

importantes pólos nas Regiões Norte, Noroeste e dos Lagos. Podendo ainda se 
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tornarem também importantes pólos regionais na economia e da Tecnológica 

petrolífera estadual.

 Tudo dependerá de uma plano estratégico tento do Governo estadual              

quanto dos governos municipais, para este poderem aproveitar todas as poten-

cialidades locais, e das  intensas dinâmicas das industriais do petróleo e dos 

milionários recursos vindos por meio dos royalties.

 É preciso que descentralizemos o poder econômico, social e Tecnológico 

da região Metropolitana do Rio de Janeiro, aproveitando assim de maneira 

plena a malha urbana com maiores opções  locacionais tanto para investimento, 

quanto para um aumento demográfico consciente, evitando a favelização, 

desemprego, problemas ambientais, entre outros problemas característicos 

de uma “deseconomia urbana”. E com esse processo poderemos desafogar a 

Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro.
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INTRODUÇÃO

O Brasil, um país de dimensões continentais, é conhecido por suas grandes 

reservas de água doce e, talvez, por isso, sua população tem usufruído dos re-

cursos hídricos, sem controle e planejamento adequados, desperdiçando água, 

nas diferentes atividades econômicas, tanto em ambiente rural, como urbano. 

Cientistas, especialistas, acadêmicos e demais representantes da sociedade ci-

vil têm destacado a importância do uso racional desses recursos e apresentado 

propostas importantes para essa prática, em vão.

Os anos de 2014 e 2015 serão lembrados como aqueles onde a Região 

Sudeste passou por uma importante flutuação na quantidade de água disponível 

para consumo das atividades antrópicas.  Ficou claro que é fundamental que o 

poder público, auxiliado pela população, encontre caminhos científicos e alterna-

tivos para o uso dos recursos hídricos e estudiosos na área de Geografia pode-

rão contribuir para essa prática.

A bacia hidrográfica é reconhecida como unidade espacial da Geografia             

Física desde meados do século XX.  Atualmente, outras ciências, ditas ambien-

tais, incorporaram, em seus estudos, a análise dessa unidade especial, no senti-

do de desenvolver programas de proteção ambiental.   A bacia hidrográfica como 

unidade de planejamento já é de aceitação mundial, uma vez que esta se cons-

titui num sistema natural bem delimitado geograficamente, onde os fenômenos e 

interações podem ser integrados a priori pelo input e output.  

Os estudos geográficos nas bacias hidrográficas da Zona Oeste1 têm 

demonstrado o quanto as águas, oriundas das vertentes úmidas dos Maciços 

do Gericinó-Mendanha e Pedra Branca, encontram-se em retrocesso, no que se 

refere à qualidade e disponibilidade.  Dentro desse contexto, o objetivo desse 

trabalho é discutir o processo histórico de degradação das bacias da Zona Oeste, 

correlacionando com as orientações da legislação ambiental correspondente.

1 Zona Oeste, aqui entendida, como a ocupação dos bairros das Regiões Administrativas 
de Bangu, Campo Grande, Guaratiba e Santa Cruz, descrito no trabalho de Barbosa (2021).



36 37

GEOGRAFICIDADES DO RIO DE JANEIRO: ZONA OESTE E REGIÃO METROPOLITANA

BREVE HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO DA ZONA OESTE

Rogers, Lhamas & Cortina (2006) informam que a crise da água no século 

XXI é muito mais de gerenciamento do que uma crise real de escassez e estres-

se.  No entanto, é fato que não só o usufruto dos recursos hídricos está sendo 

mal planejado, como a sua quantidade e qualidade estão sendo diminuídos nas 

últimas décadas.

No Estado do Rio de Janeiro, o crescimento urbano-industrial acelerado, 

a partir da segunda metade do século XX, intensificou a degradação ambiental 

e abriu espaço para maior pressão sobre os recursos naturais existentes, como 

água, solo e cobertura vegetal.  Na capital fluminense, a ocupação, que outrora 

era concentrada nas Zona Norte-Sul e Central, foi expandindo-se em direção à 

porção ocidental, notadamente, nos bairros de Bangu, Campo Grande e Santa 

Cruz.

De acordo com Vieira (2011), a região destacava-se, no início do século 

passado, pelo seu papel associado à produção agrária e abastecimento da re-

gião central.  É importante lembrar de que essa porção do território já foi chama-

da de sertão carioca, zona rural até ganhar a nomenclatura de Zona Oeste. 

A urbanização foi ocorrendo em fases.  Os anos 50 e 60 testemunharam a 

substituição de sítios e chácaras por loteamentos, sobretudo em Campo Grande.  

A segunda onda de crescimento urbano ocorreu na década de 80, com a constru-

ção de inúmeros conjuntos habitacionais, distribuídos irregularmente em Campo 

Grande, Bangu e Santa Cruz. Esses empreendimentos foram desenvolvidos em 

terrenos planos, já degradados, antes ocupados por laranjais e com solos que 

sofriam inundações periódicas.  As planícies alagáveis das bacias hidrográficas 

dos rios Guandu do Sapê, Prata do Mendanha, dos Cachorros, Guarajuba, Rio 

do “A” e Cabucu foram revolvidas, aterradas, parceladas e distribuídas aos em-
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presários do setor imobiliário, que tinham pouca preocupação com saneamento 

básico, poluição dos lençóis freáticos e riscos de ambientais diversos.

Embora as favelas já existissem, foi nos últimos 30 anos que as mesmas 

multiplicaram-se pelos fundos de vale e vertentes inclinadas dos maciços cario-

cas.  Foram longas décadas de desmatamento que promoveram ou intensifica-

ram os processos erosivos e movimentos de massas que até hoje vitimam as 

comunidades alojadas nesses locais.  As cabeceiras dos rios Sarapuí (Bangu), 

Prata do Mendanha e Cabuçu (Campo Grande) foram destituídas dos remanes-

centes vegetais e logradas à ocupação desordenada.

O desmatamento dos Maciços da Pedra Branca e Gericinó-Mendanha tam-

bém está associado ao ciclo do café, cujos cafezais ocupavam as encostas incli-

nadas, pertencentes às grandes propriedades fazendeiras, no século XIX.  Após 

os laranjas, no início do século seguinte, veio a urbanização.  Atualmente, com 

o processo de ocupação irregular, algumas das áreas com vegetação original 

deram lugar às áreas de pastagem e cultivo, principalmente àquele chamado de 

desmatamento verde por Gama, Costa & Moura (2000), onde a vegetação é reti-

rada para dar lugar a cultivos, geralmente de bananeiras, nas encostas, manten-

do a coloração verde nas vertentes, mesmo após a usurpação de sua vegetação.

A qualidade e quantidade dos recursos hídricos está diretamente associado 

a como os mananciais estão sendo expostos à sociedade. Na região, são notó-

rios os ciclos de ocupação e destruição da vegetação, elemento protetor funda-

mental das nascentes. 

Na Zona Oeste, é comum os órgãos públicos utilizarem ou procederem na 

permissão da captação de água a partir das nascentes das serras envolventes 

para o atendimento à população.  No século XIX, a necessidade de água para o 

seu processo produtivo, fez com que a Companhia Progresso Industrial (Fábrica 

Bangu) construísse um reservatório na Serra do Mendanha, no sentido de captar 

água e transferi-la para a sua planta industrial, no centro do Bairro (MANSUR, 
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2008).  A cabeceira do rio da Prata do Mendanha foi escolhida exatamente pela 

quantidade de água disponível nos aquíferos do Gericinó.

Atualmente, o reservatório Victor Konder, construído para atender as neces-

sidades de acesso à água nos bairros de Campo Grande e Santa Cruz, funciona 

com a gestão da Cedae2, no Morro do Barata, atendendo às localidades de bair-

ros Aurora e Diana, Parque São Luiz, Jardim São Jorge e Conjunto Vespasiano.

Na localidade de Rio da Prata, em Campo Grande, muitos agricultores ain-

da utilizam as cabeceiras dos rios Lameirão, Venda Velha, Caboclos, Batalha, 

Quininho e Cachoeira, afluentes do rio da Prata do Cabuçu, para irrigação de 

culturas tradicionais e orgânicas, a despeito da implantação do Parque Estadual 

da Pedra Branca, nos anos 1970, que proíbe o usufruto dos recursos naturais a 

partir da cota de 300 metros.

AS PRINCIPAIS SUB-BACIAS  DA ZONA OESTE

A Zona Oeste Continental é drenada pelas bacias hidrográficas que finali-

zam nas Baías de Guanabara e Sepetiba.  

Na porção mais a leste, a sub-bacia do rio Sarapuí nasce nas vertentes 

do Maciço da Pedra Branca (Figura 01), na Serra de Bangu, e desloca-se para 

norte, quando sai do município do Rio de Janeiro e conecta-se com a Baía de 

Guanabara, depois de drenar parte da Baixada Fluminense.  O curso d´água 

corta parte do bairro de Bangu, reunido os rios Lúcio, Viegas e das Tintas, cap-

tando esgotamento sanitário e os possíveis chorumes que produzidos no Aterro 

Sanitário do Gericinó, aos pés do Maciço do Mendanha.

2 Companhia Estadual de Águas e Esgotos
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Figura 01: Vertente da Serra de Bangu.

Fonte: A autora, em 2019.

A sub-bacia do rio Piraquê-Cabuçu também nasce no Maciço a Pedra Bran-

ca, na localidade conhecida como Rio da Prata de Campo Grande e Lameirão, 

captando águas límpidas que servem para abastecimento local e de áreas de 

lazer da população que visita semanalmente o Parque Estadual.  Mas, ao chegar 

nas áreas mais rebaixadas recolhe esgotos sanitários e dejetos das indústrias 

locais, em Campo Grande.  No seu trajeto final, drena o bairro de Guaratiba e es-

praia-se em um grande alagado (impróprio para a ocupação), antes de alcançar 

a Reserva Biológica de Estadual de Guaratiba, quando atinge a Baía de Sepetiba 

(Figura 02).
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Figura 02: Sub-bacia do rio Cabuçu-Piraque.

Fonte: Adaptado a partir de Google Earth

A sub-bacia do rio Guandu-Mirim recebe águas do rio da Prata do Menda-

nha e do Campinho, que possuem históricos ocupacionais distintos.  O primeiro 

curso nasce no Maciço do Mendanha, com sua ampla área protegida e contra-

fortes cobertos de Mata Atlântica, o que viabiliza a diversão e usufruto de águas 

limpas e trilhas responsáveis pelo geoturismo local.  

Por sua vez, o rio Campinho tem suas nascentes na Serra de Inhoaíba, 

uma elevação com amplo processo de degradação que serviu às plantações de 

café e, posteriormente, de laranja e que hoje está passando processo legal para 

se tornar uma unidade de conservação.  Essa bacia drena uma ampla área dos 

bairros de Campo Grande, Cosmos e Inhoaíba, recolhendo resíduos sólidos, se-

dimentos e dejetos que contribuem para a sua ruína, no que se refere à qualidade 

da água.

O rio Guandu-Mirim conecta-se com o canal Dom Pedro II, que se desloca 

pela baixada de Itaguaí, em uma área que foi amplamente drenada, através de 
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obras de engenharia, que se originam na ocupação dos Jesuítas, nos séculos 

XVI, XVII e XVIII, no que é conhecida como Fazenda Santa Cruz (FREITAS, 

1985).

No extremo oeste, localiza-se a sub-bacia do rio Cação Vermelho, que cor-

ta os bairros de Paciência e Santa Cruz, recolhendo águas de valas e valões 

que sofrem com grandes enchentes, durante o período mais chuvoso, no verão 

carioca.

PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS

A Zona Oeste abriga um dos últimos grandes remanescentes florestais da 

região metropolitana do Rio de Janeiro, a Mata do Gericinó-Mendanha tendo sido 

declarada como Reserva da Biosfera pela Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em 1992 (SPOLIDORO, 1998).

A preocupação em preservar o maciço do Gericinó-Mendanha data da dé-

cada de 1940, quando a partir do Decreto-Lei número 3.889, de 5 de dezembro 

de 1941, houve a transferência das atividades de proteção e guarda das florestas 

da União o Serviço Florestal do Ministério da Agricultura, transformando a área 

do maciço em Floresta Protetora da União (FERREIRA, 2011).  

Um fator de proteção é a presença de duas das escolas de instrução das 

Forças Armadas: Campo de Instrução do Gericinó (CIG) e o Centro de Instrução 

Almirante Milcíades Portela Alves (CIAMPA). O CIG é de propriedade do Exército 

brasileiro localiza-se no bairro de Magalhães Bastos, na Zona Oeste, às margens 

da Avenida Brasil, e abrange grande parte da Serra do Gericinó, sendo uma das 

principais escolas de treinamento de guerra do Rio de Janeiro. Por sua vez, o 

CIAMPA, localiza-se também às margens da Avenida Brasil, na altura do bairro 

de Campo Grande, na Zona Oeste, e está localizado no Complexo Naval Guandu 

do Sapê (CNGS). Assim, a presença de quartéis em áreas diferentes que englo-

bam o maciço contribui para poucas atividades antrópicas e/ou predatórias na 

região.
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Atualmente, há também, diferentes unidades de conservação, que consis-

tem em áreas legalmente instituídas pelo poder público nas suas três esferas e 

estão divididas em dois grupos: as Unidades de Conservação de Proteção Inte-

gral e as Unidades de Conservação de Uso Sustentável3. A primeira consiste em 

áreas que não podem ser habitadas pela sociedade como um todo, sendo per-

mitido apenas o uso indireto de recursos naturais, como por exemplo, para fins 

científicos ou turismo ecológico. Por sua vez, a segunda permite moradias com 

certo controle, além de turismo ecológico e realização de pesquisas científicas. 

Na Figura 03, é possível observar as Unidades de Conservação presentes 

na Zona Oeste Continental, que abrange as Regiões Administrativas de Santa 

Cruz, Guaratiba, Bangu, Realengo e Campo Grande.

Figura 03: Unidades de Conservação na Zona Oeste Continental.

Fonte: data.rio, adaptado no Google Earth

3 Em nível federal, temos (1) Unidades de Conservação de Proteção Integral: Estações 
Ecológicas (ESEC), Reservas Biológicas (REBIO), Parques Nacionais (PARNA), Monumentos 
Naturais (MONAT), Refúgios De Vida Silvestre (RVS); (2) Unidades de Conservação de Uso 
Sustentável: Áreas De Proteção Ambiental (APA), Áreas De Relevante Interesse Ecológico 
(ARIE), Florestas Nacionais (FLONA), Reservas Extrativistas (RESEX), Reservas De Fauna 
(REF), Reservas De Desenvolvimento Sustentável (RDS), Reservas Particulares Do Patrimô-
nio Natural (RPPN).
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Essas Unidades de Conservação vêm sofrendo, ao longo dos anos, com a 

presença de população e diversas ações antrópicas. Gama (2003) define essa 

população em três classes: vizinhos, moradores e visitantes eventuais. Os “vizi-

nhos” consistem na população que habita o entorno imediato, limitado pela Ave-

nida Brasil. Os “moradores” são aqueles que habitam residências precárias, já 

previamente estabelecidas, geralmente herdadas ou invadidas e são, em maio-

ria, dependentes da atividade agrícola. E os “visitantes eventuais” caracterizam-

-se pela população residente em municípios vizinhos que vão até a região em 

busca de práticas de lazer. Há ainda o que Gama chama de “visitantes trilheiros”, 

que são aqueles que frequentam a região de forma mais assídua, geralmente 

aos finais de semana.

De uma forma ou de outra, essas populações acabam por impactar a região 

de estudo, uma vez que a mesma sofre com problemas como falta de saneamen-

to básico, tendo esgoto lançado a céu aberto, falta de água encanada, carência 

de destinação adequada ao lixo, sendo caracterizados como “usos indevidos.” 

(GAMA, XAVIER e COSTA, 2006). Além desses usos, há também pressão antró-

pica oriunda das grandes vias expressas que circundam a região, como a Aveni-

da Brasil, com também das de menor impacto, como a Estrada Guandu do Sena, 

Estrada do Mendanha, acabando por colaborar no processo de fragmentação do 

referido ecossistema.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando o uso do solo nas bacias hidrográficas da Zona Oeste Conti-

nental, é possível perceber que parte das suas cabeceiras está protegida pelas 

unidades de conservação local, sobretudo o Parque Estadual da Pedra Branca e 

o Parque Estadual do Mendanha, 

No Mendanha, a bacia hidrográfica do Rio Guandu-Mirim ainda encontra-

-se em nível elevado de preservação, a despeito dos desmatamentos recorrentes 
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dos últimos anos, com o avanço da favelização e da implantação de grandes 

condomínios.

Por sua vez, o Maciço da Pedra Branca, cujas vertentes serviram a cafei-

cultura e, posteriormente, aos laranjais, também guarda fragmentos que persis-

tem na paisagem geográfica e que são utilizados para o usufruto e turismo locais.

No que se refere à ampla baixada da Zona Oeste, os cursos d´água drenam 

uma área com forte adensamento populacional que cresceu com a fragmentação 

das Fazendas Bangu, Viegas e Santa Cruz, nos dois últimos séculos.

É fundamental que os mananciais da Cidade do Rio de Janeiro, localizados na 

Zona de Conservação Ambiental (ZCA) sejam melhor fiscalizados e preservados, 

no sentido de contribuir para o usufruto dos recursos naturais da região.
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INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objeto de pesquisa a agricultura familiar, Agroecoló-

gica e orgânica na cidade de Guapimirim na região metropolitana do Estado do 

Rio de Janeiro. O recorte neste estudo se dá na comunidade chamada de FOJO, 

com seus projetos e trabalhadores da agricultura em áreas de amortecimento, 

bem como os parceiros e associações de apoio e desenvolvimento desta área.

Assim, esta pesquisa é um estudo de caso dos agricultores organizados na 

comunidade conhecida como FOJO, suas lutas e vitórias e experiências como a 

organização da comunidade em torno de um bem comum AFOJO.  

Nesta análise da capacidade da agricultura familiar resistir, da sua resiliên-

cia, reassumindo papeis importantes e ensejando a construção de novos mode-

los de desenvolvimento rural, não se pode deixar de considerar que a sua es-

tratégia de sobrevivência incorpora certos arranjos institucionais extremamente 

criativos, que levam a obter ganhos de escala. Entre eles está o consórcio, de 

maior operacionalidade e flexibilidade que as cooperativas (AFOJO – Associação 

de agricultores do FOJO) para obtenção de ganhos de aglomeração e ganhos de 

escopo ou de funcionalidade específica, quando a agricultura familiar se insere 

em uma cadeia produtiva na qual a empresa capitalista decida não participar 

(FANFANI, 2009).

O estudo de caso é em Guapimirim que fica no pé da Serra dos Órgãos, 

na Área de amortecimento do Parque Nacional – criado em 1954 – e tem 70% 

do território em área de preservação permanente, o estudo envolveu agriculto-

res familiares que se organizavam na Associação de Produtores Rurais e Arte-

sãos da Microbacia do Fojo – AFOJO e comercializavam nas feiras orgânicas 

de Guapimirim e do CCS e CT da UFRJ. O município estava inserido na área de 

abrangência de Unidades de Conservação como o Parque Nacional da Serra dos 

órgãos e as APA de Guapimirim e Guapi-Guapiaçu. Os dados foram coletados 

através de reuniões com os agricultores e de visitas a seis unidades familiares de 
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produção, utilizando-se as técnicas de DRP de caminhadas transversais e entre-

vistas semi-estruturadas, obtendo-se também informações junto às entidades de 

extensão e assessoria técnica que trabalharam com o grupo.

Foram utilizadas na pesquisa as técnicas qualitativas como entrevistas se-

mi-estruturadas e observação participante nas unidades de produção de agricul-

tores que pertencem à categoria social da agricultura familiar e são praticantes 

do sistema de produção da Agricultura Orgânica e Agroflorestal. Todos os infor-

mantes eram associados da AFOJO - e participavam ativamente da Associação. 

O trabalho de campo desenvolveu-se em um período de um ano, tempo esse 

que foi percorrido vários lugares de Guapimirim e coletados dados para compor 

esta pesquisa. A escolha da AFOJO não foi aleatória, uma vez que tal associação 

expressa em seu estatuto o desejo de contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida de seus associados, agricultores familiares, e de incorporar ao sistema de 

produção orgânico o resgate de um “modo de vida orgânico”. 

AGRICULTURA FAMILIAR BREVE NOTA

Entre as décadas de 1960 até 1980 o Brasil passou por um processo de 

modernização da agricultura. Contudo, as tecnologias fomentadas pela política 

agrícola nesse período eram direcionadas, basicamente, para a expansão do 

complexo agroindustrial e não foram completamente absorvidas pelos peque-

nos produtores (SILVA et al., 1983). A agricultura familiar tem mostrado que faz 

parte do processo essencial a vida, e por ser uma parte responsável em levar o 

alimento a nossas mesas, buscam novas qualificações para serem reconhecidos 

e respeitados como agentes participativos no mundo global em que vivemos, 

possuindo várias interpretações e abordagens de diferentes estudos na visão de 

diferentes autores e estudiosos. A agricultura familiar se passa em um ambiente 

basicamente rural, mesmo quando inserida em processos urbanos, ela tem um 

ambiente rural como principal característica, tem seu conceito baseado na for-

mação do campesinato.
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CONTEXTO DE GUAPIMIRIN E REGIÃO DO FOJO

Guapimirim é um município da baixada fluminense que mesmo estando 

localizada boa parte aos pés da região serrana do Rio de Janeiro, Guapi faz 

parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Há 60 km da capital com uma 

população aproximada de 59.613 habitantes. Tem como principal ponto turístico 

o Dedo de Deus, onde o município adere à formação da base do vale do pico 

Dedo de Deus na serra dos órgãos. Faz limites com os municípios de Petrópolis 

e Teresópolis fazendo ao norte, Itaboraí ao sul, Cachoeiras de Macacu a leste, 

Magé e Baia de Guanabara a oeste. Assim tem 70% do seu território em áreas 

de  proteção ambiental. 

