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PRefácio i
Entre Becos e Saídas 

Orávio de Campos 

A título de introdução, por benevolência do Dr. 
Marcos Pedlowski - autor de pesquisas de opinião sobre o 
momento político e administrativo desta cidade fundada sob 
a égide dos Assecas - oferecemos algumas reflexões sobre o 
pensamento científico do grupo de notáveis já apresentado 
aos leitores de seu blog e que, agora, se reúne num livro 
(e-book) direcionado aos que se interessam pelo assunto e, 
principalmente, candidatos a cargos eletivos nas eleições 
marcadas, por causa da pandemia, para o mês de novembro, 
matéria ainda em estudos no Senado Federal. 

No “Os Rumos de Campos dos Goytacazes – Becos e 
Saídas” o grupo faz uma análise consciente sobre várias áreas 
do governo municipal na atual gestão de Rafael Diniz e, com 
exceções, busca as raízes políticas para se compreender a atual 
crise da municipalidade, e encontra, embora subjetivamente, os 
mesmos ranços coronelistas dos tempos aziagos da aristocracia 
rural planiciana, só que hoje com ações escudadas por um 
falso discurso neoliberal e, na maioria das vezes, “progressista”.

Nossa opinião é a de que o conjunto oferece 
um diagnóstico “quase” preciso sobre políticas públicas, 
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administração, meio ambiente, economia com base nas 
atividades de petróleo e gás, denominadas de petrocorrentismo, 
habitação, segurança pública, transportes, economia regional, 
com ênfase para o porto do Açú, ciência e tecnologia, o papel 
das universidades, além de atividades pesqueiras, uso do solo 
urbano, limpeza pública e reciclagem do lixo...

Embora o blog tenha subtitulação que o define como 
propositor de temas voltados para as áreas de “Ciência, Política 
e Sociedade”, observa-se que não estão inseridas discussões 
sobre Educação e Cultura, por exemplo. Mas chama a atenção 
(no momento em que há planos para a passagem do Colégio 
Agrícola Antonio Sarlo à tutela da UENF, pensando no retorno 
às atividades agropecuárias como alternativas econômicas para 
o futuro em função da finidade do petróleo), o fato de escolas 
ruralistas estarem sendo fechadas, sem que as comunidades 
sejam ouvidas.

Os números são impressionantes. Segundo o último 
Censo Escolar, 25 escolas rurais fecharam as portas, agravando 
os problemas no interior, onde o número de analfabetos, até 
os 15 anos de idade, soma quase 30 mil jovens que, em tese, 
são obrigados a engrossar a violência existente nas franjas da 
urbe, onde a presença do Estado só se faz através de policiais 
armados prontos a eliminar negros e pobres de todas as etnias, 
jogados nos guetos pelas conseqüências modernas do êxodo 
rural.

As apreciações precisam ser atualizadas, pois foram 
feitas no segundo ano do governo Diniz. Todavia não fazem 
muita diferença, até porque a situação somente piorou desde 
então, principalmente a inércia da administração pública no 
combate ao novo coronavírus, os atrasos nos pagamentos 
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de servidores contratados, uso indevido das verbas dos 
aposentados, suspensão de pagamento das dívidas do erário e 
a contratação desvairada em pleno período em que a prefeitura 
está parada cumprindo período de quarentena. Isso para não 
falar nos enrolos verificados na construção do hospital de 
campanha, por conta de partilhamento com o Governo do 
Estado. 

Outra constatação unânime por parte dos 
entrevistados é quanto à suspensão dos programas sociais 
– cheque cidadão, restaurante e passagem a um real. E 
agora a suspensão da gratuidade dos idosos no transporte 
coletivo contrariando, inclusive, lei federal que trata do 
assunto. No fundo, ao analisar o fracasso de Diniz, acaba, por 
analogia, comparando-o com o governo passado, de Rosinha 
Garotinho, (que em oito anos jamais atrasou o pagamento dos 
servidores) apesar de alguns analistas a colocarem no rol das 
administrações de caráter populista (?).

Algumas coisas, porém, por causa das ideologias 
presentes nas argumentações, não concordamos. Um dos 
articulistas cita, por exemplo, que o Programa Morar Feliz em 
Ponta Grossa dos Fidalgos foi/é responsável pela violência de 
facções criminosas, que se matam por espaços privilegiados 
na distribuição de drogas. Outro acha que Rosinha construiu 
edifícios inúteis, como o Palácio da Criança, no Parque Alzira 
Vargas; e o CEPOP – Centro de Eventos Populares Osório 
Peixoto. Mas não disse que esses equipamentos culturais, 
naturalmente úteis, estão degradados pelo governo atual, 
exigindo alto investimento para serem recuperados. 

Aliás, todos os equipamentos culturais, construídos 
pela Família Garotinho, estão carecendo de reformas: Trianon, 
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CEPOP, Museu Histórico (Solar Visconde de Araruama), novas 
escolas, creches e postos de saúde, porque não receberam um 
centavo de investimento nestes três anos e meio. O próprio 
Arquivo Público, cujo prédio – Solar do Colégio - foi doado 
pelo Estado à Prefeitura quando Garotinho era Governador, 
está carente de manutenção. Até os funcionários contratados 
foram dispensados, sem que se lhes pagassem os direitos 
trabalhistas. 

Incluímos no desleixo diniziano, a política de 
preservação do patrimônio cultural. No governo Rosinha havia 
uma Subsecretaria Adjunta de Preservação do Patrimônio 
Artístico e Cultural, cargo este ocupado hoje por um burocrata 
da secretaria de Educação, deixando o COPPAM nas mãos 
fragilíssimas da presidente da Fundação Jornalista Oswaldo 
Lima, uma professora assaz competente, mas sem nenhuma 
intimidade com as normas vigentes sobre preservação 
patrimonial. 

Por fim, estamos indicando o presente diagnóstico 
a todos que pretendem participar das eleições deste ano, 
certos de que vão encontrar pesquisas qualitativas realizadas 
em cada setor da administração pública, além de críticas 
importantes sobre este e o governo passado no que tange às 
idéias políticas implantadas e até mesmo a oferta de como criar 
projetos, com prazos estabelecidos, e planejamentos visando 
o desenvolvimento da cidade. Igualmente, pelo volume de 
conhecimento, todos poderão beber da água cristalina do 
saber visando melhorar a qualidade de seus discursos, quando 
estiverem pedindo votos de confiança aos eleitores, hoje mais 
conscientes e exigindo mudanças.
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Releva-se que a opinião dos notáveis aqui reunidos 
é fruto de um trabalho científico. A bússola (GPS) que vai 
(ou não) encaminhar os candidatos aos seus objetivos, mas 
deixando clara a idéia de que o talento político é o que vai 
prevalecer. E depois, recomendamos a leitura de Nicolau 
Maquiavel (1469-1527), cuja metodologia no seu livro “O 
Príncipe” (obra de 1532) era/é (...) “conhecer a realidade e o 
domínio do que é e do que deveria ser dando ênfase à verdade 
extraída dos fatos e das coisas”. 

Lendo e apreendendo, o candidato, se eleito, não 
será chamado, no futuro, de um político maquiavélico - 
designativo do ser político (da polis) talentoso, mas despido de 
conhecimento e, por isso, sujeito a manobras espúrias, trapaças, 
compadrios e deslavadas mentiras para permanecer no poder. 

  



PRefácio iI

Deneval Siqueira de Azevedo Filho  

Este e-book, “OS Rumos de Campos dos Goytacazes: 
entre becos e saídas”, é composto de entrevistas feitas a 12 
cidadãos de valor acadêmico-científico respeitável,  e resultado 
de relato de suas experiências, de seus olhares e juízos de 
valor, por ocuparem cargos nas áreas administrativa, político-
econômica e/ou acadêmico-cultural, em decorrência de uma 
insatisfação geral com a gestão do “jovem prefeito Rafael 
Diniz (PPS) para responder aos desafios estratégicos que serão 
colocados pelo fim do ciclo das rendas do petróleo”. São eles: 
Ranulfo Vidigal, Dayane da Silva Santos Altoé, José Luís Vianna 
da Cruz, Júlio Cézar Pinheiro de Oliveira, Alcimar das Chagas 
Ribeiro, Hélio Gomes Filho, Luciane Soares da Silva, Viviane 
Ramiro da Silva, José Alves de Azevedo Neto, Carlos Abraão 
Moura Valpassos, Érica Terezinha de Almeida e Roberto 
Moraes Pessanha.

Em entrevistas pessoais os temas abordam uma 
série de questões bastante relevantes e intrigantes a respeito 
da instável e decadente situação da cidade de Campos dos 
Goytacazes, pré e pós-era do petróleo, e, sob o ponto de vista 
sócio-político-econômico e cultural, traça um painel acerca da 
atual administração, leia-se Rafael Diniz. Quero destacar que os 
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papéis do contrato social-administrativo antes e pós-petróleo, 
da gestão financeira, do fomento agrário, de reciclagem, 
de ensino/educação, da cultura, de habitação popular, da 
agricultura, da habitação, entre outros, além da avaliação 
de governos anteriores, e, mais precisamente do desenho de 
grupos políticos anteriores ao do atual prefeito e da possível 
formação de grupo ou grupos posteriores, entre tantos outros 
assuntos aqui discutidos são de uma pontualidade visceral e 
matemática. 

Lembrei-me de Soft City, de Jonathan Raban, ao 
ler as entrevistas, fazendo meus próprios questionamentos. 
Publicado em 1974, o livro recebeu muitos comentários à 
época, mas despertou meu interesse, sobretudo, nos anos 80, 
quando o li, enquanto marco histórico, por ter sido escrito 
num momento em que se pode detectar certa mudança na 
maneira como os problemas da vida urbana eram tratados 
nos círculos populares e acadêmicos. Ele pressagiou um novo 
tipo de discurso que viria a gerar termos como gentrificação/
gentrification - surgimento de uma camada social média. Em 
suma, Raban descreve como vibrante e presente o que muitos 
autores anteriores tinham sentido como ausência crônica. À 
tese de que a cidade estava sendo vitimada por um sistema 
racionalizado e automatizado de produção e consumo de 
massa de bens materiais, Raban opôs a ideia de que, na prática, 
se tratava principalmente da produção de pressupostos 
conferidos em larga medida pelas posses e pela aparência. 
Acho que, em oposição, entendo que o teórico nos mostra (e 
esse parece ser o mote comum a todas as entrevistas feitas) 
que a cidade não é algo para ser somente estudada com as 
bases da racionalidade matemática (ao contrário do que 
presumiam muitos sociólogos). Estas entrevistas têm um forte 
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teor de embate em comum: mostram-nos que à ideologia da 
cidade como alguma comunidade perdida (e me parece que 
Campos dos Goytacazes está, na opinião da maioria sobre o 
atual governo), Campos ainda é objeto de anseios, por redes 
tão diversas de interação social, econômica e educacional-
cultural, para que haja mais eficiência na gestão e no trato com 
o dinheiro público.

Assim, Ranulfo Vidigal é realista e pontual: “O maior 
defeito é ouvir pouco a sociedade e ignorar a experiência do 
time de “cabeça branca” – numa cidade com um extraordinário 
contingente de profissionais gabaritados, mestres e doutores. 
A sua qualidade é não perder a esperança e ainda acreditar na 
virada. O problema é que já estamos quase no final do primeiro 
tempo do jogo” (p. 4).

Dayane da Silva Santos Altoé considera que é de 
especial interesse para aqueles que acreditam que há sim 
espaço para o fortalecimento da educação no campo e não 
do aumento de fechamentos de escolas agropecuárias e rurais 
como vem, por exemplo, ocorrendo no município de Campos 
dos Goytacazes na gestão do prefeito Rafael Diniz. Direta e reta. 
Sem reservas a noções de individualismo subjetivo. Refere-se à 
Escola Técnica Estadual Agrícola Antonio Sarlo. (p. 5)

José Luiz Vianna da Cruz é bem direto: “esse sistema 
de crenças que rege a atual administração pública de Campos 
é pura e simplesmente ideologia. O meu sistema de crenças, 
aqui apresentado, é ideologia também. Não é possível fazer 
ciência nem política, nem viver, sem ideologia. A questão 
é a da escolha consciente das ideologias. Reconheço que, na 
ignorância, muitos dos membros da administração não saibam 
que possuem e seguem uma ideologia, nem sabem que ela é 
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reacionária, conservadora, elitista, de direita atrasada. Aqui 
fica a minha colaboração. Retornem imediatamente com 
as políticas sociais, de assistência, de passagem acessível, 
de transferência de renda, do restaurante popular, acesso a 
remédios, a tratamento de saúde. Como? Assumindo isso como 
prioridade absoluta, e utilizando o Orçamento Municipal, que 
neste ano, é o segundo maior do Brasil, dentre os municípios de 
população equivalente.” (fonte: COMPARABRASIL, internet). 
(p. 11) Só para interagir cito estes três autores.

Ideologia é labirinto, no conceito de Raban, pois se 
vivemos somente de ideologias nos perdemos uns dos outros e 
de nós mesmos. Afastamo-nos da alteridade, da solidariedade 
e a vida social contemporânea, além de violenta, cada vez mais 
vive necessariamente dependente das superfícies e aparências. 

Em 1982, fui Diretor de Cultura da Fundação 
Cultural Jornalista Oswaldo Lima, no Governo de Zezé 
Barbosa. Fiquei por lá um ano. Fiz algumas coisas, sim, saía 
pedinte, pois naquela época a cultura não tinha dinheiro e 
Campos não havia sido ainda contemplada com os royalties 
do petróleo. Fizemos um Festival de Teatro com uma vaquinha 
dos interessados em ajudar o Festival. 

Em 2008, depois da “Telhado de Vidro”, fui 
convidado pelo Prefeito Alexandre Mocaiber para assumir a 
Gerência Administrativa de Cultura do Município e aceitei. 
Reestabeleci algumas políticas, criei o Polo de Cinema e 
reestruturei o Conselho Municipal de Cultura. Sei o que é ser 
um ente nomeado para ter exclusivamente, no (des)caso com 
a cultura, a tarefa de produzir fantasias e disfarces, dentro do 
que a sociedade transforma em “imperialismo do gosto”. Isso 
acontece em Campos? Sim, Todo tempo. Alguma coisa ficou. 
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Mas, aqui, nesta cidade, tudo é recriado e há uma predileção 
pelo antigo, pela memória, pelo já existente. Nada muito novo 
acontece. Aliás, Arnold Hauser, em seu História Social da Arte 
e da Literatura (1995, p.1) nos afirma que “A lenda da Idade 
de Ouro é muito antiga. Não conhecemos exatamente qual 
é a razão da veneração pelo passado; talvez tenha raízes na 
solidariedade tribal e familiar, ou no empenho das classes 
privilegiadas em basear seus privilégios na hereditariedade”. 
Essa ideia é tão forte em nossa sociedade, o sentimento de que 
o que é antigo deve ser melhor, tão forte, que pergunto: qual é 
a razão e o propósito que serviram de esteio para a reprodução 
de certos fundamentos, inclusive os fundamentos políticos, 
muitas vezes idealizados, ou, na maioria das vezes inumanos, 
exumados sempre da velha política? Enraizados lá?

Todos os entrevistados clamam por uma política 
mais democrática, de desempenho que contemple a população 
mais necessitada, que ouça o povo mais lato sensu, sem ranços, 
sem descaso e que pague as contas de luz, acrescento eu. 
Por onde andará este candidato? Parece-me que ainda não 
apareceu, segundo consenso dos entrevistados. O atual não 
correspondeu. Em todas as entrevistas essa avaliação está 
muito clara. 



INTRODUÇÃO

Este e-book nasceu da decisão de seus organizadores 
de reunir de forma mais organizada uma série de entrevistas 
que foram publicadas, no período de junho a agosto de 2018, 
no blog mantido na rede mundial de computadores pelo 
professor Marcos A. Pedlowski, do Laboratório de Estudos do 
Espaço Antrópico (LEEA) do Centro de Ciências do Homem 
da Universidade Estadual do Norte Fluminense. A série que 
intitulada “Campos dos Goytacazes: entre becos e saídas” foi 
idealizada de forma modesta e despretensiosa para reunir 
a reflexão de uma série de pesquisadores atuando em várias 
capacidades em instituições públicas de ensino sobre as várias 
dimensões que compõe a realidade social de um município 
que, após quase duas décadas de bonança financeira, foi 
tomado por uma forte crise política e econômica, tendo como 
motivo aparente uma forte redução nos aportes financeiros 
propiciados pela renda do petróleo. 

O roteiro das entrevistas e a escolha dos entrevistados 
resultaram de uma opção inicial de examinar crítica e 
meticulosamente o discurso adotado pelo prefeito Rafael Diniz 
de Campos dos Goytacazes (2017-2020), que foi eleito em 
primeiro turno nas eleições de 2016 com base em um discurso 
que prometia mudar radicalmente a gestão municipal, de que 
havia herdado uma herança maldita da gestão da prefeita 
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Rosinha Garotinho que o estava impedindo de governar da 
forma que prometera.  Esse foco inicial na análise da suposta 
herança maldita tinha sua importância, na medida em que 
a partir do argumento da herança maldita, Rafael Diniz 
promoveu o desmantelamento das políticas sociais herdadas de 
administrações anteriores, sem que as mudanças prometidas 
em termos da melhoria da gestão municipal acontecessem.

Entretanto, dada a riqueza conceitual e empírica 
que emergiu das respostas oferecidas ao roteiro submetido, 
rapidamente ficou evidente que os entrevistados, com 
formações e trajetórias acadêmicas distintas, tinham oferecido 
uma contribuição que foi muito além da crítica pontual da 
gestão de um prefeito e da desmistificação do conveniente 
discurso da herança maldita.  A leitura das respostas revela o 
que se pode ser considerada uma reflexão que integra diferentes 
tempos analíticos, mas sempre mirando para o futuro. 

A partir do conjunto das entrevistas o leitor poderá 
perceber que, ao menos no caso de Campos dos Goytacazes, 
já é possível prever que o futuro não será um retorno ao 
período de ouro dos royalties do petróleo. Tal fato demandará 
um processo de planejamento municipal que crie novas bases 
econômicas, políticas, sociais e ambientais, as quais permitam 
o estabelecimento de um novo modelo de desenvolvimento 
que leve em conta as potencialidades existentes, mas que sirva 
também para combater as persistentes iniquidades históricas 
que não foram resolvidas durante os anos de orçamentos 
bilionários propiciados pela renda do petróleo. Além disso, 
dada a completa falência do ideário neoliberal que impulsionou 
as ações do governo de Rafael Diniz, vários dos entrevistados 
oferecem diretrizes programáticas para o fortalecimento da 
capacidade de gestão do poder público.
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O leitor também poderá notar que no conjunto de 
entrevistas emergem temas que já geraram muitos estudos 
e documentos científicos, mas que, contraditoriamente, 
continuam sendo ignorados por gestores e lideranças 
políticas. Mas, diferente do estilo circunscrito e regrado que os 
documentos científicos requerem de seus autores para serem 
publicados, as respostas que os entrevistados oferecem estão 
colocadas de uma forma que expressam a vivência prática que 
os entrevistados possuem não apenas como pesquisadores, mas 
também como cidadãos engajados no cotidiano do município 
onde vivem e trabalham.  Entretanto, o exame das respostas 
permitirá ao leitor observar que o rigor e a objetividade 
continuam presentes. A diferença é que nessas entrevistas, as 
vozes dos entrevistados puderam se expressar de forma que 
seja mais clara e eloquente, sem que tivessem com isso perdido 
o devido rigor analítico que se espera de pesquisadores.

Uma nota de precaução: ainda que estas entrevistas 
tenham sido realizadas em 2018, as respostas não apenas estão 
atuais, mas como ganharam renovada atualidade em meio às 
demandas criadas pela pandemia da COVID-19. Se por um 
lado essa atualidade mostra o vigor analítico dos entrevistados, 
por outro, isso demonstra a insuficiência do modelo de gestão 
neoliberal que tem embalado a gestão do prefeito Rafael Diniz, 
a qual foi ainda mais evidenciada pela flagrante incapacidade 
de mobilizar a máquina pública para agir de forma eficiente 
no combate à difusão das infecções e mortes pelo coronavírus.

Este e-book contém ainda uma novidade que 
se expressa na forma de dois prefácios em vez da prática 
costumeira de se convidar apenas um leitor para apresentar 
uma dada obra.  Essa inovação se deveu a uma escolha de 
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se manter a diversidade como ferramenta de construção 
analítica. Os prefaciadores gentilmente leram o conjunto das 
entrevistas e oferecem novos elementos de reflexão e crítica, e 
foram escolhidos por serem intelectuais com longa vivência no 
município dos Goytacazes que, embora possuindo trajetórias e 
visões bastante diferentes entre si, também oferecem o mesmo 
amálgama criativo que mistura teoria e prática que caracteriza 
cada um dos entrevistados. Entretanto, o que emerge desses 
prefácios individuais é um olhar crítico sobre o teor das 
entrevistas, mas sobre os desafios que estão postos em cada 
uma delas.

Caberá aos leitores agora mergulharem no 
conteúdo desta obra para formar suas próprias opiniões e 
problematizações sobre o tema que mobiliza cada uma das 
vozes que são expressas em seu interior, que são as estratégias 
que poderão permitir a superação dos enormes desafios que 
estão postos para o futuro do município de Campos dos 
Goytacazes.  Sendo este um ano de eleições municipais, este 
livro, nascido despretensiosamente, poderá contribuir para 
elencar um conjunto de conteúdos para se pensar e elaborar 
projetos de política e ação municipal que contemplem as 
prioridades, as urgências e as necessidades de um município 
que perdeu duas grandes oportunidades históricas, com o 
ciclo da economia sucroalcooleira e o ciclo do petróleo, que, 
dificilmente, voltará ao patamar em que se mantiveram nos 
últimos vinte anos, pelo menos.

Este senso de urgência, embora não intencionado 
quando da concepção do roteiro das entrevistas, é reforçado 
pelo desnudamento que a crise da COVID-19 proporcionou em 
relação a problemas históricos, estruturais e conjunturais que o 
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Brasil e Campos dos Goytacazes têm que pautar. Na ausência 
de tradição de fóruns e outros espaços públicos de debate sobre 
as questões de políticas públicas e administração municipal, 
que este e-book possa se somar na luta pela construção desses 
espaços, constituindo ele mesmo um fragmento escalar desse 
espaço.

Finalmente, o posfácio sintoniza esse espírito, levanta 
questões e sugere desdobramentos inspirados nas presenças e 
ausências percebidas na leitura dos textos.



RANULFO VIDIGAL 

é o primeiro entrevistado da série 

Num esforço de oferecer elementos analíticos sobre 
a situação econômica, política e social em que está imerso 
neste momento o município de Campos dos Goytacazes, 
decidi iniciar uma série de entrevistas com pessoas que, 
apesar de possuírem trajetórias distintas, vem se esforçando 
para oferecer análises sobre o que está ocorrendo, inclusive 
em relação ao governo do jovem prefeito Rafael Diniz (PPS). 
Por ter a expectativa de que seremos capazes de gerir saídas 
para a crise que estamos atravessando não apenas no no nosso 
município, mas em todo o Brasil, decidi denominar esta série 
de entrevistas de “Os rumos de Campos dos Goytacazes: entre 
becos e saídas”

O primeiro desses entrevistados é o economista 
Ranulfo Vidigal que é especialista em economia fluminense 
pela UFRJ e mestre em Políticas Públicas, Estratégias e 
Desenvolvimento também pela UFRJ.   Além disso, Ranulfo 
Vidigal também foi   o presidente do Fundação CIDE de 
Estatísticas do Governo do Estado e do CIDAC da Prefeitura 
de Campos.

O fato é que, gostando-se ou não de sua trajetória 
política, Ranulfo Vidigal é uma pessoa estudiosa dos problemas 
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que afetam a região Norte Fluminense e com uma postura 
bastante equilibrada na hora de oferecer suas críticas e elogios.

Abaixo segue a entrevista na íntegra a entrevista feita 
com Ranulfo Vidigal. Boa leitura a todos!

Blog do Pedlowski (BP): O senhor vem escrevendo bastante 
sobre a situação econômica do município de Campos dos 
Goytacazes e as possíveis saídas para superar os principais 
problemas que estão ocorrendo. Após 1,5 ano de existência, 
como o senhor avalia a performance do governo comandado 
pelo prefeito Rafael Diniz em termos da entrega da sua 
principal promessa de campanha que era melhorar a 
eficiência da máquina pública do município de Campos dos 
Goytacazes?

Ranulfo Vidigal (RV): Olhando os números da 
execução orçamentária do ano de 2017, quando a poder público 
gastou R$ 1,6 bilhão de reais, dos quais R$ 700 milhões em 
Saúde Pública constata-se que a percepção da sociedade em 
relação à principal política pública da cidade é de reprovação 
de 82% (de acordo com a pesquisa do Instituto Pappel que 
indagou 1750 entrevistados, entre novembro de 2017 e maio de 
2018). Essa realidade se confirma com os números do primeiro 
quadrimestre de 2018, quando o mesmo setor já consumiu 
R$ 251 milhões de reais. Assim sendo podemos concluir 
que, de forma empírica, o conjunto da população comprova 
um quadro de baixíssima eficiência, eficácia e efetividade das 
políticas públicas que precisam ser melhor monitoradas e 
melhoradas com urgência.
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(BP): Ao longo desse período inicial do governo Rafael 
Diniz, temos ouvido e lido   declarações do prefeito e de 
seus principais secretários que o município de Campos dos 
Goytacazes vive a maior crise econômica de sua história. Este 
argumento tem base real em termos dos aportes financeiros 
que continuam chegando no tesouro municipal ou não é 
bem assim?

(RV): Tem base real e também tem participação 
do poder público nessa situação. Veja que a arrecadação do 
Imposto sobre Serviços (ISS) caiu quase 20% em 2017. Essa 
atividade emprega cerca de 40% da força de trabalho formal 
da cidade. Por outro lado, com a retração dos investimentos 
públicos municipais e a interrupção das obras, a construção 
civil acumula quase duas mil demissões, ao longo do atual 
governo. Com isso é possível afirmar que, o Orçamento 
público municipal, ao cortar “ na carne” os gastos sociais não 
tem atuado (como deveria) na ponta indutora da retomada 
do desenvolvimento da cidade, ao contrário contribui para 
concentrar renda. Os dados do primeiro quadrimestre de 
2018 do CAGED mostram uma redução de cerca de 700 vagas 
formais e uma queda real nos salários dos novos contratados.

(BP): Como o senhor vê o processo de descontinuação das 
políticas sociais herdadas de administrações anteriores, tal 
como a passagem social e o cheque cidadão? Até que ponto a 
interrupção dessas políticas serviu para melhorar a eficiência 
do uso de recursos públicos em Campos dos Goytacazes?

(RV): Com pesar e preocupação. A mesma pesquisa, 
citada anteriormente, revela que a população não confia no 
sistema público de transportes, reclama da falta de ônibus e 
horários e viu o custo de vida de suas famílias subir, com a fim 
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da tarifa social. O fim da passagem social retira do mercado, ao 
longo de 2018, cerca de R$ 50 milhões de reais. Vale lembrar 
que a cidade arrecada R$ 30 milhões anuais de IPVA que 
deveriam prioritariamente financiar políticas públicas neste 
segmento – fato que não ocorre.

(BP): Um dos grandes desafios que o município de Campos 
dos Goytacazes vem enfrentando a partir da promulgação da 
chamada Lei do Petróleo é usar de forma efetiva os recursos 
bilionários aportados via o pagamento de royalties e 
participações especiais.  No tocante à atual administração, o 
senhor tem visto alguma mudança qualitativa no uso destes 
recursos em relação a outras administrações?

(RV): Ainda muito pouco. Veja o caso da destinação 
de recursos orçamentários para o setor agrícola - foi mínimo, 
tanto em 2017, quanto está sendo em 2018, como revelam 
as contas quadrimestrais já divulgadas. Falta planejamento e 
sobra discurso.

(BP): Tenho notado um grande desapontamento em muitos 
cidadãos que optaram por votar no prefeito Rafael Diniz e 
na sua promessa de mudança. Em sua opinião, existe mesmo 
esse desapontamento? E se sim, este desapontamento  é justo 
ou vivemos apenas uma situação de cobrança exagerada para 
um governo que nem chegou na metade da sua duração?

(RV): O Orçamento da cidade, mesmo com a queda 
ainda supera capitais como Vitória. A qualidade de vida 
vem caindo aceleradamente. A cidade possui 32 mil famílias 
cadastradas no Bolsa Família. A pobreza e a indigência crescem 
a olhos vistos, basta para no sinal de trânsito das principais 
avenidas da cidade.
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(BP): Em sua opinião, quais tem sido os principais defeitos e 
qualidades do governo Rafael Diniz?

(RV): O maior defeito é ouvir pouco a sociedade 
e ignorar a experiência do time de “cabeça branca” – numa 
cidade com um extraordinário contingente de profissionais 
gabaritados, mestre e doutores. A sua qualidade é não perder 
a esperança e ainda acreditar na virada. O problema é que já 
estamos quase no final do primeiro tempo do jogo.

(BP): O nosso município vive um momento muito delicado 
da sua história com altos níveis de desemprego e violência. 
Em sua opinião, quais passos deveriam ser adotados pelo 
prefeito Rafael Diniz para que possamos iniciar o processo 
de superação desse momento?

(RV): Dotar o orçamento municipal de R$ 2 bilhões 
planejado para 2019 – 1/6 do montante do valor adicionado 
fiscal da cidade – de programas multiplicadores de renda 
e abrir as “caixas pretas” para mostrar quem paga a conta e 
quem verdadeiramente se beneficia. Até junho deste ano, por 
exemplo, a arrecadação de IPTU já atinge R$ 40 milhões e o 
cidadão comum exige retorno, na forma de limpeza pública de 
qualidade, saneamento básico e cuidado com as áreas públicas 
de lazer degradadas.

(BP): Há algo que o senhor gostaria de abordar que não foi 
perguntado por mim?

(RV): Não. Apenas agradeço a oportunidade.



Dayane da Silva Santos AltoÉ

é a segunda entrevistada da série 

Dando continuidade a série de entrevistas “Campos 
dos Goytacazes: entre becos e saídas”, convidei a historiadora 
e mestre em Políticas Sociais, Dayane da Silva Santos Altoé,  e 
que atualmente é Doutora pelo Programa de Políticas Sociais 
da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), para 
analisar a situação da educação oferecida em áreas rurais 
no estado do Rio de Janeiro, e particularmente os desafios 
envolvidos na possível assimilação da Escola Estadual Agrícola 
Antonio Sarlo na estrutura da instituição em que ela cursa seu 
doutoramento.

A escolha de Dayane da Silva Santos Altoé para esta 
entrevista é particularmente oportuna, não apenas porque a 
Antonio Sarlo foi o objeto de sua dissertação e que resultou 
na publicação do livro intitulado “Políticas para a educação 
profissional: a trajetória histórica da Escola Técnica Estadual 
Agrícola Antonio Sarlo”1, mas também porque em sua tese 
de doutorado, ela estudou a experiência   de escolas técnicas 
agrícolas que pertenciam à Universidade Federal Fluminense, 
e depois foram absorvidas pelo IFRJ e pelo IFF.

1 http://www.essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/livros/issue/view/198
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Considero que as respostas oferecidas pela Doutora 
Dayane da Silva Santos serão de especial interesse para aqueles 
que acreditam que há sim espaço para o fortalecimento da 
educação no campo e não do aumento de fechamentos de 
escolas rurais como vem, por exemplo, ocorrendo no município 
de Campos dos Goytacazes na gestão do prefeito Rafael Diniz.

Blog do Pedlowski (BP): Em particular, a senhora estudou 
com bastante profundidade a história da Escola Técnica 
Estadual Agrícolas Antonio Sarlo, tendo inclusive obtido 
o seu grau de mestre em Políticas Sociais pela UENF e 
publicado um livro centrado na trajetória desta instituição 
de ensino. O que mais lhe chamou a atenção na história da 
instituição, especialmente no que se refere à importância da 
mesma para o município de Campos dos Goytacazes?

Dayane da Silva Santos (DSSA): Guiada pela 
curiosidade e interesse por estudos relacionados à história 
da educação, sobretudo, sobre as instituições escolares me 
deparei com a Escola Técnica Estadual Agrícola Antonio Sarlo 
mais conhecida como “Colégio Agrícola de Campos”. Em 
uma rápida pesquisa, percebi com espanto os seus mais de 
sessenta anos de existência já que eu, na condição de estudante 
de história e campista, apenas ouvira falar que havia um 
“Colégio Agrícola de Campos”. Quando fiz a primeira visita 
as dependências da escolas fui mais uma vez tomada pelo 
sentimento de surpresa, pois se situavam no Parque Aldeia, 
um bairro periférico do Distrito de Guarus, em uma fazenda 
com 150 hectares. Durante as investigações descobri que a 
aquisição da área e a construção da escola foram viabilizadas 
por recursos da Secretaria Estadual de Agricultura e por uma 
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Associação de Crédito criada por usineiros. Era plausível 
em um contexto de modernização agrícola a construção de 
uma escola agrotécnica com vistas a estimular a melhoria da 
produtividade em município de destaque nacional na produção 
de açúcar. Todavia, a escola não se ocupou apenas da formação 
técnica em agropecuária, mas de cursos correspondentes ao 
primeiro ciclo do ensino fundamental devido a restrita rede 
escolar, na região, durante os anos de 1950 e 1960. 

Por causa da grande demanda, incluindo alunos do 
núcleo urbano do município, o espaço físico da escola passou 
a contar com vários prédios de salas de aula, galpões para 
tratores e ferramenta, refeitório e um alojamento para alunos 
residentes construído desde a fundação. Em todo o prédio da 
Sede Administrativa é possível perceber dezenas de placas de 
formados do curso técnico em agropecuária cujas informações 
nos permitem identificar um significativo número de alunos 
oriundos de outros estados da federação, tal fato pode ser 
explicado devido a escola, por anos, ter desfrutado de uma 
posição singular, sendo a única voltada à formação de técnicos 
em agropecuária a funcionar com regime de internato e semi-
internato. Sua grandiosidade física e o número de técnicos 
que formou por anos, contrastava-se com recente processo 
de declínio no cenário educacional demonstrado não só pela 
redução acentuada do número de matrículas para a formação 
profissional tradicionalmente oferecida, como pelo descaso 
do governo estadual ao desconsiderar sua importância 
histórica e características. Foram estas circunstâncias que mais 
despertaram minha atenção.   

(BP): É sabido que a Antonio Sarlo vem sofrendo com um 
grave processo de degradação nos últimos anos. Quais 
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foram as principais causas deste processo e de que forma este 
processo vem se manifestando no cotidiano da instituição?

(DSSA): Bom, é preciso diferenciar grosso modo duas 
situações, a primeira diz respeito ao descaso que a educação 
pública tem sofrido. Quando pensamos na rede estadual, da 
qual o Antonio Sarlo faz parte, nos deparamos com um cenário 
infelizmente bastante comum: desvalorização e precarização 
dos servidores, escassez de recursos humanos e financeiros, 
além do fechamento de escolas. A segunda situação, a qual 
tenho mais propriedade em tratar, está relacionada a ameaça de 
extinção da formação técnica em agropecuária oferecida pela 
escola. Durante a trajetória de pesquisa que conclui em 2012, 
pude ouvir pessoas que cotidianamente fazem o curso: gestores, 
professores e alunos. Suas falas retratam problemas relativos a 
duas esferas: uma externa ligada aos fatores econômicos, que 
interferem diretamente nas demandas para a formação; e outra 
interna, constituída por decisões políticas tomadas no âmbito 
da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

No primeiro caso, como em sua gênese e trajetória 
a formação em agropecuária oferecida pela escola esteve 
associada à qualificação profissional e disseminação de 
técnicas direcionadas ao setor sucroalcooleiro é nítido que 
a falência das usinas da região e a emergência das atividades 
petrolíferas no município deslocariam o interesse dos jovens 
para a profissionalização na área do petróleo e indústria. 
Quanto à gestão da Secretaria, não se trata de responsabilizá-la 
exclusivamente, já que o processo de redução de número de 
matrículas já estava deflagrado antes mesmo da incorporação 
da escola por sua parte (1999), mas também não se pode negar 
que algumas de suas iniciativas comprometem o atendimento 
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das necessidades específicas do ensino profissional agrícola, 
uma delas é falta de recursos financeiros e humanos, são raros 
os concursos para profissionais efetivos, os professores da   
área técnica quando realizei a pesquisa tinham ingressado na 
instituição durante a década de 1980. 