                          Figura 1                                                  Figura 2

Fonte: Costa, Lamas e Fernandes, 2010 e Imagens Google

A antiga aldeia dos índios Tamoios, hoje as terras do atual Município de 

Guapimirim foram concedidas em sesmarias a Simão da Mota, em 1565, após a 

expulsão dos franceses da Baía de Guanabara. O povoado foi formado devido à 

importância do Rio Guapimirim como o único meio de transporte fluvial que ligava 

a Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro ao restante da região. Por volta 

de 1674, foi fundada a primeira igreja, Nossa Senhora D’Ajuda, dando nome ao 

povoado de Nossa Senhora d”Ajuda de Aguapei-Mirim. Sua ocupação ocorreu 
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de forma semelhante ao restante do estado. No início da colonização, no século 

XVI, a Região passou a Distrito nesta época e foi anexado à Vila de Santo Anto-

nio de Sá e Magé. Tornou-se rota de mascates e tropeiros que iam para terras mi-

neiras, causando o aparecimento de um novo e importante complexo comercial. 

A partir daí estabeleceram-se grandes fazendas de cana de açúcar e pos-

teriormente as de café. A cana de açúcar ocupava as planícies litorâneas e o 

café os morros que seguiam em direção a serra. A região foi marcada como um 

importante entreposto comercial de escravos e ouro. No século XVIII o Porto da 

Piedade localizado na região de Magé, tornou-se o segundo mais movimentado 

do país. Esta movimentação de pessoas e mercadorias foi responsável pelo de-

senvolvimento expressivo desta região por um determinado período. Com a che-

gada da Estrada de Ferro em Teresópolis, em 1908, os portos fluviais perderam 

importância e no final do século XIX a Cidade entra em decadência. Construiu-se 

então a Estação Ferroviária de Guapimirim, em 1926, acarretando um grande 

impulso econômico pois passa a ter condições de transportar para grandes cen-

tros toda a sua produção agrícola. Essa malha ferroviária é a responsável pelo 

processo de desmatamento no pé da Serra Imperial, ficando assim as terras 

desmatadas completamente expostas a processos erosivos e deteriorização do 

meio ambiente.

O desconhecimento da geomorfologia do lugar e também o não conheci-

mento das técnicas de manejo do solo, foram fatais na contribuição para o au-

mento da lixiviação (processo erosivo ocasionado a partir da lavagem da camada 

superficial do solo, diminuindo sua fertilidade), do solo, erosão e movimentos de 

massa sendo esses três eventos, os grandes resultantes do alto índice de chu-

vas orográficas nesse domínio, ocasionado pela proximidade com a Serra dos 

Órgãos.

Além de ceder espaço para as lavouras de cana e café, grande parte da 

floresta foi utilizada para exploração de madeira como combustível para as loco-
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motivas de carga (NEIVA e BARRETO et al., 2011). Dentro dos limites de Guapi-

mirim, a área de Mata Atlântica original era de 36.148ha, o que correspondia à 

área total do município. A área de Remanescente Florestal no município era de 

9.493ha e os Manguezais estavam presentes em 2.843ha, segundo o Atlas de 

Remanescentes da Mata Atlântica (HIROTA e PONZONI et al., 2018). A soma dos 

remanescentes florestais e ecossistemas associados do bioma da Mata Atlânti-

ca em Guapimirim se restringiam a 13.925ha ou 38,60 % do original no ano de 

2017. No contexto atual, o município de Guapimirim tem significativa importância 

na manutenção dos ecossistemas naturais do bioma Mata Atlântica no estado do 

Rio de Janeiro.  Em 1990 foi feito um plebiscito de emancipação e, neste mesmo 

ano, emancipou-se de Magé.

A transformação sócio-espacial tem sido verificada no meio rural, presente 

à expansão de atividades produtivas não agrícolas que visem assegurar maior 

geração de renda à população, como o turismo e suas variáveis e com as novas 

atividades que se apresentam frente a busca da re-ruralização onde se busca 

reconstruir a história com a retomada das atividades agrícolas, como a agricultu-

ra familiar vista pela cultura orgânica, hidropônica, plantas medicinais, cultivo de 

flores. Pesqueiro artesanal, indústria têxteis etc. 

A Região Serrana tem uma estrutura agrária marcada pelos pequenos es-

tabelecimentos que geralmente são inferiores a 100 há. Isso é uma herança dei-

xada pelo processo de imigração e colonização europeia no séc. XIX que ga-

rantiu um espaço seguro para o desenvolvimento das pequenas propriedades 

estabelecendo o predomínio de lavouras voltadas para o mercado interno.

A presença da família na composição da mão-de-obra nas unidades de pro-

dução é de fundamental importância, pois é utilizada como alternativa ao trabalho 

assalariado nos pequenos estabelecimentos, quanto uma forma de repartir os 

custos e os riscos da produção.
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A Região do FOJO em seu processo histórico mostra que desde o perío-

do da colonização, teve sua área explorada e devastada por queimadas para 

a exploração da madeira para construção das estradas e a ferrovia no período 

colonial, lembrando que a primeira estação ferroviária fica situada no bairro de 

Guapimirim e que serviu para transporte do ouro, minério e café para os fazen-

deiros na época, por conseguinte transporte de escravos e com o passar his-

tórico houve exploração das terras para extração de kinino (temperos) e logo 

depois a exploração do barro para o período da evolução das construções em 

alvenaria para a confecção de tijolos. Mediante o movimento do “ciclo do ouro”, 

permaneceu na região um número bem pequeno de famílias que viviam para 

se adaptar as novas atividades de trabalho, dando destaque a agricultura, com 

objetivo de sublocar os grupos populacionais formados por habitantes colonos e 

pioneiros ao longo do séc. XIX que viriam a se transformar em povoados e vilas.  

Segundo o relato do produtor rural do Fojo:

“...O café foi uma herança imperial sendo que é uma agricultura sem 
peso ela se adequou ao solo pouco profundo. Com a decadência do café 
na década de 30, a produção cafeeira foi abandonada e a erosão inten-
sificou-se ainda mais...” (Sr. DomingosBenevides)

Com tudo isso, vendo as terras desgastadas e prejudicadas as famílias que 

eram novos proprietários da região do fojo resolveram reflorestar para recuperar 

a área destruída, e assim automaticamente passaram a plantar para subsistência 

e trouxeram também a criação de gado no qual novamente veem parte do solo 

prejudicada pela erosão de pisoteio dos animais. No Fojo reza lendas contadas 

por moradores antigos que na entrada do vale do Fojo tem um processo erosi-

vo que foi decorrente desse pisoteio do gado, e que leva o nome de “buraco da 

égua”, por ali ter havido um escorregamento de terra após fortes chuvas e uma 

égua ter sido levada com o material do deslizamento. 

A localidade do Fojo fica na Estrada do Fojo no bairro Santa Eugênia,               

dentro do sub-bairro Gleba Azul, nas margens da BR-116.
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 Figura 3: Mapa apontando a sede da AFOJO

Fonte: Material Próprio

A CRIAÇÃO DA AFOJO – ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES  
ARTESÃOS E AMIGOS DA MICRO BACIA DO FOJO

A formalização da AFOJO possibilitou ao grupo um nível de organização 

que permitiu construir uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janei-

ro (UFRJ) para comercializar a sua produção na Feira Agroecológica da UFRJ. 

Segundo Willian Pacheco da Rosa, agricultor da AFOJO, a criação do AFOJO é 

importante, pois traz a motivação para avançar na certificação da produção do 

AFOJO como orgânica, algo já vislumbrado pelo grupo. 
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Figura 4: Sede da AFOJO

Fonte: google earth

Na Figura 3 é possível observar, de maneira mais aproximada, as imedia-

ções da sede da AFOJO, ficando mais evidente a cobertura vegetal no entorno, 

onde também estão as propriedades dos agricultores associados com SAF. Tam-

bém é possível observar a proximidade a núcleos urbanizados.

A Associação do AFOJO, conta com cerca de 20 famílias associadas que 

produzem no sistema de agrofloresta produtos orgânicos para consumo próprio, 

troca e comercialização. Produzindo alimentos em propriedades com pequenos e 

médias declividades o sistema de produção em agrofloresta visa a simbiosidade 

entre produtos e meio ambiente em uma organização socioespacial bem “indefi-

nida”, mas harmônica. Junto às coberturas florestais resquícios de Mata Atlântica 

encontram-se as produções orgânicas, que se organizam separadamente em 

um mesmo espaço, completamente dentro da mata podemos encontrar pés de 

limão, café, laranja, mamão, todos envoltos por espécies nativas e a sombra das 

árvores de médio e grande porte.

O AFOJO é um corredor ecológico que está próximo ao Parque Nacional  

da Serra dos Órgãos que protege os  mananciais que drenam para as duas 
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principais bacias hidrográficas fluminenses, a do Paraíba do Sul e a da Baía de 

Guanabara. Do alto da Serra dos Órgãos atravessam todo o território do Par-

que córregos, riachos e rios, que cumprem importante papel no abastecimento 

de água e na vida econômica, além de compor o cenário natural e preservar os 

ecossistemas da região.

“O que se busca no AFOJO não é somente a simples conversão a um 
modelo de Agricultura. É a conversão de pessoas a um novo processo de 
vida. É um aprendizado que, aos poucos, se torna cultura. Cada um faz 
seu papel, sem voluntarismo ou euforia (...). O que existe nas Encostas 
da Serra dos Órgãos, e, sobretudo no FOJO é um projeto de vida que não 
se tira dos habitantes daquele território” (Presidente da AFOJO 2019).

ORGÂNICOS

A certificação de produtos orgânicos é o procedimento pelo qual uma cer-

tificadora, devidamente credenciada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) e “acreditada” (credenciada) pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), assegura por escrito 

que determinado produto, processo ou serviço obedece às normas e práticas da 

produção orgânica.

No Brasil o produtor orgânico deve fazer parte do Cadastro Nacional de 

Produtores Orgânicos, o que é possível somente se estiver certificado por um 

dos três mecanismos descritos a seguir:

“Certificação por Auditoria – A concessão do selo SisOrg é feita por uma 

certificadora pública ou privada credenciada no Ministério da Agricultura. O or-

ganismo de avaliação da conformidade obedece a procedimentos e critérios re-

conhecidos internacionalmente, além dos requisitos técnicos estabelecidos pela 

legislação brasileira”.

“Sistema Participativo de Garantia – Caracteriza-se pela responsabilida-

de coletiva dos membros do sistema, que podem ser produtores, consumidores, 

técnicos e demais interessados. Para estar legal, um SPG tem que possuir um 
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Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade (Opac) legalmente cons-

tituído, que responderá pela emissão do SisOrg.”

“Controle Social na Venda Direta – A legislação brasileira abriu uma ex-

ceção na obrigatoriedade de certificação dos produtos orgânicos para a agricul-

tura familiar. Exige-se, porém, o credenciamento numa organização de controle 

social cadastrado em órgão fiscalizador oficial. Com isso, os agricultores familia-

res passam a fazer parte do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos.”

Segundo o Ministério da Agricultura, os produtores orgânicos estão divididos 

em dois grupos: pequenos agricultores familiares, ligados a associações, coope-

rativas e grupos de movimentos sociais, que representam aproximadamente um 

90% do total de agricultores, e empresas (10%), ligadas a iniciativa privadas. Os 

agricultores familiares são responsáveis por cerca de 70% da produção orgânica 

brasileira e respondem por parte da renda gerada com esses produtos. 

A Agricultura Orgânica é um setor em pleno desenvolvimento na Região 

Serrana é baseada em produtores familiares, tem no seu dinamismo econômico 

o maior número de produtores orgânicos do Estado do Rio de Janeiro, a sua gran-

de maioria estão inseridos em núcleos regionais que se encarregam de difundir 

e orientar a produção orgânica, bem como a distribuição e venda da produção.

COMERCIO DOS ORGÂNICOS

Segundo o presidente da AFOJO, os seus produtos Orgânicos são comer-

cializados pela própria Associação que tem a autonomia comercial, essa asso-

ciação leva os produtores ou grupos de produtores para a feira local  que funcio-

na como um CEASA. Nesta feira é feita toda articulação, degustação e incentivo 

a cultura. Quanto aos preços causa certa inibição a aquisição, pois tem uma 

diferença de 30% em relação aos convencionais. Isso se justifica pelo fato de a 

escala de produção ser menor e não utilizar-se de agrotóxicos, o que faz retardar 

o tempo da produção, fora o transporte e manuseio, enfim desde a logística de 
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produção até o destino final. A falta de informação e a diferença de preços ainda 

assustam a população de baixa renda, o que não acontece com o consumidor 

que opta por consumir os orgânicos, eles não acham os preços empecilhos para 

o consumo e sim tratam como investimento em sua saúde e qualidade de vida. 

PRODUUTOS COMERCIALIZADOS 

Grandes e famosos restaurantes estão apostando na ideia do consumo  

sadio e consciente, redes de supermercados têm dado ênfase a apresentação, 

qualidade e diversidade nas vendas dos produtos orgânicos. A indústria 

de cosméticos e higiene corporal utiliza cada vez mais orgânico nas suas 

composições, isso claro, pensando na qualidade que esses produtos agregam à 

saúde humana. Pesquisas científicas impulsionam a manipulação de remédios 

utilizando orgânicos em suas formulas, o que garante uma maior eficácia em 

tratamentos. 

A LEI DOS ORGÂNICOS

A lei nº 10.831/2003 regulamentou a produção orgânica no país, 

alavancando o crescimento desse modelo de agricultura. A meta era que até este 

ano ocorresse uma grande oferta no mercado, aliado com assistência técnica 

e extensão rural. Segundo as normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), os produtos orgânicos comercializados, além de livres 

de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, solúveis e transgênicos, devem conter 

uma certificação do organismo de avaliação da conformidade orgânica (OAC), 

credenciado ao Ministério da Agricultura. Todo produtor orgânico deverá estar 

registrado no cadastro nacional de produtos orgânicos que é controlado pelo 

SisOrg (Sistema  Brasileiro de Avaliação de Conformidade Orgânica). Existem 

três tipos de certificação: A Certificação por auditoria; a pelo sistema Participativo 

de garantia; e o Controle social na Venda Direta. 
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EXPERIÊNCIAS DE TRABALHO

Além das mudanças em termos de técnicas e de práticas agrícolas, há 

grupos sociais e governamentais envolvidos numa grande consciência social, 

expressando e adotando um modo de vida peculiar, criticando o modelo baseado 

no monocultivo e o uso de agrotóxicos. O programa Rio Rural, que há cerca 

de dez anos promove a produção orgânica de alimentos na Serra Fluminense, 

apoia a comercialização direta entre produtores e consumidores através de feiras 

que contam com a presença de agricultores orgânicos e apicultores das cidades 

produtoras. A qualidade dos produtos é bem elogiada por técnicos da EMATER-

RIO e PASAGRO-RIO. 

Os agricultores também contam com a supervisão da Embrapa, que 

integra pesquisas realizadas em diversas localidades e aplicam novas técnicas 

de plantio, colheita, manejo, treinamento e todo tipo de suporte que o produtor 

venha precisar utilizando para isso dias de campo para integrar os produtores e 

palestras com especialistas para debate sobre temas atuais do assunto.

Na reunião mensal do SPG, ABIO de Maio de 2019, realizada no Sítio 

Esperança cujo proprietário é o produtor de mudas Sr. Carlos Roxinho, onde 

estavam presentes os agricultores e associados da AFOJO, o intermediador e 

facilitador da ABIO, senhor Luiz Henrique, foram tratados os próximos passos 

importantes para se manterem como agentes de produção em unidades 

familiares com tecnologias e participações com os agentes externos. Como lidar 

com a parceria dos produtores urbanos e como competir de forma justa e digna 

com aqueles que estão novatos na Associação. Na reunião eles compartilham 

as atividades e espaços múltiplos, na demanda da distribuição final de seus 

produtos e mercadorias. Neste encontro a uma preocupação muito grande com 

os novos parceiros que buscam experiências para estudos acadêmicos e acabam 

se tornando multiplicadores dos sistemas de Agricultura familiar. Existe também 

uma forte presença de novos moradores e associados, que fixaram moradia na 
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área ou nas proximidades do grupo, para partilhar, dos saberes e culturas que só 

quem está ali no dia a dia do cultivo da produção e colheita. 

Nos dias atuais a evasão e o êxodo rural ainda são uma ameaça constante 

para as famílias produtoras, pois os pais não têm seus filhos como aliados no 

campo, pois os mesmos buscam melhores oportunidades nas cidades urbanas, 

assim comenta os moradores e produtores do Fojo. Assim o trabalho familiar 

está sobrecarregando os agricultores, que muitas vezes são os proprietários das 

terras e trabalham muito para manter e escoar sua produção, contando muitas 

vezes somente com a ajuda mútua de seus vizinhos, tornando assim o trabalho 

familiar na   agricultura interessante, pois as parcerias são feitas e conquistadas 

entre si, amigos, vizinhos, parentes ou não, dividindo o trabalho entre todos.

O Êxodo Rural é uma questão bastante complexa, tanto no passado 

quanto nos dias atuais, observamos que as pessoas que saíram do campo para 

conquistar uma vida melhor nas cidades, sonham em voltar para seu lugar de 

origem, por vezes essas pessoas conservam suas propriedades como opção de 

renda baseada não na agricultura, mas  no turismo rural e parcerias semelhantes 

para arrendamentos das terras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O incentivo à prática da agricultura familiar e orgânica contribui para a di-

minuição do êxodo rural, pois as famílias têm seu trabalho reconhecido e recom-

pensado.  A empregabilidade no campo aumenta, não só para membros da famí-

lia produtora, mas também para vizinhos e pessoas da localidade, movimentando 

toda uma rede de serviços como transporte e comércio em geral. A agricultura 

familiar com base Agroecológica tem sucesso garantido de quem investe nela; 

seja no setor produção, seja consumidor. 

Pode-se afirmar que o estudo de campo no Fojo, ajudou a estreitar a rela-

ção entre e Agricultura Familiar, os Orgânicos e a agricultura agroflorestal.  O fato 

de estarem atualmente vinculados a um trabalho mais prazeroso e reconhecido 
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socialmente, pode apontar um aspecto importante da relação Agricultura e AFO-

JO. Por fim, a capacidade de expressar seus desejos que quebra a cultura e do 

silêncio secular imposta aos excluídos socialmente e sinaliza uma mudança na 

autoestima e no papel desse agricultor familiar na sociedade. As práticas alimen-

tares, de rotação de culturas, de reciclagem do lixo, de policultura, de associati-

vismo, entre outras, herdadas das primeiras famílias da região foram valorizadas 

dentro da ótica do sistema orgânico de produção, oportunizando a valorização 

e cultivo da consciência ambiental e social dos agricultores familiares.  A com-

preensão mais plena do processo associativo e do papel do agricultor nesse 

contexto apresenta-se como um desafio dentro da proposta. O estudo apontou 

a importância de considerar a inter-relação dos aspectos objetivos e subjetivos 

nos estudos de Agricultura orgânica e os agricultores. Essas inter-relações são 

dificilmente percebidas quando se Agricultura por meio de índices e indicadores. 

A pesquisa qualitativa interdisciplinar aparece como um instrumento efetivo para 

explorar a complexidade das relações encontradas no contexto de pesquisa agri-

cultura no mundo rural. Assim, ressalta-se que a pesquisa evidenciou a prática 

da AFOJO como uma estratégia na promoção da agricultura familiar e orgânica 

no meio rural e sinalizou a complexidade da relação entre agricultor e Agricultura 

Familiar Orgânica. 

PARCEIROS DA AFOJO:

ABIO  A AFOJO buscou apoio da própria universidade e da Associação 

de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro (ABIO). A aproximação 

com a ABIO permitiu que o grupo se inserisse em um processo de certificação 

participava da produção, na modalidade “Sistema Participativo de Garantia 

(SPG)”, uma das modalidades constante na legislação brasileira de produção 

orgânica. 

FGV a Fundação Getúlio Vargas (1998), fez um  estudo onde a Região 

Serrana Fluminense, apresenta outras potencialidades econômicas, destacando-

se um inegável potencial para atividades ligadas ao complexo Agro - alimentar.
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EMBRAPA

Feira de Agricultores Orgânicos da Associação Agroecológica de 

Teresópolis

FIO CRUZ  Experiências em agroecologia no Rio de janeiro Solo das 

Montanhas da Região Serrana – Programa Rio Canal Rural.com

EMATER  e uma empresa responsável pela assistência técnica e exten-

são rural no estado do rio de janeiro. tem como objetivo e atribuições , colaborar  

com os órgãos competentes nos âmbitos federal , estadual e municipal, na for-

malização e execução de programas e projetos de assistência de extensão rural 

no RJ, com visão de difundir o conhecimento de natureza técnica , econômica e 

social para o aumento da produção e da produtividade agropecuária e a melho-

ria das condições de vida do meio rural do estado do RJ .Presta aos produtores 

rurais serviços necessários a produção agropecuária. Elabora e propõe planos, 

programas e projetos relativos as obras públicas e de saneamento e acompanha-

mentos das ações referentes a sua execução. Além de preservar o meio ambien-

te, com a visão de equilíbrio ecológico entre homens, plantas e animais.

PESAGRO  Uma empresa pública Responsável pela pesquisa de desen-

volvimento tecnológico no desenvolvimento agropecuário no estado do RJ. Pro-

move a ciência, gerando tecnologias e disseminando inovações, aonde sai todos 

os projetos implantados no grupo agropecuário, como por exemplo o rio rural,

Rio rural  É um programa de desenvolvimento rural sustentável, em 

Microbacia do estado do Rio de Janeiro e é coordenado pela equipe de assistência 

de superintendência de desenvolvimento sustentável da secretaria estadual de 

agricultura onde se responsabilizam pelas pesquisas participativas com objetivo de 

ajustes tecnológicos sustentáveis as condições sociais, econômicas e ambientes 

específicos de cada Microbacia e de cada produtor, que participa em todos as 

etapas do processo através de ações construídas com as comunidades e com 

os produtores, a metodologia participativa e uma ferramenta para a consciência 

ecológica em benefício da sociedade.
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AAT  Associação de agricultores de Teresópolis está presente, na di-

nâmica de afojo, pois comercializam os produtos in natura e processados, pe-

los agricultores participativos do grupo das associações, escoando a produção 

e criando perspectivas e arranjos produtivos locais, fortalecendo as redes agro 

ecológicas enfatizando sempre a agricultura familiar, orgânica e a preservação 

de ambientes naturais.  
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CARACTERIZAÇÃO GERAL DO ENTORNO DA BAÍA DE                                    
SEPETIBA  E  ÁREA  DE  ESTUDOS

A baía de Sepetiba guarda uma grande riqueza cênica que se traduz em be-
las paisagens, nos bairros e cidades localizadas em seu entorno. De acordo com 
PCRJ (2019), a toponímia apresenta uma área de aproximadamente 450km2 e 
se localiza no extremo sul do Estado do Rio de Janeiro, banhando a Zona Oeste 
da capital fluminense e os municípios de Itaguaí e Mangaratiba, como mostra a 

Figura 1. 

Figura 1: Localização da Baía de Sepetiba.

Adaptado de Google Earth e Sampaio (2009, p. 04).

Seu comprimento é de 43 km e sua largura em média de 17 km no sentido 
norte-sul, com o perímetro de 123 km e uma profundidade média de 6 metros4. 
Sua bacia hidrográfica apresenta uma área de aproximadamente 1.800 km2 

(PACS, 2008; SÁ, 1999).  

4 Lessa (2001, p.20) aponta a Baía de Sepetiba como “um canal navegável que hoje tem 
dezoito metros de profundidade, que com um pequeno investimento (...), passe esse canal 
para 26 metros de profundidade”.
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Sua Bacia hidrográfica possui importantes rios, como São Francisco, Rio 

da Guarda, Cação e incorpora diferentes municípios, além daqueles do seu en-

torno, como Queimados, Nova Iguaçu e Seropédica.  O rio Guandu, cujas águas 

recebem contribuições do rio Paraíba do Sul, é um dos mais importantes para o 

abastecimento de água de parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. 

A Baía de Sepetiba apresenta águas salinas e salobras, parcialmente 
isolado do mar pela restinga da Marambaia. [...] Pois a penetração de 
ondas oceânicas na baía é considerada pequena ou desprezível. Estas 
características possibilitam a instalação da atividade portuária na baía, 
visto que as zonas portuárias necessitarem de áreas abrigadas das on-
das e correntes (LOPES, 2014, p. 51).

A localização de empreendimentos industriais e de distribuição de merca-

dorias é muito favorável à logística portuária, por isso, a Baía de Sepetiba vem 

sendo considerada um celeiro de oportunidades e desenvolvimento, nesse seg-

mento econômico.  Para  Lessa (2001) neste “eixo de mais ou menos 500km está 

75% do atual PIB do Brasil, ou seja, o epicentro da região sudeste é  Sepetiba” 

(p. 20). 

O entorno da Baía de Sepetiba tem recebido vultuosos investimentos pro-

dutivos.  Mas, constata-se, que o histórico modelo de desenvolvimento econô-

mico não tem sido coerente com os modos de vida da população, que além de 

demandas como emprego, moradia e instrumentos urbanos preocupam-se com 

as questões ambientais.

Em seu estudo de caso no município de Itaguaí, Lopes (2004) aponta como 

pontos que tem contribuído para os problemas ambientais servirem de referência 

para os conflitos sociais e de mobilização em áreas do entorno da Baía de Se-

petiba.

a) o passivo ambiental deixado pela empresa de mineração Companhia 

Ingá Mercantil; 

b) atividades indústrias como a Usina Mazomba e a tentativa de instalação 
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de um pólo petroquímico que gerou confrontos  entre moradores/ associações 

versus empresários/poder público sobre a poluição e desapropriação de imóveis, 

e ainda;

c) obras de expansão do Porto de Itaguaí que desde a década de 90 do 

século XX, que mobilizou governo local entidades de pescadores de Sepetiba e 

Itaguaí e representantes de organizações ambientalistas a instalação do Porto 

Sudeste, que contribuiu para a geração da vulnerabilidade socioambiental na Ilha 

da Madeira/Itaguai

Além dos fatores apontados por Lopes, destaca-se a instalação da siderúr-

gica TKCSA (atualmente Ternium), em Santa Cruz/Rio de Janeiro, que gerou a 

remoção de famílias sem-terra do acampamento Terra Prometida e articulação 

de diversos movimentos populares, inclusive de pescadores contrários ao mega 

empreendimento (SILVA, 2010).

Vale ressaltar que a expansão dessas atividades industriais tem contribuí-

do  para a  poluição  da Baía de Sepetiba, sendo assim, impactando diretamente 

nas atividades desenvolvidas pelos moradores/trabalhadores do local.  

foram realizadas análises da qualidade da água e dos sedimentos da 
baía, cujos poluentes mais significativos encontrados relacionam-se com 
a falta de tratamento de esgoto (DBO, OD e carbono orgânico total) e dos 
efluentes industriais (metais pesados como zinco, cádmio e chumbo) – 
LOPES, 2014 p. 52

No entanto, cabe apontar que, neste artigo, não se tratará de toda a abran-

gência do entorno da Baía de Sepetiba.  A proposta é  um recorte espacial nos 

bairros localizados na Região Administrativa de Guaratiba (XXVI RA)5 na cidade 

do Rio de Janeiro, ou seja,  área composta pelos bairros de Guaratiba, Bar-

ra de Guaratiba e Pedra de Guaratiba, e acrescentamos o bairro de Sepetiba 

(este bairro pertence a RA de Santa Cruz), seguindo a delimitação estabelecida 

5 O município do Rio de Janeiro é organizado em cinco Áreas de Planejamento e trinta e 
quatro Regiões Administrativas. A Região Administrativa (RA) de Guaratiba pertence à Área de 
Planejamento 5, juntamente com as RAs Realengo, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz.
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pela prefeitura na delimitação da Área de Especial Interesse Ambiental (AEIA) de 

Guaratiba (Figura 2).  

Na classificação do Plano de Diretor do Município do Rio de Janeiro (2013, 

p. 9), essa área é indicada como “Macrozona de Ocupação Assistida, onde o 

adensamento populacional, o incremento das atividades econômicas e a insta-

lação de complexos econômicos devem ser acompanhados por investimentos 

públicos”.

Figura 2: Área de Especial Interesse Ambiental (AEIA) de Guaratiba

Fonte: Adaptado de Google Earth e data.rio.

Entende-se, também, que esses bairros estão intimamente ligados à dinâ-

mica da Baía de Sepetiba, no que consiste a realização da vida cotidiana e na 

produção da sobrevivência de seus moradores através, por exemplo, dos movi-

mentos sociais populares, do artesanato, maricultura, turismo, lazer, e a pesca.  

Segundo Lopes (2014), a pesca na Baía de Sepetiba “chegou a atingir o 

patamar de segunda maior produtora do país, até o ano de 2006, quando a ativi-

dade entrou em progressivo declívio” (p.52).
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A área total possui uma população de quase 180 mil habitantes (Brasil, 

2010).  Segundo PCRJ (2019),  a partir década 1970, esses bairros tiveram uma 

ocupação populacional “lenta, com a região permanecendo por muito tempo 

como periferia do bairro mais importante da Zona Oeste, Campo Grande.  A falta 

de atividades econômicas de maior relevância, aliada a presença do mar, estimu-

laram o uso residencial esporádico”  (p 05).  

Destaca-se que a ocupação da Baixada de Jacarepaguá e a implantação 

da Avenida das Américas são vistas como fatores de atração de empreendimen-

tos comerciais e imobiliários mudando nas últimas décadas a organização dessa 

região que tem resistido com as atividades da pesca, cultivo de plantas ornamen-

tais e “apresenta forte potencial para o ecoturismo e como pólo gastronômico” 

(MENEZES, 2010, p. 56).

A figura 02 demonstra que o Guaratiba é um dos maiores bairros em                       

extensão territorial do município e sua população o coloca como o 7º bairro mais 

populoso da cidade, o bairro de Sepetiba também se destaca no quantitativo 

populacional na área de estudos indicada. As pessoas concentram-se em forte 

adensamento urbano, em meio a muitos loteamentos irregulares e clandestinos6, 

favelas7  e, mais recentemente, empreendimentos parceiros do programa Minha 

Casa, Minha Vida8, tudo isso entremeados com baixos índices de desenvolvi-

mento social.

6 Cabe distinguir as duas principais formas de ocupação da área do entorno da Baía de 
Sepetiba, a saber, os loteamentos irregulares e Clandestinos. O primeiro ocorre quando exis-
te a mediação de uma empresa loteadora que ao longo do processo não cumpre as normas 
exigidas pela prefeitura e neste caso deixa os/as moradores/as em situação de irregularida-
de, pois não ocorre a liberação do Projeto de Liberação do Loteamento/PAL. Os loteamentos 
clandestinos são aqueles, que segundo a prefeitura do Rio de Janeiro, ocorreram em área 
imprópria ou sem nenhum tipo de solicitação de uso do solo. Na RA de Guaratiba destaca-se 
os loteamentos irregulares do Jardim Maravilha, Cinco Marias e o Vila Mar de Guaratiba, em 
Sepetiba os loteamentos Vila Balneário Globo (1960) e o conjunto habitacional Nova Sepetiba 
(2001).
7 São 59 favelas localizadas na área, sendo classificas 33 de pequeno porte, 22 de médio 
porte e 3 classificadas de grande porte. Através da lei 6.044/2016 parte dessas favelas foram 
declaradas de Áreas de Especial Interesse Social(AEIS) recebendo o programa Bairro Maravi-
lha vinculado a Secretaria Municipal de Habitação (Secretaria de Urbanismo, 2019).
8 O Programa Minha Casa, Minha Vida conta com 10 empreendimentos totalizando 2.624 
unidades habitacionais (Secretaria de Urbanismo, 2019).
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Encontram-se, nessa região, registros pré-históricos de ocupação indígena 

no litoral da Baía de Sepetiba, os sambaquis, que são depósitos de materiais 

orgânicos e calcários empilhados ao longo do tempo. 

Com a colonização portuguesa, Guaratiba e Sepetiba faziam parte da an-

tiga Fazenda Santa Cruz, então sob a administração dos Jesuítas e que repre-

sentava, segundo Altoé (2016) um grande centro agrário-fabril, autônomo, cujo 

excedente de produtos era escoado tanto em direção à corte quanto para outros 

engenhos próximos. Com a subordinação da Fazenda Santa Cruz à família real, 

uma parte da região, como a praia de Sepetiba, passou a ser frequentada pela 

elite colonial, atrás das suas belezas paisagísticas.

Com o processo de degradação da Baía de Sepetiba e a poluição de sua 

faixa de praia, os bairros foram perdendo seu status de veraneio. Por outro lado, 

na Barra de Guaratiba e na Pedra de Guaratiba há uma grande quantidade de 

domicílios vazios, demostrando a permanência desse uso. No bairro da Pedra de 

Guaratiba, uma em cada cinco moradias encontravam-se vazias e na Barra de 

Guaratiba 16% de domicílios estavam sem moradores no período de 2000/2010 

(PCRJ, 2019).

O PLANO DE OCUPAÇÃO DA ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE 
AMBIENTAL DE GUARATIBA E AS  POTENCIALIDADES DA 
ÁREA PESQUISADA

O entorno da baía de Sepetiba, considerando o recorte proposto, é um 

cenário apropriado para o desenvolvimento das atividades pesqueiras. Segun-

do Jandira Neto (2015), desde a pré-história, na região há a presença de uma 

população litorânea de coletores e de pescadores, sendo assim, atualmente é 

possível encontrar trabalhadores rurais (agricultores, pescadores artesanais, co-

letores nos manguezais ou marisqueiras, quilombolas – como na restinga de 

Marambaia)  e urbanos de toda ordem.
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Ainda sobre a importância da pesca no entorno da Baía de Sepetiba, Me-

nezes (2000) informa que no século XVII, o bairro de Pedra de Guaratiba, já se 

constituía como uma aldeia de pescadores, que contava com a presença colonial 

dos jesuítas e de uma das mais antigas igrejas fluminenses, conforme o autor 

supracitado:  “No ano de 1673, quando a Pedra de Guaratiba já era uma pequena 

aldeia de pescadores com sua igreja, a Ermida de Nossa senhora do Desterro” 

(p. 128).

No contexto atual, a pesca se mantém na realidade dessas localidades. 

Tolentino (2003), após pesquisar os dados do censo pesqueiro (fornecidos pela 

Secretaria Especial de Agricultura e Pesca – SEAP), identificou 8.700 pescado-

res, que utilizam a Baía de Sepetiba e os rios que nela deságuam. 

A Baia de Sepetiba, além de ser uma região estratégica do ponto de vista 
econômico, pertence a bacia aqüífera do Estado do Rio de Janeiro, uma 
vez que tem como tributários vários rios de importância crucial para o 
abastecimento de água das populações de toda a região metropolitana, 
como o rio Guandu, o rio Itaguaí, o canal de São Francisco, o rio da Guar-
da, o canal do Ita, o rio Manjolo, o rio Cação e outros de menor porte. 
(p.194) .

No entanto, é importante destacar, que com o crescimento populacional 

e a integração as atividades e equipamentos urbanos, cresce a participação da 

população dessa região em outras atividades da economia como as atividades 

terciárias, compreendendo 55% da massa salarial entre 2002/2012, seguida pe-

las atividades do setor secundário com 38% e, por fim, o setor primário com 7%  

(PCRJ, 2019).

Vale ressaltar, que  “o setor primário, que no conjunto representa 7%, como 

aquele que teve melhores níveis de remuneração em torno de R$ 2 milhões, ex-

pressando à sua vocação às atividades agrícolas” (op. cit, p. 13). Confirmando as 

potencialidades voltadas para os usos vinculados a Baía de Sepetiba, que além 

de valorizar a dinâmica local através da geração de renda e preservação da na-

tureza fortalece a identidade comunitária. 
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Desta forma, é urgente e necessário (re)pensar os modelos de desenvol-

vimento que estão sendo propostos ao longo do tempo para a região, para tanto 

a partir da análise do Plano Diretor9 (2011) e o Plano de Ocupação de Espe-

cial Interesse de Guaratiba (2019), instrumentos com a participação ampla da                      

sociedade, pois estão baseados no princípio da gestão democrática. É importan-

te ressaltar que esses planos são de suma importância, no entanto, podem ser 

ineficientes, se não são acompanhados de formulações de políticas públicas. 

Levando em consideração a distância entre o que se promete e o que se 

cumpre, afinal toda a Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro se insere em uma 

lógica de abandono do poder público, deve-se levar em consideração a indicação 

de Gomez (2006).

Alguém se colocaria contrário a ter mais saúde, educação, possibilidades 
de lazer? Alguém teria objeções a um aumento de sua qualidade de vida, 
de sua capacidade de consumo? Alguém seria, enfim, contrário a viver 
em um lugar que oferecesse mais oportunidades econômicas, sociais 
e culturais? O desenvolvimento promete tudo isso, portanto, quem se 
colocaria contra o desenvolvimento? O natural é acreditar na esperança 
que o desenvolvimento traz, encantar-se com sua promessa tipicamente 
capitalista de oferecer o melhor dos mundos possíveis e desejar todas as 
benesses que parece proporcionar (p. 35).

A partir deste alerta, pode-se concluir que, por vezes, o prometido desen-

volvimento pode ser concretizado através do acentuamento das desigualdades 

socioespaciais, de  processos de desintegração comunitária e degradação da na-

tureza. Neste contexto, destacam-se o Plano Diretor em vigor no Rio de Janeiro,  

construído em um contexto específico, os grandes eventos que a cidade do Rio 

de Janeiro foi sede, a saber a Copa do Mundo (2014) e as Olimpíadas (2016).

Antes mesmo do Plano Diretor entrar em vigor, foi aprovado, na câmara 

municipal do Rio de Janeiro, um conjunto de medidas que orientaria as políticas 

9 Plano Diretor é o documento que estabelece diretrizes, objetivos e atividades a serem 
desenvolvidas pelos Municípios com mais de vinte mil habitantes (art. 182, §1º da Constituição 
Federal de 1988). A partir da lei complementar nº 16 de 04/06/1992 institui-se o primeiro Plano 
Diretor Decenal da cidade do Rio de Janeiro. O projeto de lei nº 25/2001 indicava a atualização 
adaptando-o às novas determinações do Estatuto da Cidade (lei federal, nº 10.257/2001), o 
que vai acontecer cerca de dez anos depois (02/2011).
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urbanas para a realização desses megaeventos, priorizando áreas “luminosas” 

da cidade, ou seja, que já concentravam equipamentos urbanos e investimentos 

econômicos, nas áreas central e da Zona Sul  e Barra da Tijuca. São exemplos:

a)Operação Urbana Consorciada da Zona Portuária, associada à criação 

da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janei-

ro, ou “Porto Maravilha”;

b) Projeto de Estruturação Urbana dos bairros de Vargem Grande e Peque-

na com a criação do Parque Olímpico;

c) Programa voltado para a promoção de Parcerias Público-Privadas, no 

âmbito da Administração Pública Municipal), associada ao estabelecimento de 

incentivos para a ampliação da rede hoteleira no Rio de Janeiro. 

Esses tipos de instrumentos e/ou diretrizes contribuem para a orientação 

das ações urbanísticas da cidade.  Por um lado, a infraestrutura construída es-

timulou o aumento da circulação de turistas nas áreas nobres da cidade (Área 

Central, Zona Sul e Barra da Tijuca ou Baixada de Jacarepaguá).  Por outro lado, 

essas ações ficaram marcadas por remoções (caso da Vila Autódromo) e do BRT 

(sistema de transportes urbanos que nasce sem atender as necessidades bási-

cas da cidade). 

Destaca-se  que o Plano Diretor deve ser revisado a cada dez anos, sendo 

assim,  a prefeitura do Rio de Janeiro iniciou, em 2018, os encontros para de-

finição dos objetivos e as diretrizes da Política Urbana e das Políticas Setoriais 

os quais deverão orientar o processo de Revisão do Plano Diretor de Desenvol-

vimento Urbano Sustentável da Cidade do Rio de Janeiro e que, por conta da 

pandemia da COVID-19, as atividades aconteceram remotamente.

No recorte desta pesquisa, a ausência do poder público no planejamento 

urbano e ambiental é uma característica histórica.  Nesse cenário, destaca-se 

o projeto de classificação de algumas favelas e loteamentos irregulares e clan-

destinos, como áreas de Especial Interesse Social, resultando na instalação de 
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infraestrutura urbana em algumas comunidades, como aconteceu com Programa 

Bairro Maravilha, em 2009. 

De acordo com Cunha (2013), o então prefeito da cidade, Eduardo Paes, 

em entrevista que tratava da implantação do Programa Bairro Maravilha afirmou

Guaratiba não terá mais uma comunidade sem urbanização, asfalto, sa-
neamento, drenagem e iluminação ou ruas sem nomes. Já investimos 
muito nessa área e vamos continuar com as melhorias. Hoje temos a 
Estrada do Mato Alto e a Avenida das Américas duplicadas, o Túnel da 
Grota Funda e o BRT Transoeste, que já melhoraram muito a vida dos 
moradores da região (p.1). 

Mesmo com a realização de tal programa, muitos problemas urbanos con-

tinuam a se repetir nos bairros de Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Barra de Gua-

ratiba e Sepetiba, como o caso dos alagamentos dos rios Pirâque e Cabuçu. 

Moradores denunciam que as obras contribuíram para o “embelezamento” das 

ruas, no entanto, questões de saneamento básico e dragagem dos rios não se 

concretizaram, indicando um modelo urbano de desenvolvimento desigual, pre-

datório e poluente oposto às necessidades locais e as diretrizes indicadas no 

Plano de Diretor. 

Neste sentido, a criação da Área de Especial Interesse Ambiental (AEIA) 

de Guaratiba10 abriu uma possibilidade. Com a participação de universidades, 

ministério público e da comunidade, em 2017, houve a elaboração dos seguintes 

programas, projetos e propostas de zoneamento como prioritárias para o desen-

volvimento desta região:

a) Programa de Incentivo ao turismo sustentável11;

b) Programa de Incentivo à criação de agroflorestas12; 

10 O Decreto nº 37.483 de 31 de julho 2013, que criou a Área de Especial Interesse Ambiental 
da Região de Guaratiba (Considerando toda a XXVI RA) foi revisto pelo Decreto nº 42.659 de 13 de 
dezembro de 2016 e prorrogado pelo Decreto n 44.703, de 05 de julho de 2018. Ambos com base no 
disposto pela Lei Complementar nº 111, de 1º de fevereiro de 2011, que instituiu o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro.
11 Definição de centralidades turísticas, de áreas para o turismo agrícola, valorização da história 
e dos conhecimentos tradicionais da população local, respeito às vocações e ao patrimônio ambiental 
arqueológico e histórico.
12 Sistema para agregar valor a terra e promover a isenção de IPTU para quem já paga ITR e pro-
dutores comprovados.
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c) Projeto de Ampliação da rede cicloviária;

d) Projeto de Sinalização (placas de localização);

e) Projeto de Revitalização do entorno da APA das Brisas;

f) Projeto de Programa Polos Cariocas13;

g) Projeto de Urbanização da Estrada Roberto Burle Marx e rua Parlon                

Siqueira;

h) Projeto de Urbanização e requalificação do entorno do rio Cabuço-                       

piraquê;

i) Proposta de Zoneamento.

As demandas levantadas demonstram  a preocupação ambiental (recupe-

ração de rios, turismo sustentável, criação de agloflorestas), de preservação da 

memória (valorização histórica e dos conhecimentos tradicionais da população 

local) e com o turismo, visto de forma indissociável a melhora da qualidade de 

vida dos moradores (projeto de sinalização, ampliação da ciclovia e respeito às 

vocações e ao patrimônio ambiental, arqueológico e histórico) e apontam a luta 

pelo direito à cidade, ou seja o acesso aos direitos sociais indissociáveis à vida 

na cidade.

Com o fim do último prazo para a validação da Área de Especial Interesse 

Ambiental (AEIA) de Guaratiba (Decreto n 44.703, de 05 de julho de 2018) so-

ma-se  esforços para a construção do Plano de Estruturação Urbana/PEU14. A 

proposta era retirar do papel todo o processo de levantamentos, debates e cons-

trução de materiais, tais como o Plano de Ocupação de Guaratiba (2019) que se 

utilizou como base desta análise.  

Há a necessidade de se efetivar  a implantação de formas de organização 

socioespacial para a RA de Guaratiba, incluindo Sepetiba, levando em considera-

13 Centro de referência dos produtores de plantas ornamentais.
14 O PEU é o instrumento que estabelece as diretrizes para o desenvolvimento local e, 
segundo as quais, atualiza e aprimora a legislação urbanística para um bairro ou um conjunto 
de bairros (art. 68 do Plano Diretor do Rio de Janeiro)
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ção suas potencialidades históricos, culturais e geográficas intimamente ligadas 

a natureza.