Além disso, não houve nesta gestão a disponibilidade 
de recursos para manutenção de animais, fato que ocasionou 
a transferência dos poucos que ainda pertenciam a escola para 
a Uenf, e finalmente, no ano de 2011, a Secretaria comunicou 
o encerramento do recebimento de novos alunos para o 
alojamento, condição sine qua non para que alunos oriundos 
de áreas rurais, com poucos recursos financeiros e interessados 
na profissionalização agrícola, possam concluir o curso que é 
oferecido em horário integral.

(BP): Acredito que a senhora esteja acompanhando as 
tentativas para anexar a Antonio Sarlo à estrutura da 
Universidade Estadual do Norte Fluminense. A senhora 
acredita que esta seria uma saída positiva para resolver a 
crise que a Antonio Sarlo atravessa? Por que?

(DSSA): Recordo-me que em 2011, no mês de agosto, 
a Uenf divulgou um informativo que anunciava as discussões 
sobre a transferência do Antonio Sarlo para a universidade. 
Na comunicação era destacada a necessidade de se debater na 
Câmara de Graduação, no Colegiado Acadêmico e no Conselho 
Universitário as possibilidades de anexação. Naquela ocasião, 
os professores das disciplinas técnicas e o gestor alimentavam 
expectativas positivas quanto a transformação do   “Agrícola” 
em uma escola de aplicação da universidade. Confesso, que 
sentia um certo receio, tanto é que, na dissertação, quando me 
refiro a esta situação, expresso minha dúvida na seguinte frase: 
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“Seria essa uma nova fase para a escola? Ou seu último suspiro 
de vida?” 

Por vezes, pensava que as necessidades específicas 
da formação técnica poderiam ser contempladas com a 
transferência, já que havia uma aproximação das instituições, 
especialmente pelo fato dos estágios do alunos do curso técnico 
serem realizados na estação experimental da Uenf instalada 
na área do colégio. Contudo, mais recentemente, ao estudar 
sobre a realidade das duas escolas de ensino profissional 
agrícola situadas no Rio de Janeiro, que até o ano de 2008 eram 
vinculadas à Universidade Federal Fluminense (UFF), percebi 
que somente estar ligada à uma Universidade não garantiu o 
funcionamento pleno destas instituições (Colégio Agrícola 
Nilo Peçanha- Pinheiral e Colégio Agrícola Ildefonso Bastos 
Borges- Bom Jesus do Itabapoana). 

Havia queixas quanto a estas escolas serem, dentro 
da estrutura da UFF, instituições de “segunda categoria”, sem 
autonomia financeira e pedagógica. Estas situações podem ser 
ainda agravadas, haja vista, a grave crise financeira enfrentada 
pela Uenf, principalmente, durante o governo Pezão. Além 
disso, penso que o Antonio Sarlo aguarda por uma “redenção” 
vinda de “fora”, restrita a recursos financeiros. Não identifico, 
em contrapartida, uma mobilização endógena no sentido de 
atender o verdadeiro público alvo da escola: alunos filhos de 
agricultores ou não moradores das áreas rurais do município, 
que necessitam cursar o segundo segmento do fundamental 
ou interessados na profissionalização agrícola. Atualmente, há 
o empecilho do fim do alojamento, mas e antes disso? 

A transferência para a Uenf, representa, na minha 
opinião, uma manobra que não soluciona o problema, mas 
desresponsabiliza os verdadeiros algozes do Antonio Sarlo.
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(BP): A senhora acredita que ainda há espaço para que sejam 
mantidas ou mesmo sejam criadas novas instituições de 
ensino voltadas para a educação no campo num estado tão 
urbanizado como o Rio de Janeiro? Por que?

(DSS): Sim, claro que sim! Embora os estudos da 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realizados entre 
os anos de 2002 e 2017, apontem para o fechamento crescente 
de escolas rurais no país (cerca de 30 mil), não há fundamentos 
para tal. Mesmo em um estado urbanizado como o Rio de 
Janeiro, o censo divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) revela que houve 
um aumento no número de inscrições em unidades escolares 
rurais de 2016 para 2017. Segundo o levantamento, houve 
3.518 matrículas a mais em relação ao ano de 2016. Fugindo 
um pouco do seu questionamento, quanto ao ensino 
profissional agrícola acredito que também no Rio de Janeiro 
poderia lograr êxito um projeto de formação profissional que 
priorize a coletividade, as demandas da produção familiar e das 
diversas organizações sociais do campo compreendidas pelas 
Associações da Agricultura Familiar, MST e Cooperativas de 
Produtores.

(BP): Há algo que eu não perguntei, mas a senhora julga 
importante de mencionar acerca não apenas da situação 
da Escola Antonio Sarlo, mas da importância educação no 
campo para o estado do Rio de Janeiro e, em particular, da 
região Norte Fluminense?

(DSS): Gostaria que as manifestações em defesa 
do não encerramento da Escola Antonio Sarlo levassem em 
consideração os resultados da pesquisa desenvolvida no 
Programa de Pós- Graduação em Políticas Sociais da Uenf que 
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foram publicados, por meio de edital público, pela Essentia 
Editora, pois nesta publicação não há apenas relações feitas 
mediante as observações realizadas durante dois anos de estudo, 
mas, especialmente, ponderações daqueles que construíram 
uma tradição formativa , enquanto alunos e posteriormente na 
condição de docente, e que há pelo menos dez anos resistem 
as investidas do governo deste estado, que mingou anos após 
anos após anos os recursos financeiros e humanos para que 
essa instituição pudesse se manter.



JoSé Luís Vianna da Cruz

é o terceiro entrevistado da série 

Poucos sabem, mas conheci o professor José Luís 
Vianna da Cruz assim que cheguei para iniciar minha carreira 
profissional na Universidade Estadual do Norte Fluminense 
(Uenf), pois quando cheguei ele está auxiliando no processo 
de consolidação do Centro de Ciências do Homem (CCH).

Apesar de nossa convivência na Uenf ter sido bastante 
breve, pois quando cheguei ele estava iniciando o seu curso de 
doutoramento na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e, 
por isso, cessando sua colaboração direta no CCH, ao longo 
das duas últimas décadas tivemos momentos de diálogo, onde 
sempre fiquei positivamente impressionado com sua agudez 
de raciocínio e gentileza no trato cotidiano, mesmo quando as 
questões envolvidas levavam à posições distintas das minhas.

Outro aspecto que sempre me levou a acompanhar 
a trajetória do professor Vianna da Cruz foi sua constante 
preocupação em apontar saídas para o beco histórico em que 
o município de Campos dos Goytacazes foi colocado após a 
falência da maior parte do seu setor sucro-alcooleiro.

Por esses elementos é que convidei o professor José 
Luis Vianna da Cruz para participar da série de entrevistas que 
eu intitulei de “Os rumos de Campos dos Goytacazes: entre 
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becos e saídas”, e que felizmente ele prontamente aceitou em 
participar.  Coerente com sua agudeza intelectual, o conjunto de 
respostas oferecidas ao roteiro que enviei para ser respondido 
é merecedor de ser estudado com atenção por todos os que 
estejam preocupados com os rumos atuais do município de 
Campos dos Goytacazes, incluindo a marcha da administração 
liderada pelo jovem prefeito Rafael Diniz (PPS).

Blog do Pedlowski (BP): Uma parte significativa da sua 
produção acadêmica tem a ver com a análise do contexto 
econômico em que o município de Campos dos Goytacazes 
está imerso há algumas décadas, e também com a formulação 
de possíveis saídas para superar os principais problemas 
que impedem a adoção de um modelo de desenvolvimento 
econômico que supere a dependência na renda do petróleo.  
Nesse caso específico, como o senhor acredita que nos 
encontramos neste momento em termos de iniciar a 
formulação deste modelo?

José Luís Vianna da Cruz (JLVC): No último 
capítulo da minha tese de Doutorado, em que pesquisei o 
processo histórico de construção e reprodução da dominação 
em Campos e na região,   até o ano 2000, eu apontei uma 
tendência no sentido de que o antigo coronelismo das suas 
elites sucroalcooleiras e agropecuárias, baseada no controle 
dos recursos e no monopólio da representação política, cujos 
símbolos eram a “porteira da fazenda” e a “porta da usina”, 
seria substituída por um novo coronelismo,  o do “portão da 
prefeitura”, na medida em que a riqueza passaria dos recursos 
originados da agroindústria sucroalcooleira, para os recursos 
provenientes das rendas do petróleo. Não seria uma mudança 
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simples, mas radical: passaríamos do domínio de elites agrárias 
para o de elites urbanas; passaríamos de riqueza produtiva 
para “riqueza de rendas”. A “riqueza das rendas” é uma riqueza 
parasitária, é que nem a riqueza do “filhinho de papai rico”, que 
age como se o dinheiro “caísse do céu e não fosse acabar nunca”. 
A sabedoria do senso comum já diz: “viver de renda estraga a 
pessoa”; “o rentista é um parasita, não produz nada, não sabe 
o que é trabalhar para ganhar dinheiro”. O mesmo vale para 
um município cuja renda não vem da produção, mas “jorra 
do céu”, aparentemente “sem limites”. É essa a sensação que as 
rendas do petróleo produzem nas elites que a administram.

Além disso, é uma “renda monopólica”, porque é 
totalmente concentrada num grupo, no caso é o grupo no 
poder, ou seja, no grupo que administra a prefeitura. É isso que 
os confere poder de “coronéis”; todos passam a depender dessa 
riqueza, que está concentrada na mão de um grupo de poder. 
Essa é a raiz de um novo coronelismo. Qualquer tentativa 
de abrir a discussão sobre como gastar o dinheiro ameaça 
o poder coronelista de se dar ao luxo de submeter todos ao 
poder de quem monopoliza os recursos. É muito dinheiro, é 
muito poder, numa sociedade em que ainda não sabemos o 
que é democracia na administração pública, que é, em última 
instância, o poder de a maioria trabalhadora poder influenciar 
profundamente, enquanto maioria, nos gastos dos fundos 
públicos, como o orçamento municipal. Poder de decisão, com 
peso e capacidade de influência enquanto maioria. 

Esse é o primeiro ponto que me faz acreditar que esse 
modelo não vai mudar no curto prazo. A atual administração 
pública, sob a capa de ter promovido uma “abertura” nas 
decisões sobre os gastos públicos, só “especializou” as decisões, 
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incluindo alguns profissionais de elevada formação técnica, 
intelectual e acadêmica em alguns cargos de primeiro, segundo 
e terceiro escalão. Num primeiro momento, isso passou a 
imagem de um avanço em relação às gestões anteriores, 
que jogaram as rendas perolíferas pela janela, nos bolsos 
de pessoas, pequenos grupos e correligionários políticos. 
No entanto, ao invés da gestão municipal se abrir para as 
demandas das maiorias trabalhadoras e demais segmentos 
da sociedade, “reproduziu a forma oligárquica” de decisões: 
hoje o pensamento de um determinado grupo social “dita” 
as ações e arremedos de políticas públicas da atual gestão, 
reproduzindo uma forma fechada, elitista, grupal, “miúda”, 
de política, tanto quanto as anteriores. E, para azar nosso, dos 
moradores do município, ainda que não tenhamos nenhum 
sinal de expedientes “corruptos” que caracterizaram as gestões 
anteriores, temos, por outro lado, sinais de sobra de desastrosas 
iniciativas, concepções e projeção de ação pública, em alguns 
aspectos mais desastrosos que as gestões anteriores, e que nos 
decepcionam, nos apavoram e nos mergulham numa tragédia 
política e social. As questões centrais, que nos assustam e 
“anunciam uma tragédia de curto prazo”, ainda nessa gestão, é: 
1. quando o quadro social é de desemprego, fome, precariedade 
no trabalho (salários baixos, sem condições de subsistência), 
falta radical de infraestrutura urbana e social, desamparo 
às famílias (falta de assistência à infância e juventude 
pobres e de meios às famílias de proverem essa assistência), 
mobilidade urbana precária e inacessível e condições de saúde 
e moradia precárias, então, desde o início do século passado, 
a humanidade aprendeu que POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA são essenciais, 
imprescindíveis, urgentes, são DIREITOS DE CIDADANIA e 
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO.
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Trata-se de políticas que fazem diferença entre a vida 
e a morte de milhares de pessoas. Nesse caso, as discussões 
sobre “meritocracia”, “pescar o próprio peixe”, “assistencialismo” 
e “populismo”, como desculpas para tirar e não prover 
essas políticas, ainda que para os mais pobres, tornam-
se AUTISTAS. Só para ilustrar, nesse momento, o mundo 
empresarial globalizado, cujos valores orientam e provocam 
delírios nos jovens ilustrados da atual gestão municipal de 
Campos, toma consciência da burrada que cometeu com as 
políticas neoliberais desenfreadas de privatizações, redução 
dos direitos sociais e trabalhistas, e de reconcentração da 
riqueza como consequência, e discute o reforço e o retorno das 
políticas de transferência de renda, de proteção ao trabalho e 
de segurança social, para salvar o capitalismo, orientados por 
economistas prêmio Nobel, como Stiglitz, Roubini e outros, e 
baseados nas pesquisas do PIKETI e outros, que mostram que 
essa orientação neoliberal concentrou a renda a tal ponto que 
o mundo capitalista corre o risco de suicídio. Tudo em nome 
do “empreendedorismo”, da “meritocracia”, da “rentabilidade”, 
etc. etc. etc. Na verdade, sem ir muito longe, o mal que acomete 
a atual gestão pública de Campos é consequência da perda 
dos valores humanitários básicos da civilização cristã ocidental: 
alteridade, solidariedade, generosidade e responsabilidade pelo 
que acontece com o “próximo”. O que eles ainda não perceberam 
é que, enquanto se deliciam sendo colonizados e subservientes 
aos “valores do mercado”, a população trabalhadora mais 
pobre de Campos, das periferias e das áreas desprovidas de 
infraestrutura, equipamentos e meios de existência dignos, 
está passando fome, e adoecendo, e, no limite, morrendo, em 
grande parte pela suspensão, pelo atual governo, dos programas 
de assistência social, de transferência de renda, de mobilidade 
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urbana, de alimentação, de assistência à saúde, de educação na 
área rural, e outras políticas que significam a diferença entre 
a vida e a morte, entre uma infância e juventude com e sem 
futuro, entre famílias com e sem condição de sobrevivência.   
Esses seriam um ponto de partida para um novo modelo. Nas 
perguntas posteriores minha visão de um novo modelo ficará 
mais clara. Quando falar dos royalties e da herança maldita 
terei oportunidade de clarear mais.

(BP): Após 1,5 ano de existência, como o senhor avalia o 
desempenho do governo comandado pelo prefeito Rafael 
Diniz em termos da entrega da sua principal promessa de 
campanha que era melhorar a eficiência da máquina pública 
do município de Campos dos Goytacazes?

(JLVC): Eficiência da máquina pública não se 
reduz ao aspecto técnico, organizacional e burocrático. Uma 
administração eficiente é a que está próxima do cidadão e serve 
à maioria, através da possibilidade dessa maioria influenciar 
nas decisões. A proximidade decorre dos seguintes fatos: a 
linguagem, a construção das ações e das políticas, o acesso 
às decisões, elaborações e implementações, o tratamento, as 
concepções, as possibilidades de apropriação da burocracia 
pela população trabalhadora, até o cidadão mais pobre. A 
burocracia, a organização, a tecnologia, a racionalidade, tem 
que estar a serviço disso. A máquina municipal não pode 
ser um a autarquia “de propriedade” dos servidores e seus 
correligionários, seja dos secretários ao mais baixo escalão. 
Não é para ser frequentada o tempo todo pelas elites, pelos 
empresários, pelos amigos, correligionários e cabos eleitorais, 
com total intimidade, para conversas de pé de ouvido. Ela tem 
que ser impessoal, por força de lei. Empresário, trabalhador e 
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favelado, têm que ter o mesmo acesso, o mesmo PODER, o 
mesmo tratamento e a mesma capacidade de se relacionar 
com a máquina pública. Quando isso não acontece, a máquina 
pública é sequestrada pelos valores, interesse, comportamentos 
e práticas, de pequenos grupos privilegiados.

Enquanto o povo não consegue audiência, conversar, 
acessar e ser bem tratado, os que têm poder de fato na sociedade 
têm a Prefeitura aos pés dos seus interesses particulares. 
A atual Administração Pública é formada por membros 
dessa elite. Não adianta se gabar de não ser corrupta, se não 
tem a mínima noção de que uma Administração Pública é 
para priorizar as maiorias, os trabalhadores, os pobres, os 
desempregados, acima de tudo e, quando não der para toda a 
sociedade, que seja COM EXCLUSIVIDADE para estes. Com 
ASSISTÊNCIA SIM, porque eles nem sequer perceberam que 
a atual Constituição brasileira define a Assistência Social como 
DIREITO DE CIDADANIA. Por isso eu os considero pobres 
em política, em administração pública. Não percebem o quanto 
ideológico eles são. Porque a concepção  de supervalorização 
da iniciativa privada, de mercado e a ignorância de que os pré-
requisitos para a meritocracia são condições equivalentes de 
acesso às oportunidades entre mais pobres e mais ricos, e de 
que empreendedorismo em contexto de pobreza e de ausência 
de direitos é sinônimo de precarização, É PURA IDEOLOGIA. 
Ideologia é sistema de valores, de crenças.

Portanto, esse sistema de crenças que rege a atual 
administração pública de Campos é pura e simplesmente 
ideologia. O meus sistema de crenças, aqui apresentado, é 
ideologia também. Não é possível fazer ciência nem política, 
nem viver, sem ideologia. A questão é a da escolha consciente 
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das ideologias. Reconheço que, na ignorância, muitos dos 
membros da administração não saibam que possuem e seguem 
uma ideologia, nem sabem que ela é reacionária, conservadora, 
elitista, de direita atrasada. Aqui fica a minha colaboração. 
Retornem imediatamente com as políticas sociais, de 
assistência, de passagem acessível, de transferência de renda, do 
restaurante popular, acesso a remédios, a tratamento de saúde. 
Como? Assumindo isso como prioridade absoluta, e utilizando 
o Orçamento Municipal, que neste ano, é o segundo maior do 
Brasil, dentre os municípios de população equivalente (fonte: 
COMPARABRASIL, internet); para isso, vão ter que contrariar 
interesses particulares de grupos privados, minoritários e 
assumir a ideologia da administração pública para o público, 
para a maioria, para os que têm urgência de direitos, como o 
direito à assistência social. Só assim recuperarão o respeito que 
tive por eles até hoje, que me fez votar e fazer campanha para 
eles.

(BP): Ao longo desse período inicial do governo Rafael 
Diniz, temos ouvido e lido diversas declarações do prefeito e 
de seus principais secretários sugerindo que o município de 
Campos dos Goytacazes vive a maior crise econômica de sua 
história, e que eles têm nas mãos uma espécie de “herança 
maldita” deixada pela administração da prefeita Rosinha 
Garotinho. Em sua opinião, a tese da herança maldita explica 
o descompasso que estamos presenciando entre as promessas 
de campanha e as práticas de governo? Por favor, elabore.

(JLVC): A herança maldita já conhecemos. Não vou 
discutir nem contestar. Vou relativizar. Desse ponto de vista, o 
copo está meio vazio. Mas, se olharmos bem, o copo também 
está meio cheio, como falei sobre o fato de, mesmo em meio 
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à alegada crise, Campos tem o segundo maior orçamento do 
Brasil. Há uma HERANÇA BENDITA, com duas linhas de 
riqueza. Para usar a linguagem dos membros da administração 
municipal, a primeira é o nosso CAPITAL HUMANO e sua 
produção de riqueza própria, orgulho da nossa terra, sem 
precisar copiar ninguém nem trazer de fora para nos explorar. 
Temos mais de mil famílias em 11 assentamentos rurais; temos 
centenas de catadores em quatro cooperativas de recicláveis; 
temos mais de 200 mil trabalhadores em favelas e habitações 
precárias, segundo o IBGE e o CEDEPLAR; temos milhares de 
pescadores. Isso só para exemplificar.

A segunda linha de riqueza continua sendo a dos 
royalties e participações especiais. Se juntarmos isso fazemos 
uma revolução de emprego e renda e de desenvolvimento 
sustentável. Isso dentro da ideologia do serviço público, do 
interesse público. Como fazer isso? Cortando, com a mesma 
frieza com que cortaram as políticas sociais, os recursos que 
estão sendo exauridos, em benefícios de interesses de grupos 
particulares e de elite, em perdão de dívidas, favorecimento 
fiscal, isenções, parcelamentos de dívidas, omissão de 
fiscalização e de cobrança, de políticas e ações em benefício 
da especulação imobiliária, dos grandes negócios de grandes 
empresas e capitais, de concentração da terra, dentre outros 
que desviam o dinheiro público para interesses privados, 
particulares, que não geram emprego e renda na escala e 
sustentabilidade que necessitamos e que seria capaz de romper 
o ciclo de estagnação e recessão que atravessamos.

É só utilizar a HERANÇA BENDITA: políticas de 
fomento e canalização da produção local de alimentos para o 
mercado municipal e órgãos públicos, do jeito que os pequenos 
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produtores e produtores familiares definem que atende aos 
seus interesses, ou seja, sob o seu comando; contratação das 
cooperativas para a reciclagem, da forma como elas definem 
que atende aos seus interesses; viabilizando a pesca artesanal, 
sob comando dos pescadores; promovendo a reforma das 
habitações consideradas “subnormais” até atingir as condições 
dignas, com equipe de assistência técnica da prefeitura e 
trabalhadores locais, etc. etc. etc. Essa revolução fixaria, de 
imediato, e enquanto uma política econômica de baixíssimo 
custo, mais de 5 mil trabalhadores, um número muito maior 
do que o Porto do Açu, ou do que qualquer projeto hoje 
promovido pela Prefeitura, no curto prazo. Isso é política 
econômica, obviamente não de ideologia de mercado, privatista, 
mas de ideologia pública. Essa é a questão central. A fome, a 
pobreza e a dignidade são exigências de curtíssimo prazo, para 
ontem. A Prefeitura terá que provar que o orçamento não dá 
para isso, mas terá que abrir para a discussão das prioridades, 
de forma detalhada, para que possamos identificar cada 
grupo privilegiado, direta e indiretamente, com os recursos 
municipais, monetários e não monetários.

(BP): Um dos grandes desafios que o município de Campos 
dos Goytacazes vem enfrentando desde a promulgação 
da chamada Lei do Petróleo é usar de forma efetiva os 
recursos bilionários aportados no tesouro municipal via o 
pagamento de royalties e participações especiais.  No tocante 
à atual administração, o senhor tem visto alguma mudança 
qualitativa no uso destes recursos em relação a outras 
administrações?

(JLVC): Não, em absoluto, conforme espero já ter 
deixado claro. Mas, falando especificamente de uma política 
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de aplicação das rendas petrolíferas, que seja positiva para 
o presente e para o futuro, ela tem que partir dos seguintes 
pressupostos: 1. o petróleo é finito, já estamos sofrendo o 
seu esgotamento na nossa região, embora uma parte do Pré-
sal e a provável recuperação dos poços maduros possam 
compensar em grande parte as perdas atuais; 2. vai haver, 
muito provavelmente, uma redistribuição nacional dessas 
rendas, voltando a reduzir o montante recebido por Campos; 
3. as fontes de energia limpa estão avançando, o que tende a 
diminuir o peso do petróleo na matriz energética mundial; 4. 
e, o mais importante, os preços do petróleo oscilam muito, o 
tempo todo.

Em resumo: o fluxo, o montante, os valores, a 
durabilidade, das rendas do petróleo, são INSTÁVEIS, 
INCERTOS, IMPREVISÍVEIS, VOLÁTEIS, tanto por fatores 
externos, quando por fatores internos. Portanto, a melhor 
política de uso dos royalties é a que consegue minimizar o 
máximo os efeitos das oscilações e da imprevisibilidade. As 
experiências positivas e negativas, nacionais e internacionais, 
ensinam o seguinte: 1. Tem que destinar a maior parte das 
rendas para um fundo permanente de amortecimento, para 
as fases de declínio das rendas. 2. Uma parte dessas rendas é 
utilizada anualmente, necessária para investimento e custeio 
permanente das políticas e ações de desenvolvimento e de 
bem-estar. 3. Como, então, os recursos não poderão ser usados, 
na sua totalidade, anualmente, tem que haver um planejamento 
de curto, médio e longo prazos, para que sejam bem utilizados, 
sejam encadeados e garantam a sustentabilidade para as 
futura gerações. 4. Finalmente, esse planejamento, a definição 
de prioridades, das ações encadeadas entre o curto, o médio 
e o longo prazo, tem que ser feito com a sociedade, desde os 
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bairros, mas como já deixei claro aqui, com possibilidades de 
protagonismo e poder de decisão para os grupos majoritários 
de moradores e trabalhadores, mas também para os grupos 
que envolvem todos os direitos de cidadania, como as 
mulheres, jovens, idosos, negros, dos diversos gêneros, e todos 
os demais. Não há fórmula, o processo democrático tem que 
ser desencadeado e os pactos vão sendo feitos, à medida em 
que se avança nos debates.

(BP): Tenho notado um grande desapontamento em muitos 
cidadãos que optaram por votar no prefeito Rafael Diniz e 
na sua promessa de mudança. Em sua opinião, existe mesmo 
esse desapontamento? E se sim, este desapontamento é justo 
ou vivemos uma situação de cobrança exagerada sobre um 
governo que nem chegou à metade da sua duração?

(JLVC): Em todos os círculos que frequento com 
que travo algum contato, de onde tenho notícias confiáveis, 
bem como em todas as pesquisas de que tenho notícia, a 
decepção, o desgaste e a rejeição ao Governo Rafael Diniz, é 
impressionante, inimaginável, em todas as camadas sociais, 
dificilmente reversível, pois deixou passar muito tempo sem 
respostas aceitáveis pelos moradores, particularmente os mais 
pobres.  Nos meios mais populares, fala-se muito na volta do 
Governo do grupo Garotinho. Eu confesso: votei no Rafael 
Diniz, tanto para tirar do governo o grupo Garotinho, que foi 
derrotado pelos seus vícios históricos acumulados, desviando-
se profundamente do projeto original, do qual fui parte, no 
início, quanto na esperança de que o Governo Rafael  seria 
um governo progressista, do ponto de vista das políticas e 
prioridades públicas. Hoje estou convencido que não é isso e 
nem vai ser, porque a maioria conservadora, elitista, privatista, 
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anti-povo, anti-trabalhador, anti-pobre a anti-público está 
tomando conta do governo. Ao ponto de eu achar, hoje, que 
só nas ruas, com movimentos sociais e populares, poderemos 
resistir a essa direção antidemocrática, antipopular e 
anticidadania. É preciso dar nome a essa Ideologia que está 
no comando do Governo. Sem contar que, do lado da política 
tradicional, cada vez se torna mais refém dos expedientes 
eleitoreiros, clientelistas e autoritários, que sempre mandaram 
em Campos. Cheguei a duas conclusões: que quero um 
terceiro grupo político, diferentes desses dois no comando 
de Campos; e que, nas condições atuais, as políticas sociais e 
de assistência do governo anterior dão um banho nas desse 
governo, o governo anterior tinha muito mais sensibilidade 
política, popular e social do que esse. O povo está certo nisso. 
Precisamos é ir além do governo passado e desse, que já 
envelheceu precocemente, perdi as esperanças nas mudanças, 
embora tenha nichos positivos.

(BP): Em sua opinião, quais têm sido até aqui os principais 
defeitos e qualidades do governo Rafael Diniz?

(JLVC): Principais virtudes: aproximar-se das 
universidades e incluir técnicos, profissionais e acadêmicos. 
Outras virtudes são os esforços em ajustar a questão fiscal 
e tributária, do transporte público, da economia popular 
e do microcrédito, da pesquisa e produção acadêmica, de 
apoiar a pequena produção agropecuária, dentre outras. 
Principais defeitos: os principais defeitos estão na outra face 
dessas mesmas virtudes, ou seja, a ideologia em todas essas 
políticas, o que significa que todas elas estão direcionadas 
para prioridades de mercado, privatistas, de grandes grupos 
econômicos, de concentração, porque é uma pena que, entre os 
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quadros técnicos e acadêmicos da Prefeitura, predomine a visão 
de mercado, antisocial, convervadora. Não é nada pessoal, não 
questiono a idoneidade, o preparo, a seriedade e a competência 
das pessoas. Questiono e denuncio o predomínio da ideologia, 
essencialmente antipública e antipopular, na maior parte deles.  

(BP): O nosso município vive um momento muito delicado 
da sua história com altos níveis de desemprego e violência. 
Em sua opinião, quais passos deveriam ser adotados pelo 
prefeito Rafael Diniz para que possamos iniciar o processo 
de superação desse momento?

(JLVC): Sobre a questão do desemprego acho que 
já respondi, embora haja relação deste com a violência. Não 
me sinto à vontade para tratar da questão da violência, pois 
esta assumiu, hoje, no Brasil uma configuração extremamente 
complexa, que escapa às relações entre pobreza e violência, 
simplesmente. Os autores que tenho lido, alguns até das 
universidades de Campos, chamam atenção para o fato de que 
a violência no Brasil tem a ver com relações promíscuas entre 
poder público, judiciário e crime organizado; tem a ver com 
a ausência de políticas para a juventude, e com as condições 
de encarceramento e das medidas socioeducativas, como 
políticas contra a violência; tem a ver com a divisão entre as 
polícias, como militar e civil; tem a ver com a militarização da 
polícia; tem a ver com a corrupção das políticas; dentre outros 
fatores, articulados de forma que escapam à minha capacidade 
de análise. Do ponto de vista de uma administração municipal, 
há um conjunto de políticas de urbanização e infraestrutura 
que se mostraram capazes de minimizar a violência urbana. 
São: provimento de iluminação pública, espaços  públicos 
e calçamento, equipamentos de serviços públicos, com 
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programas permanentes de ocupação, devidamente policiados; 
políticas para a juventude; ensino fundamental em horário 
integral; transporte público. Isso tudo em todos os bairros e 
distritos do município, principalmente nas favelas e bairros 
mais precários, onde ocorre mais de 70% dos homicídios em 
Campos.

(BP): Há algo que o senhor gostaria de abordar que não foi 
perguntado por mim?

(JLVC): Eu não falei de instâncias ou capacidade 
institucional, ou instituições que deveriam existir para que a 
administração pública fosse mais democrática. Foi proposital. 
Não supervalorizo a forma institucional, as instituições não 
existem por si próprias ou independem dos atores. As práticas 
políticas e os enfrentamentos das questões democráticas e 
dos direitos é que definem as instituições. A luta política é 
que vai produzir as necessidades de instâncias e instituições 
para regular os conflitos e possibilitar avanços no poder do 
povo em decidir sobre as finanças e as políticas públicas. Há 
exemplos de baixa capacidade institucional e alta eficiência 
política, bem como do contrário. Se ficarmos nas discussões 
da institucionalidade perderemos a dimensão dos conflitos e 
dos interesses em jogo. 



Júlio Oliveira

é o quarto entrevistado da série 

Cientista social formado pela Universidade Estadual 
do Norte Fluminense (Uenf), e detentor de um título de Doutor 
obtido no Instituto de Planejamento Urbano e Regional da 
Universidade (Ippur) Federal do Rio de Janeiro (Ufrj), o agora 
docente do Instituto Federal Fluminense (IFF), Júlio Cézar 
Pinheiro de Oliveira, vem estudando há mais de uma década, os 
impactos das receitas das rendas do petróleo no financiamento 
das políticas habitacionais e na produção do espaço urbano em 
Campos dos Goytacazes e em outros municípios beneficiados 
pelos aportes financeiros garantidos pela Lei do Petróleo. 
Na quarta entrevista da série “Os rumos de Campos dos 
Goytacazes: entre becos e saídas”, Júlio Cézar Pinheiro de 
Oliveira fala não apenas das consequências das rendas do 
petróleo sobre as políticas municipais da habitação, mas 
também discorre sobre as discrepâncias entre promessa e atos 
de governo, bem como sobre as persistência de práticas que 
inviabilizam práticas de transparência no governo do prefeito 
Rafael Diniz.

Blog do Pedlowski (BP): Uma parte significativa da sua 
produção acadêmica tem a ver com as políticas habitacionais 
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desenvolvidas em nível municipal, bem como as modificações 
que nelas ocorreram em função do advento dos royalties do 
petróleo. Em suas pesquisas, o que lhe pareceu mais relevante 
em termos do uso dos royalties para garantir habitação para 
aqueles segmentos que necessitam da intervenção direta do 
Estado para acessar este direito?

Júlio Cézar Pinheiro de Oliveira (JCPO): O uso dos 
Royalties permeia praticamente todos os estudos relacionados 
às dinâmicas políticas e sociais realizadas em Campos desde o 
início dos anos 2000, quando de fato estes recursos passaram 
a ser a principal fonte de receitas dos governos municipais. 
Com a questão habitacional não poderia ter sido diferente, 
pois estes recursos vêm sendo utilizados extensivamente 
para suprir, através de políticas municipalizadas, este 
problema histórico em Campos. Porém, mesmo com este 
potencial incrível para o financiamento de qualquer política 
social (e não apenas a habitação), o que se percebe é que 
perdemos grandes oportunidades de se implementar políticas 
habitacionais que de fato estivessem preocupadas em amenizar 
as duras condições de vida da população carente no munícipio. 
O que vimos desde 2001, com a construção de habitações a 
partir de parcerias com junto ao governo do estadual, foi a 
progressiva reafirmação de que para os setores populares resta 
apenas a sua inserção periférica no tecido urbano de Campos. 
As sucessivas políticas habitacionais acabaram intensificando, 
tanto fisicamente, quanto socialmente, a distância das camadas 
pobres do restante da população campista. A produção 
massiva de moradias na forma de conjuntos habitacionais 
ajudou a cristalizar a estigmatização desta mesma população. 
Passamos ainda por um período em que a política habitacional 
era simplesmente reativa até a tomada da responsabilidade da 
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gestão municipal em tratar desta questão de forma solitária, 
mesmo existindo junto ao governo federal a possibilidade 
de financiamento e parcerias. No caso específico de Campos, 
os royalties serviram para promover o isolamento da 
administração pública dos canais de financiamento e de 
transferência de recursos não vinculados, muito pelo fato de 
que ao alçar tais recursos seria necessário estar em dia com as 
exigências de caráter político burocrático (como a existência 
de um Plano Local e um fundo municipal de habitação 
de Interesse social) e ainda se submeter à supervisão dos 
órgãos de controle responsáveis pela gestão destes recursos. 
Neste sentido, a disponibilidade destes fartos recursos contribuiu 
para uma não modernização da gestão dos recursos públicos, 
no mesmo sentido em que contribuiu para a permanência 
de práticas políticas tradicionais como o aprisionamento da 
população através do personalismo e da cooptação eleitoreira. 
Quanto ao direito à moradia, o que percebemos é que houve 
em todas as gestões uma maior preocupação com os números 
da produção habitacional do que com o estabelecimento de 
uma política habitacional efetiva capaz de atuar para além da 
simples entrega da moradia, mas que fosse capaz de estabelecer 
processo sociais dinamizadores e de integração da população 
assistida.

(BP): Após 1,5 ano de existência, como o senhor avalia o 
desempenho do governo comandado pelo prefeito Rafael 
Diniz em termos da entrega da sua principal promessa de 
campanha que era melhorar a eficiência da máquina pública 
do município de Campos dos Goytacazes?

(JCPO): Prometer eficiência na administração 
pública é algo extremamente complexo, ainda mais quando 
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percebemos que esta “lógica de eficiência”, tão propalada nos 
últimos anos nos meios políticos, é abertamente inspirada na 
própria lógica empresarial, que acaba sendo uma tentativa 
mascarar a opção classista dos diferentes governos que optam 
por este discurso. Neste sentido, a experiência histórica 
política, sobretudo com as práticas neoliberais, vem sendo 
demonstrado que por trás destes discursos da busca por 
“eficiência” há uma opção clara pelo favorecimento das elites. 
Por outro lado, este mesmo discurso pela eficiência, acaba 
justificando práticas e ações que negam a política enquanto uma 
esfera legitima de disputas, pois o dotar a máquina pública de 
“eficiência” arregimenta consensos que contribuem para negar 
a política. Atualmente Campos não foge à esta lógica, pois 
conforme é possível observar cotidianamente a preocupação 
com a “eficiência da máquina pública” vem servindo como 
justificativa para afastar a população das instâncias decisórias. 
Não consigo pensar em uma política dotada de eficiência em que 
o preço maior pela ingerência seja pago justamente pelos setores 
mais vulneráveis da população, o que foi visto com o fechamento 
do Restaurante Popular e o fim da passagem social a R$ 1,00. 
Neste sentido, tenho verificado que a eficiência propalada é 
vista como uma forma de regular os cortes junto ao sistema 
de proteção social e programas voltados para a população 
carente, não sendo assim percebido na diminuição dos 
quadros de DAS, na não organização de concursos públicos 
para ocupação de cargos de indicação política, na persistência 
das regalias da classe política local, e na manutenção de 
grupos empresariais que há décadas prestam serviços públicos 
deficitários à população. Há, portanto, um compromisso deste 
governo em manter a ordem das coisas para privilegiar aqueles 
que historicamente sempre foram os privilegiados.
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(BP): Ao longo desse período inicial do governo Rafael 
Diniz, temos ouvido e lido diversas declarações do prefeito e 
de seus principais secretários sugerindo que o município de 
Campos dos Goytacazes vive a maior crise econômica de sua 
história, e que eles têm nas mãos uma espécie de “herança 
maldita” deixada pela administração da prefeita Rosinha 
Garotinho. Em sua opinião, a tese da herança maldita explica 
o descompasso que estamos presenciando entre as promessas 
de campanha e as práticas de governo? Por favor elabore.

(JCPO): A experiência concreta de Campos foge em 
muitos à lógica dos municípios brasileiros, onde na sua maioria 
são economicamente esvaziados. Aqui circula um montante de 
recursos oriundo das rendas do petróleo que são capazes de fazer 
inveja aos governantes da maioria das capitais brasileiras. Com a 
recuperação dos preços do petróleo no mercado internacional, 
a tendência é que o orçamento municipal se recomponha ao 
nível de 2013 no montante de 2,4 bilhões. Quais municípios 
brasileiros podem contar com um orçamento deste tamanho? 
O que mais se percebe enquanto herança maldita é a 
dificuldade em que o atual governo possui em romper com 
as práticas políticas tradicionais e com os compromissos 
firmados junto aos grupos que sempre se beneficiaram do 
poder local. Para se ter uma ideia, no início deste ano houve 
uma comoção entre os setores de renda média e alta do 
município sobre o aumento dos valores do IPTU. A pressão 
destes setores foi tão forte que o governo teve que recuar, 
mesmo sabendo que os valores de mercado em que os 
imóveis de alto padrão de luxo estão extremamente defasados. 
Por outro lado, temos que ter consciência de que Campos ainda 
possui grandes desafios históricos a serem superados, como, 
por exemplo, a extrema pobreza e a falta de oportunidades 
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para os mais pobres. Contudo, o grande retrocesso para 
Campos é a permanência do exacerbado patrimonialismo das 
elites parasitárias que orbitam no entorno do poder público 
local buscando privilégios e a captura de recursos públicos. 
Porém, isto só vai ser alcançado com o exercício da cidadania 
e do controle social sobre os gastos e investimentos públicos, 
sobretudo dos recursos dos royalties, algo que não me parece 
que o atual governo esteja disposto.

(BP): Como o senhor vê o processo de descontinuação das 
políticas sociais herdadas de administrações anteriores, e 
mais especificamente na área da habitação popular? Até que 
ponto a interrupção dessas políticas serviu para melhorar 
a eficiência do uso de recursos públicos em Campos dos 
Goytacazes?

(JCPO): Apesar das críticas que podemos fazer ao 
Morar Feliz (e não são poucas), a simples existência do programa 
representava haver uma maior preocupação com a questão 
social por parte do governo anterior. Assim, mais uma vez este 
conceito de eficiência aplicado ao campo político mostra a sua 
face mais perversa, pois foi justamente o campo das políticas 
sociais que mais sofreu com os cortes orçamentários. A atual 
gestão da política de assistência social de Campos demonstra 
uma letargia deste governo quando a questão é a população 
pobre. Em uma busca rápida no site da prefeitura não é possível 
encontrar as ações da Assistência Social, sendo que ao que 
tudo indica que esta questão foi relegada a um plano inferior. 
Cabe ressaltar que meta de construção de 10 mil moradias 
populares, não alcançada no governo anterior, causou uma 
grande movimentação de famílias entre pontos distantes do 
município provocando diversos problemas junto às populações 
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atendidas (até mesmo a questão da segurança), o que 
colocou em xeque este tipo de política de remoções forçadas. 
Portanto, caberia aos gestores públicos do atual governo 
aprender com os equívocos das gestões passadas e promover 
uma política menos danosa para população no sentido 
de não forçar remoções. Talvez a simples adequação das 
moradias precárias, através da construção ou adequações 
de cômodos, banheiro ou cozinha, teria uma “eficiência” 
maior junto à questão social e no uso dos recursos públicos. 
Mas o que se verifica é a inexistência de uma política 
habitacional, até mesmo para a finalização das obras deixadas 
inacabadas pelo governo anterior. Porém, sem duvidas um dos 
pontos mais fracos deste governo se encontra justamente na 
questão assistencial e na promoção de políticas sociais. Para 
quem anda nas ruas de Campos é facilmente perceptível o 
crescimento no número de pessoas que reviram o lixo em 
busca de produtos recicláveis para vender, pedintes nos sinais, 
população de rua e praças tomadas pelo uso de entorpecentes. 
Não percebemos o poder público atuando nestes casos. 
Outro ponto que chama atenção junto as políticas sociais, 
no caso da saúde mais especificamente, é que entre o ano 
passado e este ano faltavam nos centros de vacinação doses 
de vacinas de prevenção básicas para recém-nascidos, 
sendo que aqueles que tinham facilidade na locomoção 
acabaram buscando em municípios vizinhos estas mesmas 
vacinas. Cabendo lembrar, que Campos, em um passado 
não muito distante, já foi referência na vacinação infantil. 
Por outro lado, nesta semana passada fomos surpreendidos 
pela notícia de que Campos possui mais 2 mil casos notificados 
de chinkungunya, o que demostra o não funcionamento das 
políticas de prevenção às epidemias. 
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(BP): Um dos grandes desafios que o município de Campos 
dos Goytacazes vem enfrentando desde a promulgação 
da chamada Lei do Petróleo é usar de forma efetiva os 
recursos bilionários aportados no tesouro municipal via o 
pagamento de royalties e participações especiais. No tocante 
à atual administração, o senhor tem visto alguma mudança 
qualitativa no uso destes recursos em relação a outras 
administrações?

(JCPO): A questão da dependência dos royalties tende 
a aumentar se os valores do petróleo no mercado internacional 
se mantiverem altos, e com certeza teremos estamos nos 
aproximando de um momento de gastos desenfreados. Falo 
isto a partir da perspectiva de que este governo comete os 
mesmos equívocos dos anteriores. Afinal um poder municipal 
não pode se dar ao luxo de começar a cobrar um dos seus 
principais impostos apenas em maio, como foi o caso do 
IPTU. O município de Niterói, por exemplo, envia os carnes do 
IPTU na primeira quinzena de janeiro. Ao que tudo indica, os 
royalties deixam o atual governo em uma posição confortável 
no sentido do não “necessitar” das fontes fiscais tradicionais. 
Por outro lado, não vejo nenhum horizonte de abertura à 
participação popular nas discussões sobre os investimentos 
e gastos das rendas do petróleo. A postura centralizadora 
permanece entre as práticas deste governo e sabemos que estes 
recursos colocam nas mãos do prefeito um grande poder de 
barganha junto à câmara municipal. Enquanto isto a população 
sofre com serviços públicos deficitários, obras paradas e total 
desmantelamento da infraestrutura urbana. Portanto, o que 
falta é a abertura de canais para a participação dos cidadãos 
para deliberar sobre o montante de recursos que pertencem 
justamente à população.
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(BP): Tenho notado um grande desapontamento em muitos 
cidadãos que optaram por votar no prefeito Rafael Diniz e 
na sua promessa de mudança. Em sua opinião, existe mesmo 
esse desapontamento? E se sim, este desapontamento é justo 
ou vivemos uma situação de cobrança exagerada sobre um 
governo que nem chegou na metade da sua duração?

(JCPO): É impossível não falar em desapontamento 
com a atual gestão, pois ela ainda não mostrou uma marca ou 
pelo menos uma linha de ação. Viemos de um processo eleitoral 
que deixou um recado muito claro ao executivo municipal: é 
necessário repactuar politicamente com a população. O que se 
percebe é que o recado não foi entendido pela classe política 
local que continua nas mesmas práticas. Afinal, um mandato não 
pode ser visto como um “cheque em branco” para se fazer o que 
bem entende a sociedade civil quer um maior protagonismo. 
Acredito que a nossa sociedade esteja disposta a 
discutir sobre o orçamento, políticas urbanas, moradia, 
fomento à agricultura familiar, serviço de água e esgoto, 
transporte público, assistência social, educação e etc. É 
importante pensar que a população e sociedade civil 
organizada quer refundar o pacto político em Campos. 
Em contraponto a isto, vemos um governo perdido, com um 
secretariado desorientado que se guia na direção da destruição 
das poucas conquistas que obtivemos junto aos governos 
anteriores. A falta de diálogo e a arrogância de alguns faz 
com que a população perceba que o temos talvez seja mais 
do mesmo. Acredito que falte alguém dentro do próprio 
secretariado para gritar que “O Rei está nu”.

(BP): Em sua opinião, quais têm sido até aqui os principais 
qualidades e defeitos do governo Rafael Diniz?
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(JCPO): Tenho uma certa dificuldade em enxergar 
virtudes junto à um governo que se encontra em descompasso 
consigo mesmo, junto à um governo que em uma das suas 
primeiras ações junto à questão social fechou o restaurante 
popular. É perceptível a opção destes administradores públicos 
na manutenção das estruturas de poder tradicionais, pois há 
um progressivo desmonte das políticas de renda mínima 
ao passo que a base de apoio da câmara municipal projeta 
a distribuição de cestas básicas para a população carente. 
Eu poderia apontar a renovação dos quadros do secretariado 
como algo positivo junto ao governo municipal. Contudo, ao 
que tudo indica estes mesmos “jovens gestores” vêm apontando 
um caminho bastante nebuloso frente às suas opções pró-
mercado e contra a população pobre.

(BP): O nosso município vive um momento muito delicado 
da sua história com altos níveis de desemprego e violência. 
Em sua opinião, quais passos deveriam ser adotados pelo 
prefeito Rafael Diniz para que possamos iniciar o processo 
de superação desse momento?

(JCPO): A questão da segurança pública é algo que 
perpassa o plano municipal e desemboca em uma crise que 
atravessa toda a sociedade brasileira e seus diferentes níveis de 
governo. Contudo, é importante ressaltar que historicamente 
somos uma sociedade bastante violenta, convivemos por 
séculos com a marca da escravidão, do mandonismo e do 
patriarcalismo, sendo que ainda negamos uma discussão ampla 
e séria sobre os seus efeitos na sociedade campista. Em Campos 
estas marcas e os seus resquícios históricos estão presentes em 
nossa estrutura social. Neste sentido, a política habitacional 
se insere nesta discussão justamente por sua possibilidade 
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de criar efeitos que pudessem se opor a todo este contexto e 
promover a integração da população assistida. Porém, o que 
vimos foi exatamente o contrário, e a política habitacional 
foi usada para aprofundar estes processos históricos. 
Eu acredito que o potencial de uma política habitacional 
bem estruturada, não voltada para ser uma mera “doação” de 
casas, teria um impacto bastante positivo sobre a violência e 
geração de renda. Da forma com que a política habitacional 
veio sendo implementada ela contribuiu para a guetificação 
dos conjuntos habitacionais, deixando a população pobre mais 
vulnerável à violência e ao desemprego. Vejo que ainda temos 
a oportunidade de refundar a política habitacional na base 
da integração junto à outras políticas sociais, respeitando as 
famílias e suas territorialidades, seus laços sociais e suas práticas. 
Neste sentido, caberia aos setores de assistência social propor 
políticas integradoras, já que para os secretários, que possuem 
trânsito nos meios acadêmicos (talvez tenha sido este um 
critério de escolha), não seria difícil aproveitar a existência 
de instituições educacionais de excelência no município, 
como a UFF, UENF e o IFF (um verdadeiro patrimônio da 
população campista), para promover políticas para os jovens 
e adolescentes, pois são estes os mais vulneráveis à violência e 
o desemprego.



ALCIMAR DAS CHAGAS RIBEIRO

é o quinto entrevistado da série 

O economista e professor do Laboratório de 
Engenharia de Produção da Universidade Estadual do 
Norte Fluminense (Uenf), Alcimar das Chagas Ribeiro, vem 
realizando um esforço analítico importante no sentido de 
gerar alternativas econômicas de médio e longo prazo para a 
região Norte Fluminense. 

Na quinta entrevista da série “Campos dos 
Goytacazes: entre becos e saídas”, o prof. Alcimar das Chagas 
Ribeiro aborda alguns dos elementos que vem estudando 
e reflete sobre as respostas que estão (ou não estão) sendo 
produzidas pela gestão do jovem prefeito Rafael Diniz (PPS) 
para responder aos desafios estratégicos que serão colocados 
pelo fim do ciclo das rendas do petróleo.

Entre uma das afirmações mais contundentes da 
entrevista está a que refuta a tão decantada tese da “herança 
maldita” para explicar as contradições encontradas entre 
promessa eleitoral e prática de governo por parte do prefeito 
Rafael Diniz.
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BLOG DO PEDLOWSKI (BP): Uma parte significativa da sua 
produção acadêmica tem a ver com as políticas econômicas 
desenvolvidas em nível municipal na região Norte 
Fluminense, bem como as modificações que nelas ocorreram 
em função do advento dos royalties do petróleo.  Em suas 
pesquisas, o que lhe pareceu mais relevante em termos do 
uso dos royalties para garantir a melhoria da condição de 
vida para aqueles segmentos que necessitam da intervenção 
direta do Estado para acessar este direito?

ALCIMAR DAS CHAGAS RIBEIRO (ACR): 
Olhando com cuidado a trajetória temporal das receitas de 
royalties de petróleo e seus reflexos na economia regional e, 
sobretudo, em Campos dos Goytacazes, podemos afirmar, 
claramente, que a gestão dos mesmos recursos tem sido um 
desastre. A cidade de Campos dos Goytacazes até sofreu uma 
certa transformação em termos de modernidade, entretanto 
a sociedade não avançou a sua condição de bem-estar. No 
período de 2000 a 2004 o esforço de investimento, oriundo 
das transferências correntes, alcançou o seu melhor momento 
com a utilização média de 60% desses recursos. Importante 
observar que as receitas de royalties de petróleo ainda eram 
muito pequenas. Contraditoriamente, o período de 2005 a 2014 
representou uma década de opulência, onde as transferências 
constitucionais ultrapassavam a casa dos 80% das receitas 
correntes e as rendas do petróleo tinham grande relevância. 
Nesse momento, os gestores perderam a grande oportunidade 
de potencializar o investimento público e o bem-estar da 
população, lançando mão desses mesmos recursos para 
infraestrutura social e econômica. Ao contrário, mantiveram 
o investimento em uma média de 20% dessas transferências, 
priorizando o aumento do custeio e da máquina pública. 
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Claramente um projeto de poder. Não observaram sequer 
que a partir de 2009 a Bacia de Campos começou a perder 
produtividade, fato que iria refletir futuramente nas receitas 
orçamentária do município. O biênio de 2014 e 2015 foi afetado 
pela crise do setor de petróleo e gás, impactando seriamente 
o munícipio, em função da sua dependência frente o setor. A 
fragilidade econômica do município é tão grave que, mesmo 
com a retomada dos investimentos no setor de petróleo, ainda 
patina sem perspectiva de melhoria da sua economia.   

(BP):  O senhor acaba de terminar o seu pós-doutoramento 
cujo foco foi analisar a capacidade de absorção de 
externalidades positivas geradas por grandes projetos 
no estado do Rio de Janeiro por parte dos municípios 
influenciados pela presença destes megaempreendimentos. 
Quais foram suas principais descobertas neste seu pós-
doutorado?

(ACR): Acredito que uma verificação importante 
e que vai no sentido inverso do senso comum, é de que o 
desenvolvimento socioeconômico no território não depende, 
necessariamente, de grandes empresas e grandes volumes de 
recursos financeiros. Megas projetos, especialmente de base em 
recursos naturais, definitivamente, não garantem a inserção da 
sociedade local aos seus benefícios. Ao contrário, observamos 
uma efetiva fuga da riqueza gerada. Esses projetos têm natureza 
muito diversa da realidade dos espaços periféricos receptores. 
Eles exigem um padrão de conhecimento não presente 
nessas localidades, daí a não absorção de trabalhadores e de 
fornecedores locais. Por outro lado, as lideranças políticas por 
não entender bem o processo e, naturalmente, por privilegiar 
estratégias de poder, abre mão de direitos pactuados referentes 
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as medidas mitigatórias que poderiam beneficiar a população. 
Os resultados quantitativos da pesquisa mostraram uma 
realidade de baixa produtividade do trabalho e baixo nível 
de investimento público nesses municípios, apesar do avanço 
no estoque de emprego, receitas próprias, transferências 
constitucionais e depósito à vista privado e valor adicionado 
fiscal. Esse quadro ratifica a fuga de parte relevante da riqueza 
gerada

(BP): Após 1,5 ano de existência, como o senhor avalia o 
desempenho do governo comandado pelo prefeito Rafael 
Diniz em termos da entrega da sua principal promessa de 
campanha que era melhorar a eficiência da máquina pública 
do município de Campos dos Goytacazes?

(ACR):  Infelizmente os vícios da velha política não 
permitem mudanças mais efetivas. Mudam as figuras, mas 
as práticas são as mesmas. A gestão do atual governo não 
apresentou nenhuma mudança significativa. A máquina pública 
continua inchada, as negociações de favorecimento com o 
Legislativo continuam, a incapacidade de gerenciar as operações 
terceirizadas são reais, inexiste planejamento de médio e longo 
prazo e é acentuada a incapacidade de investimento público. 
Por outro lado, a promessa de aproximação com a universidade 
e a intenção de apoio ao fomento as atividades tradicionais com 
alternativa a dependência do petróleo não passam de discurso. 
Os governantes ouviram falar de certas termologias, mas não 
tem ideia de como devem implementadas. Portanto, eu diria 
que o governo não cumpriu com as suas promessas

(BP):  Ao longo desse período inicial do governo Rafael 
Diniz, temos ouvido e lido diversas declarações do prefeito 
e de alguns de seus principais secretários sugerindo que o 
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município de Campos dos Goytacazes vive a maior crise 
econômica de sua história, e que eles têm nas mãos uma 
espécie de “herança maldita” deixada pela administração 
da prefeita Rosinha Garotinho. Em sua opinião, a tese 
da herança maldita explica o descompasso que estamos 
presenciando entre as promessas de campanha e as práticas 
de governo? Por favor elabore.

(ACR): Não acredito em herança maldita, o governo 
passado até imprimiu um nível de investimento público muito 
interessante, se destacando no país com uma alocação média 
anual de 18% das receitas correntes. O problema é que junto 
com o investimento também cresceu o custeio, sem observar 
a perspectiva de queda dos royalties no tempo. Isso culminou 
com os déficits orçamentários e, consequente, empréstimos 
garantidos com royalties futuros. Já o governo atual nada 
apresentou de solução e, somente, gastou energia identificando 
culpados, o que não resolve o problema. De fato, não identifico 
nada de novo

(BP): Como o senhor vê o processo de descontinuação das 
políticas sociais herdadas de administrações anteriores, 
e mais especificamente aquelas voltadas para fomentar a 
geração de renda e empregos? Até que ponto a interrupção 
dessas políticas serviu para melhorar a eficiência do uso de 
recursos públicos em Campos dos Goytacazes?

(ACR): Realmente a atuação mais forte do governo 
foi no corte orçamentário dirigidos para benefícios socias. 
Evidente que esses programas precisam de auditoria 
permanente para evitar ralos, mas a decisão pura e simples de 
corte é contraditória, quando a estrutura de custeio permanece. 
Conforme já relatado, o governo foi ineficiente na gestão das 
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atividades terceiradas e na implementação do investimento 
público. A parcela relativa do investimento sobre as receitas 
correntes caiu de 24,6% em 2016 (último ano do governo 
anterior) para 0,4% em 2017, evidenciando a manutenção da 
estrutura de custeio.

(BP): Um dos grandes desafios que o município de Campos 
dos Goytacazes vem enfrentando desde a promulgação 
da chamada Lei do Petróleo é usar de forma efetiva os 
recursos bilionários aportados no tesouro municipal via o 
pagamento de royalties e participações especiais.  No tocante 
à atual administração, o senhor tem visto alguma mudança 
qualitativa no uso destes recursos em relação a outras 
administrações?

(ACR): Não, a oportunidade para tal já foi perdida 
pela inobservância do ponto de inflexão da participação relativa 
da produção da Bacia de Campos em relação a produção do 
país em 2009. A Bacia de Campos continuará sua trajetória de 
declínio da produtividade e, portanto, não garantirá no futuro 
as rendas presentes. Por outro lado, a ineficácia da gestão 
pública não permite o equilíbrio das contas pública, em função 
da substancial estrutura de custeio. No curto prazo não existe 
solução e, portanto, as expectativas não são das melhores. O 
discurso sobre pensar a agricultura como alternativa a atual 
dependência do petróleo é bastante vaga e exige uma visão 
sistêmica que não é muito comum na esfera pública.

(BP): Tenho notado um grande desapontamento em muitos 
cidadãos que optaram por votar no prefeito Rafael Diniz e 
na sua promessa de mudança. Em sua opinião, existe mesmo 
esse desapontamento? E se sim, este desapontamento é justo 
ou vivemos uma situação de cobrança exagerada sobre um 
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governo que nem chegou na metade da sua duração?    Em 
sua opinião, quais têm sido até aqui os principais defeitos e 
qualidades do governo Rafael Diniz?

(ACR): Tenho observado um certo desapontamento, 
especialmente, das lideranças empresariais, em função da 
fragilidade do comércio da indústria e dos negócios de 
maneira geral. Mesmo o país atravessando uma situação difícil, 
o município é produtor de petróleo e sua proximidade com o 
porto do Açu é uma vantagem potencialmente competitiva que 
pode ser melhor explorada. Nesse aspecto o poder público tem 
um papel fundamental que não tem exercido. Apesar de pouco 
tempo na gestão do município, o governo atual não ousou 
e optou pelas práticas convencionais, o que foi um grande 
erro. Com isso, ficam acentuados problemas como: discurso 
sem prática, não saber ouvir, prioridades das ações no campo 
político, visão de curto prazo e uso exagerado de culpabilidade 
ao antecessor.

(BP): O nosso município vive um momento muito delicado 
da sua história com altos níveis de desemprego e violência. 
Em sua opinião, quais passos deveriam ser adotados pelo 
prefeito Rafael Diniz para que possamos iniciar o processo 
de superação desse momento?

(ACR): Acredito que uma ação inicial seria se 
abrir para um processo de governança includente, ou seja, 
convocar a sociedade civil para um amplo debate sobre os 
problemas. Descer da condição do todo empoderado e ouvir 
com comprometimento os interessados. Implementar um 
planejamento de médio e longo prazo sem medir os riscos 
políticos em relação ao próximo pleito eleitoral. Entender que 
as estratégias consideradas de atração de grandes empresas ou 
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do ingresso de investimentos exógenos motivados por grandes 
estoques de recursos naturais, não resolvem os problemas 
de desenvolvimento do município. Imagino que a saída 
tem contornos endógenos, porém é necessário reconstruir 
confiança entre os principais atores. Um passo adiante diz 
respeito a construção de diagnósticos mais qualificados 
que permitam um planejamento de ações que atuem nas 
questões mais críticas do município, tais como: produção 
concentrada, baixa escala, altos custos de transação, baixo 
padrão de produtividade, dificuldade da ação coletiva. Em 
suma, o município precisa de mais ações privadas e menos 
governo, ou seja, precisa de atividades produtivas que absorva 
o trabalho e gere renda capaz de sustentar o ciclo econômico 
produtivo de longo prazo. Esse processo desafoga o orçamento 
governamental que passará a cuidar do investimento em 
infraestrutura social e econômica e da assistência social 
verdadeira e não populista.

(BP): Há algo que o senhor gostaria de abordar que não foi 
perguntado por mim?

(ACR): Finalizo com a indicação de que as 
práticas políticas, de cunho populista, como as observadas, 
representam o grande entrave para o desenvolvimento em 
territórios periféricos como a nossa região. Vejo o quadro como 
consequência do processo de dominância das forças políticas 
sobre a sociedade, cujas mudanças talvez não ocorram tão 
rapidamente. Se por esse caminho está complicado, a alternativa 
de mobilização das lideranças empresárias, culturais, religiosas, 
intelectuais, dentre outras, precisa acontecer rapidamente. 
Essa articulação teria um papel ativo na discussão com as 
lideranças políticas, sobre as estratégias mais viáveis para 
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o desenvolvimento local sustentável. Assim, condições 
como despir-se das vaidades, comprometimento, coragem, 
reconhecimento da importância do conhecimento científico e 
sensibilidade para ação coletiva, precisam ser materializadas 
no contexto de um projeto para a modernização do município.

No mais, agradeço a oportunidade, esperando 
ter contribuído para a reflexão sobre o momento atual do 
município de Campos dos Goytacazes.



HÉLIO GOMES FILHO

é o sexto entrevistado da série 

Engenheiro Mecânico pela Universidade Gama Filho, 
e detentor de um título de Mestre em Planejamento Regional 
e Gestão da Cidade na UCAM (2003), e ainda um Doutorado 
em Políticas Públicas no Programa de Pós-Graduação em 
Políticas Públicas e Formação Humana da UERJ, o professor 
Hélio Gomes Filho tem sua trajetória acadêmica diretamente 
ligada ao Instituto Federal Fluminense (antigo Centro Federal 
de Educação Tecnológica de Campos - Cefet Campos) onde 
leciona no Mestrado profissional em Engenharia Ambiental; 
e no Curso de Especialização em Educação Ambiental, cuja 
implantação coordenou, e ainda no Curso de Licenciatura em 
Geografia.   Além disso, Hélio Gomes Filho foi pró-reitor de 
pesquisa, pós-graduação e inovação do IF Fluminense entre 
maio de 2009 e janeiro de 2012. 

Além dessas credenciais acadêmicas, o professor Hélio 
Gomes Filho é conhecido por ser uma pessoa completamente 
comprometida com a formulação de políticas públicas que 
possam criar uma nova dinâmica social e econômica não 
apenas na cidade de Campos dos Goytacazes, mas em todo o 
Norte Fluminense.

Um encontro fortuito assim que cheguei à 
Universidade Estadual do Norte Fluminense em 1998 me 
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permitiu ter no professor Hélio Gomes Filho uma colega a 
quem sempre consulto nas horas difíceis da instituição onde 
trabalho, sempre recebendo dele as melhores orientações e, 
acima de tudo, o tratamento gentil que quem o conhece sabe 
ser uma qualidade nata de sua personalidade.

Na sexta entrevista da série “Campos dos Goytacazes: 
entre becos e saídas”, o professor Hélio Gomes Filho nos oferece 
uma série de reflexões sobre como chegamos ao beco em que 
nos encontramos, bem como aponta para as possíveis saídas 
que poderão ser trilhadas para escaparmos dele.

Blog do Pedlowski (BP): O senhor vem desde algum tempo 
se preocupando com a formulação de propostas que gerem 
políticas de desenvolvimento econômico que aproveitem as 
características particulares dos municípios na região Norte 
Fluminense, bem como as modificações que nelas ocorreram 
em função do advento dos royalties do petróleo.  Em sua 
opinião, houve algum avanço na formulação de políticas 
que desemboquem do que se poderia chamar de um 
“desenvolvimento local”? Se não, quais têm sido os obstáculos 
para que isso ocorra?

Hélio Gomes Filho (HGF): Infelizmente, os royalties 
do petróleo confirmaram, nesta região, o que ficou conhecido 
como “maldição mineral”. A riqueza em abundância atraiu 
a todos de uma forma absolutamente sedutora e fetichista, 
solapando a racionalidade e a criatividade de muitos. Não 
precisa ser racional quando os recursos jorram em velocidade 
muito acima da nossa necessidade. Houve momentos em 
que a PMCG, nos mandatos do prefeito Arnaldo Viana – 
quando os royalties começaram a galopar –, não conseguia 
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executar todo o orçamento previsto. Foram cerca de 15 anos 
de governos preguiçosos, perdulários e pouco inspirados, além 
de uma sociedade ávida por abocanhar parte dos excedentes 
gerados pelo petrorrentismo. São raros os atores sociais dignos 
de beneplácito nesse período de fartura fiscal e de absoluta 
pobreza cívica. Estendo a minha crítica ao poder legislativo, 
judiciário e à sociedade civil por se associarem ao poder 
executivo nessa inapetência ou por atitude pusilânime diante 
do seu papel de fiscalização das ações do executivo.

Isso, porém, é a ponta do iceberg. Não se encontra 
no escopo da pergunta, mas não podemos deixar de registrar, 
ainda que superficialmente, a questão geopolítica do petróleo 
hodierna e seus desdobramentos na nova ordem mundial – 
das primaveras árabes; passando pela Ucrânia; as diversas 
tentativas de desestabilização do Estado iraniano; a satanização, 
além de uma quartelada na Venezuela patrocinada por George 
Walker Bush; desembocando na operação Lava Jato. Há uma 
obra de David Harvey intitulada “O Novo Imperialismo” em 
que O título do capítulo 1 é: “Tudo por causa do petróleo”. 
Precisa dizer mais alguma coisa?

Em suma, os royalties, que deveriam ser utilizados em 
propostas que contemplassem a justiça intergeracional, foram 
utilizados para compensar a incapacidade empreendedora de 
alguns e a voracidade em direção aos fundos públicos de outros. 
Basta ver a corrida especulativa imobiliária recente nas cidades 
médias da região. Uma pesquisa rápida na cidade de Campos 
e veremos mais de uma dúzia de grandes empreendimentos 
imobiliários de empresas exógenas. Sendo algumas delas de 
capital aberto. Entramos na rota do subprime yankee.

(BP): O senhor terminou o seu doutoramento em 2017 e sua 
tese focou nos problemas enfrentados no plano das cidades 
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médias em relação ao que se convencionou chamar de 
“direito à cidade”, levando o contexto criado pelo aporte das 
rendas do petróleo em Campos dos Goytacazes. Quais foram 
suas principais descobertas na sua tese de doutoramento?

(HGF): Há duas questões fundamentais circunscritas 
a minha hipótese que eu comprovei com dados concretos aqui 
em Campos:

O Porto do Açu se tornou um poderoso ancoradouro 
dos fluxos globais da indústria do petróleo, atraindo-os para 
Campos, Quissamã, São João da Barra e São Francisco de 
Itabapoana (conjunto de municípios que batizei pelo acrônimo 
de Caquis). A atividade econômica e os tributos municipais 
gerados pela exploração do petróleo se tornaram realidade 
para além dos arrabaldes de Macaé;

Essa realidade, aliada aos excedentes do 
petrorrentismo, geraram um ambiente absolutamente fértil em 
investimentos imobiliários que encareceu a cidade e expulsou 
os mais pobres para regiões menos centrais. Fenômeno que 
Henri Lefebvre chamou de segregação espacial espontânea, 
que aprece mais recentemente na literatura como gentrificação. 
Apesar do aumento de renda experimentado pelas classes C, 
D e E, houve uma incapacidade, um tanto esperada, por parte 
dessas pessoas, de acompanhar a carestia ocorrida nas regiões 
centrais da cidade. Isso gerou o que Milton Santos chamou de 
“exílio urbano”. As pessoas, segundo Erminia Maricato, vão 
morar na “periferia da periferia” e perdem o direito aos valores 
que a cidade construiu. Onde eles vão morar não tem escola, 
não tem posto de saúde, não tem comércio, não há linhas de 
ônibus regulares e, quase sempre, é um território paralelo 
comandado por poderes que não consideram o Estado de 
direito. 
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(BP):  Após 1,5 ano de existência, como o senhor avalia o 
desempenho do governo comandado pelo prefeito Rafael 
Diniz em termos da entrega da sua principal promessa de 
campanha que era melhorar a eficiência da máquina pública 
do município de Campos dos Goytacazes?

(HGF): O desempenho é pífio. Segundo alguns 
interlocutores (pessoas de uma rede de informações que 
construí ao longo de mais de 20 anos de pesquisa e extensão 
em gestão de cidade em Campos) a máquina está mais lenta e 
menos capaz de responder precisamente às demandas. Ou seja, 
a PMCG perdeu eficiência e produtividade. O mais interessante 
nessa avaliação é que quase todos que dão esse testemunho 
foram eleitores do atual prefeito. Ele perdeu a credibilidade 
entre os simpatizantes.

(BP): Ao longo desse período inicial do governo Rafael 
Diniz, temos ouvido e lido diversas declarações do prefeito 
e de alguns de seus principais secretários sugerindo que o 
município de Campos dos Goytacazes vive a maior crise 
econômica de sua história, e que eles têm nas mãos uma 
espécie de “herança maldita” deixada pela administração 
da prefeita Rosinha Garotinho. Em sua opinião, a tese 
da herança maldita explica o descompasso que estamos 
presenciando entre as promessas de campanha e as práticas 
de governo? Por favor elabore.

(HGF): É preciso um pouco de calma nessa hora. 
A análise deve ser feita com cuidado para não cairmos na 
lógica binária que nos remete a uma política bipolar que nos 
encarcera numa discussão que coloca Rafael Diniz e Garotinho 
como as únicas alternativas políticas neste município. O 
nível de endividamento contraído nos mandatos da Prefeita 
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Rosinha Garotinho é extremamente alto e debilita a saúde 
fiscal do executivo sim. Isso não é lenda. Em julho de 2006, 
O professor Rodrigo Valente Serra e eu produzimos um 
diagnóstico do município de Campos, solicitado pelo Ibam 
(Instituto Brasileiro de Administração Municipal – consultoria 
contratada pela PMCG para elaborar o Plano Diretor vigente) 
em que sugerimos a criação de um fundo de reserva que 
aprovisionasse, pelo menos, 10% de todas rendas petrolíferas 
arrecadadas pela receita municipal de Campos. Esse fundo 
deveria ser redimensionado, para mais ou menos dos 10% 
iniciais, feitos investimentos e análises de risco, e deveria 
ser regulado por um dispositivo legal que estabelecesse as 
condições de saque. Uma das condições que sugerimos foi a 
perda de receita. Enfim, se esse fundo fosse criado hoje não 
haveria a crise que assistimos.

Não houve interesse dos prefeitos Alexandre 
Mocaiber e Rosinha Garotinho de criar um fundo, como 
parte da sociedade civil que ambicionava abocanhar fatias dos 
royalties também não se interessou em cobrar uma postura 
mais responsável e previdente do executivo. Só para termos um 
exemplo: as empresas de ônibus foram bastante beneficiadas 
com parte dos royalties e das participações especiais. Lutaram 
muito pela passagem a um real. Nem tudo era inconfessável, 
porém boa parte do destino desses bilhões atendia a interesses 
cartoriais em detrimento do futuro mais seguro da população. 
Gastaram e criaram despesas como se o petróleo não fosse um 
recurso finito. O que o professor Rodrigo Serra e eu dizíamos 
é que essa crise de receita viria um dia. Eu só não imaginava 
que viria tão cedo. É importante ressaltar, porém, que essa crise 
está longe de ser a maior da nossa história. Li recentemente, no 
blog do professor Roberto Moraes Pessanha, que o orçamente 
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deste ano remete a valores do tempo do prefeito Alexandre 
Mocaiber. Nem tudo é tão tenebroso quanto se pinta.

Por outro lado, eu penso que o prefeito e seus 
assessores se aproveitam dessa realidade para “varrer poeira 
pra debaixo do tapete”. Boa parte dos problemas da prefeitura 
ele sabia que não podia resolver, outra parte ele pode resolver e 
não quer ou não consegue por falta de perícia. O prefeito atual 
paga pela expectativa que criou na população. Não sei se por 
astúcia ou por ingenuidade, dada a sua juventude vou apostar 
na segunda alternativa, o atual chefe do executivo acreditou 
que língua afiada fazia a roda girar. No legislativo, onde não há 
compromisso com políticas públicas é fácil falar. No executivo 
é preciso habilidade para azeitar a máquina.

(BP): Como o senhor vê o processo de descontinuação das 
políticas sociais herdadas de administrações anteriores, 
e mais especificamente aquelas voltadas para fomentar a 
geração de renda e empregos? Até que ponto a interrupção 
dessas políticas serviu para melhorar a eficiência do uso de 
recursos públicos em Campos dos Goytacazes?

(HGF): A visão da atual equipe me parece de uma 
economia ortodoxa. Administram recursos públicos com 
a lógica fiscal corporativa. Acontece que grande parte do 
que se investe em geração de renda gira a economia, retorna 
como impostos e descomprime a necessidade de políticas de 
assistência social. A atual equipe que pensa a política fiscal da 
PMCG me parece defensora do Estado mínimo. Isso numa 
região pobre como a nossa cai como uma bomba.