As áreas formalmente protegidas da área de estudo.  Constatou-se que 3, 

47% da área total da RA de Guaratiba pertence a áreas protegidas por legisla-

ção ambiental15, seja como Área de Proteção Ambiental (APA), Reserva Biológi-

ca (Rebio) e Áreas de Proteção Permanente (APP), totalizando 7.703h/a.  Além 

disso, é possível encontrar em 31% do território com ocupação rarefeita e/ou 

atividades agrícolas. Destaca-se que apenas 22% da área da RA Guaratiba é 

considerada como urbanizada (PCRJ, 2019, p. 28).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os bairros de Guaratiba, Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Sepe-

tiba, possuem uma geohistória que resiste, ao longo do tempo e no espaço, com 

atividades diversificadas, tais como a pesca, agricultura, o extrativismo (maris-

queiras e catadores de caranguejos), que se encontram ameaças, com a expan-

são urbana, sem o acompanhamento de políticas públicas de referência.

A região tornou-se um cenário de expansão da cidade, como a avenida             

das Américas ou de atividades econômicas, tais como  indústrias-portuárias, sho-

pping e centros comerciais.  No entanto, houve uma atuação pouco representati-

va do poder público, no que tange a realização de políticas de gestão da cidade, 

tais como a universalização  à infraestrutura, aos serviços urbanos, à terra, à 

moradia regular digna, transporte público e de qualidade e a preservação da na-

tureza

A participação da população é um componente fundamental na construção 

dos instrumentos de gestão democrática da cidade. 

O Plano Diretor do Município do Rio de Janeiro (2011) reafirma um mo-

delo urbanístico excludente, que concentra as melhorias urbanas para as áreas                 

15 Cita-se, como exemplo, a Área de Proteção Ambiental/APA das Brisas e a Reserva 
Biológica de Guaratiba, APA da serra da Capoeira Grande, APA Morro do Silvério, áreas de 
maguezais e a Restinga de Marambaia.
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nobres da cidade, inclusive associando-as aos megaeventos (Copa do Mundo e 

Olimpíadas). 

A criação da Área de Especial Interesse Ambiental de Guaratiba, iniciado 

em 2013, e a construção do Plano de Estruturação Urbana (PEU), em 2018, in-

dicaram as novas regras de uso e ocupação do solo e os meios de proteção da 

natureza e da cultura dos bairros de Guaratiba, Barra de Guaratiba, Pedra de 

Guaratiba e Sepetiba e a importância da pressão popular para que as ações dos 

agentes públicos e privados sigam as potencialidades da região.
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INTRODUÇÃO

A urbanização no Brasil intensificou-se na segunda metade do século pas-

sado, com o deslocamento de grande parte da população rural para os centros 

urbanos. Por causa desses fluxos migratórios, ocorreu um inchaço nas cidades 

e a falta de um planejamento urbano agravou problemas citadinos, como a fal-

ta de saneamento básico, moradias, poluição ambiental e congestionamento no 

trânsito.

A especulação imobiliária foi um dos grandes fatores responsáveis pela 

expulsão de milhões de moradores pobres das cidades em direção às periferias, 

retirando suas casas e barracões das beiras de praias, para a construção de 

grandes hotéis e edifícios. Sendo assim, o processo de favelização teve início 

em morros, encostas e beiras de rios em torno dos grandes centros sujeitando-os 

a diversos tipos de riscos como inundações, deslizamentos e doenças ligadas a 

falta de saneamento básico.

Na contemporaneidade, pode-se perceber a grande dificuldade que o                 

país tem de viver de forma sustentável com a natureza. Logo, a identificação do 

descaso com o meio ambiente e com as águas, que são as mais afetadas dentro 

deste contexto, é facilmente observado. 

O objetivo desse trabalho é identificar o processo de ocupação em torno 

do rio Guandu, no trecho do km 39 na divisa entre os municípios de Seropédica 

e Nova Iguaçu.

METODOLOGIA

 Para a realização do projeto, foram usadas as fontes que mais caracteri-

zaram o período em que, foram sancionadas as leis para delimitar como área 

de proteção ambiental o local do estudo. Para fundamentação teórica inicial foi 
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utilizado os artigos de FERREIRA (2009), ABREU (2011). Dentre esses meios de 

informação o mais importante objeto de informação histórico foi o Jornal do Brasil 

(JB), de grande relevância para a conclusão e desenvolvimento deste trabalho. 

Também foi necessário acessar o Documento do Comitê da Bacia do Rio Guan-

du, (2012), e para realização da Pesquisa final deste artigo os livros de ABREU 

(2006), LOBATO (1989).

 Para a coleta de informações, foi preciso ser feita uma pesquisa de campo 

nos dias 12 e 13 de janeiro do ano de 2019, no limite político entre os municípios 

de Nova Iguaçu e Seropédica. Para compreender melhor a região, e para dar ve-

racidade às informações aqui constadas, foi realizada uma visita a APA Guandu 

no dia 14 de fevereiro de 2019, localizada na sede da UFRRJ, e que se encontra 

na prefeitura universitária. E a etapa final dessa pesquisa foi a visita no dia 17 de 

janeiro de 2019 nas áreas de ocupação em Seropédica na divisa entre os muni-

cípios, para coletar também informações empíricas para esse estudo. 

RIO GUANDÚ, APA GUANDU E PREFEITURA DE SEROPÉDICA

 O Rio Guandu é formado principalmente pelo Ribeirão das Lajes, e seus 

principais afluentes são os rios dos Macacos, Santana, São Pedro, Poços, Quei-

mados e Ipiranga e o seu final é no canal de São Francisco, A bacia hidrográfica 

do Rio Guandu abrange partes dos municípios de Engenheiro Paulo de Frontin, 

Itaguaí, Japeri, Miguel pereira, Nova Iguaçu, Paracambi, Pirai, Queimados, Rio 

Claro, Seropédica e Vassouras (Figura 1).
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Figura 1 - Mapa hidrográfico da bacia do rio Guandu e a Área de Proteção                       
Ambiental Guandu

Fonte: Menezes, Frederico (2011).

Com a transposição do Rio Paraíba do Sul em direção ao Guandu, em 

1982, houve um aumento do volume hídrico no canal do Guandu. Conforme o 

Plano do Diretor de Abastecimento de Água (PDA - RMRJ) a obra foi realizada 

sob a liderança do engenheiro hidráulico Jorge Paes Rios da empresa ENGEVIX 

Engenharia S/A para a Companhia Estadual de Águas e Esgotos. 

Como o rio guandu possui um alto nível de poluição por causa de seus 

afluentes, essa transposição ajudou significativamente na diluição do excesso de 

esgoto principalmente nos locais de desembocadura. 

 Sob o domínio do Bioma da Mata Atlântica, suas margens, na área de es-

tudo ainda contam com espécies de animais e vegetais típicas do bioma, embora 
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os trechos degradados ainda formem uma realidade preocupante. Segundo o 

relato do morador Isaías de trinta anos, existem espécies de animais como o 

Jacaré Açu, Jiboias de até três metros de comprimento, o famoso peixe dessas 

águas profundas o tucunaré, fora os mamíferos como as capivaras, tatus, “ra-

posa de mão pelada” entre outros animais que resistem ao desmatamento das 

matas ciliares.

Durante os trabalhos de campo foi identificada a presença de esgoto, sem 

tratamento, sendo despejado diretamente no rio. Que compõe essa rica fauna e 

flora que insistem em resistir a ações do homem, como a ave nativa na figura 2:
 

Figura 2: Animal Silvestre

Fonte: Fonte Autoral. Ano 2019.

 A Assembleia legislativa do Rio (Alerj) aprovou o projeto de lei que criou 

a Área de proteção Ambiental (APA) do “Rio Guandu” de autoria do deputado 

Carlos Minc do (PT), através do Decreto nº 40.670 de 22 de março de 2007, san-

cionada pelo governador Anthony Garotinho. O diploma legal protege as faixas 

de 500 metros nas margens do Guandu e de 100 metros nas margens dos sete 

afluentes e proíbe inteiramente a exploração de área no leito do rio e nas mar-

gens.

 Foi estipulado um prazo de sessenta dias para a retirada de depósitos de 

lixo e para desativação dos areais, e de cento e vinte dias para se iniciar o re-
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florestamento das áreas degradadas. A Lei 3760/2002 inclui multas de até R$ 5 

milhões e prevê ainda uma patrulha ambiental que faça inspeções semanais para 

garantir o cumprimento das leis.

Com a implantação da sede da unidade de conservação, dentro da Univer-

sidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), os projetos deveriam ser cum-

pridos diligentemente, porém, isso não acontece. Segundo um dos funcionários, 

durante a mesma visita realizada no dia 14 de fevereiro de 2019, o governo não 

incentiva financeiramente a unidade de conservação, cuja gestão conta apenas 

com uma viatura para monitorar 73 mil hectares de proteção ambiental e com 

5 agentes para monitorar 9 municípios. Sem a ajuda e verbas, para investir na 

contratação de mais funcionários, equipamentos, carros e segurança dos funcio-

nários, fica inviável o controle dessas áreas. 

 O Projeto de lei que cria os Parques Fluviais foi criado para colocar em 

prática as mudanças que seriam feitas para a conservação do Guandu como, a 

revitalização das matas ciliares para restabelecer o ecossistema em torno do rio 

com a participação da sociedade civil, promovendo uma educação ambiental. 

Em muitos municípios como o de Paracambi alguns desses projetos já foram 

executados como a inclusão dos moradores no contexto de preservação do rio e 

o replantio de mudas nativas da mata atlântica. Contudo, ainda não houve essa 

revitalização total das florestas em muitos municípios principalmente os de Sero-

pédica, onde, pois todos os morros em torno do rio possuem apenas vegetação 

rasteira, resultado dos antigos desmatamentos para as grandes plantações de 

laranjas na região. 

“Então lembrei da ideia de um parque ao longo do rio Guandu, associado 
a um projeto de renaturalização da calha e das margens, que tenho de-
fendido desde o final dos anos de 1990, com a finalidade de uso múltiplo: 
controle de cheias, abrigo de fauna e flora, recreação, saúde (prática de 
esportes), geração de empregos e redução dos custos de tratamento de 
água. A ideia parecia ter ganho tração em 2007, mas ao que tudo indica 
naufragou. O Parque de Madureira foi projetado muito tempo depois e já 
está em uso. Uma pena. Diga-se a verdade, tanto a população quanto a 
mídia dão pouca importância ao Rio Guandu, apesar de milhões de pes-
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soas dependerem de suas águas. Imagino o Guandu como um rio vivo, 
lotado de peixes, capivaras e jacarés, com margens e fundo saudáveis, 
sem tanta erosão da barranca e lixo”. (Bidegain, 2012 pg.1).

Em uma pesquisa realizada no km 42 no dia 17 de janeiro de 2019, no mu-

nicípio de Seropédica, podem-se perceber as demarcações com cerca delimitan-

do a área de 500 metros a partir do leito do rio, porém ao olhar para os morrotes 

nas margens do rio não foi identificado nenhum tipo de revitalização dessa mata, 

e nem os ditos Parques fluviais e zonas de lazer, para aproximar os moradores 

das riquezas que os cercam. Além do projeto dos parques fluviais não terem sido 

concretizados, segundo um dos funcionários da APA, durante uma visita no dia 

14 de fevereiro de 2019, existe um areal licenciado, o que não seria preocupan-

te por possuir alvará, porém ele está localizado dentro da área de proteção do 

rio, “essas agressões provocam assoreamento e poluição dos corpos hídricos”, 

como mostra na Figura 3:

Figura 3: Areal com alvará dentro da área de proteção Ambiental

Fonte: Foto retirada do Google maps. Ano 2017.
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Em uma breve comparação do município de Seropédica com o de Para-

cambi, que também é banhado pelas águas do Rio Guandu, é importante ressal-

tar que o curso  água possui vários trechos preservados e há contínuo replantio 

de espécies nativas na região por exemplo. Este município também promove 

eventos de educação ambiental, como os deslocamentos de alunos para aulas 

de campo, para promover conscientização ambiental.

 No dia 6 de junho de 2019, estava previsto a realização de um grande 

evento educacional da prefeitura do município de Paracambi em parceria com 

os gestores da unidade de conservação. O que dificulta o trabalho desses fun-

cionários, além da falta de mobilidade e pessoal para trabalhar, é a ausência de 

diálogo entre a prefeitura e a gestão da unidade de conservação. São fatores de-

terminantes para falta de desenvolvimento e controle dessas áreas, e a ausência 

da prefeitura atuando junto com esses órgãos também proporcionam atuações 

irregulares nessas áreas, tais como: areais e principalmente ocupações irregula-

res dessas terras. 

O Município de Seropédica possui um histórico de abandono com o meio 

ambiente e um dos inúmeros fatores que chama a atenção é segundo Marques 

(2006) o “Distrito Areeiro de Seropédica - Itaguaí, considerado um dos maiores 

do Brasil, (com mais de 100 (cem) empresas de mineração), e abastece aproxi-

madamente 90% da areia para a construção civil da Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro” (p.38). Sendo assim, é possível notar que existe uma grande movi-

mentação de capital por trás desses empreendimentos. 

 É histórico, o descaso com o meio ambiente no município, segundo JB 

(2002), a senhora Sônia Oliveira de Souza, esposa do atual prefeito de Sero-

pédica do ano de 2019, Anabal Barbosa de Souza, era proprietária de um areal 

ilegal, nas margens do rio. No ato da interdição do mesmo 8 caminhões foram 

apreendidos sem nota fiscal e todos foram indiciados sob a acusação de crime 
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ambiental. E hoje, ela é secretária de Educação do município. Porque não existe 

uma parceria maior da prefeitura com a APA para promover uma educação Am-

biental no município, Certamente, são questionáveis os interesses da direção da 

prefeitura, quanto ao “Melhor Para o povo” e “capital entrando”, seja ele ilegal ou 

não.

 De acordo JB (2001) houve grande resistência dos governantes dos muni-

cípios quanto a criação da APA para delimitar as áreas e restrições em torno do 

rio, ou seja, além do prefeito do município Seropédica, outros também dos quais 

são também banhados pelo Guandu, afirmavam que a lei implicaria no desen-

volvimento econômico regional. Segundo os moradores da região, apenas 4 a 5 

funcionários são necessários na maioria dos areais ilegais, e que com a lei san-

cionada prejudicaria a “economia e a urbanização” (p.10) o autor também diz:

“Estranha é a visão – melhor dizer miopia desses prefeitos que em geral, 
administram municípios degradados social e economicamente. Falar em 
urbanização, em boa parte deles, chega a ser uma piada de mau gosto. 
Essas localidades são incapazes até mesmo de cuidar da limpeza públi-
ca ou de tapar buracos de suas principais vias (…) para esses prefeitos 
vale a pena manter alguns empregos (e votos) em indústrias, lixões ou 
em mineradoras primitivas e muitas vezes ilegais, mesmo que para isso 
tenham que envenenar a água que chega às torneiras de milhões de 
pessoas.”. (Jornal do Brasil, 2001 pg. 10).

INVASÃO DE TERRAS SEUS PORQUÊS E O MEIO AMBIENTE

 A área de invasão estudada neste artigo fica exatamente dentro da faixa 

dos 500 metros de proteção ambiental, que se encontra continuamente sendo 

desmatada e o rio sofrendo poluição por esgotamento sanitário, sobretudo a par-

tir de 2016 (Figura 4).



88 89

GEOGRAFICIDADES DO RIO DE JANEIRO: ZONA OESTE E REGIÃO METROPOLITANA

Figura 4: Começo das invasões de terras. 

Fonte:  Foto retirada do Google Earth. Ano 2016.

 Atualmente, foram construídas muitas casas, e uma rua foi criada. Por con-

ta da presença do poder paralelo, na região, as fotos não foram adquiridas, no dia 

do trabalho de campo, nessa área. A figura, a seguir demonstra os loteamentos 

criados e ampliados na margem do rio Guandu. 
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Figura 5: População aproximada atualmente

Fonte: Foto retirada do Google Earth. Ano 2019.

Percebe-se o aumento da população na região, porém, a imagem não re-

trata exatamente a quantidade de loteamentos na região, pois por sua vez o nú-

mero desses lotes cresce com o passar do tempo, principalmente quando eles 

começam a retirar a vegetação e as terras ficam mais visíveis, tornando-se atra-

tivas aos olhos e com isso promovem cada vez mais a ocupação nessas terras.

A falta de preparo e preocupação com a distribuição e demarcação de terras 

da população, também é uma pratica recorrente, em Seropédica, principalmente 

pelo fato da prefeitura receber impostos como a cobrança do Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU) de áreas invadidas que são privadas de bancos. E um 

exemplo seria um grande bairro chamado Nova Olaria, que foi invadido no km39 

pertencente a Caixa Econômica Federal que a prefeitura recebe esses impostos 

como se fosse um lugar legalmente ocupado.
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 Pode-se perceber um caráter duvidoso da gestão de um município através 

suas ações. Como não esperar que o mesmo não aconteça com essas novas in-

vasões em uma área de proteção ambiental que já foi significativamente ocupada 

e ainda está sendo.  Assim, com a invasão dessas áreas, surgem dois grandes 

fatores: impactos logo visíveis e impactos em longo prazo. 

 Os impactos visíveis são a presença do desmatamento que, por sua vez, 

contribui para o assoreamento do rio e a falta diversidade de fauna. Por sua vez, 

os impactos ambientais em longo prazo, é a poluição do solo, uma vez que as 

fossas sépticas permitem a chegada do esgoto em camadas mais profundas e 

até atingindo o lençol freático. 

Figura 6: Área da pesquisa, entrada dos loteamentos, ao lado da  ponte que faz 
a divisa política entre os municípios.

Fonte: Foto Autoral.  21 de maio, Ano 2019. 
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Figura 7: Área da pesquisa, entrada dos loteamentos, ao lado da  ponte que faz 
a divisa política entre os municípios.

 Fonte: Foto Autoral.  21 de maio, Ano 2019. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Através da lei no 9.795, DE 27 de Abril 1999, o Presidente da republica san-

cionou a seguinte o projeto sobre Política Nacional de Educação Ambiental e dá 

outras providências, para respaldar toda a sociedade do direito ao conhecimento 

de preservação do meio ambiente. 

“Art. 1o Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos 
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conheci-
mentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conserva-
ção do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida e sua sustentabilidade. Art. 2o A educação ambiental é 
um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo 
estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 
processo educativo, em caráter formal e não formal”. (Henrique, Fernan-
do 1999, Art 1° e 2°). 

A água é um recurso ambiental importante, uma vez que a mesma                         

abastece residências, é usada para irrigação e para processos produtivos. Um 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument
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dos seus usos é servir de diluidor de esgotamento sanitário que, muitas vezes é 

lançado no corpo hídrico sem nenhum tipo de tratamento químico ou físico. Um 

dos indicadores para se verificar poluição orgânica nos corpos d´água, é a pre-

sença de plantas aquáticas do tipo gigoga.  Na figura, a seguir, o tipo vegetal foi 

encontrado ao lado da represa da CEDAE próximo a residências. (Figura 8):

Figura 8:  Presença de vegetação flutuante indicando altos níveis de Matéria            
orgânica.

Fonte:  Foto Autoral.  Ano 2019.

Observando as fotos, pode-se perceber o lançamento de esgoto direta-

mente no rio. No dia da pesquisa de campo foi encontrada uma caixa de esgoto 

na margem do rio na direção de onde foram encontradas essas plantas. Talvez 

seja insignificante o despejo dessa matéria orgânica neste local em relação ao 

volume de água do Rio Guandu, entretanto, conforme as ocupações inrregulares 

se estedem ao longo do rio, a quantidade de esgoto lançada será cada vez maior.

“Da oferta de água do planeta que é 12%, o Brasil possui 4% de seus 
recursos hídricos considerados como ótimo, segundo o informe 2011 das 
conjunturas dos Recursos Hídricos do Brasil, a ANA (agência nacional de 
águas) que diz que cem rios estão em condição ruim ou péssima, 2.926 
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municípios não tem tratamento de esgoto” com esses dados pode- se 
perceber a precariedade em que nosso estado se encontra, estado esse 
que deveria defender o nosso mais precioso bem, as águas.” (Alencas-
tro, 2011).

O Parque fluvial veio com a proposta de impedir a degradação das margens 

dos rios, que é causada principalmente pelas ocupações irregulares ao longo de 

seu percurso.  Eles seriam o objeto de conservação das bacias hidrográficas, que 

se encontram principalmente nas áreas urbanas e essa ideia foi realizada para 

prevenir as ocupações desordenadas e preservar toda vegetação ali existente. 

A proposta de criação Parques Fluviais, criada em 30 de outubro de 2007, 

seria excelente se fosse executada em todos os municípios. Ela é uma constru-

ção socioambiental que promove a interação da população com o meio ambiente 

de forma sustentável e inteligente para a defesa dos rios. Logo, essa ideia faz 

com que a população cuide e tenha respeito pelo meio ambiente, de forma a se 

apropriar da natureza promovendo até o ecoturismo revelando outro olhar, como 

se fosse algo “precioso” que “não pode acabar”. Essa interação com a população 

é essencial para o biodesenvolvimento desses lugares que antes foram muito e 

são degradados e para ser criada essa relação homem e natureza. 

“A criação de áreas de preservação ao longo dos rios, fortalecer os co-
mitês de bacias hidrográficas com a participação da sociedade civil, for-
mular em conjunto com os órgãos ambientais e as universidades, planos 
de reflorestamento com espécies da mata atlântica e implementação de 
equipamentos de educação ambiental, de gestão local de atividades cul-
turais, intercalados com reconstituição da mata ciliar, envolver as prefei-
turas locais (...)”. (Minc, 2007 pg.7).

A ideia dos Parques fluviais era de promover uma educação ambiental vol-

tada para a inserção da população com a natureza. O melhor seria se fossem 

exploradas adaptações com aulas práticas sobre o meio ambiente para as dis-

ciplinas de Ciências, Biologia e Geografia nos municípios que possuem Área de 

Proteção Ambiental (APA), para que crianças  entendessem, na prática, como é 

importante o cuidado com o meio ambiente e seus benefícios em um todo. Por-

tanto, o melhor aprendizado é aquele em que você participa da construção de um 
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novo pensamento, uma nova forma de pensar e agir; nesse caso ecologicamente 

dizendo, uma nova forma de ver o mundo. A educação tem esse poder libertador 

de formar cidadãos conscientes e cientes da importância de viver de forma sus-

tentável.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou entender a lógica de 

ocupações irregulares em áreas de proteção ambiental e, além disso, também 

permitiu uma pesquisa de campo para obter dados mais consistentes sobre as 

etapas do processo dessa pesquisa. A parte mais demorada do processo foi en-

tender a história por trás do inicio dessas ocupações e algumas das deficiências 

do governo e seu descaso que leva a população, sem conhecimento e carente, 

invadir esses territórios, pois, não há uma conscientização, e muitas das leis não 

foram cumpridas para que os mesmos tomassem conhecimento ou acesso de 

forma cultural e esportiva desses lugares.