Por outro lado, vivemos num município onde a 
mentalidade política é pequena, um tanto amesquinhada. 
O último estadista que passou por aqui deve ter sido Nilo 
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Peçanha (risos). O melhor prefeito que eu vi, em meus quase 
60 anos de vida (opinião compartilhada por quase todos 26 
interlocutores que entrevistei na minha tese de doutorado), foi 
Carlos Alberto Campista. Seu mandato não durou seis meses, 
vitimado pela judicialização da política – moda neste século 
– deposto por uma “canetada” da juíza Denise Apolinária dos 
Reis Oliveira, que sozinha teve autoridade para anular centenas 
de milhares de votos de cidadãos campistas. Falo isso sem ter 
votado nesse candidato.

A descontinuidade de uma política anterior, em 
muitos casos, se dá para apagar os registros e marcas do 
adversário que ocupava o cargo anteriormente. Muitas vezes 
é puro marketing eleitoral ou eleitoreiro. Não há compromisso 
com a população. Assisti algumas vezes, em reuniões públicas, 
a prefeita Rosinha Garotinho (em reunião do Comudes, por 
exemplo) e partidários seus repudiarem o atual Plano Diretor 
porque havia sido elaborado por um prefeito anterior. Como 
se Plano Diretor, que é um dispositivo legal feito para durar 10 
anos, não fosse uma política de Estado. Às vezes falta estatura 
aos nossos políticos.

(BP): Um dos grandes desafios que o município de Campos 
dos Goytacazes vem enfrentando desde a promulgação 
da chamada Lei do Petróleo é usar de forma efetiva os 
recursos bilionários aportados no tesouro municipal via o 
pagamento de royalties e participações especiais.  No tocante 
à atual administração, o senhor tem visto alguma mudança 
qualitativa no uso destes recursos em relação a outras 
administrações?

(HGF): Não há nada que me garanta que haveria uma 
postura inovadora, sobretudo pelos compromissos assumidos 
durante a campanha. A realidade, porém, apresenta uma curva 
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de arrecadação decrescente. Não há como comparar cenários 
tão díspares. Os prefeitos anteriores usavam sua criatividade 
para torrar receitas sempre crescentes. O atual convive com 
perda de receitas, dívidas e crescimento fisiológico da máquina 
herdadas de várias administrações anteriores.

(BP): Tenho notado um grande desapontamento em muitos 
cidadãos que optaram por votar no prefeito Rafael Diniz e 
na sua promessa de mudança. Em sua opinião, existe mesmo 
esse desapontamento? E se sim, este desapontamento é justo 
ou vivemos uma situação de cobrança exagerada sobre um 
governo que nem chegou na metade da sua duração?

(HGF): O desapontamento existe e é gritante. É difícil 
encontrar um eleitor confesso do prefeito. Quem passa por 
Campos, hoje, custa a acreditar que o atual prefeito se elegeu 
em 1º turno. Contudo, não vejo apenas cobrança exagerada. 
Acredito, como já disse anteriormente, que grande parte do 
descontentamento vem da expectativa criada pelo prefeito.

(BP): Em sua opinião, quais têm sido até aqui os principais 
defeitos e qualidades do governo Rafael Diniz?

(HGF): É difícil achar qualidades nesse cenário de 
terra arrasada em que se encontra o município de Campos, 
mas há algumas iniciativas interessantes como:

• A tentativa de se implantar uma política inédita 
de ciência e tecnologia.

• A equipe destinada a fazer a revisão do Plano 
Diretor é séria e já vem demonstrando sua 
disposição ao diálogo nas primeiras inciativas.

• A secretaria de meio ambiente tem uma postura 
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de diálogo e de busca de soluções, de fato, para as 
questões.

(BP): O nosso município vive um momento muito delicado 
da sua história com altos níveis de desemprego e violência. 
Em sua opinião, quais passos deveriam ser adotados pelo 
prefeito Rafael Diniz para que possamos iniciar o processo 
de superação desse momento?

(HGF): Esse momento é o resultado do descaso 
com o longo prazo e aprofundamento da ação da empresa 
colonial portuguesa na Capitania de São Tomé, intensiva em 
mão de obra escrava exógena. Durante boa parte do tempo 
tivemos aqui mais escravos que homens livres. Libertos os 
escravos esses continuaram trabalhando nas lavouras de 
cana, morando nas antigas senzalas e sem agregar direitos. Os 
ganhos trabalhistas provenientes da CLT têm como reação 
patronal a expulsão dos trabalhadores rurais da fazenda 
para a periferia, sobretudo da região norte da cidade. Assim 
nascem bairros como Custodópolis, Santa Rosa e Eldorado. 
Os dois últimos se encontram entre os que mais apresentam 
casos de violência urbana, que fazem Campos ser considerada 
a cidade mais violenta do Estado do Rio de Janeiro (ranking 
divulgado em março deste ano pela organização da sociedade 
civil mexicana Segurança, Justiça e Paz). Os trabalhadores 
rurais ao serem expulsos para a cidade se transformam em 
boias frias. A decadência rápida e, aparentemente, definitiva 
da atividade canavieira retira de cena o emprego sazonal no 
corte de cana (parece uma ironia cruel a gente lamentar a 
perda desse tipo de emprego). Boa parte dos canaviais deram 
lugar à pecuária especulativa que é um verdadeiro deserto 
de empregos. Os bairros periféricos, onde moravam os boias 
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frias, são agora fontes de mão de obra desqualificada para os 
serviços. A crise que abateu a cidade nas três escalas territoriais 
(nacional, estadual e municipal) restringe a oferta de trabalho 
e aprofunda a agonia local.

Fiz esse preâmbulo para mostrar o tamanho do 
desafio do atual prefeito e de todos que vivemos nesta cidade. A 
nossa desdita é resultado de séculos de apostas desastradas sem 
que se dessem ouvidos para os que clamavam pela prudência. 
Assim foi com as rendas petrolíferas. Quando alguém, de forma 
mais precavida, alertava que era preciso se prevenir para um 
futuro sem petróleo, essa pessoa era publicamente execrada.

Não vejo muita coisa a ser feita, no curto e médio 
prazo que resolva rapidamente um problema crônico que 
vem se instalando aqui desde o século XVII. Entretanto, é 
preciso dar o primeiro passo. Acredito que seja necessário 
trabalhar políticas de geração de renda, sobretudo no campo 
da agropecuária. Não há como Campos vir a ser uma cidade 
industrial, contudo podemos resgatar a nossa vocação para 
a produção rural e apostar em gêneros que gerem renda na 
pequena e média propriedade rural e que visem a segurança 
alimentar.

Campos apresentou muitos avanços na área do 
saneamento básico, é preciso manter essa virtude. Temos que 
resgatar a educação básica, sobretudo o ensino fundamental 
que é obrigação constitucional da prefeitura. Essas são 
condições para fixar empresas que possam trazer divisas e 
gerar empregos qualificados aqui. Não podemos esquecer 
que os 15 anos de royalties a balde nos fizeram “ostentar” o 
último lugar no ranking do Ideb (Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica) no Estado do Rio de Janeiro. O governo 
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da prefeita Rosinha Garotinho chegou a apresentar como 
melhoria o ganho de uma posição nesse ranking. Ou seja, 
quase que festejamos o penúltimo lugar entre 92 municípios. 
Quase todos mais pobre que Campos.

(BP): Há algo que o senhor gostaria de abordar que não foi 
perguntado por mim?

(HGF): Acredito que precisamos aprender com São 
Francisco de Itabapoana. Nunca teve royalties, chegou a ter um 
orçamento municipal equivalente a ¼ de São João da Barra, a 
despeito da população maior. Com isso tudo São Francisco não 
sofre tanto com a crise dos governos federal e estadual; com 
a crise da Petrobras e com a redução dos fluxos e preços das 
commodities no mercado internacional. São Francisco parece 
imune aos desequilíbrios da maldição mineral. Será que por lá 
depende-se tanto de RPAs? Por que Campos não faz concurso 
público para prover a máquina da PMCG de profissionais 
qualificados?

Enquanto não respondermos essas questões de forma 
corajosa e contundente continuaremos reféns da armadilha 
bipolar que nos faz pendular entre os que estavam e os que 
estão no poder.



lUciane soaRes da silvA

é a sétima entrevistada da série 

A socióloga Luciane Soares da Silva é professora da 
Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf) desde 
2010 e, desde então, vem realizando diversos projetos que não 
ficam, como muitos críticos da universidade pública gostam de 
apontar, circunscritos aos muros da universidade.

Com base nessa disposição de unir pesquisa 
acadêmica qualiicada com compromisso com justiça social é 
que a professora Luciane Soares da Silva já é reconhecida em 
diversas arenas sociais por onde passa e atua como alguém que 
“entende do riscado”. De quebra, ela é chefe do Laboratório 
de Estudos da Sociedade Civil e o Estado (LESCE) e também 
presidente da Associação de Docentes  da UENF (ADUENF).

Por isso ela foi convidada e aceitou ser a sétima 
entrevistada da série “Campos dos Goytacazes: entre becos e 
saídas”.  Os leitores do blog poderão conferir e refletir sobre o 
conjunto das respostas que certamente são tão contundentes 
quanto analiticamente robustas. 

Blog do Pedlowski (BP): Uma parte significativa da sua 
atividade acadêmica está relacionada ao estudo da violência, 
especialmente aquela que se abate diariamente sobre 
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comunidades pobres que existem em nossa cidade. Em suas 
pesquisas, o que lhe pareceu mais relevante em termos das 
causas desta violência, bem como das possíveis saídas para 
que haja uma diminuição dos níveis que temos presenciado 
nos últimos anos.

Luciane Soares da Silva (LSS): Acredito que é 
importante explicar algo que sempre causa confusão na hora de 
pensar políticas públicas de segurança. Desde a década de 1990 
quando a discussão de violência urbana ganhou centralidade 
nas cidades brasileiras, alguns pesquisadores, entre os quais me 
enquadro, investiram metodologicamente na separação entre 
violência e criminalidade urbana. E por quê? Se olharmos o tipo 
de crime que cresce nas grandes cidades nestas últimas décadas 
veremos dois quadros distintos: crimes contra o patrimônio e 
o tráfico de drogas com suas formas de organização local (PCC 
em São Paulo, facções no Rio, territorialidade em Campos). 
Além disto, a violência doméstica, por exemplo, assim como 
brigas entre vizinhos, são parte fundamental do cotidiano 
policial, mas ficam muitas vezes subnotificadas, pois dependem 
de negociações entre policiais e população. Dependem de certa 
“sensibilidade pública”. Diferente do roubo a carros, pessoas e 
do crescimento dos casos envolvendo tráfico de drogas. O que 
pode o município nestes casos? Creio que dentro dos limites de 
atuação, o município tem poder para: a) criar e fortalecer arenas 
públicas sobre temas como violência contra a mulher, racismo, 
formas de atuação democrática das instituições policiais. b) 
fortalecer políticas sociais que impactam indiretamente o 
incremento de casos de violência. Não me refiro aqui a relação 
(falaciosa) entre crime e pobreza. Esta relação em geral é 
equivocada. Quando me perguntam o que acho que crime 
em lugares como a Rocinha, devolvo: quanto moradores há 
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na Rocinha? Mais de 100 mil. Qual a estatística de criminosos 
no local? Nem 10 %. O restante está nas padarias, farmácias, 
escolas, entregando pizzas, fazendo girar a economia local. 
Então este é o tipo de pergunta que criminaliza o território. 
Algo que os moradores de Guarus conhecem bem. Agora, se 
como gestor você retirar uma série de benefícios sociais, se 
você não oferece o mínimo de condições de transporte, renda 
e assistência, provavelmente é o próprio cenário urbano que se 
deteriora. O medo não está apenas na ocorrência real. O medo 
está no desvio de lugares que tornam-se abandonados, feitos, 
maltratados. Diminuem nossas possibilidades de encontro 
e favorecem a opção mais em voga na cidade: condomínios 
absurdamente fechados. Nos quais se pode fazer de tudo sem 
que o Estado entre. Como me disse um policial em pesquisa 
realizada dois anos atrás, “se tiver alguém traficando, ou uma 
mulher mantida em cárcere privado, como ficaremos sabendo? 
Trabalhamos com informação, com pessoas que nos ligam 
muitas vezes”. São praticamente ilhas privadas dentro da cidade, 
Esta é a caracterização de Campos. Uma cidade que opta pelos 
condomínios como forma de proteção. Mas se considerarmos 
as estatísticas, nem todos podem pagar por sua segurança em 
condomínios. E por esta razão, a Prefeitura deveria priorizar 
aqueles que estão menos protegidos.

Em recente evento no Trianon “Os Avanços da 
Segurança Pública com a Criação da Lei Federal 13.022/14 e os 
Desafios da sua Implementação”, o atual prefeito Rafael Diniz, 
defendeu a necessidade de atender as demandas da GCM de 
Campos. Curiosamente foi formado um “grupo de estudos” 
para implementação da lei. No entanto, não parece haver 
indicação de pesquisas ou pesquisadores externos ao Estado 
trabalhando para pensar estas políticas. E qual a gravidade 
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disto para segurança pública municipal? Em primeiro lugar 
sem ouvir o que acontece nas áreas de periferia, não se pode 
avançar para construção de soluções conjuntas. Em segundo 
lugar, ao desperdiçar pesquisas realizadas (temos membros na 
Guarda, estudando de forma crítica, estas questões na própria 
UENF),ficamos a mercê de tecnocratas. Existem soluções 
de baixíssimo custo já implementadas em periferias como o 
Jardim Ângela em São Paulo. Por que não realizar uma grande 
plenária com a sociedade civil para pensar o município de 
Campos? Por que não ousamos sair dos cafés com a Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Campos e vamos a Guarus, pensar as 
razões do aumento de criminalidade em Santa Rosa? Porque 
não realizar seminários que unam música e escola para abordar 
o tema que atinge em cheio jovens negros destes territórios? A 
escolha de um espaço como o Trianon nos diz muito sobre a 
orientação da atual Prefeitura, embora tenha sido eleita como 
símbolo de mudança.

(BP):  Após 1,5 ano de existência, como a senhora avalia o 
desempenho do governo comandado pelo prefeito Rafael 
Diniz em termos da entrega da sua principal promessa de 
campanha que era melhorar a eficiência da máquina pública 
do município de Campos dos Goytacazes?

(LSS):  Interessante esta pergunta. Eu tinha 12 anos 
quando pela primeira vez vi este mote do “novo”. O novo era 
o caçador de marajás, notório esportista, herdeiro da elite 
alagoana. Desde então tenho acompanhado o uso eleitoral 
desta idéia de renovação, mudança, aquele que vem para virar 
o jogo, o desafiante. Não havia nada de novo na eleição do 
então vereador Rafael Diniz. Era perceptível o esgotamento de 
um ciclo político, os candidatos não tinham o menor carisma 
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e sua eleição decolou a despeito da qualidade do candidato. 
Talvez o mais impressionante e lamentável seja a qualidade de 
seu secretariado. E junto a isto, o apoio de parte importante de 
uma parte de população que de fato apostava no fim da política 
de compadrio. Mas aí reside uma contradição indissolúvel. O 
partido ao qual está filiado o prefeito, o PPS (Partido Popular 
Socialista, com uma enquete on line, para escolha de novo 
nome) participa neste momento, de um governo ilegítimo. 
Não seria de estranhar que aplicasse em Campos as mesmas 
diretrizes praticadas em nível federal e estadual: retirada 
de direitos e pouca transparência de gestão. A despeito da 
competência de secretários e equipe, ninguém pode avaliar 
este governo sem atribuir-lhe um adjetivo: desastroso.

(BP):  Ao longo desse período inicial do governo Rafael 
Diniz, temos ouvido e lido diversas declarações do prefeito 
e de alguns de seus principais secretários sugerindo que o 
município de Campos dos Goytacazes vive a maior crise 
econômica de sua história, e que eles têm nas mãos uma 
espécie de “herança maldita” deixada pela administração 
da prefeita Rosinha Garotinho. Em sua opinião, a tese 
da herança maldita explica o descompasso que estamos 
presenciando entre as promessas de campanha e as práticas 
de governo? Por favor, elabore.

(LSS):  Curioso que ele não soubesse desta herança 
enquanto vereador. Gostaria de pensar alguns exemplos 
sobre atuação da Prefeitura e esta crise: O fato de mais de 500 
famílias não terem direito a receber cartas em suas casas, não 
depende de um centavo de verba. Mesmo assim, os moradores 
do conjunto habitacional Morar Feliz em Ururaí não têm este 
direito. E são eles que mais sofrem os efeitos da atual política 
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da gestão Diniz. Sem emprego e com a passagem mais cara, 
alguns estão voltando para o trabalho nos canaviais. Talvez 
um bom retrato do retrocesso atual. Muitos não recebem 
correspondências, perdendo audiências, chamadas de 
emprego, intimações judiciais Os correios já informaram que 
o processo para que recebam cartas, depende da Prefeitura. 
O fato de não saberem se poderão ficar nas casas, ocupadas 
após a saída da prefeita, permanece sem solução com 
respostas burocráticas da Prefeitura. O custo do fechamento 
do restaurante popular se comparado a outros custos: onde 
está o debate público? Temos agora um grupo enorme nas 
imediações da Praça São Benedito em busca de alimentos. 
O valor da taxa de iluminação para trafegar na Avenida 
Alberto Lamego às escuras. Qual a explicação? E a cultura 
então? Precisamos de apenas uma parede e poucos recursos 
para um festival de cinema. Bibliotecas populares têm baixo 
custo e podem ser ótimas estratégias de organização da vida 
nos bairros. Precisamos de uma campanha que enfrente 
o racismo na cidade como crime. Racismo é crime, mas a 
campanha feita no município optou por usar o mote “racismo 
é ignorância”. O que em uma cidade com o IDEB de Campos e 
o número de pessoas com escolaridade precária é um equívoco 
monumental. Combater o racismo é um ponto fundamental 
para uma população de negros e mestiços e com o passado da 
cidade de Campos dos Goytacazes. 

  São feitos muitos diagnósticos, muitas reuniões, 
congressos, cafés, e pouquíssimas ações de impacto. Mas 
acredito que esta é uma política de governo. Prestar contas ao 
futuro incerto. Também acho fundamental discutir a situação 
das escolas municipais. Como os estudantes conseguem 
suportar o preço da passagem? Como uma cidade tão rica 
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conta com esta frota de ônibus? Por que a merenda escolar 
vem do Espírito Santo? Igualmente importante é olhar para as 
escolas do campo. Estas são questões que devem ser discutidas 
quando pensamos cidade e gestão. E isto não tem relação com 
custos, mas com decisões políticas.

(BP): Como a senhora vê o processo de descontinuação das 
políticas sociais herdadas de administrações anteriores, 
e mais especificamente aquelas voltadas para assistir 
aquelas famílias que se encontram em condições de miséria 
absoluta? Até que ponto a interrupção dessas políticas serviu 
para melhorar a eficiência do uso de recursos públicos em 
Campos dos Goytacazes?

(LSS):  O cenário que tenho acompanhado é desolador. 
Não vi números que justificassem os cortes em políticas que 
garantiam o mínimo de dignidade para famílias pobres. Mas 
creio que nas respostas anteriores respondi a esta pergunta. 
É importante dizer que esta é uma escolha e não resultado 
de uma herança maldita ou da pior crise que Campos já viu. 
Creio que o jovem prefeito ao se deparar com o cargo real, 
seguiu uma cartilha já praticada por outros prefeitos eleitos 
recentemente: arrochar as condições de vida da população sem 
mexer em pilares que poderiam ao menos, mitigar o quadro de 
miserabilidade vivido e visto na Campos de 2018.

(BP): Um dos grandes desafios que o município de Campos 
dos Goytacazes vem enfrentando desde a promulgação 
da chamada Lei do Petróleo é usar de forma efetiva os 
recursos bilionários aportados no tesouro municipal via o 
pagamento de royalties e participações especiais.  No tocante 
à atual administração, a senhora tem visto alguma mudança 
qualitativa no uso destes recursos em relação a outras 
administrações?
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(LSS):  O que tenho visto é o discurso da falta 
articulado ao discurso de que todos os problemas atuais têm a 
mão dos Garotinho (o que é uma bravata que dá muito poder 
ao adversário). Faltam carros para guarda, falta gasolina para 
os fiscais, faltam trabalhadores para limpeza de áreas tomadas 
pelo mato, falta dinheiro para as secretarias de “menor 
importância”. Faltam professores. Por isto, efetivamente, 
creio que esta se tornou a principal política Diniz. A política 
da falta. Enquanto esta nuvem paira sobre a cidade, sequer 
conseguimos discutir receita, arrecadação, soluções. É como 
se ainda não tivesse iniciado o mandato e fosse tomado por 
perplexidade. No varejo, os mais corajosos seguem tentando 
fazer a máquina funcionar. Mas como vamos produzir uma 
política eficaz de assistência as mulheres sem recursos? Com 
toda admiração ao trabalho daqueles que “tentam fazer algo” 
me parece que sai muito barato para gestão Diniz fazer uso 
de profissionais qualificados, vindos das Universidades, e não 
dotá-los de orçamento para que a política funcione como 
deveria. E a má fé desta gestão pode ser exemplificada com 
o projeto “Viva Ciência”: 30 bolsas no valor de R$ 400 reais 
por um ano para projeto em desenvolvimento, inovação em 
tecnologia. É praticamente um escárnio com uma cidade que 
tem mais de 20 mil estudantes em Universidades, produzindo 
pesquisa. Seria mais válido ter liberado o passe para todos os 
estudantes, seria uma política mais honesta. È interessante ver 
que os servidores municipais não parecem nada satisfeitos com 
o prefeito. Salários atrasados. Ou seja, o básico não é cumprido.

(BP):  Tenho notado um grande desapontamento em muitos 
cidadãos que optaram por votar no prefeito Rafael Diniz e 
na sua promessa de mudança. Em sua opinião, existe mesmo 
esse desapontamento? E se sim, este desapontamento é justo 
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ou vivemos uma situação de cobrança exagerada sobre um 
governo que nem chegou à metade da sua duração?

(LSS): Converso com taxistas, professores, 
atendentes de padaria, mulheres desempregadas, estudantes. 
Ainda não encontrei entusiastas desta gestão. E a cada mês 
o desapontamento se agrava. A figura dos Garotinho já não 
serve como avatar de justificativa, torna-se visível que a crise 
não pode seguir como explicação para todos os problemas 
do município. Creio que não haverá mais nenhum pico de 
mudança se considerarmos que o primeiro ano geralmente 
é aquele em que o gestor tem a opinião pública ao seu lado 
e pode calar os opositores alegando início de governo. Este 
tempo já passou. Enfim, vemos no Rio de Janeiro, capital, que 
o resultado do descontentamento com o prefeito Marcelo 
Crivella tem levantado uma onda considerável de expressões 
populares contra seu mandato. Estes perfis, Crivella e Diniz, 
uma vez eleitos colocam em curso, medidas muito impopulares. 
Não seria de estranhar que a decepção alcançasse estes níveis 
em Campos. Mas creio que a decepção política aqui é uma 
constante na fala da população. Ela talvez se intensifique pela 
promessa de mudança feita por Rafael Diniz como carro chefe 
de sua campanha. Tenho curiosidade em acompanhar como 
será sua vida política pós-prefeitura e que grupo ocupará este 
lugar.

(BP): Em sua opinião, quais têm sido até aqui os principais 
defeitos e qualidades do governo Rafael Diniz?

(LSS): Acredito que sua gestão segue uma cartilha 
impopular ao cortar benefícios fundamentais para populações 
mais vulneráveis. É pouco criativa e pouco transparente. E 
estranhamente, a maior qualidade, que é o seu secretariado 
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(qualificado), acaba anulada pelo conjunto da obra, portanto, 
soma zero. Uma demonstração dos erros de visão desta gestão: 
em uma reunião entre o superintendente de Trabalho e Renda 
e a ACIC (Associação Comercial e Industrial de Campos), foi 
feita uma declaração de que a qualificação da mão de obra para 
o comércio seria fundamental para enfrentar a crise. Creio que 
é uma avaliação totalmente equivocada no caso de Campos; 
Quando cheguei a Uenf em 2010, iniciei uma pesquisa 
sobre qualificação. Fomos a casas de show, restaurantes, 
hotéis, entrevistamos jovens, proprietários, empregadores. O 
problema era muito mais grave, mas muito mais grave do que 
ensinar alguém a fazer um café expresso ou atender a portaria 
de um hotel. Era um problema que remetia a escola básica, a 
como ver o mundo, a como se comportar em um espaço de 
trabalho formal. Em suma, era superar um atraso educacional 
de décadas para ajustar este trabalhador na modernidade 
capitalista que a quimera do Porto de Eike Batista exigia. Mas 
nenhum empregador queria pagar mais por este profissional. 
As relações trabalhistas em Campos se demonstraram muito 
abusivas para o empregado. E não há convênio entre Prefeitura 
e ACIC que possa alterar isto nesta ou na próxima gestão, 
porque é uma questão estrutural que não será modificada 
em 4 semanas de curso. E se o mercado não se expande, a 
moeda não circula, a qualificação serve para quê? È como 
em um mercado em recessão vender a idéia de aquisição do 
diploma universitário como saída para o desemprego. Mote 
utilizado por boa parte das Universidades Privadas. Mas o 
que precisamos é de instituições públicas sólidas e concurso 
público municipal.

(BP): O nosso município vive um momento muito delicado 
da sua história com altos níveis de desemprego e violência. 
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Em sua opinião, quais passos deveriam ser adotados pelo 
prefeito Rafael Diniz para que possamos iniciar o processo 
de superação desse momento?

(LSS):  Abrir as contas desta gestão, retomar os 
projetos descontinuados, abrir diálogos mais conseqüentes 
com as instituições de pesquisas (não apenas para fotos 
oficiais), investir no servidor. Investir em campanhas de saúde 
preventiva (pois têm baixo custo), criar formas de transporte 
alternativo para estudantes e idosos. Descentralizar ações de 
cultura usando as praças dos bairros como palco (há um curso 
de teatro no IFF que possivelmente poderia ser um parceiro 
de projetos), investir no combate ao racismo com campanhas 
nas escolas (assim como discussão de gênero). Fomentar 
projetos de renda para além de cursos de padaria, fazendo, 
por exemplo, cursos de programação de computadores (nem 
todos os moradores de áreas periféricas têm como projeto 
de vida trabalhar em uma padaria ou fazer um curso de 
torneiro mecânico, eles podem ir bem, além disto). Investir na 
agricultura familiar e escoar a produção em feiras de orgânicos. 
Enfim, creio que são algumas das possibilidades possíveis em 
um período de crise.



VIVIANE RAMIRO DA SILVA

é a oitava entrevistada da série 

Com uma licenciatura em Ciências Biológicas, 
especializada em Agroecologia e Desenvolvimento de 
Assentamentos e ainda um mestrado em Sociologia Política 
pela Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), 
Viviane Ramiro da Silva combina sua atuação como professora 
da rede estadual de ensino com o papel de assessora da 
Comissão Pastoral da Terra (CPT) onde cumpre um papel 
estratégico na definição de ações voltadas para beneficiar 
famílias que foram assentadas por meio do programa federal 
de reforma agrária em diferentes municípios da região Norte 
Fluminense.

Sendo ela mesma uma moradora do maior 
assentamento criado pela Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra) no município de Campos dos 
Goytacazes, Viviane Ramiro da Silva oferece na entrevista 
abaixo uma série de elementos para que se possa refletir os 
impactos trazidos pela gestão do jovem prefeito Rafael Diniz 
(PPS) nas áreas rurais do município, principalmente no 
tocante à educação no campo, mas não se resumindo a este 
componente da atuaçaõ da CPT.

Como outros dos entrevistados da série “Campos 
dos Goytacazes: entre becos e saídas”, Viviane Ramiro da Silva 
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nos oferece não apenas uma crítica qualificada sobre o que 
está ocorrendo neste momento, mas também oferece reflexões 
importantes sobre as saídas possíveis para a conjuntura em 
que estamos colocados neste momento.

BLOG DO PEDLOWSKI (BP):  A senhora vem há algum 
tempo participando do esforço de consolidar o trabalho 
da Comissão Pastoral da Terra no município de Campos 
dos Goytacazes e em outros municípios da região Norte 
Fluminense. Poderia explicar o que é a CPT e quais são 
suas principais ações, bem como o público preferencial das 
mesmas.

VIVIANE RAMIRO DA SILVA (VRS): A Comissão 
Pastoral da Terra (CPT) é uma entidade ecumênica ligada a 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que foi 
criada durante um encontro pastoral em meados de 1975. Desde 
a sua origem a CPT busca dar uma resposta à grave situação 
de violência contra trabalhadores do campo, inicialmente na 
Amazônia. Assim, o surgimento da CPT está relacionado aos 
conflitos fundiários, que se expressam de formas distintas a 
partir de contextos variados em todas as regiões do país.

  Em sua trajetória pode-se destacar a importância 
do seu papel no registro e divulgação das diversas formas de 
violência a que estão expostos os/as camponeses/as no Brasil. 
E que se desdobrou no trabalho de sistematização com a 
publicação e divulgação anual do Caderno de Conflitos no 
Campo1.

Deste modo, a CPT busca contribuir com o 
fortalecimento e organização das lutas dos trabalhadores 

1 Acesso: https://www.cptnacional.org.br/index.php/.../3-cadernoconflitos.
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no sentido de construção de um projeto de sociedade mais 
fraterno, justo, sustentável e popular para o campo brasileiro. 
No estado do Rio de Janeiro, a CPT está atualmente organizada 
através de duas equipes de base, sendo uma na região da baixada 
fluminense; e a outra no norte fluminense, com o objetivo de 
prestar um serviço pastoral, formativo e de acompanhamento 
a comunidades e movimentos sociais do campo.

(BP):  Uma das questões que atraem muita 
preocupação nas áreas rurais em todo o Brasil é a falta de 
escolas e a inexistência de um modelo pedagógico que 
contemple as experiências e necessidades particulares de 
quem vive no campo. Nesse sentido, como a senhora avalia 
a situação das escolas rurais e da educação no campo no 
município de Campos dos Goytacazes?

(VRS):  Defendemos a educação do campo ou 
diferenciada como paradigma, não somente como matriz 
pedagógica, mas também como a valorização do campesinato 
como sujeito político e o campo como modo de vida e cultura. 
De acordo com dados do IBGE (2010), há aproximadamente 
24.162 analfabetos acima de 15 anos no município, que o 
coloca na posição 34º no ranking nacional dos municípios, e 5º 
no Estado do RJ, com uma população analfabeta na zona rural 
3 vezes maior que a urbana. Nos últimos 10 anos, foram mais 
de 25 escolas rurais fechadas com o discurso de agrupamento 
e redução de custos (CENSO ESCOLAR, 2018). Muitas 
vezes, sem a devida consulta às comunidades rurais e suas 
organizações de representação, conforme prevê a lei federal de 
nº 12.960 de 2014, o fechamento é realizado, portanto de forma 
arbitrária.

Temos observado, especialmente este ano, uma maior 
preocupação de pais e alunos relacionada às condições de 
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precariedade no funcionamento das escolas nas áreas rurais. 
Entre os principais problemas expressados estão: a falta ou 
inadequação da alimentação escolar, a falta de professores em 
algumas disciplinas, a irregularidade/e/ou falta de transporte 
escolar. Na contramão desse processo discriminatório e 
reprodutor de desigualdades, várias lideranças e educadores do 
campo e suas organizações se articulam por meio de Coletivos 
e Fóruns em defesa de uma Política de Educação Básica do 
Campo. Nesses espaços, esses sujeitos formulam demandas, 
ainda sem respostas concretas, por parte do poder público 
municipal, entre as quais estão questões como: o problema da 
rotatividade de professores e/ou falta de professores nas escolas 
do campo o que tem dificultado o direito a aprendizagem 
dos sujeitos educativos; precariedade no funcionamento do 
transporte escolar nas áreas rurais; o não cumprimento da 
meta de compra de no mínimo 30% da alimentação escolar 
da agricultura família, conforme preconiza o PNAE (LEI nº 
11.947/2009).

Após muitos anos de luta dos movimentos sociais 
essas demandas foram reconhecidas recentemente, pela 
Administração Municipal, pela instituição do Plano Municipal 
de Educação (LEI nº. 8.653/2015), que define as seguintes 
metas e objetivos: a criação de um Grupo de Trabalho 
Permanente Misto (composto por representantes da sociedade 
civil organizada e poder público), realização de concurso 
público para educadores do campo, adequação das escolas 
existentes ou construção de escolas em áreas de assentamento 
e comunidades quilombolas, após 3 anos de aprovação da 
PME. Em nossa avaliação, a maior parte desses objetivos ainda 
está longe de ser alcançada.
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É preciso ter claro que o não oferecimento do ensino 
obrigatório por parte do poder público ou sua oferta irregular 
constitui, não só o desrespeito ao direito constitucional como 
implica responsabilidade das autoridades competentes. Pois, 
viola o estabelecido na Constituição Federal de 1988, artigo 
206 que assegura a todos o direito à educação; Além disso, o 
reconhecimento da diversidade cultural dos sujeitos do campo 
exige a implementação de projetos educacionais que respeitem 
essas realidades, conforme preconiza o artigo 28 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 9.394/96); 
a Resolução CNE/CEB nº 02/2008, que define as Diretrizes 
Operacionais da Educação Básica para as Escolas do Campo, 
e define as responsabilidades dos entes federados no que se 
refere à universalização, a permanência e o sucesso escolar com 
qualidade em todos os níveis da Educação Básica, assim como 
determina o deslocamento intracampo, no sentido de garantir 
o direito da criança e do adolescente de áreas rurais estudarem 
próximas as suas residências; e o Decreto 7. 352/2010, que 
institui a Política de Educação do Campo e o Programa 
Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), 
destinadas a ampliação da oferta e qualificação da educação, 
em todos os níveis de ensino, para as populações do campo.

(BP):  Após 1,5 ano de existência, como a senhora avalia o 
desempenho do governo comandado pelo prefeito Rafael 
Diniz em termos da entrega da sua principal promessa de 
campanha que era melhorar a eficiência da máquina pública 
do município de Campos dos Goytacazes?

(VRS):  A questão é saber eficiência e eficácia para 
que? Para avaliar o desempenho de um governo é preciso 
ter por base quais são as metas, os indicadores e os prazos 
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(a curto, médio e longo) estabelecidos por áreas/setores pela 
administração pública. No que diz respeito ao campo, entre as 
promessas do governo Rafael Diniz estão o investimento em 
infraestrutura para o fortalecimento do setor agropecuário, 
desenvolvimento de apoio técnico à produção agrícola e 
criação de agroindústrias. Em linhas gerais, a proposta do 
governo atual objetiva o fortalecimento da agricultura familiar 
através do estímulo à produção de alimentos orgânicos e 
agroecológicos.

Após a posse do novo governo, observamos certa 
euforia com a realização de reuniões e encontros entre os 
agentes da Administração Municipal e alguns grupos e 
organizações camponesas. Através dessa agenda o governo 
buscou identificar demandas e definir ações, que orientariam o 
seu planejamento. Mas, logo percebemos algumas dificuldades 
de diálogo, uma vez que se por um lado, as organizações de 
trabalhadoras(es) apontavam demandas estruturais para a 
solução de antigos problemas; por outro os agentes do governo 
apresentaram “soluções”, como a “cursos de capacitações” que 
apesar de importante não resolvem, as demandas colocadas. 
Entre estes grupos está o Coletivo de Mulheres Regina Pinho, 
do Assentamento Zumbi dos Palmares, que reivindicaram: 
“construção e articulação de políticas públicas voltadas para as 
mulheres rurais no município de Campos dos Goytacazes, que 
exige diálogos e ações intersetoriais no sentido de responder as 
reivindicações da(os) assentadas(os), especialmente” no âmbito 
do acesso aos recursos hídricos e energéticos: Instalação 
de rede de distribuição de água potável nos assentamentos 
de reforma agrária; Estabelecer parceria com instituições de 
pesquisa para elaborar diagnósticos e estudos sobre tecnologias 
para melhorar a qualidade da água nos assentamentos, pois em 
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grande parte dos assentamentos a água é salitrada ou de má 
qualidade o que inviabiliza o consumo humano e/ou o uso na 
produção agrícola; Acionar o Comitê de Bacias para criar um 
plano de gestão participativo de manutenção das comportas e 
canais que alimentam as Lagoas no município; Implantar nos 
assentamentos tecnologias de geração de energia alternativas: 
solar, eólica, biodigestor, cisternas para captação de água 
da chuva, com apoio técnico de instituições de pesquisa 
públicas, como a UENF. No fomento a inserção produtiva e 
escoamento da produção agrícola dos assentamentos: Criar 
linha de crédito e fomento agroeocológico, considerando 
critérios de gênero e geração e raça; Estabelecer parceria com 
a UENF, IFF, e Emater para o desenvolvimento de projetos 
de extensão e assistência técnica visando o desenvolvimento 
sustentável dos assentamentos, em especial as experiências das 
mulheres e dos jovens; Ampliar a compra da Merenda Escolar 
pelos agricultores familiares de Campos, prioritariamente de 
produtos agroecológicos; Manutenção das estradas vicinais 
nos assentamentos; Melhorar o serviço do transporte público, 
em termos de regularidade dos horários e abertura de linha 
nos assentamentos não atendidos. E na promoção Social das 
mulheres assentadas: Implantar a Política de Saúde dos Povos 
do Campo nos assentamentos de Reforma Agrária, com vistas 
a fortalecer as estratégias do PSF, e reduzir os danos causados 
pelo uso de agrotóxicos na saúde humana e no meio ambiente 
fortalecendo assim a segurança e soberania alimentar; 
Fortalecer a Política de Educação do Campo no município, 
ampliando a oferta do 2ª segmento nas escolas rurais; Criar 
programas de qualificação profissional para o trabalho e 
geração de renda das mulheres rurais a partir da implantação 
de Bancos de Sementes Crioulas Tradicionais, agroindústrias 
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de processamento de alimentos, etc (COLETIVO REGINA 
PINHO, 2017).

Essas demandas foram apresentadas a Secretaria 
de Desenvolvimento Humano e Social, com a sugestão de 
que esta promovesse um encontro com as demais secretarias 
competentes, com o intuito de definir soluções concretas para 
as mesmas. Mas, o interesse do governo em dialogar com as 
mulheres assentadas parece ter findado! Pois, após mais de 
um ano esse grupo não obteve nenhuma retorno desse órgão! 
Nosso entendimento é que o discurso de eficiência e eficácia 
da máquina pública deve refletir na qualidade dos bens e 
serviços públicos ofertados para as populações mais carentes, 
assim como em respostas concretas as necessidades das(os) 
trabalhadoras(es).

(BP):  Ao longo desse período inicial do governo Rafael 
Diniz, temos ouvido e lido diversas declarações do prefeito 
e de alguns de seus principais secretários sugerindo que o 
município de Campos dos Goytacazes vive a maior crise 
econômica de sua história, e que eles têm nas mãos uma 
espécie de “herança maldita” deixada pela administração 
da prefeita Rosinha Garotinho. Em sua opinião, a tese 
da herança maldita explica o descompasso que estamos 
presenciando entre as promessas de campanha e as práticas 
de governo? Por favor elabore.

(VRS):  A tese da “herança maldita” na concepção 
utilizada pelo governo não se sustenta, pois não sinais 
de rompimento do mesmo com a lógica de clientelismo, 
dependência e favores familiares e de chegados. Assim, o 
governo continua mantendo o mesmo formato administrativo 
com contratos altíssimos e super faturados, que representa 
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a manutenção do pensamento e de práticas oligárquicas e 
retrógradas de grupos políticos tradicionais de Campos.

Para nós, herança maldita é a falta de um projeto 
politico de desenvolvimento a partir das necessidades reais da 
classe trabalhadora. Um exemplo que ilustra está assertiva é 
a forma como está estruturada historicamente órgãos como 
a Superintendência de Agricultura e Pecuária e Secretaria de 
Meio Ambiente, áreas fundamentais para ao fortalecimento da 
agricultura familiar. Por que a Administração Municipal não 
realiza concurso público para formação de quadro técnico 
na área agrária, apesar de a região possuir instituições de 
ensino e pesquisa que ofertam diversos cursos na área agrária 
e formam profissionais há algumas décadas? Essa estrutura, 
além de resultar na descontinuidade das ações desenvolvidas, 
conforme mudança do governo, os profissionais, que atuam 
por meio desses órgãos, ficam expostos a vínculos precários e 
submetidos a interesses de grupos hegemônicos que orientam 
as ações governamentais na região.

Essa lógica administrativa foi expressa pelo secretário 
municipal de Agricultura, Nildo Cardoso, em um evento na 
Escola Agrícola Antonio Sarlo, no ano passado. De acordo com 
esse secretário, o agronegócio receberia investimentos para a 
introdução do monocultivo do eucalipto e da soja na região. 
Essas são culturas, que, como a cana-de-açúcar e o abacaxi, 
têm resultado na destruição de biodiversidade, na expulsão de 
camponeses e na superexploração e precarização das condições 
de trabalho das populações mais pobres. Os movimentos 
campesinos e outras organizações vêm demonstrando que o 
agronegócio não produz alimentos saudáveis, uma vez que 
além de gerar insegurança alimentar resulta na reprodução das 
desigualdades no campo.
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A “mudança”, proposta pelo atual governo conduziria 
a implantação de um “modelo econômico sustentável e 
endógeno”, se daria via reestruturação da gestão administrativa 
fundada em terminologias neoliberais como “eficiência” e 
“eficácia” com o intuito de racionalizar a distribuição de recursos 
para programas e serviços ofertados no município. Esse modelo 
de gestão estaria baseado no princípio a participação social, 
mola mestre das ações do governo. Para tanto, este propõe 
o fortalecimento dos conselhos municipais, a realização de 
audiências públicas, que resultaria na consolidação de uma 
gestão pública transparente e democrática. Não se pode negar, 
considerando o governo anterior, certa abertura do governo no 
sentido de estabelecer diálogos (nem sempre horizontais) com 
representantes de movimentos e organizações campesinas. 
No entanto, essa abertura, com muita boa vontade por parte 
dos servidores envolvidos, não tem passado de conversa, no 
entanto, é preciso ir além!

Por isso, nossa questão é herança maldita para 
quem? Uma vez que os grupos hegemônicos sempre foram 
privilegiados. Não sofrem, cotidianamente, com a herança da 
escravidão, do machismo, da subalternidade, do racismo, da 
homofobia, da misoginia2, da pobreza extrema, mazelas que 
forjaram nosso padrão de civilidade. Acreditamos que a via 
para a superação dessa herança, enquanto expressão de uma 
cultura da violência forjada pelo Estado, só pode ocorrer com 
o protagonismo dos sujeitos excluídos historicamente dos 
processos de decisão sobre a Cidade que queremos construir?

2 O feminicídio é o assassinato de mulheres, pelo simples fato destas serem 
mulheres, motivados por ódio, desprezo ou o sentimento de perda do controle 
e/ou propriedade sobre as mulheres.
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(BP): Como a senhora vê o processo de descontinuação das 
políticas sociais herdadas de administrações anteriores, 
e mais especificamente aquelas voltadas para fomentar a 
geração de renda e empregos? Até que ponto a interrupção 
dessas políticas serviu para melhorar a eficiência do uso de 
recursos públicos em Campos dos Goytacazes.

(VRS):  Historicamente, os recursos públicos são 
direcionados para elite agrária e industriais em nosso país. 
A exemplo das medidas operacionalizadas pelo Instituto 
de Açúcar e Álcool (IAA), criado em junho de 1933 por 
meio do Decreto nº 22.789, com o objetivo de orientar, 
fomentar e controlar a produção de açúcar e álcool e de suas 
matérias-primas em todo o território nacional. E contou com 
grande quantidade de recursos públicos visando estimular 
a modernização dos antigos engenhos em agroindústrias 
açucareira. Porém, em termos sociais, como bem ilustra a 
pesquisadora Delma Pessanha, esse processo modernizador 
resultou na expansão do modo de produção capitalista no 
campo, momento em que os trabalhadores rurais foram 
submetidos a processos de exploração e de subordinação 
técnica e financeira. O professor José Luís Vianna da Cruz 
acrescenta que é a partir deste contexto surge a figura do 
“boia-fria” – trabalhador assalariado desprovido de direitos 
trabalhistas, expulso do campo, morador da periferia urbana 
em regime de trabalho intermitente, excluído do vínculo 
empregatício e dos direitos sociais trabalhistas.

Com a crise do complexo açucareiro, a partir do 
final da década de 1980, ocorre a perda de inúmeros postos de 
trabalho neste setor. E, nem mesmo o crescimento das rendas 
advindas do petróleo nesse período resultou em diminuição 
das desigualdades na cidade, o que a coloca “entre uma das 
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áreas mais problemáticas do país, em termos de pobreza, 
indigência e exclusão social”, de acordo com o estudo realizado 
pelo professor José Luis Vianna.

No processo de redemocratização, várias demandas 
da população ganham corpo por meio de diversas políticas 
sociais, em áreas como assistência a saúde (universalização 
do acesso) e previdência social. Tais políticas têm como 
principal características a redistribuição de renda, assim como 
a oferta de bens e serviços públicos para a população excluída 
historicamente de direitos básicos fundamentais.

Essas políticas são inerentes para alterar o quadro de 
extrema desigualdade expressos nos índices de desenvolvimento 
humano e social. Conforme o Mapa da Desigualdade publicado 
em 2013 entre o ano de 2000 e o ano de 2010, os indicadores 
que medem a taxa de crescimento dos municípios, tais como 
acesso a educação e nível de escolaridade, renda, desemprego, 
longevidade, entre outros, indicam melhoras nesse quadro. 
Acreditamos que essa mudança, ainda que pequena, dado a 
receita da Administração Municipal proveniente em grande 
parte das transferências de royalties e participações especiais, 
se deve aos investimentos em políticas sociais desse período.

Neste sentido, a opção elitista do atual governo, em 
interromper programas sociais, com a justificativa de melhor 
a eficiência pública é no mínimo inconsequente diante da 
forjada crise econômica, que reduziu investimento e gerou 
altos níveis de desemprego na região, contribuirá ainda mais 
para manutenção das hierarquias sociais. As consequências 
de tais medidas já são percebidas intensamente pela 
população campista com a precarização dos serviços básicos, 
principalmente de saúde e transporte. Em nosso entendimento 
a interrupção de programas sociais, numa sociedade 
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extremamente desigual, não melhora a eficiência dos recursos 
públicos. Pois, essa situação gera ainda mais injustiças, 
violências e contribui com a manutenção de relações de poder 
baseadas em opressões diversas.

(BP): Um dos grandes desafios que o município de Campos 
dos Goytacazes vem enfrentando desde a promulgação 
da chamada Lei do Petróleo é usar de forma efetiva os 
recursos bilionários aportados no tesouro municipal via o 
pagamento de royalties e participações especiais.  No tocante 
à atual administração, a senhora tem visto alguma mudança 
qualitativa no uso destes recursos em relação a outras 
administrações, especialmente no que se refere ao apoio 
ao fortalecimento da educação no campo, da agricultura 
familiar e da produção agrícola nos assentamentos de 
reforma agrária?

(VRS): Não. Essa lei significou a quebra do monopólio 
de exploração pela Petrobras, a criação da Agência Nacional 
do Petróleo (ANP3) visou regular as concessões e contratos 
de outras empresas petrolíferas, resultando num crescimento 
das receitas provenientes de royalties e participações especiais 
pagas por essas empresas. Em 1997 essa receita era, em nível 
nacional, de aproximadamente R$ 81 milhões, enquanto em 
2000 já atingia a cifra de R$ 6,4 bilhões. Esse aumento coloca 
cidades como Campos em uma situação aparentemente 
favorável, pelo aumentoz rápido da capacidade de investir. 
Entretanto, na realidade, as receitas dos royalties impõe 
um desafio administrativo que Campos ainda não superou. 
Em lugar de diversificar as fontes de recursos municipais 
através da aplicação dos recursos de royalties em atividades 

3 Sobre o assunto ver: www.anp.gov.br.
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com retornos sociais, as administrações anteriores e a atual 
ainda se encontram muito confortadas nas receitas (ainda) 
significativas dos royalties.

Como demonstra o posicionamento favorável do 
prefeito Rafael Diniz à expansão do Repetro, em março deste 
ano numa audiência em Rio das Ostras, um regime aduaneiro 
que suspende a cobrança de tributos sobre a importação de 
equipamentos para o setor de petróleo e gás. Com isso, além 
de aprofundar a já existente dependência das atividades desse 
setor, a administração municipal se vê obrigada a defender a 
isenção de impostos importantes para atrair empresas do setor.

Contraditoriamente, o governo construiu o slogan, 
“Campos para além dos royalties”, que gira em torno de outro 
caminho, para a diversificação da economia local, por sua 
vocação original, ou seja, a agricultura. O mesmo que associou 
o discurso de modernidade a ideia de ordem e progresso 
mantendo as mesmas estruturas patronais e coronelistas, um 
modelo que reflete os piores indicadores humanos e sociais, 
vide o aumento da violência cuja maioria das vítimas é 
formada por jovens negros e pobres. No campo, esse sistema 
de exploração, ganha uma nova roupagem o “agronegócio”. Ao 
tentar impor uma falsa ideia de produtividade, seus agentes 
destacam seu papel no aumento da produção e da riqueza. 
Em âmbito municipal, também observamos, a reprodução 
desse discurso que visa construir uma imagem da agricultura 
capitalista como algo bom e importante para o município. 
Mas, a cultura do monocultivo seja da cana, do eucalipto ou da 
soja não muda a estrutura fundiária e as condições de vida das 
populações do campo.
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Neste sentido, é necessário refletir: de que 
desenvolvimento se está falando? Qual agricultura? Que matriz 
tecnológica? Considerando essas questões, representantes do 
Coletivo de Educação do Campo reivindicaram ao presidente 
da Câmara de Vereadores a realização de uma audiência 
pública no sentido de se avançar nesse debate e na proposição 
de ações concretas para a consolidação da Política de Educação 
do Campo e de fortalecimento da Agricultura Familiar no 
município. Esse evento foi realizado, em julho do ano passado, 
e contou com a participação de representantes de várias 
comunidades rurais e órgãos de assistência técnica, como a 
Emater, assim como do poder legislativo e executivo. Entre 
eles, o vereador Enock Amaral que ao realçar a importância 
desse debate expressou o desejo de que as ideias discutidas na 
audiência fossem colocadas em prática. Dentre as propostas 
defendidas pelo Coletivo está a criação de um Fundo de 
Desenvolvimento da Agricultura Familiar - FUNDEAF. Pois, 
se é possível financiar a lavoura de cana (Lei nº. 7.829/2006), 
o microcrédito para pequenos e médios empreendimentos 
da economia solidária (Lei nº. 8.142/2009), por que não criar 
mecanismos de fomento para a agricultura familiar? Portanto, 
não conseguimos vislumbrar nenhum sinal que aponte para a 
consolidação de ações visando a concretização das promessas 
de campanha em relação às populações do campo, por parte da 
Administração Municipal.

(BP): Tenho notado um grande desapontamento em muitos 
cidadãos que optaram por votar no prefeito Rafael Diniz e 
na sua promessa de mudança. Em sua opinião, existe mesmo 
esse desapontamento? E se sim, este desapontamento é justo 
ou vivemos uma situação de cobrança exagerada sobre um 
governo que nem chegou na metade da sua duração?
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(VRS): Sim! Embora tenhamos clareza que algumas 
ações exigem tempo, uma vez que as reivindicações dos 
grupos e comunidades que acompanhamos serem, em parte, 
demandas estruturais (como o acesso aos meios de produção). 
O povo tem pressa! Porquanto, sente na pele e na alma com as 
altas taxas de homicídios; com o alto índice de mortalidade por 
doenças, que já deveriam ter sido erradicadas e/ou controladas, 
como epidemias de dengue, tuberculose, complicações devidas 
a doenças como diabetes e hipertensão; com o desemprego, etc. 
E esse desapontamento está diretamente relacionado à falta 
de respostas concretas por parte do governo no sentido de 
desenvolver, ao menos, as promessas de campanha que ainda 
não saíram do papel. Se o atual governo pretende realmente 
efetivá-las precisa urgentemente deixar claro como, quando e 
com que recursos tais medidas serão desenvolvidas.

Além disso, falta entendimento de alguns agentes do 
governo sobre o papel dos movimentos sociais. Primeiro no 
sentido de saber ouvir, inclusive críticas claro construtivas, é 
preciso superar o personalismo, pois essas não são direcionadas 
as pessoas, nem mesmo visam por em dúvidas a capacidade 
técnica que sabemos, e acreditamos ser essa também opinião 
dos movimentos sociais com o qual dialogamos. Trata-se, 
antes de tudo de posicionamento político, que exigem de 
ambas as parte compromisso com o que é consensuado, ou 
seja, coerência ente o que se diz e o que faz.

Escutamos muitas vezes, desabafos de que estaríamos 
“contra o governo”, mas a nosso ver, essa interpretação não 
tem fundamento, pois não é uma questão de estar a favor ou 
contra ou governo, e sim de defender um projeto político de 
desenvolvimento que atenda as necessidades das populações 
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historicamente excluídas da produção da riqueza produzida 
por elas inclusive. Em segundo lugar, toda ação desenvolvida 
por qualquer que seja órgão, através de seus programas 
necessita de avaliação. Tal ferramenta é fundamental para 
visibilizar os entraves e desafios a serem superados. Sem uma 
avaliação efetiva e fundamentada, as instituições públicas agem 
a esmo, o que impossibilita o efetivo controle das mesmas 
pela sociedade civil organizada. Todavia, para que todos 
os envolvidos no processo de avaliação tenham as mesmas 
condições de opinar, propor, discordar é preciso ter claro 
onde estamos? Que projeto de sociedade queremos construir, 
Quais ferramentas possuímos? Com quais recursos Se não as 
partes envolvidas não tiverem essa clareza qualquer tipo de 
participação é esvaziado de sentido.

(BP): Em sua opinião, quais têm sido até aqui os principais 
defeitos e qualidades do governo Rafael Diniz?

(VRS): Avaliamos que o principal fragilidade desse 
governo refere-se à reprodução de uma lógica de gestão 
administrativa que ainda não rompeu com as relações de 
dominação presente na sociedade campista. Urge a necessidade 
de consolidação de projeto de desenvolvimento solidário, 
democrático, justo e sustentável. Neste caminho, esperamos 
que o governo cumpra com suas promessas de campanha 
e adote medidas efetivas que apontem para diversificação 
das economias local a partir do fortalecimento do Estado 
democrático de direitos.

Em termos de qualidade, realçamos as tentativas 
de aproximação do governo com instituições de pesquisa, 
que precisa se engajar mais na produção de conhecimentos 
e tecnologias que propiciem mais autonomia e qualidade 
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vida para a classe trabalhadora no campo e na cidade. A 
consolidação desse movimento pode resultar, a médio e longo 
prazo num amadurecimento sobre os mecanismos e caminhos 
necessários para a democratização da admistração pública 
municipal.

(BP): O nosso município vive um momento muito delicado 
da sua história com altos níveis de desemprego e violência. 
Em sua opinião, quais passos deveriam ser adotados pelo 
prefeito Rafael Diniz para que possamos iniciar o processo 
de superação desse momento?

(VRS):  É essencial a retomada dos programas 
sociais, especialmente para os que mais precisam. Muito 
desses benefícios eram acessados por famílias de áreas rurais, 
principalmente de áreas de assentamento e comunidades 
quilombolas, que estão entre os grupos mais atingidos pela 
pobreza, dado a falta de investimentos públicos nessas áreas, 
como as dificuldades no escoamento da produção agrícola e as 
fragilidades dos mecanismos de gestão dos recursos hídricos, 
que aliados às condições climáticas da região, com longos 
períodos de estiagem intensificam ainda mais os problemas 
vivenciados por esses sujeitos.

Outro avanço importante pode se dar através 
da realização de audiências públicas para a definição de 
prioridades nos usos dos recursos pela Administração 
Municipal. Asssociado ao estabelecimento de prazos para o 
alcance das metas e objetivos definidos no plano de governo. 
Muitos municípios conseguem avançar na qualidadeda 
gestão pública, com a criação de ferramentas como 
ouvidorias, conselhos distritais e/ou locais que gera uma 
cultura participativa na condução dos serviços prestados a 
população, principalmente os de saúde, educação e transporte. 
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Considerando a extensão do município e as dificuldades de 
mobilidade devido a precariedade dos transportes públicos a 
implantação de medidas como estas são imprescindíveis.

E o estabelecimento de parcerias com instituições de 
ensino e pesquisa públicas da região para realização de estudos 
e diagnósticos que fundamente a (re)formulação de programas 
e políticas públicas com vistas a superação da pobreza, do 
racismo, da violência, em especial a de gênero na região.

(BP): Há algo que a senhora gostaria de abordar que não foi 
perguntado por mim?

  (VRS):  A questão da democratização dos bens 
e meios de produção exige uma nova ética que na visão do 
Papa Francisco, e nossa também, deve resultar na garantia 
dos direitos dos povos do campo (acampados, assentados, 
assalariados do corte da cana, pequenos agricultores, 
comunidades quilombolas e de pescadores,...), pois, recursos 
naturais como a terra e a água tem importância fundamental 
não só para suprir as necessidades de sustento, mas também 
dá sentido aos seus modos de vida. Portanto, o campo não 
pode ser reduzido a um espaço de produção agrícola, pois é 
principalmente lugar de reprodução da vida!

Assim, reafirmamos nosso apoio às demandas dos 
(as) camponeses (as) inscritos na carta política da XV Romaria 
da Terra e das Águas, que ocorreu às margens do rio Paraíba 
em julho de 2016, sendo expressão de fé, da confiança em 
nossa gente e na justiça de suas causas. Sob a bênção Divina 
esperamos que as ações estruturais a essa transformação seja 
assumida urgentemente pelo governo municipal de Campos e 
por todos (as) aqueles (as) comprometidos com a construção 
de uma sociedade mais justiça, fraterna, sustentável social e 
ambientalmente!



JOSÉ ALVES DE AZEVEDO NETO

é o nono entrevistado da série 

O economista José Alves de Azevedo Neto,  técnico 
de Nível Superior da Agência UENF de Inovação- AgiUENF, 
possui também um título de Mestre em Planejamento Regional 
e Gestão de Cidades pela UCAM/Campos.  Na nona entrevista 
da série “Campos dos Goytacazes”, José Alves de Azevedo Neto 
esmiuça alguns dos argumentos chaves que têm sido utilizados 
pelo prefeito Rafael Diniz para justificar algumas das suas 
principais opções no modelo de gestão adotado a partir de 
janeiro de 2017, mostrando as incongruências existentes 
entre discurso e prática, principalmente entre que prometeu o 
candidato e o que entregou o prefeito eleito.

Além disso, José Alves de Azevedo Neto ilustra de 
forma bastante estruturada as principais razões pelas quais o 
município de Campos dos Goytacazes acabou não dando o 
devido o salto para frente após o início da entrada bilionárias 
dos recursos do petróleo no tesouro municipal.

BLOG DO PEDLOWSKI (BP): Em suas pesquisas o senhor 
vem levantando uma série de elementos sobre a dependência 
da economia de Campos dos Goytacazes em relação aos 
recursos gerados pela exploração do petróleo na bacia de 
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Campos, bem como sobre os desafios existentes para que 
se promova um processo de diversificação econômica que 
diminua essa dependência. Nesse sentido, quais foram suas 
principais descobertas e como estamos em termos de alcançar 
essa desejada diminuição da dependência em relação aos 
royalties do petróleo?

JOSÉ ALVES DE AZEVEDO NETO (JAAN): Antes 
de mais nada aproveito o espaço para dizer, que realizei a minha 
Dissertação de Mestrado em Planejamento Regional e Gestão 
de Cidades na UCAM, sobre   o Fundo de Desenvolvimento 
de Campos (FUNDECAM), orientado pelo professor José 
Luís  Vianna da Cruz, quando pude fazer algumas descobertas 
e constatar que a economia de Campos, ao longo da sua 
história, por ter como base a monocultura canavieira, construiu 
um quadro de concentração de renda, de desigualdade social 
e de pobreza, sequelas próprias de um sistema econômico 
monocultor.

Este quadro permaneceu durante os anos de 1970 
a 1990, transformando-se em um desafio às lideranças 
empresariais e políticas da região. Essas elites tiveram 
oportunidades de reverter tal conjuntura econômica e de 
dependência social, por meio da diversificação da economia 
local e não o fizeram, tanto na época dos fartos recursos do 
ciclo da agroindústria sucroalcooleira, quanto no ciclo do 
petróleo, ainda em vigor.

O que se percebe nesta conjuntura marcada pelo 
ciclo do petróleo, que os mandatários do poder local e gestores 
das rendas petrolíferas, optaram em se articular com a velha 
aristocracia rural, ao invés de se articularem com os agentes 
identificados com o setor de petróleo.
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Apenas para se ter   ideia da dimensão da aliança 
dos administradores municipais de outrora, com o 
segmento canavieiro, verificou-se que, o setor da indústria 
de transformação que se implantou em Campos, visando 
fornecer os seus produtos à Petrobras, recebeu de 2002 a 2014 
do FUNDECAM, o valor real de R$ 69,926 milhões, menos 
do que o setor sucroalcooleiro, cujo   valor real aportado nas 
atividades da indústria e da agricultura somaram o valor de 
R$ 105,360 milhões. Estes valores estão corrigidos até junho 
de 2018.

Assim, de acordo com esses dados, pode-se dizer,   
os governos que ocuparam a prefeitura antes do atual, 
promoveram     inversão de prioridade, no que se refere ao 
desenvolvimento local, dando clara demonstração de ausência 
de planejamento de curto, médio e longo prazo, o pior,  foram 
incapazes de promover uma política industrial municipal no 
sentido de se desenvolver o município de forma integrada, à 
cadeia de produção do petróleo, que fica,  à 100 km de Campos.

Além do mais, em virtude da alta soma financeira 
recebida pelo município de rendas do petróleo, poderiam, 
sim, atrair outras indústrias, seja do ramo alimentício, seja 
da confecção e de serviços tecnológicos e outros, construir, 
contudo, outras alternativas de cadeias de produção, gerar 
empregos e rendas no sistema econômico local, sem prescindir, 
obviamente, do capital intelectual existente nas  instituições de 
ensino e pesquisas de ponta da nossa cidade.

A construção dessas cadeias de produção, certamente, 
provocaria a independência da economia municipal, e ainda, 
protegeria o município de eventuais crises do mercado 
internacional do petróleo, como a que se vive atualmente. 
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Agora, no que se refere a alternativa de se diminuir 
a “petrodependência”, contemporânea, certamente, passa 
por uma discussão profunda e ampla com a sociedade civil 
organizada, arregimentando, os empresários, os sindicatos, 
os clubes de serviços, as universidades públicas e privadas, o 
governo municipal, em razão de  estarmos no fundo do poço, 
submersos numa conjuntura,  de crise social e econômica, sem 
precedentes na história.

Nesta mesma linha de raciocínio, sem esquecer, o 
setor da indústria petrolífera segmento estratégico para a 
região, sobretudo, a partir da implantação do Porto do Açu, 
no município vizinho de São João da Barra, que deve se 
transformar e se fortalecer numa base portuária de apoio 
offshore

Isso porque,   nos tempos da fartura financeira os 
agentes econômicos da nossa terra se furtaram ao jogo coletivo, 
acho que agora em face deste cenário de escassez de recursos 
financeiros,  o coletivo se constitui no caminho viável,  para se 
edificar a alternativa do sonhado  modelo de desenvolvimento 
aplicável, a realidade econômica e social  da Planície Goytacá.  

(BP): Após 1,5 ano de existência, como o senhor avalia o 
desempenho do governo comandado pelo prefeito Rafael 
Diniz em termos da entrega da sua principal promessa de 
campanha que era melhorar a eficiência da máquina pública 
do município de Campos dos Goytacazes?

(JAAN): Sinceramente acho que o choque de 
gestão anunciado na campanha eleitoral do ano de 2016, pelo 
candidato Rafael Diniz, não ocorreu. A máquina da prefeitura 
continua muito inchada, paquidérmica e ineficiente, entra 
gente todo dia.   Pode ser que ainda ocorra. A prestação de 



115

serviços por parte dos órgãos da prefeitura deixa muito a 
desejar.

Percebo que tudo aquilo que o prefeito eleito no 
primeiro turno com mais de 150 mil votos criticava do ponto 
de vista administrativo, continua fazendo. Infelizmente, a 
população acreditou que ele encarnava o tão desejado sonho 
de mudança de rumo da gestão da coisa pública, inovaria às 
práticas políticas, por conseguinte, haveria o rompimento 
da mentalidade oligárquica, traço forte da estrutura social 
campista. A realidade demonstra que nada mudou. “São os 
novos arautos trazendo as velhas mensagens”.

A guisa de exemplo, criticavam de forma veemente, 
a estrutura administrativa da prefeitura, alegavam sempre 
nos seus discursos, que a máquina pública estava totalmente 
inchada. Por conta do excesso de cargos criados pela Prefeita 
Rosinha, na intenção de aparelhá-la de acordo com os 
interesses dos vereadores da base governista da Câmara. E 
quando assumiu a prefeitura no dia primeiro de janeiro de 
2017, teve a oportunidade, juntamente, com a sua equipe de 
gestores qualificados, de encaminhar ao Poder Legislativo   a 
sua reforma administrativa ,   com o objetivo de enxugar 
as Secretarias, as Superintendências, as Diretorias, dando 
agilidade a máquina pública, maior eficiência e eficácia, com 
isso, prestar melhores serviços ao contribuinte sobrecarregado 
pelos altos impostos.

Infelizmente, o primeiro mandatário de Campos, 
manteve a antiga estrutura de cargos que tanto criticava, e o 
pior, continuou o processo de loteamentos deles, mediante a 
indicação dos ilustres edis. Do jeito e da maneira que se faziam 
no passado. Registra-se, sem contar a sua falta de coragem de 
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cortar os gastos de alguns contratos de empresas fornecedoras 
de bens e serviços herdados, do outro governo, principalmente, 
aos relacionados a área da saúde, onde se possui um dos maiores 
orçamentos do país, cujo valor poderá chegar ao final deste 
ano, em R$ 700 milhões. Talvez, essas sejam uma das razões 
da ineficiência da administração pública municipal, em que os 
reflexos negativos, comprometem, sobremaneira, as políticas 
públicas, nas diversas áreas sociais do município. 

(BP): Ao longo desse período inicial do governo Rafael 
Diniz, temos ouvido e lido diversas declarações do prefeito 
e de alguns de seus principais secretários sugerindo que o 
município de Campos dos Goytacazes vive a maior crise 
econômica de sua história, e que eles têm nas mãos uma 
espécie de “herança maldita” deixada pela administração 
da prefeita Rosinha Garotinho. Em sua opinião, a tese 
da herança maldita explica o descompasso que estamos 
presenciando entre as promessas de campanha e as práticas 
de governo? Por favor, elabore.

(JAAN):  Acho o argumento por parte do governo 
extremamente refratário. Todos sabiam, inclusive, o então 
vereador Rafael Diniz, fiscal do Governo Rosinha por 
quatro anos, que a prefeitura estava com a saúde financeira 
combalida. Declarar, após assumir os destinos de Campos, 
o desconhecimento do quadro de desequilíbrio financeiro e 
fiscal da prefeitura, na minha opinião, este discurso por parte 
do governo não convence. Claro, é inegável, a existência da 
herança maldita. Mas o que que o grupo político atual vem 
fazendo para mitigar ou reverter no curto e médio prazo a 
herança maldita?
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Gastaram, por exemplo, no primeiro quadrimestre de 
2018, conforme está no Balanço Orçamentário da Prefeitura, o 
valor de R$ 715,938 mil  na mídia local, na Superintendência 
de Trabalho e Renda, órgão responsável pelos cursos de 
qualificação de mão-de-obra, apenas, zeros reais e na 
Agricultura, setor estratégico,   relevante   na retomada do 
crescimento econômico local, o ordinário valor de R$ 124,950 
mil, num município, cuja economia   patina. Entendo que há 
alguma coisa errada. Ou seja, estamos diante de uma flagrante 
inversão de prioridade. Lamentável.

Acrescento ao contexto, houve melhora da receita 
total arrecadada da prefeitura de janeiro a abril de 2018, chegou 
ao valor de R$ 620,784 milhões e a do mesmo período de 2017 
ficou em R$ 505,469 milhões, esse crescimento de janeiro a 
abril de 2018 representou 22,79%. Sabe-se, ainda, que a dívida 
da prefeitura é alta. Só que do jeito que o atual grupo político 
administra a cidade, com toda a certeza, não irão muito longe. 
Os números acima não deixam dúvidas. O governo Diniz, 
como se vê, está preocupado com a sua imagem. Por que será?

(BP): Como o senhor vê o processo de descontinuação das 
políticas sociais herdadas de administrações anteriores, 
e mais especificamente aquelas voltadas para fomentar a 
geração de renda e empregos? Até que ponto a interrupção 
dessas políticas serviu para melhorar a eficiência do uso de 
recursos públicos em Campos dos Goytacazes

(JAAN):  Lamentável e triste, a postura do governo 
Diniz, ao cortar os programas sociais. Implementar ações de 
austeridade fiscal sobre a população necessitada demonstra, 
total insensibilidade do governo com as questões sociais. Há 
um exército de pessoas na periferia da cidade passando fome na 
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atual conjuntura. Estas medidas fiscalistas, apenas, contribuem 
para agravar e aprofundar o quadro de crise social, que hoje, 
castiga o município. Basta percorrer as principais avenidas da 
cidade, para se observar o aumento significativo, de cidadãos 
pedindo esmolas ou vendendo bala e outros produtos para 
manter a sobrevivência da família, nos semáforos.

Isso sem contar na redução do fluxo de renda 
corrente na economia, decorrente dos programas sociais que 
impacta, positivamente, a demanda do segmento    comercial 
de bens e serviços, porque não dizer, responsável, também, 
por contribuir para o desemprego. Somente no ano passado, 
o município perdeu 2.992 empregos com a carteira assinada, 
segundo o CAGED. Considero este número, um alto custo 
social para a cidade.

Diante deste cenário, esquecem, os competentes 
membros da equipe econômica do Governo Diniz, que o 
orçamento público, possui o seu aspecto fiscal, sim, mas o 
que adianta tentar “equilibrar a receita e a despesa” se o outro 
aspecto do orçamento, o da justiça social, encontra-se, em 
detrimento. A Economia é uma ciência social. Não há sentido 
algum ter um sistema econômico, onde o ser humano vive no 
seu profundo desconforto social. Assim não dá.   

(BP): Um dos grandes desafios que o município de Campos 
dos Goytacazes vem enfrentando desde a promulgação 
da chamada Lei do Petróleo é usar de forma efetiva os 
recursos bilionários aportados no tesouro municipal via o 
pagamento de royalties e participações especiais.  No tocante 
à atual administração, o senhor tem visto alguma mudança 
qualitativa no uso destes recursos em relação a outras 
administrações, especialmente no que se refere ao apoio ao 
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incentivo de ações estruturantes que garantam uma melhoria 
no desempenho econômico do nosso município?

(JAAN): Não. Se os recursos estivessem sendo usados 
de forma qualitativa, dentro do critério de racionalidade e 
obedecendo o princípio da economicidade, a mídia amiga do 
poder, deixaria de ter prioridade em detrimento de setores 
relevantes da nossa economia, como já dissemos anteriormente.

Em relação ao uso de recursos em ações estruturantes, 
infelizmente, não identifico, nenhum projeto até agora.

(BP): Tenho notado um grande desapontamento em muitos 
cidadãos que optaram por votar no prefeito Rafael Diniz e 
na sua promessa de mudança. Em sua opinião, existe mesmo 
esse desapontamento? E se sim, este desapontamento é justo 
ou vivemos uma situação de cobrança exagerada sobre um 
governo que nem chegou na metade da sua duração?

(JAAN): Existe desapontamento, sim, em todas as 
classes sociais, inclusive, tive acesso a pesquisa que confirma. 
Reconheço que esse sentimento é mais do que justo. O 
prefeito na campanha eleitoral fez várias promessas que não 
pode cumprir. Vendeu o que não tinha para entregar. Não há 
desculpas no sentido de afirmar que desconheciam o quadro 
caótico das contas públicas. O prefeito foi vereador de oposição 
por quatros anos. Alegar que o governo antecessor negava os 
seus pedidos de informações, não é uma justificativa plausível. 
Todos sabem, principalmente, os vereadores do que ocorre 
dentro da prefeitura. A informação chegava, com certeza, a ele 
de uma forma ou de outra.

(BP): Em sua opinião, quais têm sido até aqui os principais 
defeitos e qualidades do governo Rafael Diniz?
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(JAAN):  O principal defeito, reafirmo, constitui a 
falta de prioridades nos gastos públicos. A qualidade está na 
parceria do governo e as universidades.