Contudo, demarcar as terras, promover a limpeza de encostas, a fixação de 

anúncios visuais, como placas indicando os respectivos locais e certamente um 

trabalho educacional intensivo nesses municípios é em suma primordial para a 

preservação desses lugares. A fiscalização deveria ser contínua não só por parte 

da prefeitura, mas também do órgão responsável  e por esta razão se torna um 

fator determinante e faz com que a população não  tome neste caso entendimen-

to e se conscientize quanto ao meio ambiente em que vive.

 Ao fazer as pesquisas de campo, como visitar a área pretendida para esse 

estudo pode – se perceber diversas irregularidades que confirmaram o objetivo 

deste projeto, que foi apresentar resultados do movimento de ocupação e suas 

consequências à natureza e como um governo mal gerenciado no passado, e 

ainda com a falta de investimentos do governo, o entorno do rio Guandu encon-

tra-se continuamente sendo degradado. 
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O território é uma unidade geografica cujo controle é dificil, o que pode 

gerar são movimentos de ocupação desordenada, por moradores e por parte do 

poder paralelo da região, pois, quando o poder vigente não toma partido e nem 

move as decisões cabíveis para alocar essas pessoas mais carentes, e quando o 

governo não impõe sua autoridade, logo, o poder paralelo interfere e transforma 

o espaço de uma forma mais complexa de se controlar, nesse momento o estado, 

perde seu “domínio” significativamente. E esse assunto será abordado com mais 

cuidado em proximas pesquisas para complementar este estudo.

Dada à importância do assunto, torna-se necessário o desenvolvimento de 

formas educacionais didáticas mais expressivas quanto ao meio ambiente, por 

parte dos professores, não só ensinando de forma superficial a importância do 

meio ambiente, mas incluído essa realidade de descaso em suas aulas, e levan-

do os educandos a conhecer e entender suas localidades e seus municípios.

A natureza precisa ser preservada. Não é apenas uma paisagem intacta, 

uma vez que a mesma muda, cresce, transforma-se e se adapta de formas dife-

rentes caso precise. Porém, a ação do homem vem cada vez mais a destruindo, 

e sempre começa com pequenas atitudes egoístas. E quando medidas importan-

tes não são levadas a sério, o meio ambiente se degrada e pede ajuda a cada dia 

em que o homem avança com sua evolução sem se preocupar com as alterações 

danosas ao espaço. 

Sendo assim, até que a educação Ambiental seja levada a sério, infeliz-

mente continuará existindo gerações que começam e terminam com as mesmas 

atitudes que destroem o meio ambiente que eles precisam para viver, a natureza.

REFERÊNCIAS

BERTA, Ruben. Deputados aprovam criação de área de proteção nas                    
margens do Guandu. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. 1999. Disponível em: 
<https://acervo.socioambiental.org/acervo/noticias/deputados-aprovam-criacao-
-de-area-de-protecao-nas-margens-do-guandu>. Acesso em 18 fev. 2019.



96 97

GEOGRAFICIDADES DO RIO DE JANEIRO: ZONA OESTE E REGIÃO METROPOLITANA

ASSEMBLEIA CRIA APA DO GUANDU. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 16, 
13 dez. 2001.

RIO GUANDU GANHA APA. Jornal do Brasil, Rio de janeiro, p. 13, 9 jan. 2002.

RIO GUANDU, DELEGACIA INTERDITA TRÊS AREAIS EM SEROPÉRICA Jor-
nal do Brasil, Rio de janeiro, p. 18, 5 jun. 2002.

TOLERANCIA ZERO. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 1 dez. 2001. Disponível 
em: <https://acervo.socioambiental.org/acervo/noticias/tolerancia-zero>. Acesso 
em 18 fev. 2019.

ABREU, Mauricio. A evolução Urbana do Rio de Janeiro. IPLANRIO/Zahar, Rio 
de Janeiro. Resenha,  1987. p. 99.

FERREIRA, Alvaro. Favelas no Rio de Janeiro: Nascimento expansão, remoção 
e agora, exclusão através de muros. REVISTA BIBLIOGRÁFICA DE GEOGRA-
FÍA Y CIENCIAS SOCIALES,  Rio de Janeiro, v. 828, 25 jun. 2009.

ABREU, Mauricio. Geografia História do Rio de Janeiro: REVISTA BIBLIOGRÁ-
FICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES, Rio de Janeiro, v. 924. 25 mai. 
2011.

LOBATO, Roberto, C. O Espaço Urbano, p. 1-16. 1995.

VALERIA, Alba, ARAUJO, Paulo.  Policia Fecha Areais nas Margens do Rio Guan-
du. O GLOBO, Rio de Janeiro, 5 jun. 2002.

MINC, Carlos. Parques Fluviais. O GLOBO, Rio de Janeiro, 30 out. 2007. Dispo-
nível em: <https://uc.socioambiental.org/pt-br/noticia/50294>. Acesso em: 13 fev.  
2019.

MARQUES, Eduardo D. Hidrogeoquímica nas Cavas de Extração de Areia na 
Região do Bairro Piranema – Distrito Areeiro de Seropédica-Itaguaí, Rio de Ja-
neiro, 2006.

RIO DE JANEIRO (Estado Decreto nº31.178, de 3 de abril de 2002. Assem-
bleia legislativa do Rio de Janeiro.) disponível em:<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/
wwwalerj.nsf/pages/principal>. Acesso em: 18 fev. 2019.

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/wwwalerj.nsf/pages/principal
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/wwwalerj.nsf/pages/principal


98

GEOGRAFICIDADES DO RIO DE JANEIRO: ZONA OESTE E REGIÃO METROPOLITANA

RIO DE JANEIRO (Estado Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999. Presidência da 
República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos.). Disponível em: < http://
www.planalto.gov.br /ccivil_03/leis/l9795.htm>. Acesso em: 18 de fev. 2019.

ALENCASTRO, Catarina. Rios em Péssimas Condições. Brasil tem só 4% de 
recursos hídricos com qualidade. O GLOBO, Rio de Janeiro, 20 jul. 2011. Dispo-
nível em: <https://www.ana.gov.br/noticias-antigas/rios-em-pa-c-ssimas-condias-
saues.2019-03-15.5837504815>. Acesso em: 18 fev. 2019.

BIDEGAIN, Paulo. O Rio Guandu, Parques e Áreas Protegidas. PARKS AND 
PROTECTED ÁREAS BLOG, Rio de Janeiro, 11  jul. 2012.  Disponível em <http://
parquespark.blogspot.com/2012/> Acesso em: 19 de fev. 2019.

A QUALIDADE DA ÁGUA. OESP, Rio de Janeiro, 4 ago. 2011. p. A3. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm


98 99

GEOGRAFICIDADES DO RIO DE JANEIRO: ZONA OESTE E REGIÃO METROPOLITANA

 ESPAÇO SAGRADO, VIVENCIA E SIMBOLISMO

A ideia esboçada aqui de espaço sagrado já foi desgastadamente detalha-

da, cabe-nos a partir de agora fazer essa transição da idealização representação 

e simbolismo para a espacialização do fenômeno religioso e então identificarmos 

com detalhes o que as aspirações políticas embebidas de caráter religioso tra-

zem, em se tratando no contexto atual, estas máximas retornam, como veremos. 

Se o espaço sagrado é aquele onde acontece a manifestação do divino, ou 

seja, são espaços hierarquicamente e ordenadamente direcionados para tanto 

na vivencia especializada do homem e das doutrinas religiosas esta forma hie-

rárquica e de ordem é direcionada para qualquer forma ou objeto (  nesse caso 

formas de governos) onde a manifestação divina possa ser expressa nesta apro-

priação(territorialidade), neste ponto, existem para tanto outros e outros espaços 

sagrados pois nesta vivencia o homem é capaz de suportar as vicissitudes da 

vida e está constantemente pensando naquele mundo ou idealização simbólica 

de mundo ideal. É onde surgem as cosmovisões de mundo religiosas que dentro 

das doutrinas são propagadas e se expressam na vivencia cotidiana.

“O homem religioso, nesta maneira, se exprime sob formas simbólicas 
que se relacionam no espaço: cada vez que surge uma nova Igreja, o 
grupo religioso tem a impressão de que cresce e se consolida. Apesar da 
onipresença de Deus, existem espaçs que são mais sagrados do que os 
outros. Seja no budismo, no islamismo ou no cristianismo, a hierarquiza-
ção do sagrado está presente.” (Rosendahl. 1995. P63.)

Meio que retornando a ideia de longe de esgotá-la de sua riqueza, e que 

daqui em diante guiará nossa argumentação, esta atitude de olhar o espaço como 

algo que se deva conquistar ou sacralizar que na verdade é a expressão da divin-

dade agora através do ser humano, Silvio Gil descrever essa re-desconstrução ( 

desconstrução do profano e construção do Sagrado), pois agora através de todo 

o conhecimento adquirido na experiência religiosa é como que se passássemos 

a sermos mão de “Deus” atuando segundo sua ordem:
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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como ponto inicial retratar a questão da habitação, nes-

te caso o recorte escolhido se deu no bairro de Campo Grande, Rio de Janeiro. 

Para retratar algumas organizações sócio espaciais usaremos aqui dois modelos 

de espaços habitacionais bem distintos separados por um muro, de um lado, a 

favela “Vila Mangueiral” como um exemplo de aglomerado de exclusão e moradia 

precarizada. Esta comunidade que surge através dos movimentos de migrações 

de pessoas vindas do Nordeste no final da década 60 inícios da década de 70. O 

outro espaço de habitação que usaremos será condomínio “ Fazenda Montene-

gro” em contraponto, antigo “ Condomínio dos Franceses” como era conhecido 

pelos moradores que residem em seu redor, pois, em se tratar de um condomínio 

originalmente para servir a Diretoria e alto escalão que viriam da França para tra-

balharem na Fábrica da Michellin. Um dos condomínios de alto padrão de Campo 

Grande, desde o seu surgimento no final da década de 60 e que se perdura até 

hoje. Vale apena ressaltar que dois espaços de habitação estudados estão no 

mesmo recorte geográfico. Esse artigo tem como base de fundamentação cien-

tífica principal os livros “ o mito da desterritorialização”  e  “ Vivendo no Limite” 

de Rogério Haesbaert, onde o autor explica como se dá origem e se desenvolve 

esse processo de exclusão-social, apropriação  e  utilização do espaço .
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Imagem 1 –Recorte topográfico do Objeto de Estudo – Fazenda Montenegro e 
vila Mangueiral

Fonte de Imagem: Elaborada no Google Earth

O presente artigo tem como objetivo falar sobre os processos de habitação 

que vem ocorrendo desde a década de 60 até os dias de hoje nas localidades da 

“ Favela Vila Mangueiral” e em contraponto  o  condomínio “ Fazenda Montene-

gro” situados ambos no mesmo bairro, Campo Grande, Zona Oeste da cidade do 

Rio de Janeiro,  onde ocorrem duas realidades distintas divididas por um muro. 

Como nos diz Zizek (2005). 

“(…) Em 09/11/1989, o muro de Berlim caiu, anunciando os “ felizes anos 
90”, o sonho de Francis Fukuyama do “ fim da história”, a crença de que 
a democracia liberal havia ganho, de que a busca terminara. Em con-
traste, o 11 de setembro é o principal símbolo do fim dos alegres anos 
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90 de Clinton, da chegada da era em que novos muros surgem em toda 
parte, entre Israel e a Cisjordânia, ao redor da União Europeia, na fron-
teira EUA – México. A ascensão da nova diretoria populista é apenas o 
exemplo mais destacado do ímpeto em levantar novos muros. (…) Essa 
é a verdadeira Globalização: a construção de novos muros protegendo [ 
os países prósperos] do fluxo migratório.” ( Zizek, 2005.)

 De um lado o condomínio   “Fazenda Montenegro”  onde temos uma reali-

dade financeira elevada, formada por pessoas que atuam em áreas profissionais 

como: medicina, empresários, advogados, dentistas, etc, infraestrutura como 

água, luz, rede de esgoto, segurança particular,  onde a inclusão social ocorre de 

forma natural. 

 Do outro  lado do muro  “ A favela Vila Mangueiral” com um realidade finan-

ceira bem diferente da primeira exposta pois, esta comunidade cortada pelo rio 

Cabuçu, o descaso por parte das autoridades, a pobreza, exclusão social que 

nesse caso é marcada pela dificuldade de acesso aos serviços eram: saneamen-

to básico, drenagem quase inexistente, problemático sistema de abastecimento 

de água, habitação, menores oportunidades de emprego formal, a injustiça social 

e o preconceito racial, que ocorrem ainda hoje de forma velada.

 Que esse estudo sirva de alerta, que a menos de 3 KM de distância do 

centro comercial de Campo Grande, um centro que serve de base comercial para 

quase toda a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro possa existir uma dispari-

dade tão grande entre a inclusão e a exclusão social, em pleno século XXI.
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FALANDO BREVEMENTE SOBRE A HISTÓRIA DE CAMPO 
GRANDE

Imagem 2 – Recorte Espacial do Bairro de Campo Grande e Adjacências

Fonte: Retirada dos catálogos de pesquisa do Google

 Campo Grande é um bairro localizado na Zona Oeste da cidade do Rio de 

Janeiro. Sua ocupação remonta a 17 de novembro de 1603, tendo uma área ter-

ritorial de 11.912,53 hectares. Tendo como início uma área de vale que começava 

no Rio da Prata e terminava no Cabuçu (Nova Iguaçu), que depois da fundação  

da cidade do Rio de Janeiro passou a pertencer à grande Sesmaria de Irajá.  Em 

1673  essas terras são desvinculadas e doadas pela Coroa a Barcelos Domin-

gos, que constrói a capela de Nossa Senhora do Desterro, que posteriormente 

vem a se transformar na Matriz de Campo Grande. Próximo a igreja achava-se o 

poço Nossa Senhora do Desterro, de onde a população pegava água para o seu 

abastecimento.

 A região começou a progredir em 1878 ano de inauguração da estação de 

Campo Grande, da Estrada de Ferro Central do Brasil, assim começando o pro-

cesso de transformação de área rural para área urbana.
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 Já na década de 40 Campo Grande foi considerada a grande região pro-

dutora de laranjas. Posteriormente na década de 60 Surgem em Campo Grande 

as Primeiras  grandes empresas como a siderúrgica Cosigua-Gerdau, a fábrica 

francesa de pneus Michelin e a Valesul, entre outras. Também nos anos de 1962 

a 1979, a construtora CEHAB ergue os seguintes empreendimentos: Conjunto 

Santa Margarida, a Estrada do Campinho, o Cesário de Melo e o Miguel Gus-

tavo, grandes conjuntos habitacionais. Em 1968, o então governador Francisco 

Negrão de Lima, promulgou a Lei 1627/68 reconhecendo a localidade de Campo 

Grande como cidade. Mesmo assim até hoje Campo Grande ainda é tido como 

um bairro do Município do Rio de Janeiro.

 “Lei número 1.627, de 14 de junho de 1968, projeto do deputado Frederico 

Trotta. O governo do estado da Guanabara, faço saber, que a assembleia legis-

lativa do estado da Guanabara aprovou o projeto de lei número:181 de 1967 e eu 

promulgo, de acordo com o artigo 26, 3°, da constituição do estado, a seguinte 

lei: 

 Art. 1° - É reconhecida como “Cidade” a localidade de Campo Grande, pas-

sando a denominar-se cidade de Campo Grande.

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. Rio de Janeiro, 14 de junho de 1968 - 80° da república 

e 9° do estado da Guanabara. Francisco Negrão de Lima, Álvaro Americano, Ar-

naldo Salgado Mascarenhas, Gonzaga da Gama Filho, Al-themar Dutra de Cas-

tilho, Humberto Braga, Cotrin Neto, Raymundo de Pau-la Soares, Hildebrando 

Monteiro Marinho, Luiz de França Oliveira, Augusto do Amaral Peixoto, Dirceu de 

Oliveira e Silva, Victor de Oliveira Pinheiro e Lecy Neves. ”

 Hoje com a maior concentração populacional tendo aproximadamente, 

328.370 habitante apresenta grande potencial para o desenvolvimento de polos 

de gastronomia e de turismo ecológico, juntamente com suas principais ativida-

des econômicas que são o comércio, e a industrias. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Laranjeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gerdau
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pneu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Michelin
https://pt.wikipedia.org/wiki/Valesul
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Campo Grande em 2010 atingiu o primeiro lugar em número de lançamen-

tos residenciais no município do Rio de Janeiro, superando assim os bairros de 

Jacarepaguá e Barra da Tijuca atraindo grandes construtoras cariocas.

“o espaço de uma grande cidade capitalista constitui-se, em um primei-
ro momento de sua apreensão, no conjunto de diferentes usos da terra 
justapostos entre si. A tais usos definem áreas, como o centro da cidade, 
local de concentração de atividades comerciais, de serviços e de ges-
tão, áreas industriais,áreas residenciais distintas em termos de forma e 
encontro social, de lazer e, entre outras, aquelas de reserva para futura 
expansão. Este complexo conjunto de usos da terra é, em realidade, a 
organização espacial da cidade ou, simplesmente, o espaço urbano, que 
aparece assim como espaço fragmentado.” ( Corrêa 2000.)

Hoje essa expansão habitacional continua principalmente nas estradas do 

Monteiro, Cabuçu e Estrada da Cachamorra, onde o nosso recorte foi feito. Prin-

cipalmente na estrada da Cachamorra que terá até o final do ano finalizados mais 

quatro empreendimentos, sendo todos condomínios de médio e alto padrão.

CONDOMINIO FAZENDA MONTENEGRO

O condomínio “ Fazenda Montenegro” surgiu na no final da década de 60 

início da década de 70 originalmente para servir de moradia à diretoria e os altos 

cargos da recém-inaugurada Fábrica de Pneus da Michellin. 

Imagem 3 – Fazenda Montenegro

Fonte: Elaborada no Google Earth
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 Conhecido na época como “Condomínio dos Franceses” pelos moradores 

residentes em outros conjuntos habitacionais que o rodeavam, era um ponto de 

contraste em Campo Grande pois suas casas eram de padrão europeu e destoa-

vam das demais construções da época. Além do design, o condomínio era todo 

cercado e com segurança 24 horas por dia, possuía piscinas, quadras poliespor-

tivas, salão de festas, sala de conferência, sala para projeção de vídeos, e outras 

comodidades bastante diferenciadas para a época. 

 Depois de muito tempo quase sem uso, já nos anos 2000 esse condomí-

nio foi vendido para pessoas que poderiam ou não ter ligação com o quadro de 

funcionários da Michellin, surgindo assim o condomínio de alto padrão “Fazenda 

Montenegro”. Situado na Estrada da Cachamorra, e sendo vizinho de muro pela 

parte de fundos com a “ Vila mangueiral”. Este condomínio servirá de contrapon-

to com a realidade vivida do outro lado do muro. De um lado nas décadas de 60 

e 70 o processo de desterritorialização sofrido por aqueles indivíduos vindos da 

França e reterritorialização no condomínio citado onde se tentava  diminuir os im-

pactos sofridos por estes com toda a infra-estrutura e inclusão social. No entanto, 

do outro lado do muro a realidade era bem diferente.

HABITAÇÃO X EXCLUSÃO SOCIAL

  Segundo o Dicionário Exclusão é o ato de não inclusão. Ação que con-

siste na privação das funções de alguém. A exclusão pode ser: social, política, 

financeira. Ação ou resultado de excluir, de separar,de afastar ou de omitir. Outra 

definição que poderíamos citar é a de Segregação: Ação de segregar, separar, 

desunir, ato de afastar. Separação ou isolamento, de um grupo social por resi-

dência forçada ou voluntária em determinada área ou território.

  A exclusão também foi teorizada por Marx de uma forma moralista em “Os 

18 Brumário de Luiz Bonaparte” quando ele fala sobre o Lumpenproletariado(-

camada flutuante do proletariado, destituida de recursos econômicos) como “ o 

Lixo de todas as classes”, “ Uma massa desintegrada” que reune “ indivíduos 
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arruinados e aventureiros malfeitores recém – saídos da cadeia(...), batedores de 

carteira, medigos, ect.” (Marx, Apud Bottomore, 1988;223).

 Para Rogério Haesbaert, os aglomerados de exclusão são uma problemá-

tica de exclusão social que começaram a ter destaque em 1970 e tomaram maior 

ênfase em 1980 através das Ciências Sociais, principalmente na Europa e que 

vieram na sequência das discussões igualmente polêmicas sobre a pobreza, e a 

privação percebendo a pobreza nesse caso, como associada à disponibilidade 

de recursos. Desta forma, recursos devem ser tratados de uma forma mais am-

pla, associado à própria dimensão espacial, ou seja, o território como recurso. 

Haesbaert lembra que definir espacialmente os aglomerados de exclusão não é 

tarefa fácil, e que ninguém está em uma exclusão total de forma definitiva, poden-

do ser essa exclusão de forma social ou territorial. Haesbaert usa o autor José 

de Souza Martins para explicar que os aglomerados de exclusão são “inclusões 

precárias” em vez de “exclusões sociais” e que o modelo político econômico neo-

liberal dos países periféricos como ao sistema do Brasil, estimulam esse tipo de 

inclusão precária de forma instável e marginal.

“(...) “arrasados” e padronizados à feição do modelo dominante, [que] 
muitos preferem considerar espaços sem história, sem identidade. Neles, 
a velocidade atroz das novas tecnologias transformam num ritmo aluci-
nante a paisagem e incorporam áreas imensas numa mesma rede hierar-
quizada defluxos alinhavada em escalas que vão muito além dos níveis 
local e “regional”. Mas este mesmo processo que, por um lado, produz 
redes que conectam os capitais com as bolsas mais importantes do mun-
do e aceleram a circulação da elite planetária, por outro gera uma massa 
de despossuídos sem as menores condições de acesso a essas redes e 
sem a menor autonomia para definir seus “circuitos de vida”. Essa mas-
sa “estrutural” de miseráveis, fruto em parte do novo padrãotecnológico 
imposto pelo capitalismo, fica totalmente marginalizada do processo de 
produção, formando assim verdadeiros amontoados humanos... de ex-
clusão...” ( Haesbaert. 1995, p. 166).