(BP): O nosso município vive um momento muito delicado 
da sua história com altos níveis de desemprego e violência. 
Em sua opinião, quais passos deveriam ser adotados pelo 
prefeito Rafael Diniz para que possamos iniciar o processo 
de superação desse momento?

(JAAN): O primeiro passo no que diz respeito ao 
desemprego, o governo, deve ampliar os cursos de qualificação, 
sobretudo, em áreas ligadas a Tecnologia da Informação. Este 
segmento senti menos a crise econômica.  

Sobre a violência, o Prefeito, na sua esfera de 
competência deve ampliar as ações do guarda civil municipal 
integrada, às outras forças policiais do estado. No ensejo, 
solicitar ao Governador Pezão, atenção especial ao município, 
pois a população, sobretudo, a do Distrito de Guarus, vive 
sobressaltada com a escalada da violência. Inclusive, escolas 
estão sendo fechadas no bairro de Santa Rosa, pelo poder 
paralelo do tráfico da área, intimidando os alunos e os seus 
pais.  A situação lá é muito séria.  

(BP): Há algo que o senhor gostaria de abordar que não foi 
perguntado por mim?

(JAAN): Não. Muito obrigado.



CARLOS VALPASSOS

é o décimo entrevistado da série 

Detentor de um bacharelado em Ciências Sociais 
pela Universidade Estadual do Norte Fluminense de onde 
saiu para continuar seus estudos de pós-graduação na 
Universidade Federal Fluminense,  e agora professor adjunto 
no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal 
Fluminense (UFF) no Instituto de Ciências da Sociedade e 
Desenvolvimento Regional - Campos dos Goytacazes, Carlos 
Abraão Moura Valpassos sempre demonstrou uma capacidade 
inata para produzir reflexões apuradas sobre a nossa sociedade 
e dos problemas mais candentes que nela existem.

Na décima entrevista da série “Campos dos 
Goytacazes: entre becos e saídas”   Carlos Valpasoss aponta 
não aponta para descompassos e incongruências que cercam a 
gestão do prefeito Rafael Diniz, mas também sugere caminhos 
concretos para que sejam produzidas saídas duradouras para a 
crise em que estamos imersos a partir da implantação de uma 
visão estratégica de gestão.

Em relação a Carlos Valpassos, na minha 
experiência pessoal de convivência continuada a partir da 
sala de aula, é importante ressaltar que vejo nele uma das 
muitas demonstrações de que a Uenf, em que pesem seus 
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muitos defeitos e limitações, tem podido colaborar para o 
florescimento de um grupo de intelectuais que estão à altura 
dos desígnios mais elevados deixados por Darcy Ribeiro que 
almejava ter construído uma universidade onde não apenas se 
preparavam bons técnicos, mas principalmente profissionais 
dotados de uma consciência cidadã e atinados com a busca da 
superação das profundas injustiças sociais que prevalecem em 
nossa sociedade.

BLOG DO PEDLOWSKI (BP): O senhor iniciou há quase 
duas décadas uma série de pesquisas sobre os pescadores 
artesanais da Lagoa Feia.   Quais foram as principais 
transformações que ocorreram com este grupo, tanto do 
ponto de vista econômico como das condições em que eles 
trabalham e vivem?

  Carlos Abraão Moura Valpassos (CAMP):  Fiz 
trabalho de campo entre os pescadores de Ponta Grossa dos 
Fidalgos entre 2002 e 2006. A partir disso elaborei minha 
monografia de conclusão de bacharelado, na Uenf, e minha 
dissertação de mestrado, na UFF. Depois fui para o doutorado 
na UFRJ estudar outra temática, mas, como sempre morei em 
Campos, de tempos em tempos retorno à Ponta Grossa, para 
ver as pessoas que ajudaram no meu processo de formação.

Uma das questões que ainda hoje possui impacto na 
vida dos pescadores é a herança das intervenções do extinto 
Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS). A 
administração das águas, que antes se dava de modo “natural”, 
desde o final da década de 1970 se dá por meio das comportas 
do Canal das Flechas e pelo fluxo de uma rede de canais 
artificiais. E isso abre margem para debates, pois há diferentes 
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interesses em jogo na regulação do nível das águas: pescadores, 
fazendeiros etc.

Há que se pensar, também, nos impactos trazidos 
pelos órgãos de fiscalização ambiental, que interferem 
diretamente na atividade pesqueira. Esses órgãos tem que atuar 
em grandes áreas do território nacional e, por isso, acabam 
não podendo considerar as peculiaridades de cada local. Além 
disso, trabalham a partir de estereótipos, o que gera problemas. 
A questão do seguro defeso é um exemplo disso: interrompem 
a pesca por 3 meses para que ocorra a reprodução das espécies 
e pagam 1 salário mínimo ao pescador. Isso, feito dessa forma, 
tem impactos enormes para as pessoas. Em primeiro lugar, as 
espécies de peixes não se reproduzem todas no mesmo período. 
Isso significa dizer que diversas espécies não são protegidas 
por esse instrumento. Além disso, o pagamento de 1 salário 
mínimo pode não ser o suficiente para o sustento de uma 
família. É feito apenas um seguro defeso por residência, o que 
significa que se o marido pesca e a mulher vende o pescado, por 
exemplo, só um dos dois passará a ter renda. Se ele consegue 
retirar um salário e meio e ela consegue o mesmo, então eles 
conseguem produzir 3 salários por mês e, durante o defeso, 
passam a receber apenas um. No governo Arnaldo Viana havia 
um “defeso da prefeitura”, que abria frentes de trabalho para 
empregar pessoas que não eram contempladas pelo “defeso 
federal”. Esse é um tipo de política importante, mas outras 
também poderiam ser colocadas em ação. É preciso valorizar 
os pescadores e entender sua importância para a economia 
regional.

(BP): Ainda no tocante aos pescadores da Lagoa Feia, quais 
são os principais desafios que eles enfrentam neste momento 
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para continuarem seus modelos particulares de produção e 
reprodução social?

(CAMP):  Em tempos mais recentes, na gestão 
municipal anterior, houve em Ponta Grossa a implementação 
de uma política pública de habitação, o “Morar Feliz”. Isso 
alterou de modo drástico as dinâmicas de sociabilidade do 
arraial. Pois antes Ponta Grossa era um povoado de pescadores 
e “violência” era quando alguém bebia demais e ameaçava puxar 
uma faca. A partir da construção de um conjunto habitacional, 
se fortaleceu ali o tráfico de drogas e o lugar bucólico passou a 
conviver com violência armada.

Há uma disputa entre duas facções pelo domínio 
do tráfico e, no meio disso, ficam os moradores, que foram 
socializados em um contexto de povoado do interior e estão, 
agora, tendo que aprender   a conviver com um tipo inédito 
de violência para o local. Os noticiários regionais de tempos 
em tempos relatam algum evento ligado a essa disputa pelo 
controle do tráfico nas “casinhas” de Ponta Grossa. Já ouvi 
relatos de pescadores que tiveram que alterar o horário de suas 
atividades, pois não se sentiam seguros para sair às 4 horas da 
manhã para verificar suas redes de espera. Ao mesmo tempo, 
passou a existir uma grande preocupação em relação aos 
jovens, pois sua inserção no mundo do tráfico tornou-se uma 
possibilidade real, coisa distante do cenário de 10 anos atrás.

(BP):  Após 1,5 ano de existência, como o senhor avalia o 
desempenho do governo comandado pelo prefeito Rafael 
Diniz em termos da entrega da sua principal promessa de 
campanha que era melhorar a eficiência da máquina pública 
do município de Campos dos Goytacazes?
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(CAMP): O meio dia não cumpriu as promessas da 
aurora. É difícil falar de melhoria na eficiência da máquina 
pública num contexto onde houve redução de serviços públicos. 
O transporte público melhorou? Não. Tivemos investimentos 
em obras importantes na cidade? Não. Os hospitais funcionam 
de modo satisfatório e as unidades de saúde estão devidamente 
equipadas? Não. Rafael Diniz era vereador atuante, ele não 
surgiu como prefeito que não conhecia a cidade. Às vezes fico 
me perguntando se ele acreditava na possibilidade de ser eleito, 
pois parece que foi pego de surpresa e teve que se organizar 
às pressas para assumir a gestão. Logo no início ele pediu 
paciência e disse que precisava de um ano para colocar ordem 
na casa. É verdade que a antiga gestão não facilitou em nada 
a transição – muito pelo contrário -, mas foi justamente nesse 
primeiro ano que ele começou a quebrar suas promessas de 
campanha: fechou o restaurante popular e aumentou o preço 
da passagem.

O custo mensal do restaurante não era significativo 
para uma prefeitura como a de Campos. Optar pelo fechamento 
foi cruel com as pessoas que dependiam daquele serviço. 
E é aqui que entra o problema desse discurso da “eficiência”, 
pois o argumento na época foi de que os contratos possuíam 
irregularidades e que era necessário realizar um cadastro dos 
usuários que realmente estariam aptos a usufruir do serviço. 
Se o problema eram os contratos, pergunto: por que, um 
ano depois, não foram feitos ainda novos contratos, dessa 
vez regulares, para que o restaurante fosse reaberto? Além 
disso, acho que não entenderam direito que o restaurante 
era “popular” e não “restaurante para pessoas devidamente 
cadastradas que atendem a uma série de pré-requisitos”. Pois 
ali todo mundo podia realizar suas refeições e não apenas um 
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grupo selecionado com documento de autorização – como a 
prefeitura diz pretender fazer, caso realmente venha reabrir 
o restaurante. Muitas pessoas que usavam o serviço eram 
moradores de rua, artistas de rua, vendedores ambulantes 
etc. Muitos deles provavelmente não terão os documentos 
necessários para um eventual cadastro! Enfim, o argumento 
não era eficiência? O problema não era a irregularidade dos 
contratos? Então só resta concluir que não há eficiência quando 
não se tem contrato nem restaurante.

Em relação ao transporte público a situação também 
é complicada. Houve o aumento da passagem, mas até agora 
não ocorreu qualquer melhora no sistema de transporte. Isso 
teve impactos na economia local: prejudicou o deslocamento 
de pessoas. Há países que, como política social, ofertam o passe 
livre para pessoas em situação de desemprego. Em Campos, no 
contexto de crise e com uma parcela significativa da população 
sem trabalho, o governo quase triplicou o preço da passagem. 
Como uma pessoa, sem renda, vai sair do interior do município 
para procurar emprego nessas circunstâncias?

A cidade ficou meses com uma iluminação pública 
que começava a demandar uma redefinição da palavra 
“precariedade”. A limpeza pública ia no mesmo caminho: 
entulhos acumulados nas áreas periféricas da cidade e mato 
alto para todo lado. Se existe eficiência, ela não é visível, nem 
sentida. Não sei se faltaram recursos à nova gestão, mas tenho 
certeza de que faltou sensibilidade – assim como “eficiência”.

Ainda temos mais dois anos e meio de governo, mas 
o trabalho agora inclui, também, desfazer a primeira impressão 
criada, embora o dito popular seja de que “ninguém tem duas 
oportunidades para gerar uma primeira boa impressão” – que 
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é a que fica. Há, no entanto, tempo para tentar não entrar para a 
história como a decepção que tem sido até o momento. Espero, 
sinceramente, que esse tempo seja aproveitado.

(BP):  Ao longo desse período inicial do governo Rafael 
Diniz, temos ouvido e lido diversas declarações do prefeito 
e de alguns de seus principais secretários sugerindo que o 
município de Campos dos Goytacazes vive a maior crise 
econômica de sua história, e que eles têm nas mãos uma 
espécie de “herança maldita” deixada pela administração 
da prefeita Rosinha Garotinho. Em sua opinião, a tese 
da herança maldita explica o descompasso que estamos 
presenciando entre as promessas de campanha e as práticas 
de governo? Por favor, elabore.

(CAMP):  A antiga gestão não fez bom uso dos 
recursos abundantes a que teve acesso. Gastou milhões de 
reais para construir a Cidade da Criança e o CEPOP, mas 
deixou as escolas funcionando precariamente, em prédios 
deteriorados pelo descaso, os hospitais sem material básico de 
funcionamento e o transporte público à deriva, dependente 
de vans e lotadas irregulares. Todavia, isso não justifica as 
ações da atual gestão. Por exemplo: quanto custa a realização 
das eleições para diretores das escolas municipais? Seria algo 
simples de realizar, mas não há motivação para isso, pois os 
interesses políticos estão acima dos problemas técnicos que 
Rafael Diniz afirmava querer solucionar. Para defender a 
maioria na câmara e aprovar seus projetos impopulares, Rafael 
Diniz deixa a situação tal como está, para não desagradar 
os vereadores que indicaram os diretores das escolas. Não é 
uma questão de crise ou falta de recursos, é uma opção que, 
se pode ser politicamente justificada, dificilmente poderá ser 
moralmente justificada.
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O discurso da crise era aceitável no início da gestão. 
Após quase dois anos de governo, já houve tempo suficiente 
para adequar os gastos. A receita do município é significativa 
e ficar repetindo que há uma crise não gera legitimidade 
para onerar ainda mais a população. Rafael Diniz criticava 
abertamente o aparelhamento e o inchaço da máquina pública. 
Isso foi resolvido? Diante das dificuldades de alterar as práticas 
políticas já solidificadas, o “governo do novo” decidiu preservar 
o “velho” e adotou o discurso da crise para maquiar suas ações.

A arrecadação municipal teve um aumento 
significativo de 2017 para 2018. Na entrevista que o economista 
José Alves de Azevedo concedeu ao senhor, neste blog, ele 
lembrou algumas questões cruciais: entre janeiro e abril de 
2018, o município arrecadou R$620,784 milhões, enquanto 
no mesmo período de 2017 a arrecadação foi de R$505,469. 
Mesmo que haja “crise”, essa crise tem sido politicamente 
trabalhada para se transformar em discurso legitimador de 
uma política que prejudica a população mais vulnerável da 
cidade. A Prefeitura passou a arrecadar aproximadamente 
R$115 milhões a mais que no ano anterior, mas manteve 
exatamente o mesmo discurso, como se a situação fosse a 
mesma. Há uma notável falta de organização e de planejamento 
estratégico. Como tudo parece funcionar no esquema “quando 
o fogo aparecer, apagaremos o incêndio”, então a ingerência do 
planejamento e das ações é sempre camuflada pelo argumento 
já desgastado da “herança maldita” e da “crise”.

(BP): Como o senhor vê o processo de descontinuação das 
políticas sociais herdadas de administrações anteriores e, 
mais especificamente, aquelas voltadas para fomentar a 
geração de renda e empregos? Até que ponto a interrupção 
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dessas políticas serviu para melhorar a eficiência do uso 
de recursos públicos em Campos dos Goytacazes? No caso 
particular dos pescadores artesanais, houve algum impacto?

(CAMP):  É importante frisar que o fim dessas 
políticas sociais atingiu diretamente a população mais pobre 
da cidade. A parcela mais prejudicada com esses cortes 
foi justamente a população que mais dependia de auxílio 
por parte do poder público. Há meses atrás publiquei uma 
coluna mencionando o caso de um paciente que chegou a um 
posto de saúde da baixada queixando-se de dores. O médico 
providenciou o atendimento, mas disse que ele precisaria de 
um medicamento que estaria disponível em um hospital na 
região central de Campos. O senhor então disse que voltaria 
para casa e esperaria a dor passar, pois não teria condições 
de pagar R$11 de passagem – para ele e sua esposa, de quem 
precisava como acompanhante. Essa história ilustra um pouco 
da situação, pois o aumento nas passagens chegou a inviabilizar 
o deslocamento de inúmeras pessoas.

Com o fechamento do restaurante popular, a situação 
ainda piorou. Imagine o caso desse senhor: ele poderia vir à 
sede do município com sua esposa, procurar o hospital, pegar 
seus medicamentos, almoçar no restaurante popular e retornar 
para casa. Tudo custaria R$6,00, para ele e sua esposa. Com o 
fim dessas políticas sociais, movimentos considerados simples, 
para a classe média, se tornaram impraticáveis para as camadas 
mais pobres da população.

No que diz respeito aos pescadores artesanais, 
é preciso lembrar que, embora eles morem em uma área 
considerada “rural”, eles não ficam apenas lá. Eles se deslocam 
para comprar combustível e utensílios de pesca, por exemplo. 
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Com o aumento dos custos de transporte, seus gastos foram 
também impactados, o que não necessariamente é transferido 
para o consumidor final. Além disso, essa população também 
precisa se deslocar para vender o pescado ou para realizar 
procedimentos de saúde, ou qualquer outro tipo de atividade. 
O fim das políticas de auxílio social não veio acompanhado de 
melhoria nos serviços, o que significa dizer que a qualidade de 
vida da população do interior foi prejudicada e encarecida – ao 
mesmo tempo.

(BP): Um dos grandes desafios que o município de Campos 
dos Goytacazes vem enfrentando desde a promulgação 
da chamada Lei do Petróleo é usar de forma efetiva os 
recursos bilionários aportados no tesouro municipal via 
o pagamento de royalties e participações especiais.   No 
tocante à atual administração, o senhor tem visto alguma 
mudança qualitativa no uso destes recursos em relação a 
outras administrações, especialmente no que se refere ao 
apoio ao incentivo de ações estruturantes que garantam uma 
melhoria no desempenho econômico do nosso município, 
especialmente no setor da pesca artesanal?

(CAMP):  Os recursos dos royalties nunca foram 
empregados de modo razoável em Campos. Tivemos obras que 
não se convertem em uma herança positiva para as próximas 
gerações. A cidade carece de áreas verdes, de parques e espaços 
recreativos. O CEPOP não cumpre essas funções: é um espaço 
cinza e quente, pouco aproveitado para eventos, pois seu uso 
envolve gastos elevados e, por isso, só pode receber eventos de 
maior porte. As verbas dos royalties poderiam ter sido usadas 
para suprir carências desse tipo, mas não foram no passado e 
dificilmente serão agora.
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(BP): Tenho notado um grande desapontamento em muitos 
cidadãos que optaram por votar no prefeito Rafael Diniz e 
na sua promessa de mudança. Em sua opinião, existe mesmo 
esse desapontamento? E se sim, este desapontamento é justo 
ou vivemos uma situação de cobrança exagerada sobre um 
governo que nem chegou na metade da sua duração?

(CAMP): Qualquer pessoa que caminhe pelo centro 
da cidade terá essa impressão de frustração da população 
em relação à gestão de Rafael Diniz. A questão é simples: a 
população não sentiu qualquer impacto positivo, mas sentiu os 
impactos negativos dos diversos cortes. É certo que o governo 
não chegou na metade do seu tempo, mas nesse tempo as 
pessoas perceberam que as lâmpadas das ruas pifaram, que 
o mato cresceu, que as escolas e hospitais não funcionam 
satisfatoriamente e que o transporte público, que antes 
funcionava à base das gambiarras das lotadas, agora sequer 
funciona. O desapontamento dos cidadãos é justo: a qualidade 
de vida em Campos piorou na medida em que houve uma 
queda na qualidade dos serviços públicos.

(BP): Em sua opinião, quais têm sido até aqui os principais 
defeitos e qualidades do governo Rafael Diniz?

(CAMP):  Vamos começar pelas qualidades. 
Aparentemente o governo de Rafael Diniz não produziu uma 
impressão de eficiência, mas também não gerou uma imagem 
ligada à corrupção. Isso mantém algum grau de legitimidade, 
pois faz com que ainda se acredite nas boas intenções, apesar 
da ineficiência, mas isso acaba sendo atenuado pela repetição 
interminável do discurso da crise. Todavia, e aqui chegamos 
a alguns dos problemas da gestão, esse discurso já perdeu 
seu poder atenuante. Há dois discursos articulados que são 
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utilizados por essa gestão: 1) Tudo é justificado pela crise 
que impede outros caminhos; 2) Estamos dialogando com 
a população para encontrar saídas. Nenhum dos discursos é 
pleno.

No que diz respeito ao primeiro, entendo que 
existem problemas orçamentários, mas que as prioridades 
do governo são questionáveis. Gasta-se mais em propaganda 
e mídia, como lembrou José Alves de Azevedo, do que com 
Emprego e Renda ou com a Secretaria de Agricultura. Então, 
a questão não é simplesmente a crise, mas sim quais são as 
ações tomadas dentro desse contexto – o que pode atenuar ou 
acentuar os efeitos da crise. Tenho a impressão de que muitas 
das ações tomadas não tem atenuado nada. Como o senhor 
bem mencionou em uma publicação recente do seu blog, a 
Prefeitura diz viver uma crise sem precedentes, mas opta por 
comprar aparelhos celulares caros para os altos escalões.

O segundo modelo discursivo adotado pela gestão 
Diniz também é problemático e já não tem crédito. Dizem que 
estão dialogando com a população, mas quando fazem isso – e é 
bem comum que nem isso seja feito – é apenas para, no final das 
contas, fazerem o que bem querem, contrariando as demandas 
da população. A pior parte é que acreditam que podem ganhar 
tempo e esquivar-se eternamente das críticas com o mantra do 
“estamos em diálogo constante com a população para superar 
esses problemas vivenciados em Campos”.

Nesse sentido, acredito que um problema explícito 
seja a falta de planejamento estratégico.

(BP): O nosso município vive um momento muito delicado 
da sua história com altos níveis de desemprego e violência. 
Em sua opinião, quais passos deveriam ser adotados pelo 
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prefeito Rafael Diniz para que possamos iniciar o processo 
de superação desse momento?

(CAMP):  É preciso investir em planejamento 
estratégico para as diferentes secretarias. As secretarias 
precisam trabalhar de modo articulado e não de modo 
independente. Há que se planejar as ações e não improvisar 
no dia a dia de acordo com as demandas. Em um contexto de 
crise, a Prefeitura deve movimentar a economia. Poderíamos, 
por exemplo, projetar programas de valorização e compra 
dos produtos de agricultores e pescadores locais e seu uso em 
escolas e também no restaurante popular que se prometeu 
reabrir. Isso, além de reduzir custos, geraria trabalho e renda. 
É uma questão que demanda planejamento estratégico e 
vontade política.

A questão dos programas de habitação popular 
também precisa ser repensada, pois ela está diretamente 
associada ao problema da violência. As manchas criminais 
não se distribuem de modo igualitário no mapa da cidade. 
Elas se destacam em áreas específicas, em muitos casos 
onde estão os conjuntos habitacionais que, mal planejados, 
colocaram lado a lado pessoas oriundas de áreas controladas 
por diferentes facções. Isso sim é uma herança maldita que 
possui impactos diretos nos índices de violência, mas que 
também afeta diferentes esferas da sociedade, como, por 
exemplo, os estudantes da rede pública que encontram nos 
caminhos das escolas e também em seus ambientes internos 
os desdobramentos das disputas entre as diferentes facções. 
Essa é uma questão de primeira importância para Campos, 
pois não é possível imaginar que se pode segregar a violência. 
Há que se trabalhar sobre essas questões.
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(BP): Há algo que o senhor gostaria de abordar que não foi 
perguntado por mim?

(CAMP):  Gostaria apenas de parabenizá-lo pelo 
trabalho de informação realizado aqui neste blog.



ÉRICA TEREZINHA DE ALMEIDA

é a décima primeira entrevistada da série 

A professora Érica Terezinha de Almeida possui 
graduação em Serviço Social pela Universidade Federal 
Fluminense (1987), e obteve seus título de Mestre e Doutora 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também em 
Serviço Social. A professora Érica Almeida é atualmente 
professora associada do Departamento de Serviço Social de 
Campos, da Universidade Federal Fluminense em Campos 
dos Goytacazes, onde também atua no Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento Regional, Ambiente e 
Políticas Públicas (PPGDAP).

A professora Érica Terezinha de Almeida coordena 
ainda o Núcleo de Pesquisa em Dinâmica Capitalista e Ação 
Política (NETRAD), onde desenvolve pesquisas relativas às 
Políticas Sociais, à relação entre Trabalho e Direitos e Política 
Social. 

Mais recentemente, a professora Érica Terezinha de 
Almeida coordenou projetos de pesquisa e de extensão ligados 
aos desafios postos aos catadores de materiais recicláveis de 
Campos dos Goytacazes após o fechamento do lixão local em, 
especial, a garantia do direito ao trabalho. Nessa capacidade, 
ela foi agraciada em 2017 com o troféu “Amiga do Catador” 
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que foi entregue pelo Movimento Nacional de Catadores de 
Materiais Recicláveis (MNCR) durante a Expocatadores que 
foi realizada em Brasília.

Na décima-primeira entrevista da série “Campos dos 
Goytacazes: entre becos e saídas”, a professora Érica Terezinha 
de Almeida oferece uma análise compreensiva acerca dos 
problemas afetando a aplicação da Política Nacional dos 
Resíduos Sólidos em Campos dos Goytacazes,   e traça ainda 
um raio-X bastante detalhado da forma pela qual a gestão do 
prefeito Rafael Diniz (PPS) vem administrando o município 
de Campos dos Goytacazes, especialmente na forma que 
foram eliminados as políticas sociais que amenizam os graves 
problemas gerados pela desigualdade social existente.

BLOG DO PEDLOWSKI (BP): Um dos temas que 
mobilizam suas atividades enquanto docente e pesquisadora 
da Universidade Federal Fluminense é a questão do que 
podemos chamar de “indústria do lixo” e dos problemas que 
existem em torno da efetiva aplicação da Política Nacional dos 
Resíduos Sólidos (PNRS) que foi estabelecida pela Lei 12.305 
de 2010.   O que a senhora pode nos falar sobre os fatores 
que impedem a efetiva aplicação da PNRS, especialmente no 
município de Campos dos Goytacazes?

Érica Terezinha de Almeida (ETA): Os 19 anos 
de tramitação da PNRS no Congresso Nacional antes da 
sua sanção pelo presidente Lula, em 2010, nos dá algumas 
pistas sobre os conflitos de interesse em torno do que 
você chamou de “indústria do lixo”, especialmente, com o 
processo de valorização dessa cadeia, com as inovações. As 
novas tecnologias associadas à transformação de “lixo” em 
matéria–prima (ou matéria –seconda) para a produção de 
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novas mercadorias deu um novo fôlego à “indústria do lixo” 
ao possibilitar a reciclagem de novos materiais para além 
das tradicionais sucatas de ferro e do papelão. A PNRS surge 
da necessidade de se enfrentar não apenas o problema do 
tratamento dos resíduos, nas suas diferentes formas, como 
ela é muitas vezes citada, mas, sobretudo, para trazer à tona a 
necessidade da sociedade e do governo pensar, conjuntamente, 
os desafios postos pelo novo padrão de produção ancorado 
na produção de mercadorias cada vez mais descartáveis; daí a 
centralidade não só da reciclagem, mas, também, da redução 
da produção de mercadorias(valor de troca) desnecessárias do 
ponto de vista da reprodução social e do reaproveitamento das 
mesmas. Nesse sentido, a PNRS é um avanço e representa a 
possibilidade de enfrentarmos socioambientalmente uma das 
mais graves expressões da questão urbana que é a geração de 
resíduos. Em Campos, a gestão anterior de Rosinha Garotinho, 
fez exatamente o que muitos municípios fizeram: - substituíram 
o lixão pelo aterro sanitário de Conselheiro Josino sem, no 
entanto, se preocuparem com as centenas de trabalhadores 
e trabalhadoras, jovens, adultos e idosos que sobreviviam da 
catação de recicláveis no espaço do lixão ou aterro controlado 
da Codin. Ou seja, seguiram as orientações da PNRS para 
fechar o lixão até o ano de 2014, mas não criaram alternativas 
de inclusão socioeconômica dos catadores do lixão e nem 
apresentaram um plano municipal de resíduos sólidos, como 
também preconiza a mesma PNRS. Na verdade, desde 2011, 
havia uma pressão em torno do fechamento do lixão por 
conta do projeto de privatização do aeroporto Bartholomeu 
Lizandro, próximo do lixão e em virtude da finalização 
do projeto do aterro sanitário de Conselheiro Josino, 
administrado pela Vital Engenharia Ambiental.  A organização 
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e o protagonismo político dos catadores e a sua vinculação ao 
Movimento Nacional de Catadores de Recicláveis, o MNCR, 
além dos vínculos de apoio com outras Instituições, como por 
exemplo as Universidades, foi fundamental tanto no que se 
refere à recusa das propostas oferecidas pelo Governo quanto 
para a implementação de um conjunto de ações por parte 
do governo Rosinha Garotinho. Dentre elas, destacam-se o 
pagamento de seis parcelas, no valor de um salário mínimo, 
a aproximadamente 500 catadores, logo após o fechamento 
do lixão, a contratação de 130 catadores como assalariados da 
Empresa Vital Engenharia Ambiental, a construção de dois 
novos Galpões para as cooperativas de Catadores, RECICLAR 
e CATA SOL, e a cessão da Central de Triagem da Codin para 
a terceira cooperativas, a NOVA ESPERANÇA. Além disso, 
a vitória dos catadores no que se refere a uma Ação Civil 
Pública contra a Prefeitura, em 2015, fez com que o Governo 
transferisse as 140t/mês da coleta seletiva realizada pela Vital 
para as cooperativas Reciclar e Cata Sol, já que as mesmas eram 
enviadas anteriormente para uma ONG chamada SACI, desde 
os anos de 1997. Ainda que lentamente e, sempre, por pressão, 
fosse dos catadores, fosse da Defensoria e/ou do Ministério 
Público, o Governo anterior respondeu a um conjunto de 
demandas postas pela nova PNRS, sobretudo no que se refere 
ao aterro sanitário, à coleta seletiva e ao protagonismo dos 
catadores nesta nova ordenação da política de resíduos.

(BP):  Um dos principais elementos estruturais da execução 
da PNRS tem a ver com o apoio às atividades realizadas pelos 
catadores que são responsáveis por 90% do material que é 
coletado para reciclagem no Brasil. Nesta questão, como se 
encontra o município de Campos dos Goytacazes em termos 
do estabelecimento de estruturas de apoio às atividades deste 
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segmento, de forma a permitir que os seus membros possam 
aumentar o nível de renda obtido com a coleta de resíduos 
sólidos passíveis de serem reciclados?

(ETA): Dando continuidade ao que apresentei 
na resposta anterior, o “negócio da reciclagem” no país é 
extremamente rentável porque seu custo com força de trabalho 
é zero. Ou seja, a cadeia de reciclagem pode ser comparada ao 
que Chico de Oliveira chama de ornitorrinco, ou seja, há um 
processo produtivo que associa o que há de mais avançado em 
termos de inovação tecnológica com o que há de mais precário, 
desprotegido e insalubre, que é o trabalho dos catadores nas 
ruas e nos lixões. É graças a esse trabalho superexplorado que 
os recicláveis chegam às indústrias. Aliás, cabe lembrar que 
além de realizarem um trabalho completamente gratuito para 
a sociedade e para as empresas recicladoras, os catadores são 
vítimas dos intermediários ou sucateiros que, também, obtêm 
seus ganhos nos baixos preços que pagam nos recicláveis 
oferecidos pelos catadores. Em pesquisa sobre a cadeia local 
de recicláveis, identificamos, em 2014, apenas três grandes 
compradores. São eles que negociavam com pequenos e 
médios sucateiros da região Norte e Noroeste Fluminense, 
que por sua vez, compram dos catadores de lixão e de rua 
dessas mesmas regiões. Não podemos nos esquecer de que 
os recicláveis, hoje, possuem cotação na bolsa de valores; são 
commodities, altamente lucrativas e que compõem, cada vez 
mais, o processo produtivo de inúmeras mercadorias, o que 
vem fazendo com que cresça a demanda por esses resíduos. 
Segundo estudos de especialistas, o Brasil perde R$8 bilhões de 
reais/ano com a ausência e/ou insuficiência da coleta seletiva e, 
consequentemente, do seu aproveitamento para a reciclagem. 
Em Campos, acontece a mesma coisa, já que a Coleta Seletiva 
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não tem gozado de centralidade enquanto política pública de 
caráter econômico e socioambiental.

No governo anterior eram coletados 140t/mês 
por intermédio da coleta seletiva, o que significava 3,8% do 
total dos resíduos recicláveis. Isto significa que 96,2% dos 
recicláveis são aterrados, contrariando a PNRS e a perspectiva 
socioambiental que é radicalmente contra o aterro de resíduos 
que podem ser reciclados e reaproveitados. E quem perde 
com esse desperdício são os catadores, que poderiam estar 
melhorando o seu rendimento, e a sociedade, que ainda é 
obrigada a conviver com padrões ambientais arcaicos que 
contribuem para a geração do efeito estufa e, acreditem, ainda 
pagamos por isso, já que o aterro de Conselheiro Josino cobra 
por tonelada aterrada. Ou seja, não é preciso saber matemática 
para ver que estamos levando prejuízo. É verdade que 17,4% 
dos municípios brasileiros ainda têm lixão e que só 30% 
fazem coleta seletiva. São índices bastante preocupantes se 
considerarmos que o Brasil assinou o acordo do clima de Paris 
e assumiu ampliar a coleta seletiva, que é responsabilidade dos 
municípios, para 10% em cada município. No caso de Campos, 
embora tenham sido realizados esforços no sentido de ampliar 
a coleta seletiva no passado, ela é muito tímida e, as mudanças 
operadas no governo atual de Rafael Diniz com a redução 
do contrato de prestação de serviços da Vital Engenharia 
Ambiental, reduziu ainda mais esse percentual. Estas 
mudanças, sem um incremento nas cooperativas, fez com que 
o rendimento das cooperativas diminuísse consideravelmente 
a partir de dezembro de 2016.Todavia, a criação de mais 
uma cooperativa, em 2017, a RENASCER, totalizando quatro 
cooperativas de catadores, poderia potencializar a coleta 
seletiva no município. Ninguém faz coleta seletiva melhor do 
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que os próprios catadores que, além do interesse ambiental e 
econômico, podem fazer uma excelente educação ambiental 
nos domicílios. Para que isso ocorra, é preciso que o município 
contrate as cooperativas para este trabalho, ao invés de insistir 
na contratação de grandes empresas para tal atividade. Esta 
parceria entre cooperativas e município é uma excelente 
estratégia de socialização da riqueza por intermédio de 
contratos dignos que, por sua vez, representarão não apenas 
a melhoria dos rendimentos dos catadores, mas, também, a 
melhoria das condições de trabalho (pagamento do INSS, 
equipamentos de proteção, aquisição de novos equipamentos 
e maquinários), a criação de novas vagas, a ampliação dos 
negócios das cooperativas, a comercialização em rede, dentre 
outras melhorias. Não podemos nos esquecer de que o 
município de Campos encontra-se com uma taxa de 15% de 
desempregados. Cabe salientar, que o município de Campos, 
em função da crise da agroindústria sucroalcooleira, desde os 
anos de 1990, vem apresentando índices de desemprego acima 
da média nacional, o que indica a dificuldade na criação de 
postos de trabalho. Cabe destacar, também, que tanto a cadeia 
do petróleo quanto o porto do Açu não darão respostas no 
que se refere ao acolhimento de uma parcela da população 
menos escolarizada e que sempre ocupou o mercado informal 
de trabalho. Nesse sentido, é preciso rediscutir a cadeia da 
reciclagem e o seu papel no sentido de oferecer postos de 
trabalho decente e protegido a trabalhadores e trabalhadoras 
que não tiveram outras ocupações no mercado de trabalho 
local senão as precarizadas, mal remuneradas e desprotegidas. 
Essa é a questão apresentada pelos catadores. Na minha 
opinião, ela constitui um problema público merecedor da 
atenção dos governantes e da sociedade. O que não pode é 
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pensar as cooperativas de catadores como empreendimentos 
privados que podem prescindir de políticas públicas. Cabe 
ao poder público, e a sentença dada em primeira instância, e 
assegurada em segunda instância, prevê que o Poder Público 
municipal assuma a infraestrutura necessária e a contratação 
das cooperativas para a finalidade da coleta seletiva. Penso 
que já é hora do Governo de Rafael sanar essa dívida com os 
catadores, que durante 25 anos realizaram gratuitamente os 
serviços de coleta seletiva no lixão, correndo todos os riscos no 
que se refere às doenças, como alergias, hipertensão, diabetes, 
pneumonia, doenças de pele, tuberculose, HIV, aos acidentes 
com os tratores e caminhões e às mortes, também em virtude 
desses acidentes.   

(BP): Após 1,5 ano de existência, como a senhora avalia o 
desempenho do governo comandado pelo prefeito Rafael 
Diniz em termos da entrega da sua principal promessa de 
campanha que era melhorar a eficiência da máquina pública 
do município de Campos dos Goytacazes?