 As dimensões socioeconômicas sobre a forma de exclusão, pelo simples 

fato de que são essas dinâmicas que respondem melhor hoje pela a formação 

daquilo que aqui estamos chamando de aglomerados de exclusão ou de pro-
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cessos de territorialização precária teria muita das vezes como ponto de partida 

a atual crise financeira mundial e que esse fator seria determinante sobre esse 

processo.

VILA MANGUEIRAL 

A epistemologia deste artigo tem como base o processo habitacional do 

aglomerado de exclusão representado aqui pela Vila mangueiral, onde em um 

mesmo recorte geográfico temos duas realidades distintas, de um lado do muro 

Vila Mangueiral que segundo relatos de moradores surgiu no final da década de 

60 início da década 70 tendo suas primeiras construções como base a madeira, 

chapas de ferros, todos materiais reaproveitáveis, não tendo nenhuma estrutura 

básica como água encanada, luz, esgoto. As ruas eram de chão-batido (barro) 

e quando chovia viravam lamaçais. Seus moradores em sua maioria eram nor-

destinos (imigrantes) e negros (e descendentes), onde suas principais atividades 

econômicas eram a de empregadas domésticas, faxineiras, pedreiros, catadores, 

porteiros segundo Virilio.

“Depois da oposição campo-cidade do século XIX e a  oposição centro-
-periferia do século XX, assistiremos dentro em breve, se não nos pre-
venirmos, à oposição entre aqueles que contam com um domicílio e um 
emprego permanentemente e os que vivem à deriva, à procura de uma  
subisistência precária e de um alojamento provisório.” (Virilio, 1994:6).

 Tendo esse panorama como base podemos identificar um processo de “ex-

clusão social ou inclusão precária”, Haesbaert no capitulo 7.2. de um dos livro 

que usamos como base, explica que o processo de aglomerados começa na 

verdade com um processo de desterritorialização, que ocorre de forma e em 

diferentes dimensões, da economia a política, da cultura, ao espaço geográfico 

propriamente dito e esse processo também pode ocorrer de forma espontânea 

ou de forma imposta. 
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Imagem 4 – Vila Mangueiral

Fonte: Elaborada no Google Earth

 Mas como o prórpio autor nos lembra é que para cada processo de dester-

ritorialização acontece um processo de reterritorialização que nesse caso ocor-

re de forma instável e de fragilização territorial. Tal fato ocorre principalmente 

em grupos mais excluídos socialmente ou profundamente segregados. Dentro 

da própria “Vila Mangueiral” ocorre esse tipo de reterritorialização: de um lado 

da margem do Rio Cabuçu ainda existem alguns poucos barracos de madeira, 

de chapas de ferro e materiais reaproveitáveis, sem instalação regular de água, 

esgoto, luz e drenagem. Esse grupo seria o que o autor chamaria também de “ 

Aglomerados humanos de exclusão”. 

“(…) rigorosamente falando não existe exclusão: existe contradição, 
existem vítimas de processos sociais, políticos e econômicos excluden-
tes; existe o conflito pelo o qual a vítima dos processos excludentes pro-
clama seu inconformismo, seu mal-estar, sua revolta, suas esperanças, 
sua força reivindicativa e sua reivindicação corrosiva. Essas reações (…) 
constituem o imperdoável de tais sistemas, fazem parte delas ainda que 
os negando” ( 14, grifos do autor)

 Hoje a realidade da  “Vila Mangueira” é um pouco diferente pois, essas 

habitações antes preenchidas só por construções de madeira e materiais rea-
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proveitados, sem nenhuma infra-estrutura, já começa a mudar. A grande maioria 

dos barracos foram subistituidos por cômodos de alvenaria, já existe rede de luz 

e água pavimentação e essas mudanças se deram após o projeto de reurbaniza-

ção “Rio Cidade II” Favela-Bairro. 

 Que foi um projeto implantado pela prefeitura do Município do Rio de Ja-

neiro buscando a consolidação dos assentamentos, urbanização dos espaços 

públicos, remanejamento de moradias em áreas de risco, construção de infra-es-

trutura e de equipamentos urbanos. 

 O primeiro passo da Secretaria Municipal de Habitação foi definir as áreas 

a serem urbanizadas e a partir de alguns critérios 143 favelas foram beneficiadas 

pelo projeto Favela-Bairro, logo a Vila Mangueiral foi uma das beneficiadas. 

Imagem 5 – Resumo Habitacional

Fonte: Site Rio Cidade
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Não devemos esquecer que este processo de exclusão vai além da ex-

clusão-social, ela também engloba a exclusão territorial e a cultural. O que era 

anteriormente um aglomerado de exclusão, fruto de um processo de desterrito-

rialização e reterritorialização de indivíduos. Hoje podemos perceber que esse 

espaço geográfico possui moradores que são oriundos deste território e eles re-

conhecem esse recorte como sendo seu lugar, mesmo que este não o pertença 

formalmente de forma documental. 

Imagem 5 – Vila Mangueiral

Fonte: Autoral

TRABALHO DE CAMPO

 A pesquisa foi feita no sábado dia 06/05/2017 e durou aproximadamente 

02:30 mim no período de 08:30 hs às 12:00hs.

Perguntas:

1 – Sexo:

MASCULINO - 8           FEMININO:4
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2- Idade:

ENTRE: 30 E 40 ANOS – 4 PESSOAS

          40 E 60 – 8 PESSOAS

3- Tempo de moradia:

MENOS DE 10 ANOS - 1

MAIS DE 10 ANOS - 1

MAIS DE 20 ANOS - 2

MAIS DE 30 ANOS – 2 

MAIS DE 40 ANOS - 4

MAIS DE 60 ANOS - 1

4- Gosta de morar aqui:

SIM - 11            NÃO - 1

5- Trabalha formalmente:

SIM -2                NÃO - 8             APOSENTADO-2

6- Você se mudaria desta localidade:

SIM - 3                         NÃO - 9
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Tendo como base o Bairro de Campo Grande pode-se constatar que a desi-

gualdade social vem de muito tempo, assim esses espaços habitacionais que na 

verdade são aglomerados de exclusão ou inclusão precária não estão isolados 

espacialmente e sim poderão estar dividindo o mesmo recorte geográfico com 

uma outra realidade habitacional bem diferente. 

 Esses territórios habitacionais precarizados ou excluído sócio-espacial-

mente serão também instáveis sócio-culturalmente e essas pessoas não terão 

um controle efetivo sobre os seus próprios territórios, logo são excluídos e muitas 

vezes esquecidos pelo Estado.  

 Devemos lembrar que esses aglomerados são as tentativas de reconstru-

ção de territórios antes perdidos, e a busca incessante destes atores pelo reco-

nhecimento dos seus direitos que foram muitas das vezes retirados de forma 

brutal marca contradição existente no modelo capitalista.

 Capitalismo aqui que será representado pelo condomínio Fazenda Monte-

negro, com os seus moradores com um alto poder aquisitivo, onde esse acumulo 

de poder financeiro (capital) se reflete nas formas de Habitação que ali existem.
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INTRODUÇÃO E METODO

Primeiro ao abordarmos a o termo religião devemos buscar em qual linha 

de análise, abordando a igreja ( no caso de nossa análise Igreja Cristã) teremos 

de por em mesa qual Igreja é essa que estaremos  analisando, e por final o que é 

governabildide e como a igreja (histórica-intitucional/praticante -fiél) faz parte das 

premissas da construção ou oposição aos sistemas de governos. Surge então 

nossa proposta uma análise que seja Filosófica-Geográfica-Socilógica e Históri-

ca de todo o processo, para podermos dar conta deste desafio, tendo por método 

a análise espacial segundo as visões dos credos cristãos, para tanto, vemos in-

dispensável termos esta visão temo como foco: RELIGIÃO-IGREJA-FIEL/ESTA-

DO, que estão sendo discutidas em todo o ensaio, tendo cuidado de administrar 

nos aspectos Filisófico-Teológico ( a religião como formadora e parte integrante 

e forma simbólica da cultura), Institucionais ( Igreja como instituiçao), Teológico 

-espaço sagrado( modo de vida dos fieis), e Governo (Governamentabilidade). 

Para tanto, o diálogo acadêmico se baseará nos, nos debates Políticos, 

filosóficos e nos sub ramos da Geografia, como a Geografia Política com Claude 

Raffestin, Geografia da Religião Zeny Rosendahl e Gil Filho, Pereira, Paul Claval, 

como também debate filosóficos como Ernst Cassirer, sociológicos de Max We-

ber, e Político/Filosóficos de Rousseau e Foucault, fazem-se necessários para 

o debate Principalmente pelo Conceito de Espaço Sagrado e Territorialidade, 

também serão apresentados e trazidos para debate: Estado e Governabilidade 

com o qual nos muniremos para a discussão. Este material será como referência 

bibliográfica para a pesquisa como também serve para contestação, apoio ou 

antítese das ideias que serão discutidas.

Depois do debate realizado, levantaremos uma entrevista voltado para uma 

série de perguntas atreladas ao tema, tendo por finalidade extrair da realidade 

a coerência dos pensamentos e aspirações, feita à líderes de comunidades re-

ligiosas No oeste carioca Santa Cruz, Sepetiba, Campo Grande e também Se-
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ropédica na Região Metropolitana prosseguindo uma análise de acordo com os 

questionamentos aqui levantados.  O recorte que utilizaremos é focalizado na 

Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro que alcançará também partes da Re-

gião Metropolita, para isso a escala do lugar (no caso da Cidade) a Meso-Local 

é a que utilizaremos, a escolha deste recorte delimitado resulta da emergente 

insurgência de templos e igrejas que nos últimos anos vem crescendo na região 

em questão, a diversidade de ideológica mais formação simbólica espelha nas 

escolhas coletivas os rumos da sociedade , o tempo da entrevista é curto feito 

via digital, indireta e pessoal. Os resultados do nosso debate bibliográfico, levan-

tados questionamentos mais as perguntas e as respostas é que nos farão com-

preender todo o processo social indicado no corpo do projeto. Pois esses dados 

levantados e a discussão apresentada será discutido para resultados.

RELIGIÃO 

A religião vista sob o aspecto acadêmico é de longe conhecido e como 

que de práxis perpassando por várias correntes de pensamento ideológico, vem 

sendo desde as concepções mais antigas que a História registra, retratando as 

divindades como os astros, Lua, Sol, Terra, Planetas vizinhos, como que e verifi-

ca na antiguidade com os Egípcios, Fenícios, Babilônicos, Cananeus. Passando 

pelos Gregos que ja em suas argumentações tratavam as divindades como uma 

amalgama relacional entre o ser humano e os deuses, o próprio termo “Physis” 

abarcando uma interação entre a natureza da qual os seres divinos se manifes-

tavam e se apresentavam. Perpassando também com as grandes religiões mo-

noteístas( Judaísmo, Islamismo e Cristianismo), mesmo tendo algum parentesco 

em similaridade de origem, assentaram suas proposições na forma de uma única 

divindade.

O propósito de se entender a religião como um fenômeno humano vai além 

das proposições moralmente verbalizadas e longe, até certo ponto, de ser um 

resgaste histórico. Porque para entender o “espírito”( a vida, a motivação que 
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nutre) da religião se assenta na maneira como o ser humano se vê e se constitui 

no espaço, é uma forma dialética, o que os primeiros agrupamentos humanos 

obtiveram pela intuição e empiria, estes lhe atribuiram uma absorvição e assim 

criando seu mundo, é como que se do mundo nada soubéssimos, tendo que par-

tir dele(mundo) para entendê-lo, e para ele voltar, dando explicações e respostas, 

surgindo então as primeiras formas de apreensão do mndo, partindo do Mito para 

a Religião e as mais variadas formas de conhecimento. Portanto, vemos então 

que a Religião é um fenômeno cultural surgindo da assimilação que cada grupo 

social ao longo da História que lhe confere sentido e assim criando seu modo 

de vida, no dizer lablacheano. A religião nasce no interior das primeiras comu-

nidades como uma maneira de transpassar para as gerações futuras e manter a 

coesão com também a identidade interna dos grupos:

Os cultos e rituais necessários para permaneceram em contato com os 
ancestrais – ou com forças originais que fizeram surgir a vida – são uni-
versais. Partilhar as mesmas crenças religiosas ou metafísicas e partici-
par dos ritos que reúnem os crentes constituem cimentos sociais sólidos. 
Aqueles, que em nome da razão, esvaziam o céu os deuses provam a 
necessidade, no decorrer dos encontros e das manifestações de celebrar 
mitos fundadores de suas ideologias, as ideias de ouro encerradas ou os 
promissores amanhãs. (CLAVAL, 2007, p.115)

Claval é assertivo em apontar que está por detrás do aparáto religioso algo 

que foge suscintamente ao tangível, o material, é algo que transcende a necessi-

dade material do agora, que além disso, também irá formar a base ideológica de 

vida do grupo. Ao longo deste processo de inclusão e conformação histórica do 

homem, nesta busca insessante  pela resposta que lhe escapa o natural, foi nes-

ta óptica que a religião se tornou fundamental na vida do homem, pois agora não 

mais as necessidades presentes, e sim como que o divino irá suprir sua busca 

por respostas, o prórpio termo em latim – Religare- ou seja religar ( como que se 

estivesse perdido ou cortado os laços relacionais), expõe o que argumentamos, 

a partir de então todos os significados que o homem irá atribuir no espaço se re-

metendo ao caráter moral que o divino imprime:
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O homem no seu processo de adaptação com o meio marca a terra a 
partir de seu pensamento atribuindo sentido às realidades naturais e so-
brenaturais. Deste modo o homo faber sapiens torna-se o homo religio-
sus. Em razão deste aspecto é necessário que uma parte da Geografia 
Humana estude o homem sob à influência da religião, ou seja, uma Geo-
grafia das Religiões. (GIL FILHO. P.208. 2007).

Faz-se necessário dentro desta ótica entendermos o caráter espacial da 

religião, e para isto a geografia lhe atribui o papel primor, devido ao seu caráter 

expansivo,  ( suas estratégia), pela reconfiguração espacial, a forma como são 

mantidas as unidades internas dos modos de vida ao longo dos anos  e pelo fator 

dispersão da fé, o que enfocaremos nesta análise é sim a característica subjeti-

va que mascara toda está relação entre Divindade-Indivíduo-Espaço-Divindade, 

nesta relação de dependencia que ao qual o homem se fixa, lhe é atribuído uma 

série de características e ações que pela atribuição de sentido e sua forma de 

viver a partir de agora se torna a finalidade, que seja, superar-lhe suas condições 

de vida, que  o leva ter atitudes em pról desta finalidade, com isso dotando, crian-

do e re-criando seu espaço( sagrado).

Nesta visão sob a ótica de Cassirer, que muito se debruçou, reforçar sua 

filosofia na reformulação da crítica kantiana, formando um idealismo crítico (no 

qual Gil Filho irá conceber as noções de espaço sagrado) é muito feliz em suas 

assertivas relacionando o carater de atribuição do ser ao espaço no tempo, para 

tanto: “O filósofo alemão Ernst Cassirer (1874-1945) ao citar Schleiermacher, 

uma das grandes influências teológicas do seu tempo, mostra-nos também que 

“a religião surgiu do „sentimento de absoluta dependência do homem em relação 

ao Divino‟( PEREIRA, 2013, p.5).

Ainda sob o viés casseriano o homem diante da sua experincia ao longo 

da história é capaz, e isso ele fez, de viver de todo um universo simbólico que 

lhe salta o poder de suas mãos, vai além das capacidades materiais ou físicas, 

sendo cada expressão da experiencia humana uma forma  simbólica, no dizer de 

Gil Filho:
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Não indagamos sobre essências ou doutrinas, mas sobre a forma. A for-
ma é princípio, é o modo e estrutura da atividade humana que perma-
nece a despeito das transformações e vicissitudes da cultura humana. A 
prática da religião, nesta análise, antecede a religião enquanto doutrina e 
sistema de crenças. A religião passa a ser apreendida como sistema de 
ações e não somente de imagens. (GIL FILHO, 2007, p.211)

Assim é criado um universo simbólico: Linguagem,Mito, Religião, Arte, Co-

nhecimento-“Na linguagem, na religião, na arte e na ciência, o homem não pode 

fazer mais que construir seu próprio universo – um universo simbólico que lhe 

permite entender e interpretar, articular e organizar, sintetizar e universalizar sua 

experiência humana”.) (Pereira, P.5, 2013 – APUDE - CASSIRER, 1994, p.359)

Assim vemos que a religião perpassa as formas aparentes que concebe-

mos como simples tradições que oralmente são transmitidas, é na verdade uma 

forma simbólica de apreensão do mundo que a partir da ligação do Divino, lhe 

gera um carater potencializador, criador recriador do seu espaço, tanto simbólico 

com material, partido do simbólico para o material e vice-versa.     

É sobre esta ótica que partiremos e continuaremos nossa análise, apontando 

as características e dinâmicas da da geográficas da religião, entendendo a es-

pacialidade religiosa como forma simbólica, e tomando alguns pressupostos que 

nortearão o restante da pesquisa. 

“Presume-se que é pelo espaço de ação do fiel que se pode vislumbrar 
os espaços da religião, são as representações, as percepções do fiel em 
face do discurso religioso os estruturantes do fenômeno religioso” ( Pe-
reira, P.24, 2013 – APUDE - SILVA, 2010, p.39.)

DA RELIGIÃO PARA A RELAÇÃO IGREJA E GOVERNO – O OLHAR 
ESPACIAL

Assim, entendemos que o papel preponderante da Geografia da Religião 
deva ser o de se ocupar com o fenômeno religioso visto como espaço de 
relações objetivas e subjetivas consubstanciadas em formas simbólicas 
mediadas pela religião. (GIL FILHO, 2007, p.210). 
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Gil Filho nos norteia, para que consigamos adaptar uma linha de análise 

que parta da materialidade objetiva, ou seja, imediata do espaço. Insto porque 

para darmos conta de toda a complexidade do fenômeno religioso,  não basta 

apenas, configurarmos, as expressões e as formas  locacionais e assentamentos 

religioso, devemos durante todo o percurso, e é o que nos norteia, discernir, de 

modo prático e elucidativo, no caso, que deu origem a este projeto de pesquisa, 

os pensamentos da igreja contemporânea, por “pensamentos” sendo uma cadeia 

lógica intrasubjetica e biocognitivamente processada e articulada no nosso cé-

rebro, é formulada, como já abordamos, pela experiência humana, e essa expe-

riência, sendo que cada grupo ao atribuir valor a certos signos no decorrer de sua 

vida, criam formas culturais de expressão do mundo em que vive, a experiência 

religiosa é na verdade uma das formas pelos quais o ser humano se articula e 

constrói o espaço. 

A metodologia abordada por Gil é de grande utilidade, partindo do espaço 

de relações objetivas( a locacionalidade, a forma de apropriação e sedimenta-

ção do conhecimento) religioso)e subjetivas (desde a linguagem, a moral e a 

ética) sendo mediados pelo sistema religioso, seguindo a isto, todo esta parte do 

projeto veremos em primeira análise com o conceito de Espaço Sagrado, cate-

gorial primordial da Geografia da Religião, a espacialidade da religião – no caso 

Cristã-, partindo das formas e posteriormente entendendo o caráter simbólico da 

religião no sistema religioso e como que isto molda e impulsiona as ações dos 

fíés pelo sistema religioso, depois buscar a relação entre forma simbólica da re-

ligião expressa nas ações e estratégias nas ações governamentais, partindo dos 

primeiros momentos em que este debate foi estabelecido, encarando a relação 

Estado – Igreja.

A categoria de análise Espaço Sagrado é para nós de total importância, isto 

porque existem um mundo se significações inerentes ao espaço que o homem 

ao longo do tempo cria para si. A Geografia da Religião – “como área do conhe-

cimento, dirige o foco nos estudos das relações entre a religião e espaço. 
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Essa conexão necessária, inicialmente dada, transfere-se do âmbito onto-

lógico para o epistemológico na medida em que os estudos avançam em 

várias perspectivas possíveis na própria ciência geográfica.” -sendo este 

sub-ramo da ciência Geográfica que estudando a as dinâmicas dos fenômenos 

religiosos, se viu em uma das ultimas revoluções do conhecimento a Rev. Cultu-

ral, que no Brasil teve seu levante nos anos 1990  tem levantado a importância 

das formas culturais e suas expressões e relações de poder no espaço. 

Sobre o que se define o Espaço Sagrado é bem abrangente e atualmente 

não muito estudado, porém existem no Brasil expoentes significativos estudos 

sobre o tema e esta subárea da geografia, sendo eles Zeny Rosendaal e Gil 

Filho, ambos nos remetem a conceptualizações distintas porém nós as utilizare-

mos segundo a necessidade de nossa análise, a primeira autora partindo de uma 

epistemologia locacional do espaço sagrado tem relevância em nosso estudo 

para podermos estruturar a espacialidade da Religião, já Gil Filho, tendo uma 

linha epistemológica voltada na filosofia das formas simbólicas Casseriana  im-

prime a intersubjetidade das relações e formas de ações da religião

De acordo com Otto de acordo com Gil Filho a relação de poder que religião 

cria entre seus elementos e por isso é possível ser uma própria lógica racional, 

para isso toda está lógica própria racional é entendida a partir do sagrado, por que 

é nele que o fiél absorverá toda sua lógica de vida. Nesta lógica, toda experiência 

que é absorvida  exprime o sentido Religioso. De acordo com o que elucidamos 

a escala de análise que nos é útil, é o Religioso, ou seja, é a escala própria de 

análise, de acordo com sua própria significação que lhe atribui, de acordo com a 

sua abrangência e forma de se articular no espaço, e como fenômeno é explica-

do sob uma diversidade de relações.

No campo das experiências religiosas o contato com o Divino cria uma 

forma de ação na linha Construção-Reconstrução do espaço, fisíco e imaterial-

-Simbólico, é nesta lógica locacional que Rosendhal, ela salienta a possibilidade 

e construção de duas maneiras: 
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A construção do espaço sagrado pode ocorrer através de dois tipos. O 
primeiro envolve a manifestação direta da divindade, uma hierofania, em 
certas coisas, objetos ou pessoas. Ocorre a revelação do divino. (...). No 
segundo tipo, o espaço é ritualmente construído.. (Pereira. P.83, 2014 – 
APUDE (ROSENDAHL, 1999b, p.233)

Distinguível já nesta conceptualização diferenciação Sagrado-Profano, é 

automático sua oposição, não como dialeticamente interpenetráveis, mas com 

bem salientou no segundo tipo -“o espaço é ritualmente construído.”, é notório a 

lógica do sagrado como que “evangelisticamente” construindo seu próprio espa-

ço ritualisticamente através da sua forma simbólica que a religião imprime, con-

cebemos o espaço sagrado, neste caso, como Um campo de Forças e valores 

( morais, éticos e espirituais) com a finalidade de transcender o homem de sua 

própria natureza, para tanto os Simbolos, os ritos, a moral a ética religiosa cum-

pre seu papel de mediação: Homem-Divindade que se estabelece como: Homem 

- Espaço Sagrado(Dotação de Significados) – Divindade:

Neste viés o espaço não é o reflexo da relação direta entre o fiel e sua 
crença, mas sim empiricidade detentora das “forças e valores”. Ou seja, 
a relação qualitativamente especial não estaria entre o homem religioso 
e sua(s) divindade(s), mas sim na mediação física do espaço. (PEREIRA, 
2014, p. 84)

Com isso vemos que nesta empiricidade agora religiosa de ver o espaço 

o homem agora Sapiens Religious pela força dos valores que este absorve cria 

as formas espaciais/materiais que são  no fundo as expressões religiosas do fe-

nômeno religioso, essas são as configurações de assentamento/estruturamento 

funcional e locacional da religião O profano aparece neste caso como não so-

mente o oposto do que é o sagrado, mas o lugar ou não-lugares de onde não há 

a manifestação divina. 

Este esforço de conceptualização é necessário para darmos prossegui-

mento em nossa pesquisa, pois nos utilizamos destes pressupostos para enten-

dermos a lógica do pensamento cristão, como veremos mais à frente. Sendo o 

espaço sagrado este lugar de mediação o homem ao construí-lo no seu dia-a-dia 
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a luz do que no espaço sagrado ele adquire como conhecimento da Verdade 

sobre como viver e se relacionar, ao mesmo tempo em que recria da mesma 

forma as visões de mundo e as maneiras de superar as dificuldades e desafios 

humanos, Rosendahl exprime que a ideia de que existem espaços sagrados e 

que pode existir um mundo no qual as imperfeições estarão ausentes, conduz o 

homem a suportar as dificuldades diárias. 

O homem não somente suporta as infelicidades da vida como também é 

conduzido a imaginar realidades mais profundas, realidades mais autênticas do 

que aquelas que seus sentidos revelam. O homem consagra o espaço porque 

ele sente necessidade de viver num mundo sagrado, de mover-se num espaço 

sagrado. O homem religioso, desta maneira, se exprime sob formas simbólicas 

que se relacionam no espaço: cada vez que se ergue uma nova igreja, o grupo 

religioso tem a impressão de que cresce e se consolida. Apesar da onipresença 

de Deus, existem espaços que são mais sagrados que outros. Seja no budismo, 

no islamismo ou no catolicismo, a hierarquização do sagrado está presente. É 

nos espaços sagrados de peregrinação que esta diferenciação é mais nítida. 

(ROSENDAHL, 2004, p.208-209, grifo nosso). 

Longe de somente nos atermos ao caráter locacional, e ainda dentro des-

tes termos, seguiremos os temários que Rosendahl e GIL FILHO orientam como 

método de estudo do fenômeno religioso, que além da categoria do Espaço Sa-

grado é de fundamental importância.

TERRITORIALIDADE RELIGIOSA

Iremos partir então dos discursos, formas e representações simbólicas para 

a espacialização religiosa até ao entendimento que ao longo do tempo a religião 

identifica das representações para as formas, ou seja, como é enxergado dentro 

da ótica religiosa o Mundo Estado e os governos. Nos é necessário está análise, 

pois assim cumpriremos o que nossa proposta de pesquisa se dedicou a fazer.
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   Dentro do subtópico informado o leitor poderá se indagar: qual será o pa-

pel ou como atua a religião formando seu território e como é sua territorialidade? 

Existe uma relação de poder dentro das variadas matrizes de fé e essa relação 

se dá na divergência Sagrado Profano, é como que houvessem espaços a serem 

sacralizados, sendo uma estratégia puramente geográfica, ou seja, via apropria-

ção.

 O homo religious através da experiência divina especializa o mundo ao 

seu redor a partir do conhecimento e diretrizes adquiridas nesta relação. Esta é 

a territorialidade religiosa, em desenvolver amplia-se o discurso a mais e mais 

contingente de pessoas, conseguindo mais controle e domínio sobre as mesmas 

garantindo o exercício do poder, ao mesmo que expande seu território, é (e foi 

assim) que as igrejas garantem e mantem sua instituição. No gráfico abaixo rela-

tamos como ocorre esta relação:

Figura 1 - Espaço Religioso: 

Fonte: SILVA, A. S. da (2009)
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As instituições erigidas a partir de uma interpretação religiosa visam man-
ter e perpetuar-se enquanto verdade, na tradição ou na inovação. Não 
como fim em si, mas como meio de conservação simbólica dos preceitos 
orientadores da vida. Com a instituição, se fecha o circulo das espaciali-
zações de uma ideia religiosa. (Silva  & Gil Filho. 2009. .P.8  )

   O que queremos expor é que dentro desta gama complexa de relações a 

perpetuação, a implantação, a territorialidade a forma de representar o espaço e 

a maneira de sacraliza-lo será como os homens regidos sobre esta égide consti-

tuirão seus espaços nacionais, ou seja, seus governos. Portanto a esta altura de 

nossa pesquisa constatamos o que aqui agora estamos formando esta afirmati-

va: Mesmo as religiões tendo formado, ou na verdade sendo de base moral e éti-

ca para as atuais democracias modernas a relação entre o Sagrado e o Profano 

se manifestará na forma de instituir, já que em oposição ao Sagrado todo o resto 

(o Mundo) é profano resta então sacraliza-lo e é isso mesmo que Rousseau um 

dos mais celebres e importante clássico pensador da ciência política versou em 

sua conceptualização:

“Toda Justiça vem de Deus; só Ele é sua fonte; mas se soubéssemos 
recebe-la de tão alto, não estaríamos necessidade nem de governo, nem 
de leis. Está fora de dúvida a existência de uma justiça universal, só dá 
razão emanada; tal justiça, porem para ser admitida entre nós, deve ser 
reciproca. Considerando humanamente as coisas, as faltas de um san-
são são vãs as leis da justiça entre os homens; fazem o bem do perverso 
e o mal do justo, quando este as observa com todos, sem que ninguém 
observe consigo. É necessário, pois que haja convenções e leis para unir 
os direitos aos deveres e encaminhar a justiça ao seu objetivo”. (Rous-
seau.2014. P. 52)

Não restam dúvidas daquilo que já estávamos argumentando, Rousseou 

se baseia na Justiça divina, uma razão emanada que só será desenvolvida e 

plenamente posta em prática se nós homens de conhecermos, administremos 

e implantemos na humanidade. E não nos restam dúvidas de estás sansões e 

leis que unem direitos e deveres estão baseadas nos princípios religiosos são 

representações da experiência divina que é formado um conhecimento e nesta 

forma de representar torna-se então o mundo, no caso os estados, a serem sa-

cralizados.
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Não raro de ser e que ainda é presente na maior parte, esta territorialidade 

assume uma outra postura de poder, caracterizado pelo comportamento. Assim 

como através da instituicionalização mesmo das religiões ou estas mesmas ser-

vindo e base para a fundação de estados a relação se dá operando uma grada-

ção de existência com o profano ao mesmo tempo em que os mesmos são sacra-

lizados, justamente por se tratar de Espaços Sagrados e Profanos, assim temos 

três importantes formas de relacionamento, o que mais tarde tornara receituário 

de práticas e políticas internacionais servindo de base a diplomacia, Segundo 

Rosendhal comportamentos por: 

Coexistência Pacífica ; Instabilidade e Competição, Intolerância e Exclusão

Serão estas noções e princípios que norteiam a territorialidade e as práxis 

religiosas e que longe de ser um receituário, indicamos aqui, aqueles que são 

mais latentes ante nossa proposta.

GOVERNABILIDADE E RELIGIÃO

Neste esforço nos é dado compreender sobre qual forma se estrutura o jogo 

de poder na relação Estado e a Igreja, quais as inter-relações e dessimetrias?. 

Quando dizemos agora o jogo de poder significa que estamos nos refe-

rindo a um campo de forças com qual os atores se utilizam de capital suficiente 

para em campo(Espaço) se articular. Levando-se em consideração o exposto por 

Gil, enfatizando que a estrutura de uma determinada crença corresponde a uma 

pratica social e que estas praticas justificam por si, ou seja, estão livres de culpa 

ou julgamento para qualquer levante que possa criar forças políticas, econômi-

cas e sociais. Nas religiões universalizantes como a do Islamismo, Judaísmo e o 

Cristianismo isto é claramente explícito.

O fenômeno religioso fundamentalmente caracterizado no dizer de Raffes-

tin por relação de poder, tem respaldo de acordo com o que já mencionamos por 

que a pratica religiosa que envolve uma visão de mundo está presente a diver-
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gência ou distinção Sagrado Versus Profano. Vivendo nesta dialética profano x 

sagrado e sendo perpassado por fatores de ordem política, cultural, econômica 

que dentro de cada um desses mundos fazem essa relação de dualidade exer-

cer influência hora nos espaços profanos como também nos espaços sagrados ( 

coisa que atualmente é o que vem acontecendo em muitos dos levantes políticos 

ditos religiosos, nascem por se sentirem ameaçados) no dizer de Raffestin : “o 

homem religioso é antes de tudo aquele para o qual existem dois mundos 

complementares.” 

Ainda segundo Raffestin a religião exercendo a função simbólica de atua-

ção servindo de um instrumento dentro do jogo de poder pode se utilizar da co-

municação e dos discursos para a manipulação das organizações, é aqui que 

nossa abordagem ganha mais rico detalhe e que nos abre os olhos, ou seja  a 

forma com que há a comunicação do sagrado para o profano expresso em nor-

matizações e direcionamentos pode definir e estruturar o espaço desde espaços 

de culto até mesmo atores, tais como Reis, Padres, Pastores, Rainhas.

Raffestin disseca a carga política que está por detrás das disputas políticas 

religiosas relacionando que existe um capital que o trabalho religioso exerce 

no jogo de poder, esse capital constante associado ao capital variável que é a 

massa de fies que formam a unidade da comunidade religiosa: “dessa forma, a 
comunicação do sagrado é realizada por esse capital complexo: a produ-
ção e a circulação de mensagens no campo de uma comunidade religiosa.” 

(Raffestin. 1080. P.121.)

Como todo capital sendo variável, de acordo com o contexto e os recursos 

disponíveis é notório as mudanças que sofre esse capital ao longo do tempo 

como dito no tópico anterior, essa força(capital) se readapta ao longo do tempo, 

vide a Reforma Protestante que abalou o seio da igreja católica promovendo uma 

profunda reestruturação na própria sociedade, e partindo de um mesmo conjunto 

de crenças. É este entendimento que custa caro aos que  seguem cegamente até 

mesmo ideologias em sua profunda epistemologia ou credo, pois nos detalhes é 

que se entendem os reais motivos e aspirações para mudanças.
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Estado é conceituado no dizer de Rousseau:

 “ A pessoa pública, formada assim pela união de toas as outras, tomava 
outrora o nome de cidade, e toma hoje o nome de republica ou corpo 
político, o qual é chamado por seus membros: Estado, quando é passivo, 
soberano, quando é ativo; autoridade, quando comparado aos seus se-
melhantes. No que concerne aos associados, adquirem coletivamente o 
nome de Povo; são chamados particularmente de cidadãos, na qualida-
de de participantes da autoridade soberana, e de súditos quando sujeitos 
às leis do Estado” ( Rousseau, 2014. P.31.)

Já Rosendhal explicita a estrutura da fé cristã:

“A fé, no contexto judaico-cristão, leva a que tudo seja possível para 
Deus e também para o homem. “ Se o homem não duvidar e acreditar 
que aquilo que diz se realizará, isto realizar-se-á. É por isso que vos digo: 
Tudo o que perdirdes em rezando ser-vos-á concedido(São Marcos 11, 
22-24). Neste contexto, a fé significa liberdade, uma liberdade que per-
mite ao homem participar ontologicamente da existência de Deus, uma 
liberdade que encontra sua validade e seu apoio em Deus ( Rosendhal. 
P.47. 2005)

Caso se pergunte qual motivo desta analogia é para mostrar a estrutura de 

pensamento que de um lado há na formação do Estado de Direito ( OBS: mesmo 

que esta estrutura de tenha sido feita com base ou em ideais cristãos), porém se 

destina a um organismo complexo e plural, no qual todos pendem se entregam 

mutuamente em prol de um bem-comum e isto implicará em danos, perda de 

uma certa liberdade individual porém é em sua essência coletiva perpassa os 

laços coletivos, religiosos culturais econômicos é assim que se forma o corpo so-

cial, e aquilo que contrasta com a doutrina exposta acima, na reunião da partes, a 

troca em prol de uma soberania se dá não de somente articulação com os iguais 

mas também com os diferentes, isso é de extrema importância pois para cada 

credo religioso como visto há um modo territorializador que envolve os comporta-

mentos e a coexistência entre eles. Indo mais a fundo, o Cristianismo reconhece 

Jesus Cristo como seu fundador e se assenta única e exclusivamente em suas 

diretrizes ou seja como Rei ( A hierarquia de governo nasce nessa relação em 

que o divino direciona os movimentos dos governados, a hierarquia é baseada 

assim e( não que no Estado não exista, mas aqui é enfocado a obediência a fi-
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gura à divindade) aqui é fundador da cosmovisão cristã, esse assim como muitos 

outros pontos que contrasta com a definição de Estado, pois o Estado não é Rei 

soberano, pois dentro a ótica cristã, há unidade e obediência e hierarquia devi-

do à devoção a divindade, Rousseou não define que exista alguém( apenas por 

necessidade de se ter normais e condutas que garantam a liberdade individual 

e o atendimento da soberania do povo) que se defina comandante ou que redija 

as leis, porém ele define que a Soberania de um Estado é o exercício da vontade 

popular.

Entendemos que o que expomos explica muitas das divergências e até 

mesmo levantes populares (considerados profanos) ou levantes político-religio-

sos (ditos como sagrados), pois a forma de organização e estruturação pensada 

para formar o Estado e a Igreja é em sua origem divergente( isso porque as ba-

ses espaciais e que normatizam a forma de ocupar o espaço em si é diferente, 

o contraste acontece surge quando são colocados à quem se destina o poder) 

mas que ao longo do tempo foram servindo-se dos princípios elementares para 

se constituírem, se convergem em alguns pontos, porém se pendermos a utilizar 

toda uma  hierarquia para a governabilidade perde-se o caráter popular, ao con-

trário se apenas admitirmos a vontade popular excluiremos as vontade individuai 

e os que consideram profanos os que governam.

E foi isso que durante o longo período de domínio Romano mostrou-se ca-

paz de determinar, formando em sua essência um Estado Religioso e mais tarde 

quase que um estado teocrático( a partir da concentração de poder nas mãos dos 

Papas e o clero religioso) como visto acima, assim que o estado se transforma  

a toda norma jurídica, moral, ética e social que perpassara toda a vida da socie-

dade, não somente nesta vida mas como também suas consequências após a 

morte, assim justificam-se as guerras em nome de ‘Deus”, a deliberada e nomea-

ção de líderes episcopais em nome de “deus”, vendem-se indulgencias em nome 

de “deus”, adquire-se posses e grandes porções de terra em nome de “deus” se 

consagram Reis e Imperadores em nome de “Deus”, a final o período de predo-
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mino da igreja, agora não mais estado romano de tamanha deliberação arbitrária 

sobre os conhecimentos e aplicando a ordem hierárquica episcopal na sociedade 

limitou o mundo então conhecido do conhecimento, a igreja passa a exercer pre-

domínio Moral, ético, Político, Econômico e ideológico não somente em controle 

mas direcionar os rumos cotidianos, neste sentido Raffestin é assertivo ao dizer:

“Essa convergência do sagrado e do profano constitui um temível instru-
mento de poder e um meio de rara eficácia para mobilizar uma popula-
ção... Os fatos nos mostram que essa estreita ligação entre Igreja e Esta-
do desemboca finalmente numa predominância do Estado, que manipula 
a Religião para assentar seu Poder” (Raffestin.1980. P. 124-125.)

No que Raffestin explicitou merece-nos atenção, pois neste ponto de con-

fluência dessa estreita relação da Igreja com Estado que ao se unirem desapa-

rece-se quem é quem, ou seja há uma mistura e como dito predominância, pois 

há vantagens claramente evidentes na ligação como ocorreu o melhor e maior 

posse e controle de terras e das populações por parte dos Reis e Cléricos. O 

Estado sobressai e corrompe o papel e objetivo da igreja na gestão e estratégia, 

pois na ligação o capital e a informação de que dispõe o Estado para fazer sua 

propaganda faz-se via religiosa conquistando e mantendo a conservação de seu 

poder e nutrindo-se dele. No dizer de Raffestin reiteramos que a predominância 

da Igreja sobre o Regime político é rara (apesar de por herança história muitos 

dos estados modernos serem originados por princípios cristãos), pois como visto 

justamente pelas finalidades que o Estado e a Igreja detém. Assim a sua separa-

ção do Estado na era moderna, trouxeram elementos que modificaram e muito a 

vida e qualificaram o papel das religiões na sociedade. Até porque muito mesmo 

após a separação o elemento religião não só passou mas serviu de base para 

criação e sedimentação de muitos estados nacionais, pode parecer surpreender, 

mas Raffestin adiciona alguns elementos que explicam e muito nosso atual con-

texto, partindo dos países que foram colonizados: 

“Nos países que tiveram de se submeter a presença colonialista e que 
quase sempre não possuem uma história escrita mas sobretudo tradi-
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ções orais, o sagrado profundamente arraigado nas consciências era(é), 
em geral a única base informacional sobre o qual era possível construir 
uma oposição corrente.” (Raffestin. 1980. P.126.)

Não raro parece traduzir as aspirações e sentimentos que trazem à tona 

hoje no cenário político, meio que mascarado mas que no fundo ainda muitos 

ressentem(“assumidamente”) em assumir valores passados oralmente, estamos 

diante não simplesmente de uma divergência de sagrado e profano mas diante de 

algo muito maior que alarga a escala de análise e de abrangência das variáveis, se 

essas tradições são o cimento que nos identificam e criam a identidade nacional 

de variadas sociedades o embate da modernidade(pós-modernismo versus tra-

dicionalismo ainda se desdobra e se coloca em pauta, ante uma sociedade alta-

mente tecnologizada, informacional, plural, obsoleta ante o consumismo desen-

freado e modo de trabalho e vida à quem da vida.

Assim a lógica governamental a que esta relação entre Igreja e Estado 

assumem tem características e posturas que genealogicamente se opõem, isso 

porque, o que entendemos por governabilidade é bem diverso e um pouco obs-

curo aos nossos olhos e mesmo se partindo do senso comum vermos que “go-

vernar” estaria relacionado a uma forma de direcionar, organizar, em outras oca-

siões manter, sustentar , administrar. Assim entendido, desde sempre o ato de 

governar se dirige a um objeto ou objetos, sendo intrinsecamente territorial, ou 

seja, quando falamos de uma cidade qualquer que é governada por um prefei-

to, as pessoas são indiretamente mantidas sob sua responsabilidade, o caráter 

locacional, ou seja territorial, se governa parar manter, gerir a sobrevivência e 

os rumos dos cidadãos, é por pertencerem e fazerem parte da cidade é que são 

governados.

A territorialidade na verdade como já bem demonstrada parte de princípios 

tecnológicos-administrativos que garantam a ordem e a manutenção de certo 

poder, é assim que se governa e cada ato institucional é uma forma de territoriali-

zar o espaço que indiretamente norteia a vida dos cidadãos, isto é o que Foucalt 

chama de governamentabilidade, para esclarecimento semântico : Governa 



132 133

GEOGRAFICIDADES DO RIO DE JANEIRO: ZONA OESTE E REGIÃO METROPOLITANA

(Controlar) + Mentabilidade ( Como é pensado a forma), posto isto esclarecemos 

mais um ponto em que na lógica do poder e enfim de controle a govenamentabi-

lidade da igreja acontece. Foucalt anota-nos um detalhe importante à lógica de 

governo diferente para o credo cristão, justamente como já apontamos acima, a 

lógica dos discursos e como se dá a experiencia religiosa dota seus líderes de 

certos “poderes” se é que  podemos dizer assim, não mais aquele que organiza, 

controla o território mas seus liderados, portanto a forma de governo muito mais 

locacional e dinâmica, ou seja ela se movimenta de acordo com as diretrizes da 

divindade que o soberano passa, portanto,  uma lógica pastoral:

“...essa metáfora do pastor, essa referencia ao pastorado permite de-
signar certo tipo de relação entre o soberano, e o deus, na medida em 
que, se Deus é o pastor dos homens,  o rei ( prefeito, presidente – Grifo 
nosso) é de certo modo o pasto subalterno a que Deus confiou o rebanho 
dos homens e que deve, ao fim do dia e ao fim de seu reinado, restitui-o 
a Deus o rebanho que lhe foi confiado. O pastorado é um tip de relação 
fundamental entre Deus e os homens, e o rei de certo modo participa 
dessa estrutura pastoral da relação entre Deus e os homens” (Foucalt. 
2008. P.167.)

Pode-se assim então dizer que nesta lógica é que Deus assume e exerce 

seu poder sobre o povo, através de seu pastor liderado. Esta lógica manteve-se 

em perfeita execução durante o período abordado, mas apesar de todo um surto 

modernizador nas sociedades, parece-nos que se vê ainda hoje muitos que ain-

da trazem para a vida social ou seja, vida política este princípio que é inerente a 

fé e credo, nesta lógica muitos dos movimentos e levantes políticos se dizendo 

em prol de valores perdidos, aliás é assim que os cristãos se baseiam em sua 

pratica, mas a partir da Reforma Protestante, com um levante também insurgente 

e re-conquistador de valores como os já mencionados, quebra a lógica de poder 

re-fundamentalizando-os toda uma cosmovisão que perdurou por séculos, não 

olvidemos que a reforma pressupôs muitos dos progressos como também Es-

tados-Nações, que a humanidade vem sentindo efeito, justamente por separar( 

mais tarde nos movimentos Iluminista e Cientificista) O Estado da Igreja, porém 

a lógica do pensamento ascético protestante é vista de outra maneira e isso é o 

que veremos.
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A terceira espacialidade é uma desconstrução heurística do espaço das 
expressões empíricas e o espaço das representações simbólicas. Tra-
ta-se de um espaço propositivo e sintético que articula o plano sensível 
ao das representações galvanizada pelo conhecimento religioso. Com-
preende as formas do conhecimento edificado e manifesto pelo homem 
religioso em um complexo de convicções hierarquizadas relacionadas 
à tradição e ao sentimento religioso. As crenças edificam um senso de 
sacralidade instrumentalizada pela herança de arranjos institucionais 
que denotam determinadas visões de mundo. O espaço sagrado, como 
espacialidade social do conhecimento, incorpora a idéia unificadora do 
pensamento religioso no conceito da Divindade. No momento em que o 
pensamento religioso alterna-se no objetivo e no subjetivo, ultrapassa e 
liberta-se dos ditames funcionais da linguagem e atinge o plano da trans-
cendência. (GIL FILHO. 2008. P.5.)