(ETA):  Na minha opinião, o conceito de eficiência 
e a sua primazia na agenda governamental está diretamente 
ligada à matriz neoliberal e ao discurso de austeridade fiscal 
que, na verdade, tem representado o desmonte dos direitos 
sociais, da Seguridade Social e de um padrão de regulação 
social assentado na cidadania universal. Sendo assim, não 
dá para pensar a eficiência da máquina pública desassociada 
da sua atividade fim que é o de prestar serviços públicos de 
qualidade para a população, em especial, para as parcelas da 
classe que vive do trabalho que mais precisam das Políticas 
Públicas. Não podemos nos esquecer de que mais de 70% 
dos trabalhadores e suas famílias, em Campos, se encontram 



143

em situação de pobreza, no sentido restrito desta concepção. 
Precisamos nos lembrar de que a pobreza em nosso país é 
atravessada por um conjunto de outras expressões para além da 
ausência e/ou insuficiência de renda. A essa situação associam-
se a precarização do mundo do trabalho, a inexistência e/ou 
a precarização dos serviços públicos, a não universalização 
dos direitos sociais, a condição precárias das moradias e dos 
bairros e, mais recentemente, a presença de poderes paralelos 
e armados nas favelas e periferias e o crescimento da violência, 
ameaçando a sociabilidade cotidiana desses trabalhadores. 
Em contrapartida, encontramos um espaço público cada vez 
mais privatizado, menos democrático e menos representativo 
do ponto de vista dos interesses dos diferentes segmentos que 
compõem a sociedade, demonstrando uma profunda assimetria 
no acesso aos recursos do Orçamento Público. Embora o 
Governo local conte com profissionais e intelectuais que eu 
respeito e considero bastante “eficientes” do ponto de vista do 
reconhecimento das necessidades públicas, penso que o chefe 
do Executivo não tem proporcionado a estas pastas nem a 
centralidade, nem os recursos necessários para que eles possam 
reconstruir suas agendas. É muito desconfortável e deselegante 
confiar uma secretaria sem um orçamento adequado a um 
amigo. Além disso, a continuidade da contratação por RPA em 
detrimento dos concursos e concursados reproduz o mesmo 
padrão de política que eles nos prometeram encerrar. 

Um outro traço muito semelhante ao do governo 
anterior, duramente criticado, e que me pareceu relevante 
na derrota do projeto anterior, foi a forma centralizada e 
verticalizada de fazer política pública no município. Grosso 
modo, embora importantíssimo, a forma como o programa 
de habitação popular foi implementado nos governos 
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Rosinha Garotinho foi a grande responsável pelo seu segundo 
mandato, assim como pela derrota de Chicão. Quero chamar 
atenção, com esse exemplo, para a ausência de participação 
popular na construção das políticas públicas e da reiteração 
do velho clientelismo, seja na seleção dos beneficiários, aliás, 
como aconteceu no Cheque – Cidadão, seja na definição 
das necessidades e prioridades sociais. Não tenho dúvida 
de que a ausência dos interesses populares, bem como de 
suas prioridades nas políticas públicas locais, foram e, ainda 
serão, aspetos importantes na alternância do poder político 
em Campos, nem que isso signifique retornar a governos 
anteriores, já derrotados nas urnas. Bem, mas esse é um tema 
mais complexo.   

(BP): Ao longo desse período inicial do governo Rafael 
Diniz, temos ouvido e lido diversas declarações do prefeito 
e de alguns de seus principais secretários sugerindo que o 
município de Campos dos Goytacazes vive a maior crise 
econômica de sua história, e que eles têm nas mãos uma 
espécie de “herança maldita” deixada pela administração 
da prefeita Rosinha Garotinho. Em sua opinião, a tese 
da herança maldita explica o descompasso que estamos 
presenciando entre as promessas de campanha e as práticas 
de governo? Por favor, elabore.

(ETA):   Então, desde os primeiros cortes realizados 
pelo governo atual em nome da “herança maldita” nos 
programas assistenciais e outros de grande impacto social, 
venho acompanhando a análise dos especialistas sobre o 
orçamento local e seu crescimento em 2018. Além disso, 
diferente do governo anterior, que cortou 20% em todos os 
convênios e secretarias, o governo atual cortou, de maneira 
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centralizada e autoritária, exatamente os programas que, em 
campanha, o prefeito afirmou que iria manter. Ora, ou o 
prefeito não acompanhava a economia brasileira no pós-Golpe 
de 2016, em especial, os cortes nos investimentos na cadeia 
do petróleo e gás que afetou drasticamente o desemprego 
na região, ou o prefeito usou de cinismo, afirmando algo 
que ele não poderia ou não gostaria de dar continuidade. 
De todo modo, ele errou, assim como erraram os vereadores 
que lhe deram apoio tanto no cancelamento do Programa de 
Transferência de Renda municipal quanto dos programas 
de passagem social e Restaurante Popular, para citar os mais 
emblemáticos. É, no mínimo, ingenuidade política, eliminar 
três dos mais importantes programas sociais de enfrentamento 
à extrema pobreza, em um momento de aprofundamento do 
desemprego combinado com uma retração da proteção social 
em nível nacional com o (des)governo de Temer. Pra não 
me alongar muito, eu gostaria de chamar atenção para dois 
aspectos do Governo atual de Rafael Diniz: - a sua vitória em 
primeiro turno contra o modo de governar dos Garotinhos 
e, paradoxalmente, a implementação das práticas políticas 
tradicionais rejeitadas na eleição (centralização, ausência de 
debate público e clientelismo). 

É um completo desrespeito aos seus eleitores que 
o escolheram exatamente para fazer diferente. Rafael é a 
principal vítima do seu discurso, completamente vazio, 
sem chão, sem nenhuma referência na realidade. E isso, sem 
dúvida, provoca uma imensa descrença na política e na nossa 
capacidade de intervir neste quadro. Ganhar em primeiro 
turno de um adversário como os Garotinhos, em praticamente 
todas as zonas, significa um grau de consentimento que é muito 
difícil de construir, sobretudo em uma sociedade tão desigual 
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como a nossa. O prefeito foi eleito pelos trabalhadores pobres, 
em sua maioria. Ele não poderia se comportar como se fosse 
um candidato “da pedra”, representante das classes médias. 
Esse patrimônio eleitoral que ele conquistou na sua eleição 
não é seu; foi fruto da conjuntura e do legado político dos 
Garotinhos e, também, da “fraqueza” das demais candidaturas. 
Isso se explica pelos baixíssimos índices de aprovação já no 
primeiro ano de governo e que tem uma relação direta com os 
cortes nos programas sociais, ao contrário do que ele afirmou 
para o seu eleitorado durante toda a campanha.

O segundo aspecto refere-se à utilização dos mesmos 
expedientes e relações duramente reprovados e criticados 
durante a campanha. E aqui, eu gostaria de trazer para o 
debate o desprezo, do grupo que hoje ocupa a prefeitura, pela 
construção de relações mais democráticas com a sociedade. 
Rafael perdeu a oportunidade de criar um grande diálogo 
com a população sobre a necessidade dos cortes e onde eles 
deveriam se realizados, ao invés de fazê-los no gabinete. É 
uma completa inversão de papéis. Num regime democrático, 
o prefeito adquire, nas urnas, a prerrogativa para conduzir 
o governo dentro da lei e para governar em permanente 
interlocução com o Legislativo e com a população, por 
intermédio dos mecanismos de participação direta, como os 
Conselhos de políticas públicas e de Direito da Criança e do 
Adolescente. É claro que são bem-vindas novas formas de 
participação direta e autônoma, sem nenhuma forma de tutela 
e de clientelismo político. Mas, isso é construção. Não se faz 
orçamento participativo ou plano diretor participativo só 
porque alguns indivíduos compareceram a algumas reuniões. 
Governar democraticamente exige o desafio de governar para 
todos e com todos, sobretudo, com os movimentos sociais 
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organizados e não apenas com os setores empresariais e do 
comércio. A esfera pública exige o debate público dos conflitos 
e, portanto, a construção de saídas negociadas e que sejam 
eficazes e eficientes, para usar os jargões neoliberais, para 
a população que mais sofre as seqüelas do desemprego e da 
ausência dos direitos sociais universais e de qualidade. 

(BP): Como a senhora vê o processo de descontinuação das 
políticas sociais herdadas de administrações anteriores, 
e mais especificamente aquelas voltadas para fomentar a 
geração de renda e empregos? Até que ponto a interrupção 
dessas políticas serviu para melhorar a eficiência do uso 
de recursos públicos em Campos dos Goytacazes. No caso 
particular dos catadores de materiais recicláveis, houve 
algum impacto?

(ETA):  A inserção dos trabalhadores e trabalhadoras 
no mercado de trabalho tem sido objeto de debate desde 
a crise do emprego nos anos de 1990 quando a taxa de 
desemprego, no último ano do governo de FHC, chegou a 
12,2%. O problema da falta de trabalho, da informalidade, 
da insegurança e intermitência das atividades, além das 
baixíssimas remunerações são determinações impostas pela 
dinâmica econômica que é cada vez mais mundial. Isso 
significa afirmar que as políticas municipais interferem muito 
pouco no que se refere ao binômio emprego/desemprego, 
sobretudo quando se trata das atividades dos Grandes 
Investimentos (GIs) transnacionais na região. A crença dos 
prefeitos da região de que só os GIs podem dinamizar a região 
e salvá-la é equivocada assim como é um equívoco pensar 
que a desocupação e o desemprego sejam da responsabilidade 
exclusiva dos indivíduos, culpabilizando os trabalhadores, 
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sobretudo aqueles mais empobrecidos. Mesmo depois de 
inúmeras pesquisas e debates públicos sobre os Programas de 
Transferência de Renda-PTRs, no Brasil e em Campos, ainda 
ouvimos alguns discursos sem materialidade, seja na Câmara 
ou no Executivo Municipal. 

Me parece que o que está em discussão hoje, em 
virtude das mudanças impostas pela atual administração 
no caso do Cheque-cidadão, de modo desrespeitoso à 
Comunidade e ao Conselho Municipal de Assistência Social, 
órgão colegiado que integra as representações governamentais 
e não-governamentais responsáveis pela discussão e 
deliberação da Política Municipal de Assistência Social, não é 
a função social deste Programa, mas exatamente o contrário, a 
sua desqualificação como forma de enfrentamento da pobreza 
extrema. Discursos de efeito, muito vezes, preconceituosos e 
sem argumentos acabam por expressar apenas o preconceito de 
classe e o moralismo com relação à classe que vive do trabalho 
do que contribuir ao debate. Frases como “não falta trabalho”; 
“tem um monte de enxada esperando um trabalhador” ou 
ainda “por que não vai arrumar um quintal para capinar”, 
expressam mais do que o senso comum. Elas reproduzem, 
desde Hayeck, o pai do neoliberalismo, o discurso da classe 
proprietária contra a intervenção do Estado na economia 
e na regulamentação do trabalho, que emergia com Estado 
de Bem-Estar na Europa do Norte e Central. Representa 
o pensamento daqueles que defendem um mercado de 
trabalho baseado na superexploração do trabalhador, com 
péssimas remunerações, precarização da força de trabalho e 
flexibilização dos direitos. É exatamente contra tudo isso que 
lutamos! Nesse sentido, a leitura, num jornal local, da frase 
“Onde esses programas sociais levaram Campos?” por parte 
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de aliados do novo governo ainda que tenha uma forte crítica 
ao clientelismo, que merece se criticado e criminalizado, 
esta frase indica que a administração atual não conhece o(s) 
programa(s) de Transferência de Renda e, tampouco, as suas 
contribuições para as famílias empobrecidas, demonstrando 
que as alterações propostas não foram precedidas dos estudos 
e debates públicos necessários. Além da sua relevância social 
como complementação da renda familiar de famílias com 
renda baixíssimas, pessoas desempregadas ou daqueles 
que compõem o universo de informais e que dependem de 
“biscates”, não podemos nos esquecer de que a crise atual deixou 
14 milhões de desempregados no Brasil e 30 mil em Campos. 
Como se não bastasse, os municípios da região do petróleo 
também amargam tristes taxas de desemprego, deixando de 
se constituírem em alternativas para aqueles que perderam o 
trabalho em Campos. Só para lembrar, a crise atinge, em cheio, 
os setores que mais empregam os trabalhadores de baixa renda 
em Campos: - a cana, a construção civil, o emprego doméstico 
e os serviços em geral. A cana já não possui a centralidade 
das décadas anteriores, as famílias vêm perdendo o seu poder 
aquisitivo para contratar serviços domésticos, a crise do estado 
do RJ fez com que muitas famílias demitissem seus empregados 
ou rebaixassem os seus salários, os salões perderam seus 
fregueses, os pequenos negócios perderam o crédito que ficou 
muito caro, a construção civil parou, reduzindo drasticamente 
o seu pessoal.

Até os catadores estão sentindo fortemente a crise 
com a redução dos recicláveis na coleta seletiva e a diminuição 
dos preços comercializados por eles. Para a grande maioria dos 
trabalhadores que recebem os PTR em Campos, ainda que o 
valor recebido não contribua para que eles trabalhem menos 
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ou procurem algo melhor, eles já não se submetem ao trabalho 
degradante depois que começaram a receber os PTR. No caso 
das mulheres, duas situações chamam atenção: - as mulheres 
responsáveis por arranjos monoparentais (mães e filhos ou 
avós e netos) afirmam que os PTR contribuem muito, porque 
nem sempre elas podem trabalhar em ocupações formais em 
virtude de não ter onde e com quem deixar as crianças. No 
caso das mães mais jovens, que deixaram a escola por causa 
da gravidez e que não concluíram seus estudos, o emprego 
torna-se cada vez mais distante, sendo os PTRs a única renda 
da família.    

Como não perceber a importância deste Programa 
para as famílias mais empobrecidas? Relatório realizado 
por mais de 40 entidades da sociedade civil que acompanha 
algumas metas socioambientais e que será entregue à ONU 
afirma que a fome voltou a assombrar as famílias brasileiras, 
no pós-golpe, quando o Brasil já havia saído do mapa 
mundial da fome. O desemprego, aliado ao custo da cesta 
básica e à exclusão das famílias do Bolsa Família, iniciada 
no ano passado, aumentou o número de famílias que não 
se alimentam de modo suficiente. No Rio de Janeiro, só nos 
quatro primeiros meses deste ano, mais de 19 mil famílias 
pediram inscrição no CADúnico. Além de nos apresentar 
as condições de reprodução social dos trabalhadores mais 
empobrecidos e precarizados, esses dados nos indicam sobre 
a necessidade de uma proteção social pública. É exatamente 
nos contextos de crise que necessitamos do Estado. Foi assim 
nos EUA com o New Deal e na Europa com o Welfare-State. 
O que me preocupa não são os atos deste governo, mas o 
consentimento e a legitimidade que algumas de suas ações 
estão conseguindo obter na sociedade civil. E aqui, me refiro, 
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especialmente, à capacidade do pensamento neoliberal tornar-
se hegemônico novamente entre nós, depois de duas décadas 
produzindo desigualdade, miséria e violência no Brasil e na 
América Latina. O retorno do neoliberalismo como eixo de 
análise das Políticas Sociais, travestido na crítica ao Estado 
social e à idéia de cidadania universal, deve ser duramente 
combatido, assim como a proposta de desresponsabilização 
social do Estado no enfrentamento das expressões da questão 
social e sua substituição pelas ações do chamado Terceiro 
Setor, nomeado pelos autores de refilantropização do social.   

As avaliações sobre os PTRs, de modo geral, são 
positivas. As críticas são dirigidas aos seus limites e ausência 
de interlocução com as demais políticas públicas, de modo 
a assegurar os direitos sociais fundamentais, dentre eles, o 
trabalho protegido e a renda. Entrevistas realizadas com 
beneficiários do Bolsa Família e do Cheque -Cidadão, 
em Campos, nos mostraram que eles tiveram excelentes 
contribuições no aumento da média de anos de estudo dos 
jovens com a manutenção das crianças e adolescentes na 
Escola, na prevenção do trabalho infantil, na prevenção das 
mortalidades materna e infantil, além de possibilitar às famílias, 
por meio do aumento da sua renda, a aquisição de alimentação, 
remédios, gás, roupas e material escolar para os filhos, além do 
acesso a bens de consumo e serviços necessários do ponto de 
vista da família. Uma outra contribuição relevante do ponto 
de vista da integração ao mercado de consumo, diz respeito 
ao acesso ao crédito. São vários os relatos sobre a abertura de 
crediário a partir do Bolsa Família, por exemplo.

A autonomia das famílias, em especial, das mulheres, 
é um elemento que também merece ser considerado. Diversos 
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depoimentos têm apresentado o PTR e o programa de 
moradia de interesse social como programas que afetaram 
positivamente às famílias, sobretudo no que se refere às 
decisões das mulheres com relação à violência doméstica. 
Do ponto de vista do gênero e da raça, podemos afirmar, sem 
medo de errar, que as mulheres pobres e negras, lavradoras, 
empregadas domésticas, catadoras, babás, faxineiras, dentre 
tantas outras, foram as grandes beneficiadas por esses 
Programas locais, que, com todos os seus limites e problemas, 
e são muitos os problemas do Morar Feliz,   possibilitaram 
que uma segunda geração de mulheres não experimentasse 
as mesmas humilhações, violações, opressões e violências que 
suas mães experimentaram.

Respondendo àqueles que acham que os PTR devem 
ter duração provisória e que a sua continuidade acaba fazendo 
com que “as pessoas fiquem dependentes”, eu gostaria de 
lembrá-los de que não só os trabalhadores não deixam de 
trabalhar para viver do Programa, como também que esses 
PTR, em todas as pesquisas e estudos já realizados, vêm sendo 
apontados como a modalidade de enfrentamento à pobreza 
extrema com melhores resultados. Nesse sentido, a sua duração 
está diretamente ligada ao desemprego, à precarização, às 
baixas remunerações e à incapacidade do Estado brasileiro 
proteger a todos os seus cidadãos.

(BP): Um dos grandes desafios que o município de Campos 
dos Goytacazes vem enfrentando desde a promulgação 
da chamada Lei do Petróleo é usar de forma efetiva os 
recursos bilionários aportados no tesouro municipal via 
o pagamento de royalties e participações especiais.   No 
tocante à atual administração, a senhora tem visto alguma 
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mudança qualitativa no uso destes recursos em relação a 
outras administrações, especialmente no que se refere ao 
apoio de ações estruturantes que garantam uma melhoria no 
desempenho econômico do nosso município, especialmente 
no setor da coleta e comercialização de materiais recicláveis?

(ETA):   Alguns amigos, durante as eleições 
municipais, chamaram a minha atenção com relação às 
expectativas com o novo governo, alegando que as forças 
políticas que o apoiaram são forças conservadoras e que, 
portanto, não poderiam ser portadores de nenhuma ação 
popular ou de proteção aos mais empobrecidos. Além disso, 
a crise econômica e a incapacidade da economia gerar novos 
postos de trabalho levaram os conservadores a se organizar em 
torno de algumas idéias chaves para a sua reprodução política. 
São elas: - filantropia, terceiro setor, empreendedorismo, 
responsabilidade social, Estado mínimo, solidariedade, dentre 
outras, todas “requentadas” dos anos de 1990. Essa miopia 
conservadora, de matriz liberal americana e que atende pelo 
nome de “empreendedorismo” não só tem crescido como 
orientação na elaboração de Políticas Sociais, como tem se 
espraiado como “praga” entre nós, profissionais da área social, 
como a grande “salvação” para o desemprego estrutural, 
numa demonstração muito mais da nossa fragilidade teórica 
e política para decifrar os problemas relativos à crise mais 
recente do capitalismo, em suas diferentes escalas, do que pela 
sua força de explicação.

Amplamente disseminado na década de 1990, o 
empreendedorismo retorna com força ao debate das políticas 
de geração de trabalho e renda como a única forma de se 
enfrentar o desemprego crescente, numa demonstração de 
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que os compromissos públicos não passam mais pela criação 
do trabalho decente, estável e protegido, ao contrário, é a pura 
aceitação de um trabalhador precarizado, mal remunerado, 
instável e completamente despossuído de direitos, como 
“saída” ao desemprego. Precisamos ficar atentos ao fato de 
que em tempos de recessão e de crise fiscal, os Orçamentos 
tendem a ser fortemente disputados pelos grupos de interesse, 
deixando de fora os interesses da maioria da população, em 
especial, daqueles que dependem das Políticas Públicas. Além 
dos cortes nas políticas sociais, em especial na educação, saúde 
e seguridade social, o projeto conservador quer outras contra-
reformas (reformas com caráter conservador, restritivas) para 
além da reforma trabalhista e da previdência como estratégia 
para o barateamento da força de trabalho e o fim de qualquer 
regulação que proteja o trabalhador, tomado como uma 
mercadoria qualquer.

Ora, o mesmo acontece no plano local. Os discursos 
de empreendedorismo e de refilantropização das políticas 
sociais nos afastam de um Orçamento comprometido 
com os direitos sociais e com o investimento em ações de 
fortalecimento do poder local. O que seria isso? Fortalecer o 
diálogo com os movimentos sociais do campo e da cidade, 
ao invés de trazer empresas “de fora” para cá com subsídios 
e isenções que sacrificam ainda mais os recursos para as 
políticas sociais; identificar os diferentes segmentos da classe 
trabalhadora que se encontram em situação de desemprego, 
para a identificação das diversas situações e como enfrentar 
cada uma delas; pensar o potencial dos empreendimentos 
coletivos e não apenas do empreendedorismo individual e a 
inserção desses segmentos nas cadeias produtivas, sobretudo, 
de ciclo curto e nos serviços públicos. Enfim, comprometer o 
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orçamento público com uma forma nova de fazer política, mas, 
sem perder o seu caráter popular e emancipatório. Na minha 
opinião, de quem acompanha o movimentos dos catadores 
em todo o país, a formação de cooperativas de catadores de 
recicláveis e a sua contratação para a realização da coleta 
seletiva nos municípios brasileiros têm sido uma experiência 
que associa autonomia financeira e política com cidadania 
socioambiental. Além da distribuição de riqueza para um 
segmento que tem poucas chances de inclusão no mercado 
de trabalho formal, as cooperativas enquanto organizações 
baseadas na solidariedade, na repartição e na autogestão 
coletiva do trabalho, têm possibilitado aos grupos subalternos 
a experiência de outras relações políticas mediadas pelo 
direito e não mais pelo clientelismo político. Não apoiar essas 
experiências foi o erro do Garotinho e dos seus aliados e vem 
sendo repetido pelo atual governo, ainda que um pequeno grupo 
dentro do governo veja com “bons olhos” os empreendimentos 
coletivos populares como forma de autonomia econômica 
e política. Todavia, não se constrói projetos de autonomia 
econômica no campo popular sem política pública. Esse é o 
papel do Estado. Quem sabe se tivéssemos investido o mesmo 
que foi investido pelo FUNDECAM nos projetos populares 
coletivos, não estaríamos enfrentando essa crise do emprego de 
forma menos drástica e penosa para os nossos trabalhadores?   

(BP): Tenho notado um grande desapontamento em muitos 
cidadãos que optaram por votar no prefeito Rafael Diniz e 
na sua promessa de mudança. Em sua opinião, existe mesmo 
esse desapontamento? E se sim, este desapontamento é justo 
ou vivemos uma situação de cobrança exagerada sobre um 
governo que nem chegou na metade da sua duração?
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(ETA):  Acho que esse desapontamento ou frustração 
é real e as consultas já realizadas demonstram isso. Além 
do mais, basta conversar com as pessoas pra identificar essa 
frustração. Ela é real e o mais curioso é que ela aparece no 
momento como transclassista, ou seja, ela está presente em 
todos os grupos sociais. Isso merece maior atenção e estudo 
da nossa parte, já que uma frustração não pode ser geral e 
em todas as classes. Esse “bonapartismo” não se sustenta por 
muito tempo. O governo tem seus compromissos de classe e 
eles vão aparecendo nos cortes e nos “investimentos” que estão 
sendo priorizados.

(BP): Em sua opinião, quais têm sido até aqui os principais 
defeitos e qualidades do governo Rafael Diniz? 

(ETA): Acho que esses aspectos já foram apresentados 
nas  respostas acima.

(BP): O nosso município vive um momento muito delicado 
da sua história com altos níveis de desemprego e violência. 
Em sua opinião, quais passos deveriam ser adotados pelo 
prefeito Rafael Diniz para que possamos iniciar o processo 
de superação desse momento?

(ETA):  De acordo com o Mapa da Violência (2014) o 
município assumiu o 3º lugar no que se refere aos homicídios 
com arma de fogo contra jovens no estado do Rio de Janeiro, 
com uma taxa de 88/100 mil, demonstrando o acirramento 
dos conflitos decorrentes das disputas do narcotráfico com 
relação à territorialização do mercado de drogas. O mais triste, 
e que nos desafia, é que a maioria desses jovens tinha entre 
16 e 17 anos, mais de 90 % são do sexo masculino e quase 
80% deles eram negros. Aliás, os homicídios assim como os 
encarceramentos refletem a desigualdade socioracial brasileira, 
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quando os dados demonstram que, dentre os jovens pobres 
assassinados, os negros representam 78%, ou seja, quase 4 
vezes mais do que os brancos.

Aliás, a política de reordenação do espaço urbano 
no Brasil e, em Campos, já denuncia o processo de segregação 
socioespacial e racial em curso, seja com o programa Minha 
Casa, Minha vida, seja com o Morar Feliz, deixando bem claro 
que lugar de trabalhador pobre não é mais nas periferias da 
cidade; estas, agora, são de interesse dos condomínios fechados, 
fazendo como que os pobres sejam jogados na periferia das 
periferias. Essa tem sido a lógica dos Programas de Habitação 
de Interesse Social que de social não tem nada.

Ao lado desta política de segregação socioespacial, 
uma outra política vem tirando o sono da população 
empobrecida - a política de Segurança Pública, em especial, a 
do estado do RJ, que elegeu o “tráfico de drogas” como o seu 
principal inimigo. Mas, vejam, não é o tráfico internacional 
realizado pelo “andar de cima”, mas o varejo, implementado 
pelo “andar de baixo”, ou seja, aquele que é realizado nas favelas 
e periferias, criminalizando famílias inteiras por tráfico de 
drogas ou associação ao tráfico, aumentando vertiginosamente 
o número de homicídios, desestruturando relações e 
ambientes familiares, encarcerando pais e mães, acolhendo 
crianças e adolescentes em Instituições de acolhimento e em 
MSE-Medidas Socioeducativas em meio fechado, e o que é 
pior e mais grave, é que essas experiência de encarceramento 
vêm possibilitando a construção de relações mais próximas 
com o tráfico. Não podemos nos esquecer de que o PCC 
nasceu dentro das prisões e hoje controla o país. O que quero 
expressar com essas questões é que tudo isso dialoga com as 
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experiências e sociabilidade das classes sociais com as quais 
trabalhamos nas Políticas Públicas, em especial a de Assistência 
Social, reconfigurando as relações sociais nos territórios e 
apresentando novas necessidades à dimensão da Proteção 
Social. Nesse contexto de conflitos, de tensões institucionais 
e interpessoais, e de valorização e crescimento da lógica e das 
práticas punitivas e criminalizadoras, as práticas participativas 
tornam-se extremamente necessárias, não só à garantia dos 
direitos em geral, mas, sobretudo, à construção de relações de 
aproximação e confiança entre Política Pública e População, 
mediatizada pelos profissionais em seus equipamentos de 
trabalho. É nessa perspectiva, que as práticas participativas 
devem ganhar centralidade na ação profissional. Não apenas o 
acolhimento e as escutas individuais, mas, também, os diálogos 
entre os profissionais e a população, sejam em grupos de 
discussão ou em reuniões mais ampliadas com a comunidade, 
com vistas à construção das prioridades das ações públicas 
naquele território.

A ausência do ponto de vista da população não só 
falseia os diagnósticos, como pode colocar em xeque todas as 
ações de cunho social criando abismos intransponíveis entre 
a população, profissionais e a Instituição. É nessa perspectiva 
que os CRAS,por exemplo, precisam ser problematizados e 
potencializados na realização da proteção social básica e não 
apenas como dispositivos desterritorializados de controle 
dos conflitos e da gestão da pobreza e dos pobres, pela via 
dos PTRs e benefícios da LOAS. A ação socioassistencial no 
território, desde a vigilância socioassistencial, deve ser uma 
ação compartilhada com a população, organizada ou não em 
associações e movimentos.
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(BP): Há algo que a senhora gostaria de abordar que não foi 
perguntado por mim?

(ETA):  Não. Falei demais! 



ROBERTO MORAES PESSANHA

é o décimo segundo entrevistado da série 

Roberto Moraes Pessanha (ou simplesmente Roberto 
Moraes) é engenheiro elétrico formado pela Universidade 
Santa Úrsula (USU), e possui título de Mestre em Engenharia de 
Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
e título de Doutor em Políticas Públicas e Formação Humana 
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).  Essa 
trajetória de formação acadêmica está intrinsicamente 
ligada ao papel que Roberto Moraes Pessanha cumpriu na 
transformação operada na antiga Escola Técnica Federal de 
Campos, que passou pela transformação num Centro Federal 
de Tecnologia e, finalmente, num Instituto Federal.

A partir desse lócus, Roberto Moraes se tornou um 
elemento basilar no esforço de reflexão sobre a criação de um 
modelo desenvolvimento econômico que dê conta de resolver 
a persistente dívida histórica com a maioria da população 
cujas necessidades e direitos continuam sendo ignorados em 
uma região fortemente marcada pela herança da escravidão.

Roberto Moraes também é um pioneiro no uso das 
plataformas digitais como veículos de debates e disseminação 
de informações que são ignoradas (propositalmente ou não) 
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pela mídia corporativa. O seu blog pessoal1, que completa no 
dia de hoje 14 anos de existência, é uma fonte de referência 
para todos os que querem entender de forma apropriada o que 
está acontecendo não apenas no município de Campos dos 
Goytacazes, mas em todo o Norte Fluminense.

Na entrevista abaixo, Roberto Moraes oferece 
reflexões que ajudam a entender a ligações existentes entre 
os processos econômicos desde a escala global à local, e de 
como isso afeta a gestão pública no município de Campos dos 
Goytacazes.

BLOG DO PEDLOWSKI (BP): Em sua tese de doutoramento, 
o senhor abordou as transformações causadas pela indústria 
do petróleo no desenvolvimento econômico brasileiro. Notei 
que em sua tese, o senhor postula que o setor do petróleo 
possuiria uma imensa capacidade de arrastar diversas outras 
cadeias produtivas, vinculadas tanto à indústria quanto à 
infraestrutura; em especial, a de circulação de mercadorias, 
cujo produto final seria a criação de uma dinâmica econômica 
e sócio-espacial com características multidimensionais 
e transversais em termos de sua repercussão sobre o 
território. O senhor poderia nos explicar quais seriam estas 
repercussões?

Roberto Moraes Pessanha (RMP): Durante quase 
uma década, junto com outros professores e pesquisadores, eu 
me dediquei a estudar o desenvolvimento regional vinculado ao 
aumento das receitas dos royalties do petróleo e aos problemas 
das seguidas más gestões públicas, nos vários municípios da 
nossa região. Estudamos vários dados e indicadores, assim 

1 http://www.robertomoraes.com.br/
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como propostas de soluções. As análises dos problemas já 
demonstravam que havia tanto problemas conjunturais de 
ações dos gestores, como questões que eram estruturais e 
vinculadas à reestruturação produtiva global, à forma como 
o sistema capitalista atua sobre com desdobramentos sobre o 
território, onde esses gestores se colocavam como uma espécie 
de despachantes de interesses econômicos. Isso me fez subir as 
escalas nas análises e interpretações sobre estes fenômenos que 
produzem repercussões locais/regionais. Assim, avancei para 
análises transescalares, mas sempre fiz questão de não deixar 
de continuar observando o “fenômeno real” daquilo que vinha 
acontecendo em nosso território, numa perspectiva já regional.

Assim, a partir de 2007/2008, eu comecei a pesquisar 
que forças estavam por trás do interesse na infraestrutura 
portuária que estava sendo planejada para o Açu. Projeto 
iniciado para exportação de minério de ferro, mas que 
paulatinamente, foi se voltando para o setor petróleo. Assim, 
identifiquei como o empreendimento de uma empresa, 
buscou capital estrangeiro e financiamento de fundos públicos 
(BNDES) e se transformou num grupo (holding). Um porto 
de grande porte sempre é uma porta aberta para a economia 
global que naquela ocasião demandava grandes volumes de 
minério e já estava de olho na maior fronteira de petróleo 
descoberta na última década no mundo: o pré-sal brasileiro. 
Reserva que se mostrou gigante diante da existência de seis dos 
dez maiores campos de petróleo descobertas naquele período 
e logo cobiçadas - e agora já apropriadas em parte - pelas 
grandes petroleiras do mundo.

Diante deste cenário, eu decidi subir um pouco 
mais a escala de observação, para o ERJ e para o Brasil. 
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Neste caminho, eu senti a necessidade de dar o salto para 
observar o sistema-mundo (Wallerstein), e foi quando resolvi 
conhecer e me aprofundar na análise dos movimentos do 
capital que envolviam a relação petróleo-porto em outros 
lugares do mundo, buscando compreender como ela produzia 
o território. Assim, eu passei um semestre do doutorado 
(chamado sanduíche) estudando na Faculdade de Geografia 
da Universidade de Barcelona, onde saí também para pesquisar 
alguns dos grandes portos da Europa como Roterdã, na 
Holanda, Antuérpia na Bélgica entre vários outros. Em todos 
eles, a relação do porto como base de infraestrutura para a 
circulação do petróleo era muito grande e com vínculos com 
esta extensa cadeia produtiva do petróleo e enorme força de 
arrasto para outros negócios vinculados à energia e à produção 
de derivados. Assim, esta mercadoria especial demonstrava 
a sua potência sobre o espaço e nas transformações sobre o 
território, incluindo não apenas a noção das áreas, mas da 
vida das pessoas e com relações verticais (em várias escalas) 
e horizontais com outros circuitos produtivos que envolve o 
que passei a chamar de uma “tríade: petróleo-porto-indústria 
de apoio offshore e naval”. A partir daí fui pesquisar os 
movimentos da evolução das gerações de portos no mundo e 
fui confirmando uma de minhas hipóteses: que não é possível 
entender a repercussão destes empreendimentos sobre o 
território e a região, apenas observando e analisando questões 
locais e mesmo regionais, mesmo que em várias dimensões.

A cadeia produtiva desta mercadoria especial que 
é o petróleo - e que depende de forma direta dos portos - 
tem relações econômicas e de poder que interferem na vida 
das nações e se movimentam por interesses geopolíticos. 
Como diz o professor alemão Altvater, em seu livro “O fim do 
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capitalismo como o conhecemos”, o capitalismo e o crescimento 
econômico no mundo ao longo do tempo foi sendo lubrificado 
pelo petróleo. Assim, ele gerou simultaneamente bem-estar 
para poucos e desigualdades que afetam à maioria. Como 
decorrência desta interpretação dos investimentos dos donos 
dos dinheiros (sistema financeiro e fundos) passou a ser 
possível compreender como o capital fictício decide “aportar” 
sobre o território na condição de capital fixo. Através de 
grandes projetos de investimentos (GPI) para a produção 
material (exploração de petróleo) e infraestruturas (portos) 
para dar circulação à mercadoria especial que é o petróleo, 
os investimentos retornam já como lucros (dinheiro) – e 
novamente - no andar de cima da pirâmide do capital. A nossa 
região está exatamente no meio deste movimento que envolve 
o poder econômico (as corporações e o sistema financeiro) e 
o poder Político (Estado). Em suas articulações são decididos 
licenciamentos dos empreendimentos, financiamentos e 
subsídios que produzem o território e constroem novas 
regionalidades. Neste processo o município é quase um detalhe, 
apesar dele possuir o poder de autarquia sobre o uso do solo.

Foi no meio desta análise que eu cabei por 
reinterpretar o conceito que une a questão econômica à 
espacial através dos “circuitos espaciais de produção”, que 
foram pensados na década de 80, pelos geógrafos Sonia Barrios 
e do Milton Santos. No caso da cadeia produtiva no espaço do 
litoral do ERJ, entre a capital e SJB, eu passei a observar estas 
transformações a partir do que passei a denominar o “Circuito 
Espacial do Petróleo e dos Royalties (CEPR-RJ)”. Aliás, o 
aprofundamento da análise sobre as consequências destes 
movimentos no território, permitiu identificar que eles se 
davam especialmente em duas pontas: uma com o adensamento 



165

das atividades operacionais de apoio à exploração offshore em 
Macaé, de onde se expandia para SJB com o Porto do Açu; e no 
outro extremo, um movimento que se espraiava da metrópole 
com a implantação do Comperj em Itaboraí e que unia ainda a 
indústria naval em Niterói/São Gonçalo, que é uma das bases 
do apoio portuário offshore, fincadas nos dois lados da Baía 
da Guanabara atendendo a operações de sondas e plataformas 
dos campos de petróleo da Bacia de Santos e do Pré-sal.