O espaço propositivo e sintético caracteriza a cosmovisão de mundo que 

são adquiridas ao longo do tempo formando um conhecimento e que são repre-

sentadas e organizadas segundo os costumes e as tradições criadas por este 

conhecimento, neste ponto reitero O espaço sagrado, como espacialidade so-

cial do conhecimento, incorpora a idéia unificadora do pensamento religio-

so no conceito da Divindade. (GIL FILHO. P.5 2008)

Não deixa de ser obvio os levantes assumidamente de base religiosa no 

contexto atual, re-trazendo à tona estes costumes e tradições ditas como as sal-

vadoras das crises atuais, neste ponto é que ressaltamos, longe de apontarmos 

uma verdade nem de estabelecer rixas, a História comprova que não é somente 

pela força moral ou ética ou Sagrada que se mantem as nações,(existem outros 

elementos que constituem estra trama e a religião como uma forma de represen-

tar o espaço geográfico ganha corpo e titularidade ao longo do tempo) como foi 

dito anteriormente, isto porque do ponto de vista territorialista religioso de manu-

tenção do poder são os discursos e doutrinas baseados nos princípios pré-esta-

belecidos que os leva a uma manutenção do status-quo, mesmo assim como já 

mencionado e como veremos a História  mostra que o que está por detrás desta 

complexa relação de poder inclui também a religião ( muita das vezes se utili-

zando dela ou ela sendo a protagonista) e mesmo sendo formada por ela, como 

foram as aspirações da separação do mundo Secular e o Sagrado desde a Refor-
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ma Protestante até a criação do estado laico, a religião tem seu papel mais que 

importante e primordial, porém mesmo servindo de base hoje no mundo moderno 

a ciência cumpre o papel que antes era o da fé, sou seja, de explicar a realidade, 

neste sentido a fé e a religião cumpre um outro papel, digamos que de cimento 

das sociedade que delas foram fundadas porém mesmo assim não o é em todas, 

assim sendo o ser humano hoje vai além de se manter abrigado nas doutrinas 

e regras religiosas que durante quase toda História da humanidade manteve-se 

ligado justamente porque como veremos o capital religioso que as doutrinas se 

assentam é capaz de se perpetuar seja na inovação (como o caso da Reforma 

Protestante) seja na conservação ( Contra-Reforma e Movimento Conservador 

Contra Revolução Francesa.)

A INFLUÊNCIA DE IGREJAS EVANGÉLICAS 

Imagem 2 

Disponível em https://institutoparacleto.org/2014/09/25/rio-de-janeiro-e-vitoria-crescimento-e-
vangelico-desde-1990/

https://institutoparacleto.org/2014/09/25/rio-de-janeiro-e-vitoria-crescimento-evangelico-desde-1990/
https://institutoparacleto.org/2014/09/25/rio-de-janeiro-e-vitoria-crescimento-evangelico-desde-1990/


136

GEOGRAFICIDADES DO RIO DE JANEIRO: ZONA OESTE E REGIÃO METROPOLITANA

Imagem 3

Disponível em https://institutoparacleto.org/2014/09/25/rio-de-janeiro-e-vitoria-crescimento-e-
vangelico-desde-1990/

A taxa de identificação evangélica/pentecostal salta-nos os olhos, e é dian-

te de tal expansão que nos debruçaremos em analisar as características espa-

ciais como também simbólicas desta dinâmica, e já destacamento que a fluidez 

e formato dos discursos é que formam o aparato técnico com que as instituições 

se instalam e se propagam no espaço

Desde a reforma protestante, o movimento cristão a partir de sua difusão no 

mundo Ocidental, no início do século XX se re-configurou formando alguns novos 

movimentos que produzem diferenças marcantes no processo de apropriação 

dos territórios, na territorialidade  e no modo como essa religião vai cavalgar hoje 

junto com modernidade/pós-modernidade. 

De acordo com ( Machado. 1997. p.2.) falando específicamente no caso 

brasileiro existem 3 matrizes do protestantismo evanngélico, como apontado no 

gráfico abaixo, cada um desses grupos possuem diferenciações apesar do credo 

https://institutoparacleto.org/2014/09/25/rio-de-janeiro-e-vitoria-crescimento-evangelico-desde-1990/
https://institutoparacleto.org/2014/09/25/rio-de-janeiro-e-vitoria-crescimento-evangelico-desde-1990/
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cristão ser o uno e uniforme em cada grupo, cada especificidade denominacional 

marcada pela   forma de organização é o que resulta na abrangencia da área, 

de adeptos  e da propria fé. Resaltamos que no contexto brasileiro o cabe desta-

que  protestantismo evangélico/Pentecostal é o que mais se difundiu e continua 

a difundir-se, nossa base de investigação apesar de até aqui abordar a difusão 

histórica do cristianismo, se atenta nesse movimento, que na verdade, é do con-

texto brasileiro e a forma de cristianismo que hoje se aprensenta além de maior 

abrengencia, socioespacial e o que mais facilmente se dissemina ass classes 

sociais mais desprivilegiadas da sociedade.

Imagem 4

Fonte: Machado. 1997.

No censo de 2010, revela que do total de evangélicos 60 % eram evangéli-

cos/ pentecostais, ou seja, aproximadamente 25,3 milhões. Se observarmos a in-

cidência desta crença nas grandes Regiões brasileiras, destaca-se a Região Su-

deste, principalmente por ser a mais urbanizada do país, concentrando cerca de 

48% dos evangélicos. Se pensarmos em uma projeção regional, região Sudeste 

as grandes cidades são as que mais concentram os seguimentos evangélicos, 
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principalmente os pentecostais, o Rio de Janeiro (ALVES, CAVENAGHI, BAR-

ROS, 2014). Se analisarmos os espaços urbanos, as áreas mais desprivilegiadas 

economicamente, as de menor capacidade técnica e científica, são aquelas em 

que a incidência evangélica é mais expressiva. (Rocha P.3. 2019). Na Cidade do 

Rio de Janeiro isso tem se tornado cada vez mais evidente vide a realidade urba-

na das periferias e no caso do Oeste Carioca cada vez mais a paisagem tem se 

tornado  marcada pelo movimento, pois a frugalidade e informalidade do mesmo 

se tornam as categorias chaves para entender o direcionamento da expansão e 

sua inserção no espaço pois essa expansão é ligado ao fato de ele ter surgido em 

um ambiente com rápidas transformações sociais, simbolizadas pela urbaniza-

ção, alcançando as camadas mais marginalizadas no processo. As comunidades 

pentecostais seriam a metamorfose do sistema social tradicional em consonân-

cia com as demandas daqueles não privilegiados. (Carreiro.p.121. 2007)

Rocha analisa que segundo Davis (2004) a origem do pentecostalismo              

está associada, pelo menos em sua dimensão espacial, aos espaços de bairros 

pobres o que lhe concede uma dimensão privilegiada para o entendimento de 

sua expansão e sua rede de ação em áreas urbana hiperdegradadas (slums), 

que se alastram por todas as Cidades do “terceiro mundo”. ainda, Davis (ibdem) 

afirma que cerca de 10% população na América Latina seria adepta ao pentecos-

talismo. (Rocha. P.6.2019)

Cabe primeiro assinalar que a organização interna das igrejas protestantes/

pentecostais difere das igrejas protestantes/históricas e da Igreja Catolica. Ela é 

menos rígida e não possui a mesma lógica hierarquica. Isto não significa afirmar 

que não há rigidez ou hierarquia. As igrejas protestantes/pentecostais, possuem 

uma estrutura organizacional contráditória. Ao mesmo tempo aprensentam-se 

hierarquicamente rígidas, descentralizadas e flexíveis ( Machado. 1997. p.2.), 

essa estrutura organizacional é resoponsável pela difusão mais rápida do credo 

religioso, isso porque permite que as diretrizes eclesiasticas sejam cumpridas em 

todos os pontos do exercício da fé pelos cargos e funções mais subalternas nesta 

linha vertical de decisões.
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Ao mesmo tempo que se estabelece uma dependencia com as instancias 

superiores da hierarquia, forma-se uma descentralização, ou seja uma indepen-

dencia que é passada  por todos os cargos dentro desta estrutura, formando uma 

idependencia, pois todas as intancias desta organização se tornam outõnomas e 

ao mesmo tempo co-participantes e submetidas às decisões superiores.

Estra estrutura é ainda estabelecida por funções organizacionais dos fiés 

que também se diferenciam dos protestantismo histórico e da igreja católica, en-

quanto que nesses há todo um corpo acadêmico e teológico que regem todas as 

instancias, no protestantismo há uma informalidade na forma de ascenção (como 

predissemos anteriormente) dos fieis, isso porque a ênfase na prática da fé não é 

necessáriamente exercida pelos cargos superiores, mas sim pelo próprio crente, 

ou seja, pela sua própria atividade, esforço  e intensidade, de acordo com sua 

experiencia religiosa, vemos neste pondo o que chamamos de meritocracia muito 

bem difundidada pelo mundo do trabalho burguês. Portanto a ascenção do fiel 

neste credo é mediante sua igualidade perante Deus e os homens e na sua sua 

habiliade em repassar, evangelizar e praticar mediante o cotidiano sua fé, não 

mais necessitando de formação acadêmica em sí. Machado aponta esta estrutu-

ra de organização espacial das igrejas protestantes/ pentecostais.:

Imagem 5

Fonte: Machado. 1997.



140

GEOGRAFICIDADES DO RIO DE JANEIRO: ZONA OESTE E REGIÃO METROPOLITANA

Os pontos de pregação são portanto a base de reprodução do credo pro-

testante/pentecostal, justamente pela prática diária vivida e subordidada as ins-

tancias superiores, e á medida em que esses pontos crescem há emergicia de 

mudança de atuação se tornando templos filiais ou sedes. Esta forma peculiar 

de expansão, nitidamente relacionada à estrutura organizacional protestante/

pentecostal, passa a se materializar através de uma enfática atuação dos fies, 

principalmente na esfera do cotidiano. ( Machado. 1997. P.6.) Esta é, portanto, a 

territorialidade que por ser descentralizada é na verdade sem limites definidos no 

espaço, isso porquê essa apropriação se da de acordo com a conversão de mais 

adeptos que por sua vez dá necessidade de instalação de novos templos.

Nesse ponto mediante atuação dos fiés se estabelece os discursos que são 

debatidos durante as experiencias religiósas, na maioria das vezes sobreponto 

às outras vertentes como também outras religiões, se impondo como universais 

e verdadeiras, os fiés que compõe em sua maioria a classe de assalariados de 

baixa renda ou até de renda média que são próximas e vivem o mesmo cotidiano.    

Esses são os principais vetores dessa difusão, através da figura dos pasto-

res e crentes, como pessoas comuns há nítida e quase que expontânea identifi-

cação com esses atores, somando-se ao discurso informal e direta como em mui-

ta  vezes não tão elaborado proporciona a adesão ao credo. Por isso a difusão 

se torna tão esmagadora visto que o possível convertido será num futuro próximo 

o sucessor das atividades, justamente pela informalidade na organização como 

também esta estrutura permite a ascenção cultural e religiosa dentro da ver-

tente. Para os protestantes/pentecostais, ao nível do discurso, todos são iguais 

perante, a Deus, indepentmente do do nível social e econômico. Esta ideologia 

é passada pelos protestantes/pentecostais com muita eficiencia porque é trans-

mitida de forma espontânea, já sendo incorporada ao cotidiano, o que não ocorre 

com o protestantismo histótico e o catolicismo. ( Machado. 1997. p.11)

Esta gama complexa de atuação espacial é o que Milton Santos conclama 

a vida cotidiana em (A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção), 
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a aproximação de vivencia como que de vizinhança entre determinados grupos 

sociais hoje nas grandes cidades baseando-se numa dinamicidade e velocidade 

espacial que as infra-estruturas com também o sistema de objetos que nos cer-

cam, forma uma gama de possibilidades de encontros: 

“O intercâmbio efetivo entre pessoas é a matriz da densidade social e do 
entendimento holístico referidos por Duvignaud (1977) e que constituem 
a condição desses acontecimentos infinitos, dessas soli - citações sem-
-número, dessas relações que se acumulam, matrizes de trocas simbóli-
cas que se multiplicam, diversificam e renovam. A noção de “emorazão” 
(S. Laflamme, 1995), encontra seu fundamento nessas trocas simbólicas 
que unem emoção e razão.” (Santos. 2006. P.216.)

É assim que, na verdade o espaço hoje se condiciona, é condicionado e 

ao mesmo tempo exprime as possibilidades de novos movimentos , é através 

da frugalidade com que as ações condicionadas/intencionadas e informadas é 

que os discursos acabam servindo de base para a troca de comunicação tanto 

simbólica quanto, politica e econômica, com o papel que a informação e a comu-

nicação alcançaram em todos os aspectos da vida social, o cotidiano de todas 

as pessoas assim se enriquece de novas dimensões. Entre estas, ganha relevo 

a sua di - mensão espacial, ao mesmo tempo em que esse cotidiano enriquecido 

se impõe como uma espécie de quinta dimensão do espaço banal, o espaço dos 

geógrafos. Através do entendimento desse conteúdo geográfico do cotidiano po-

deremos, talvez, contribuir para o necessário entendimento (e, talvez, teorização) 

dessa relação entre espaço e movimentos sociais, enxergando na materialida-

de, esse componente imprescindível do es paço geográfico, que é, ao mesmo 

tempo, uma condição para a ação; uma estrutura de controle, um limite à ação; 

um convite à ação. Nada fazemos hoje que não seja a partir dos objetos que nos 

cercam. (Santos. 2006. P.217-218.)

O que torna essa solidez e cristalização no ideal de vida dos fieis é o bojo 

cultural da população brasileira no geral que como Machado aponta tem em sua 

raíz histórica, o cristianísmo na base de sua formação social, na realidade todo 

esse arcabouço sociocultural foi, é e continua sendo preparado, como uma ante-
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cipação espacial, no caso, antecipação das ações que no decorrer da flecha do 

tempo e das energias internas e exteras de cada espaço faz ressurgir ou assegu-

rar os valores preexistentes arraigados no imaginativo e nas tradições culturais, 

como ja bem apontamos Damiani vai na origem desses saberes e valores sendo 

perpassados pelo laço familiar isso porquê, quanto ao Brasil, Marilena Chaui 

aponta a família antiga, anterior à abolição da escravatura e à industrialização, 

como de dificil definição, confunde-se com a unidade de produção a exemplo 

do engenho. Para alguns, é uma familia patrimonial, articulada com o mercado. 

Muitos acentuam seu carater repressivo, com um chefe de família poderoro, em 

relação à vida e a morte dos escravos, da esposa, dos filhos, dos bois e cavalos, 

etc.. O desenvolvimento da burguesia e da moralidade burguesa empresta suas 

imagens das épocas anteriores e da religião mais medieval: o sexo e a rebelião 

como encarnações do mal. No interior de uma moral alienade, de repressão do 

instinto sexual, o cristianismo, também, significou um processo de humanização. 

Proclamou a igualdade do homem e da mulher perante Deus e as normas morais 

em relação à virtude e ao adultério.(Damiani, 2015. P.87.)

O modo complexo que as ações religiósas por meio deste movimento se 

realizam, essa rede hierarquica, descentralizada, informal, direta, e movel marca 

sua territorialidade e é por isso que pela prática do fiél torna-se menos dificultsa 

sua desta materialização através da vida cotidiana dos fiés somado com a carga 

cultural torna este movimento religioso de grande puljancia espacial e cosegue 

arrastar grandes parcelas da população brasileria

O conjunto de características nos chamam a atenção em relação ao que 

nos é proposto de identificar nos ideiais dos sistemas religiósos e relacioná-los 

aos seus apoios e levantes políticos buscando assimetrias, simetrias, ponto de 

origens bem como difusões, e são por esses requisitos estruturais de organiza-

ção que permite o movimento acompanhar, se adaptar as mudanças e transfor-

mações contemporâneas:
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“A territorialidade informal e fugaz marca, portanto, uma específica forma 

de apropriação espacial fundamentalmente dinâmica, transitória, efêmera e mais 

ainda hodierna, capaz de marchar, lado a lado, com a experiência da modernida-

de.” ( Machado. 1997. P.11)

A capacidade de acompanhamento devido a dinamicidade é o que nos cha-

ma atenção para sinalizarmos os perigos que acompanham a marcha com a 

modernidade, hoje encarada como pós-modernidade pode trazer para os credos 

religiosos, pode fazer surgir e ou ressurgir ressentimentos, planos e até mesmo 

movimentos políticos tendo como base os princípios reclamado por tais sistemas 

religiosos, visto que a maioria das denominações não busca estabelecer um crivo 

ou até mesmo separação de influências políticas( seculares) nos credos religio-

sos, pelo contrário o que hoje se vê é a articulação religiosa levantando bandei-

ras até antagônicas aos seus próprios credos tanto à esquerda quanto à direita 

do aspecto político, mesmo que num passado recente os sistemas morais e le-

gais de algumas nações  tenham sido norteado por princípios religiosos, o não 

estabelecimento desse chamado limite, ou melhor o fracasso político-econômico 

advindo das diversas crises cíclicas torna a capacidade de movimentação popu-

lar pelas vias políticas se torna fraco e até combatido pelas massas populares. , 

torna essas denominações( e ao mesmo tempo grande parte da população) vul-

neráveis aos surtos políticos e projetos de poder que hoje temos visto ressurgir.  

Os exemplos são os dos mais variados e permeiam pautas partidárias, 

como o clamor pela justiça e pela ordem moral (se dizendo condizentemente com 

os valores do Cristianismo), clamando por correções nos setores econômicos, 

políticos e ou sociais que manipulam o interesse da sociedade em detrimento 

próprio, faz ressurgir movimentos políticos com base nessas faltas, não estra-

nhemos pois que o tema da luta contra a corrupção não é específico da extre-

ma-direita( nem da direita ou da própria esquerda- grifo nosso), mas tem sido 

demagogicamente manipulado, com certo sucesso, por setores conservadores, 

na Europa e, sobretudo, no Brasil.    
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No Brasil é uma velha tradição, desde os anos 1940, dos conservadores: 

levanta-se a bandeira do combate à corrupção para justificar o poder das oligar-

quias tradicionais e, segundo o caso, legitimar golpes militares. [Na verdade há 

dois temas principais- grifo nosso] de agitação sociocultural do conservadorismo 

mais reacionário: I. A ideologia repressiva, o culto da violência policial, o chamado 

a restabelecer a pena de morte: é o caso na Europa da extrema-direita e no Brasil 

da “bancada da bala”, fortemente representada no Congresso. II. A intolerância 

com as minorias sexuais, em particular os homossexuais. É um tema agitado, 

com certo sucesso, por setores religiosos, com referência católica (Opus Dei, 

Civitas etc.) na França e evangélica neopentecostal no Brasil. (Löwy. 2015. P.12)

ENTREVISTAS COM LIDERANÇAS EVANGÉLICAS DA ZONA 
OESTE E RMRJ

Entrevista voltado para uma série de perguntas atreladas ao tema, tendo 

por finalidade extrair da realidade a coerência dos pensamentos e aspirações, fei-

ta à líderes de comunidades religiosas prosseguindo uma análise de acordo com 

os questionamentos aqui levantados.  Foi uma pesquisa quantitativa/qualitativa 

levando-se em consideração algumas características que para nós, foi de neces-

sidade a: a) origem denominacional b) grau de instrução;  c) depois averiguamos 

a concepção de religião; d) também foi questionado a importância das Escrituras 

para a governabilidade estatal, e) questionamos também a necessidade de con-

juntamente conceber Política & Religião;  f) buscamos entender se por parte das 

lideranças, se é necessário a promoção da liberdade religiosa; g) questionamos 

o conceito de Democracia e h )buscamos entender o que é governar.
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Imagem 6 e 7 - origem denominacional e grau de instrução

Fonte: Google Formulário elaborado para pesquisa
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Imagem 8 - origem denominacional

Fonte: Google Formulário elaborado para pesquisa

Imagem 9-  concepção de religião

Fonte: Google Formulário elaborado para pesquisa
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Imagem 10  importância das Escrituras para a governabilidade estatal

Fonte: Google Formulário elaborado para pesquisa

Imagem 11 - necessidade de conjuntamente conceber Política & Religião

Fonte: Google Formulário elaborado para pesquisa
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CONCLUSÃO

Para concluirmos este ensaio cabe-nos assinalar, de acordo com o levan-

tado: a) na pesquisa bibliográfica, b) pesquisa e c) contexto historiográfico ; a 

associação entre se levarmos em consideração ao contexto de historiográfico, as 

recentes crises, institucionais, políticas e econômicas  fruto de políticas neolibe-

rais que em si alteraram drasticamente o modo de vida pós-moderno, alterando 

a forma de pensar, produzir, leva a uma ressignificação sócio-espacial o modo 

com as sociedades se (re)produzem, vide a aceleração nos dias atuais, cada vez 

mais baseadas no modo produção onde a informação-técnica e conteúdo são 

criados em conjunto, que vem afetando os países mais drasticamente periféricos, 

inclusive pelo histórico de reprodução associada aos países centrais, tal ressig-

nificação existencial das sociedades leva também a uma ressignificação  da fé 

do ser humano, essa ressignificação está como vemos na pesquisa a uma nítida 

divergência do pensamento em questão Cristão, ora se adaptando as novas mu-

danças do mundo da produção, ora se revalorizando ou se associando ao poder 

instituído (ou aos projetos de poder), basta observarmos o levante atual em nos-

so país, fomentando um projeto que tem por base lideranças cristãs/evangélicas, 

a forma como as instituições religiosas mais recentemente organizadas e como 

continuam a se expandir na zona oeste e região metropolitana  são um ponto de 

partida para novas pesquisas. Esperamos solucionar e também levantar outros 

pressupostos para novos avanços nesta área de investigação.
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