No interior deste CEPR-RJ eu levantei a necessidade 
que fosse compreendida a existência de dois tipos de economia 
que interferem de formas distintas no espaço (território) e 
com fortes vinculações para a compreensão direta sobre o 
desenvolvimento local e regional: Economia do Petróleo e 
Economia dos Royalties. A segunda não existe sem a primeira, 
mas é distinta na medida que ela não faz parte da cadeia 
produtiva, mas da renda gerada pela extração do petróleo 
(petrorrenda). Na Economia do Petróleo em sua cadeia 
estão as empresas petroleiras e as que vendem tecnologias e 
prestam serviços de altíssimo valor agregado à extensa cadeia 
produtiva deste estratégico setor. Geram empregos mais 
qualificados, movimentam mais recursos e se relacionam 
de forma centralizada e hierárquica com a economia global, 
como é o caso de Macaé e ainda de forma inicial em SJB e mais 
adiante com o funcionamento do Comperj, o município de 
Itaboraí. É neste contexto que sempre me refiro à “capacidade 
de arrasto” dos municípios que vivem de forma direta esta 
Economia do Petróleo. Os demais municípios deste circuito, 
liderados por Campos, vivem da petrorrenda dos royalties que 
é derivada da Economia do Petróleo. A renda dos royalties 
alimenta as finanças públicas, movimenta os setores de: 
comércio, imobiliário e serviços, em sua maioria de baixo valor 
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agregado e complexidade. Envolve a construção civil, locações, 
renda da terra e imobiliária, empréstimos e agiotagem. São 
atividades circunscritas, de baixa dinâmica e quase nenhuma 
capacidade de arrasto, por estar relacionada à dependência, ou 
petrodependência, que se reflete também no poder político 
e na gestão pública. Tudo isso, interfere em várias dimensões 
e sobre a dinâmica econômica-social e política na vida dos 
munícipes, mesmo sem ser percebida.

Fui extenso demais e logo nesta primeira resposta 
(sic, sic), mas espero que esta explanação ajude a explicitar o 
que penso atualmente sobre o desenvolvimento da região.

(BP): Ainda no contexto das relações que o senhor 
identificou, como fica então a possibilidade de que modelos 
de desenvolvimento local sejam aplicados de forma exitosa 
na escala dos chamados municípios produtores?

  (RMP):  Sempre há muito que pode ser feito no 
plano regional (menos que no local), mas a resposta à questão 
anterior, mostra, de forma clara, o conjunto de limitações que 
existe nas intervenções nesta escala em termos daquilo que 
se convencionou a chamar de desenvolvimento que difere 
na concepção do Celso Furtado, apenas de crescimento 
econômico e incorpora as outras dimensões sociais, políticas, 
ambientais, etc.

Neste contexto, há de se convir que as decisões sobre 
a instalação de um porto e de outras atividades econômicas 
são cada mais raras de serem tomadas sem conexão com as 
escalas nacionais e globais. Alguns municípios mais perto de 
Macaé procuram “espichar” a Economia do Petróleo criando 
“Zonas Especiais de Negócio” para instalação de empresas de 
serviços do setor e assim para abocanhar fatias desta economia 
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arrastada do setor petróleo. O mesmo tenderá a acontecer 
em breve em relação à base operacional do Porto do Açu. 
Nos municípios da Economia dos Royalties se diversificam 
o comércio e os serviços que dependem diretamente das 
rendas que circulam. Em sua maior parte oriunda das receitas 
dos royalties do petróleo e dos salários de servidores nas 
três escalas de governo, incluindo os executivos, além da 
cada vez maior base do judiciário. O comércio varejista vive 
especialmente destas duas rendas: royalties e salários. Este é o 
caso por exemplo dos eletrodomésticos e das farmácias, que 
abordei algumas vezes em meu blog2.

Aí entra um outro fator decorrente da reestruturação 
produtiva e econômica. O comércio e mesmo os serviços são 
feitos cada vez mais por redes e franquias, o que diminui as 
possibilidades de iniciativas de empreendimentos locais. O 
comércio em rede vai além da franquia e se amplia nas compras 
online pela internet. As metrópoles e as cidades médias passam 
a ser bases dos complexos logísticos de cargas, com os galpões 
das transportadoras que distribuem tudo que é comprado fora 
da região, como se vê na chegada à área urbana pela BR-101. 
Assim, a economia local passa a ser ainda mais exportadora de 
parte do dinheiro que antes circulava em sua maior parte na 
própria região.

Recordo-me de um dado que pesquisei na década de 
1990 que me chamou a atenção e que não mudou de lá para cá. 
Os bancos atuam no município de Campos, majoritariamente, 
como captadores de recursos ali investidos. De todo o depósito 
à vista e de longo prazo do sistema bancário local, cerca de 

2 Link da última postagem sobre o assunto: https://www.robertomoraes.com.
br/2018/08/para-ajudar-entender-explosao-do.html



168

apenas 10%, é aqui emprestado e investido. Ou seja, servimos 
à economia estadual, nacional e/ou global como exportadores 
de excedentes econômicos. Assim, a cidade/região foi ficando 
ainda mais rentista (vivendo de aplicações) depois que as 
petrorrendas dos royalties se ampliaram bastante depois de 
1999, com a lei do petróleo e o pagamento das chamadas 
participações especiais pela alta produção dos maiores campos 
de petróleo. Desde 2000 para cá, em valores reais e absolutos, 
sem correção, o município de Campos dos Goytacazes teve 
um orçamento total somado de cerca de R$ 25 bilhões, sendo 
que mais de R$ 14 bilhões (56%), oriundos das receitas dos 
royalties do petróleo, que teve o auge de arrecadação entre os 
anos de 2012 e 2013.

Para não deixar de responder integralmente, eu 
ainda sustento que é possível, fazer coisas criativas e menos 
dependentes do dinheiro público no plano regional. Há 
municípios e regiões do país fazendo coisas e descobrindo 
nichos, movimentando a economia, promovendo inclusão 
social e gerando empregos. Porém, seria necessário também 
superar o problema do federalismo brasileiro que ajuda a 
promover uma disputa e uma concorrência entre os municípios, 
quando nossa população, já se sente, em boa parte, vivendo 
de forma mais integrada numa região, num estado que não 
pensa e não planeja as regiões e atua de forma isolada (quando 
muito) atendendo isoladamente os municípios. Tenho tratado 
deste tema com alguma frequência no meu blog nos últimos 
meses3. 

3 A última delas aqui neste link: https://www.robertomoraes.com.br/2018/07/a-
-importancia-de-pensar-regiao-quando.html
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(BP):  O senhor tem se dedicado a uma análise profunda 
das implicações trazidas pela implantação do Complexo 
Industrial-Portuário do Açu sobre a economia do Norte 
Fluminense, em especial dos municípios de São João da 
Barra e Campos dos Goytacazes, bem como sobre as relações 
territoriais entre o Estado, as empresas que operam o CIPA 
e a população do V Distrito de São João da Barra. Em sua 
opinião, quais têm sido as principais lições que se pode tirar 
acerca da forma com que este megaempreendimento foi 
instalado e está sendo operado até o presente momento?

  (RMP):  A resposta à primeira pergunta ajuda na 
abordagem sobre este tema. As circunstâncias da implantação 
do Porto do Açu estão claramente vinculadas à economia 
global. Trata-se do projeto de um porto que seria inicialmente 
para exportação de minério de ferro. Porém, com o dinheiro 
da venda do Sistema Minas-Rio de exportação de minério 
de ferro para a mineradora Anglo American, Eike Batista 
partiu para um encadeamento de empresas do setor de 
petróleo, projetando atuação desde a exploração, produção, 
escoamento, estaleiro para construção de plataformas e outros 
empreendimentos. Em seus “power-points”, o empresário 
passou a sonhar com a incorporação de uma área do 5º 
Distrito de SJB, maior que vários municípios fluminenses 
e brasileiros. Uma área absurdamente grande. Aí os riscos e 
impactos ambientais e sociais decorrentes do empreendimento 
logístico-portuário-industrial se ampliaram muito. As relações 
do empreendedor com o poder político nas várias escalas para 
viabilizar as desapropriações de terra de pequenos produtores 
e também o licenciamento dos empreendimentos exigiram 
acordos, que as investigações demonstram ser espúrios e 
hoje já bem conhecidos. Os negócios se transformaram de 
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uma empresa numa holding (grupo) com várias negócios 
articulados em sociedades. Porém, adiante eles foram ao 
fundo do poço (literalmente) quando os campos de petróleo 
explorados pela OGX, se mostraram “xoxos” na expressão de 
experientes trabalhadores na exploração offshore. A derrocada 
dos negócios e os “repasses” do controle do empreendimento 
para um fundo de investimento americano EIG, levou à troca 
de nome da empresa de LLX para Prumo, dona do Porto do 
Açu, mas não da situação gerada naquelas terras.

Os projetos das siderúrgicas (duas), cimenteiras 
(duas) e uma térmica à carvão perderam sentido com as 
mudanças na economia nacional e global. Hoje há um excesso 
de capacidade instalada de quase 50% de produção de aço no 
mundo, que demonstra que não haverá espaço para instalação 
deste tipo de empreendimento no Açu. Empreendimento de 
refino de petróleo, outra atividade que é extensiva em uso 
de área, também não terá demanda para ser ali instalada, 
considerando a planta do Comperj em Itaboraí que está para 
ser terminada. A ANP diz que novas plantas de refino de 
petróleo no país, deveriam ser instaladas próximo onde há 
demanda de combustíveis, porque o refino de combustíveis 
deve estar próximo ao posto e não ao poço, por questões de 
custos e logística.

Assim, outros projetos em gestação para o porto 
(como o polo de gás natural com duas termelétricas, uma 
usina de regaseificação e um ramal de gasoduto até Campos – 
na Tapera – para se interligar ao gasoduto Gascav – Cabiúnas 
– Vitória) não demandam tanta área que foi tão violentamente 
desapropriada e dez anos depois está lá, sem uso, servindo 
para especulação futura, dos novos donos do porto. Uma 
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reforma agrárias às avessas que retirou terras, em boa parte 
produtivas, das mãos de pequenos agricultores para entregar 
nas mãos de um dono, que nem é o Estado. Lembrando que até 
hoje a grande maioria dos desapropriados não recebeu pelas 
terras que foram cercadas pelos empreendedores, suas casas e 
benfeitorias destruídas, sem que nada fosse feito no lugar. Dos 
cerca de 90 km² de área do porto de distrito industrial, até hoje, 
dez anos depois nem 5% foi utilizado e, mesmo que todos os 
atuais projetos sejam implementados, eles não chegarão a 10% 
do total.

No link a seguir é possível ver postagem em meu 
blog em 8 de jun. 2017 que relata a audiência pública na 
Alerj que tratou do assunto e que gerou espanto até mesmo 
a deputados que eram da base do governo Cabral que bancou 
as desapropriações em suas “articulações” e negociações com 
o empresário Eike Batista. Por conta disto e outros crimes, os 
dois chegaram a ser presos4.

Uma violência inaceitável. Hoje, o porto com novo 
desenho, menos irreal, mas ainda sem programação para 
uso da vastíssima área tinha obrigação de reprogramar o uso 
da mesma junto da Codin, e assim devolver parte dela aos 
agricultores, especialmente aquelas mais distantes do litoral. 
Na verdade esta geração de porto não quer diálogo com o 
município ou com a comunidade.

Trata-se de um enclave, como pode ser traduzido 
academicamente. Um porto desta geração, tipo porto-
indústria, requer fluidez das cargas para operar de forma veloz 
e eficiente e isso demanda menos vínculos com a economia 

4 http://www.robertomoraes.com.br/2017/06/agricultores-do-acu-conquistam-
-em.html



172

local e as comunidades locais. Chama isso de rugosidades que 
deve ser evitadas. De certa forma, esta ideia talvez explique 
porque tanta truculência e porque tão pouca interação com 
a cidade e com a população. É bom lembrar que não é assim 
que acontece em outras partes do mundo, mesmo em Roterdã 
na Holanda e Antuérpia na Bélgica, os dois maiores portos da 
Europa, que até pouco tempo eram os maiores do mundo, só 
superados com o avanço das economias asiáticas, em especial 
da China. A cidade e o porto convivem de forma, relativamente 
harmônica e com impactos sendo efetivamente compensados 
e mitigados. Onde a urbe acaba convivendo com a logística da 
circulação das mercadorias nos vários modais de transporte 
que se interligam a partir do porto. Até tour se faz nos canais 
de navegação por entre os píeres do terminal portuário que se 
mistura com a cidade e todo o seu entorno.

Há demandas no país por logística portuária não 
apenas no Sudeste, mas em outras regiões do país. A instalação 
do Porto do Açu com todos estes problemas, acabou adquirindo 
em termos econômicos, vantagens comparativas com outros 
portos e os diversos projetos portuários da região Sudeste, em 
que pese as limitações que enfrenta de ser um porto em águas 
abertas e alguns problemas de atracação. E sofre pela ausência 
de um modal ferroviário que projetou e não saiu. Agora 
aguarda que uma concessão do governo federal (ANTT) possa 
encontrar investidores interessados no ramal Vitória-Rio que 
passe pelo Porto do Açu, Macaé, Itaboraí e se interligue ao 
Porto de Itaguaí e à linhas já existentes até o Porto de Santos 
e à Minas Gerais. Sem este modal a logística do Porto do Açu 
será muito limitada ao circuito do petróleo e do gás. Mais 
adiante, em novo ciclo de expansão da economia, o Açu terá 
espaço e avançará porém em ritmo menos veloz do que o 
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pensado antes. O que não é ruim, até para que a região possa 
tentar se vincular ao empreendimento e reduzir os impactos 
socioambientais. Assim, é lamentável que seus controladores e 
dirigentes não tenham a mínima sensibilidade (não vou nem 
usar o desagastado termo da responsabilidade socioambiental) 
em buscar aproximação e uma negociação com os produtores 
rurais e com a comunidade regional. É lamentável que esta 
ideia abstrata de progresso continue a ser assim tão tacanha e 
distante dos discursos corporativos. A ponto de tudo isto estar 
hoje representando empecilhos para os donos do porto obterem 
financiamentos de bancos estrangeiros para os seus projetos 
do polo de gás natural. É também muito ruim e lamentável que 
as relações do empreendimento com o poder político e vice-
versa, nas diversas escalas de governo e representação política 
e do Estado (executivo, legislativo e judiciário), continue 
sendo apenas de quem quer apenas despachar seus interesses 
econômicos, sem nenhum compromisso com a região e com as 
pessoas. De parte a parte. 

(BP):  Após 1,5 ano de existência, como o senhor avalia o 
desempenho do governo comandado pelo prefeito Rafael 
Diniz em termos da entrega da sua principal promessa de 
campanha que era melhorar a eficiência da máquina pública 
do município de Campos dos Goytacazes?

(RMP): Eu não tenho como tratar desta questão sem 
considerar tudo que já foi falado acima. Há fortes relações em 
tudo isso. Há dois aspectos a serem explorados para se analisar 
o desempenho do prefeito eleito em 2016, no município, polo 
de toda esta região. Campos dos Goytacazes tem a maior 
população, área, orçamento público e vivência história de 
gestão pública na região. O primeiro aspecto é tratar do tema 
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em termos conjunturais sobre as ações do governante, diante 
das expectativas geradas junto à população de necessárias 
mudanças na forma de atuar para representar a população. 
Mas, antes vou abordar o aspecto estrutural sobre a nossa 
formação econômica e social, mesmo que já tenha feito alguns 
comentários sobre isto nas respostas anteriores. Estrutura de 
um município-polo de uma região com formação econômico-
social ligada à produção da agroindústria canavieira que nasce 
nos engenhos e na vida rural, depois passa pelos engenhos-
centrais e pelo aumento paulatino da urbanização na área 
central da cidade. Da economia rural como base de sustentação, 
se passa para um comércio atacadista e varejista que vai 
ganhando força e dando forma à constituição da burguesia 
local. Entre as décadas de 60 e 70, junto do crescimento do 
polo comercial instalado, se ampliam as ofertas de serviços que 
avançam atendendo outra fração da burguesia e classe média 
que cresce. A crise da agroindústria canavieira já entrando nos 
anos 80 vai encontrando e sendo continuada pela petrorrenda 
dos royalties da exploração da Bacia que ganha o nome de 
Campos, embora tenha a sede das operações offshore instalada 
em Macaé. Lá o núcleo urbano estava no litoral, era mais perto 
da capital, sede da Petrobras e possuía uma geografia que 
permitia ampliar um píer de pescadores em Imbetiba, para 
um terminal portuário para embarcações de apoio às sondas 
e plataformas de petróleo que começaram a ser instaladas na 
metade da década de 70.

Ao contrário do que muitos avaliam, há mudanças 
e continuidades nesta passagem. Campos, embora continue 
como polo da região, passou a dividir importância na região 
Norte Fluminense com o município de Macaé, o que não seria 
ruim numa visão regional. Os demais municípios também 
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crescem após a Constituição de 88. Campos passa a fornecer 
a maioria da mão de obra técnica que passou a atuar na 
exploração offshore de petróleo em nosso litoral, que se inicia 
na década de 70, mas ganha corpo em volume de produção e 
renda com os royalties do petróleo, após a nova lei no final da 
década de 90, portanto, há 20 anos. A principal mudança que 
se tem aí é o “empoderamento econômico do poder político” 
com a petrorrenda dos royalties. O prefeito passa a ser o dono 
dos dinheiros e não mais os empresários da produção da 
agroindústria. Isto muda a relação política e acaba por gerar os 
conflitos que passaram a ficar conhecido como a “disputa entre 
criador x criatura”, em todos os municípios petrorrentistas. O 
que demonstrava ser um problema estrutural e não conjuntural 
de um ou outro município.

A burguesia que controlava a comércio e boa parte 
dos serviços que movimentava a economia, passou a ficar 
cada vez mais dependente do poder político e da petrorrenda 
e foi assim muito impactada, tanto com expansão na fase de 
boom, quanto agora com a crise nesta da fase de colapso do 
preço do barril de petróleo e da renda dos royalties. Neste 
mesmo processo, se ampliou a construção civil, a especulação 
e o rentismo imobiliário, também alimentado pelas atividades 
junto ao grande número de servidores públicos do município. 
O Censo de 2010 do IBGE identificou o colossal número de 
52 mil imóveis na condição de “domicílios não ocupados” e 
“domicílios vagos” que reforçava a interpretação da especulação 
e do rentismo imobiliário. No meio da crise atual não é difícil 
intuir que os domicílios vagos em Campos já tenham passado 
- e bem - dos 60 mil imóveis. Tudo isso ajuda a explicar o 
rentismo geral em Campos, bem superior à média nacional, 
com os bancos captando aqui dinheiro em proporções muito 
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maiores do que em empréstimos, para investimentos no 
município e/ou na região.

Ainda na fase de expansão da receita dos royalties 
uma parte do comércio local, varejista, começou a ser 
impactado pelas redes nacionais. Inicialmente o comércio de 
eletrodomésticos, antes muito forte. Agora, mais recentemente 
se vê o mesmo processo em outros ramos, embora eu 
destaque o ramo de farmácias. Cresce também a pressão do 
comércio online pela internet. Também mais recentemente, 
restou à parcela local que atua no comércio entrar na moda 
das franquias. Assim, o comércio no município foi ficando 
mais forte nas franquias e vinculado a uma rede nacional 
controlada por grandes grupos econômicos nacionais, ficando 
de fora, uma parte dos serviços, o lazer e entretenimento com 
os bares e restaurantes. Neste contexto é possível dizer que no 
momento de crise com a redução da renda dos royalties no ano 
de 2014, criou-se um ambiente que ressaltava o desagaste do 
tipo de fazer política que estava em vigência há duas décadas, 
mesmo com diferentes nomes de gestores (entre criadores e 
criaturas) e uma expectativa de mudanças. Ela vinha tanto 
das bases populares que já sofria alguns cortes de programas 
sociais, quanto da burguesia e classe média que de alguma 
forma passou a ser dependente do petrorrentismo que entrava 
em colapso com a redução do preço do barril do petróleo e 
consequentemente das receitas dos royalties.

Assim, a opção de experimentar a mudança veio de 
forma rápida e brusca pela questão econômica e também pelo 
esgarçamento do velho político. Chegou sem a exigência de 
bases para uma transformação de estilos de gestão que fosse 
mais eficiente e tivesse maior participação da população na 
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escolha das prioridades. O grupo político que assumiu em 
2016 sabia perfeitamente o que iria encontrar, mas parece não 
ter se preparado para ser alternativa de gestão, em termos de 
Políticas Públicas (assim com P maiúsculo). As evidências 
seguem mostrando - dia a dia e agora às vésperas de nova 
eleição estadual – que se trata de outro grupo com projeto 
apenas e unicamente de poder e não de gestão mais eficiente, 
não se diferenciando, no que seria essencial, do grupo político 
a que substituiu.

(BP):  Ao longo desse período inicial do governo Rafael 
Diniz, temos ouvido e lido diversas declarações do prefeito 
e de alguns de seus principais secretários sugerindo que o 
município de Campos dos Goytacazes vive a maior crise 
econômica de sua história, e que eles têm nas mãos uma 
espécie de “herança maldita” deixada pela administração 
da prefeita Rosinha Garotinho. Em sua opinião, a tese 
da herança maldita explica o descompasso que estamos 
presenciando entre as promessas de campanha e as práticas 
de governo? Por favor, elabore.

(RMP):  Depois de quase dois anos de gestão 
municipal, numa avaliação geral o que se percebe é inoperância, 
insensibilidade social e pouco apetite para desenvolver 
Políticas Públicas. A liderança que apareceu tão intensamente 
na campanha, não existe em termos administrativos. O 
trabalho das secretarias e superintendências, mesmo com 
boas expectativas prévias de alguns nomes, se mostra frágil, 
com poucas e fragmentadas ações, redundando em serviços 
públicos deteriorados e sem perspectivas de melhorias. Por isso, 
eu uso as fortes expressões: “inanição e inoperância” antes até 
da ineficiência, porque esta daria a ideia de que estão tentando, 
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mas sem resultados. O prefeito eleito em 2016, junto com seu 
grupo (que gostaria de chamar de equipe) segue reclamando 
diariamente da herança maldita da administração anterior, mas 
esconde e finge não entender que foi exatamente esta situação 
que criou as condições para a sua eleição na condição de 
oposição, gerando enormes expectativas na população de que 
pudessem fazer melhor, na medida que não conseguem nem 
ser diferentes. Se o quadro econômico-político fosse outro não 
teria sido eleito. O resultado que se vê são cortes nos projetos 
sociais de forma indiscriminada. Ou seja, rasgos e emendas 
sem resultados. Evidenciando a característica de um governo 
elitista, insensível e sem projetos, mesmo que tecnocrático 
na concepção. Um governo que deixa transparecer não ter 
apreço pelas pessoas a quem representam e pediram votos e 
confiança.

(BP):  Como o senhor vê o processo de descontinuação das 
políticas sociais herdadas de administrações anteriores, 
e mais especificamente aquelas voltadas para fomentar a 
geração de renda e empregos? Até que ponto a interrupção 
dessas políticas serviu para melhorar a eficiência do uso 
de recursos públicos em Campos dos Goytacazes. No caso 
particular da formulação de estratégias que busquem 
ampliar o processo de inserção do nosso município nas 
novas relações econômicas que foram estabelecidas a partir 
do ciclo do petróleo, como o senhor avalia o desempenho do 
governo de Rafael Diniz?

(RMP): Acabei de tratar disso na resposta à pergunta 
anterior, mas vou adiante. O nosso município, mesmo tendo 
visto tanto dinheiro circular pelos orçamentos públicos, 
continua a ser um município muito desigual. A maioria das 
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pessoas é pobre. Muitos são muito pobres, com baixa renda, 
necessitando de políticas públicas de assistência, promoção 
social e projetos de transferência de renda. Quem tem fome 
precisa de remédios e assistência. Têm pressa e precisam ser 
tratados com prioridade, em termos de direitos e obrigações 
do poder público mais próximo do cidadão que é a prefeitura. 
A maior parte dos cortes implementados pelo novo prefeito 
teve viés político-eleitoral e segue atingindo diretamente a 
população mais pobre, como no caso do restaurante popular, 
das passagens subsidiadas, agricultura familiar, etc. O caso 
do transporte público para mim é o mais grave e de maior 
impacto, porque interfere em outras dimensões da vida de 
quem não tem outra forma de se locomover para trabalhar, 
estudar, buscar assistência médica, fazer suas compras e manter 
o convívio social. O subsídio no esquema antigo era caro, mas 
merecia melhor tratamento que não a suspensão e a completa 
desarrumação do setor.

Assim, é fato que hoje, o pobre perdeu muito mais 
que a maioria da população com a suspensão de vários 
programas e com a redução das dotações orçamentárias na 
área de promoção social num orçamento que ainda é de R$ 
2 bilhões. Vou repetir R$ 2 bilhões. Diante deste espanto, me 
impressiona os valores gastos com o contrato de limpeza 
pública – que segue deficiente – e com a relação no mínimo 
complacente (ou condescendente) e sem cobranças da gestão 
da concessionária de saneamento (água e esgoto) no município. 
Com os contratos caríssimos que atendem aos setores de 
saúde e educação. A falta de pulso sobre estes contratos não é 
o mesmo que age com força e como tesoura afiada com cortes 
sobre os programas sociais. É preciso ser criativo. É fácil ser 
forte contra os fracos e inaceitável ser mole com os poderosos. 
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É preciso dialogar com os setores da sociedade mais frágil em 
termos de impactos e de mudança do período de abundância 
da petrorrenda para o dia seguinte. A população mais pobre 
não viveu o boom e usufruto destas rendas, ficou com migalhas 
e é a primeira a sofrer a ausência dela. Num mundo em que a 
economia global suga recursos (excedentes econômicos) das 
cidades e regiões, a gestão pública do município - mais perto 
do cidadão - tem a obrigação de resgatar as pessoas. Tratam-
se de valores humanitários e civilizacionais que deveriam 
ultrapassar o discurso religioso promovendo reais medidas 
de solidariedade. Na verdade as igrejas até poderiam ajudar, 
mas falta interesse e liderança também para articular ações e 
projetos.

(BP): Um dos grandes desafios que o município de Campos 
dos Goytacazes vem enfrentando desde a promulgação 
da chamada Lei do Petróleo é usar de forma efetiva os 
recursos bilionários aportados no tesouro municipal via 
o pagamento de royalties e participações especiais.   No 
tocante à atual administração, o senhor tem visto alguma 
mudança qualitativa no uso destes recursos em relação a 
outras administrações, especialmente no que se refere ao 
apoio de ações estruturantes que garantam uma melhoria 
no desempenho econômico do nosso município frente às 
mudanças que estão ocorrendo na cadeia do petróleo?

(RMP):  Para ser justo, eu sempre disse em meus 
escritos e nos debates públicos que participo, que diante da 
abundância de recursos, seria sempre mais fácil dizer o que 
não fazer, ou não investir os dinheiros, do que onde colocar os 
recursos. Ou seja, era mais fácil fazer a crítica - que se bem ouvida, 
por quem estava dentro do sistema poderia ajudar – do que na 
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definição de projetos. Além disso, eu nunca convivi bem com a 
ideia de consultores tecnocráticos que se julgam iluminados – 
muitos vindos ou ainda vinculados ao status da academia - que 
pensam ter soluções para tudo, incluindo as gestões municipais. 
Eu tenho uma formação social e política de pensar, planejar e 
agir coletivamente, especialmente sobre as questões públicas. 
O que também nunca me inibiu de analisar, levantar questões 
e formular críticas, até porque, eu sempre apostei na ideia com 
elas se pode começar a construir soluções no mundo real, para 
aqueles gestores verdadeiramente comprometidos e que estão 
diante dos desafios, como representantes (empregados) da 
população de fazer e de realizar.

Dentro desta linha, eu também sempre disse que 
pelos menos dois princípios deveriam ser seguidos. O primeiro, 
considerando o que se disse antes, sobre ser mais fácil dizer 
onde não investir, se deveria então efetivamente repartir estas 
decisões, abrindo à ampla participação popular na escolha 
das prioridades. Considerando a situação excepcional de 
nossas receitas ainda engordadas pelos royalties do petróleo, 
seria tempo de buscar práticas de democracia real e direta 
emponderando as pessoas e associações. É necessário estimular 
as pessoas e recuperar as instituições para um diálogo mais 
franco e aberto. Deixar que o debate e os conflitos sejam 
expostos para buscar mediações. Neste processo, talvez seja 
necessário deixar um pouco de lado a eterna disputa pelo 
poder entre os grupos partidários, mas deixar vir à tona as 
divergências. Neste diálogo talvez se possa tentar trabalhar 
para a adoção de orçamentos democraticamente discutidos, 
tanto em termos espaciais (pelos bairros e distritos), quanto 
de forma setorial, por áreas como saúde, educação, transporte, 
cultura, etc. A segunda medida seria de priorizar nas escolhas 
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quem mais precisa dos governos, as camadas da população sem 
renda ou de menores rendas. O planejamento participativo 
verdadeiro, mais que auxiliar nas escolhas das prioridades pode 
ajudar também a controlar os gastos, na medida que evitam 
superfaturamentos de obras e serviços, além de melhorar a 
qualidade da intervenção pública, que assim seria fiscalizada 
por quem escolheu ali gastar o dinheiro que seria visto como 
de todos e não do prefeito eleito.

Os recursos que o município dispõe hoje, mesmo 
que menores que antes, ainda são muito significativos quando 
comparados a outros municípios de nosso país. Na verdade a 
abundância de recursos da petrorrenda nos fez muito mal e por 
muito tempo. A petrorrenda parece uma mesada. Efetivamente, 
os royalties do petróleo serviram para concentrar ainda mais a 
renda no município, onde tudo ficou mais caro. Quem ganhou 
e ainda ganha com isso? A maior parte da população que fica 
com as migalhas desta petrorrenda, até hoje ainda não entende 
porque os royalties são pagos. É uma questão abstrata para elas, 
na medida, em que o produto que a gera, sequer é conhecido 
pelas pessoas. Quase nenhum campista teve oportunidade 
de ver de perto o petróleo que gera esta riqueza, mesmo em 
pequenos tubos. Nunca colocou nas mãos ou entre os dedos, 
ou cheirou aquele líquido escuro e espesso. Tem noção distante 
sobre os riscos presentes no trabalho para sua exploração 
e produção. Assim, as pessoas imaginam o processo pelos 
trabalhadores do óleo que veem sumir e depois reaparecer 
depois de quinze dias. Ou pelo volume das rendas que toma 
conhecimento pela mídia e redes sociais, quando a mesma está 
sendo depositada na conta da prefeitura. Isto tem relação direta 
com a questão do pertencimento desta mercadoria especial, 
que como todos os demais recursos minerais, só tem uma safra 
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e que leva milhares ou milhões de anos para ser colhida. A 
população também assiste novos ricos que aparecem sem que 
seja pela produção material do petróleo. É tudo muito abstrato 
para as pessoas da comunidade que assim passam a ter que 
crer (ou não) nas pessoas a quem escolhe para os representar e 
que toma conta da chave do cofre.

Desta forma, com frequência muito grande me 
pergunto: o que ganhamos e o que perdemos com os royalties 
do petróleo e a petrorrenda? Sempre, ao buscar respostas 
eu tendo a avaliar que perdemos muito mais que ganhamos 
com este período de abastança. Perdemos a capacidade de 
fazer muito com pouco, fazendo quase nada gastando muito. 
Parece que perdemos a noção de fazer coisas simples, a política 
feijão com o arroz do essencial, para ficar inventando projetos 
mirabolantes trazidos por gente de fora apenas interessada 
no dinheiro fácil dos royalties e não nas nossas pessoas. O 
petrorrentismo se espalhou causando ainda mais mal que 
a monocultura do passado. Em outras partes do mundo, na 
escala das nações, a constituição de fundos surgiu como 
forma de permitir que estes recursos fossem utilizados com 
o tempo e não imediatamente, quase ao mesmo tempo do seu 
recebimento.

Porém, se sabe que isto também não seria simples, 
num país e numa região com tantas carências. Imaginem falar 
para a população tão necessitada que ela deveria esperar o 
rendimento do dinheiro aplicado num banco, enquanto ela 
tem tantas demandas. Os gestores públicos também nunca 
quiseram ouvir falar dos fundos com a ideia de deixar o 
dinheiro e seus rendimentos para serem usados em outro 
mandato.
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Assim, volto a dizer é mais fácil dizer que é mais 
correto investir na fração da população mais necessitada de 
renda e promoção social com vistas à emancipação. Valorizar 
a vida e a saúde das pessoas, educação para as crianças e 
assim dar efetividade e bom uso a estes generosos recursos 
dos royalties que desde o ano 2000 superam a quantia de R$ 
14 bilhões, em valores correntes e absolutos (sem correção 
do valor do dinheiro) recebidos pelo município de Campos. 
Pautaria também a sugestão por intensa participação popular 
na definição das prioridades e no investimento direto nas 
políticas que atingem as pessoas de menor renda, as que mais 
precisam das políticas públicas. Ainda respondendo à sua 
pergunta, eu não vejo mudanças qualitativas no atual uso destes 
recursos. Por mais difícil que seja fazer do que sugerir, e mesmo 
sabendo que se tratam de políticas de longo prazo, é necessário 
planejar desde já, os anos vindouros sem a renda dos royalties 
do petróleo. Planejar formas inovadoras de empreendimentos 
exigirão mentalidades menos dependentes, onde a renda aqui 
captada nos bancos pudesse ser também aqui investida para 
gerar empregos, indo para além dos financiamentos diretos 
que dependem dos fundos públicos. Eu apostaria em ações 
estruturantes em termos de gestão e inovação de caráter 
regional em consórcios com outros municípios, que além 
dos seus orçamentos poderiam tentar contar com o aporte de 
programas e editais dos governos federal e estadual.

(BP): Tenho notado um grande desapontamento em muitos 
cidadãos que optaram por votar no prefeito Rafael Diniz e 
na sua promessa de mudança. Em sua opinião, existe mesmo 
esse desapontamento? E se sim, este desapontamento é justo 
ou vivemos uma situação de cobrança exagerada sobre um 
governo que nem chegou na metade da sua duração?  
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(RMP):  Sim. Todos nós ouvimos reclamações de 
várias pessoas de dentro do próprio governo e/ou apoiadores 
eleitorais apontando suas decepções que se juntam com a crise 
política e econômica nacional. Elas indagam quase diariamente: 
este governo serve a quê e a quem? Qual(is) o(s) seu(s) 
principal(is) projeto(s)? Quais os projetos de desenvolvimento 
econômico? Da área da saúde? Educação? Falta mais que 
dinheiro, falta criatividade e vontade de desenvolver Políticas 
Públicas. Na realidade, parece que o que falta mesmo é “tesão” 
para tocar a administração, gerenciar melhor, junto com as 
pessoas e não para as pessoas. O Executivo é o setor do governo 
que mais permite sentir e vibrar com os resultados daquilo que 
pode ser feito rapidamente, para melhorar a vida das pessoas. 
Resultados diretos e imediatos. Mas, o que se vê no geral é que 
pouco até do que é básico funciona. É interessante este desagaste 
para alguém que mostrou apetite para fazer campanha, mas 
parece detestar ter que governar, liderar equipes, definir 
programas, projetos, ações e metas. Motivar a equipe, cobrar 
atuação e o desenvolvimento dos projetos. Avaliar resultados 
e reestruturar programas quando as coisas não caminham. Eu 
fico com a sensação de que há descaso e não há liderança e 
nem muito interesse. Em minhas reflexões, algumas vezes eu 
penso que essa anomia (paralisia) poderia ser ainda resultado 
do período da era de abundância de recursos. A gestão da 
abastança gera um movimento na sociedade com reflexos na 
gestão (mesmo que com outras pessoas que eram críticas das 
anteriores) que pensa e age (ou não age) como se as coisas só 
pudessem ser feitas com dinheiro - e muito dinheiro -. Mas 
também pode ser em parte, reflexo de classe, visão de uma elite 
que está distante da população e que não está presente no dia 
a dia da gestão. Mas este seria um debate mais amplo. Antes 
disso, há muito para ser feito e realizado.
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(BP): Em sua opinião, quais têm sido até aqui os principais 
defeitos e qualidades do governo Rafael Diniz?

(RMP): Acho que já respondi sobre isso ao tratar de 
vários temas nas questões anteriores. Os maiores problemas, 
aqueles que afetam o cotidiano das pessoas, estão na saúde e 
no transporte público coletivo. É uma lástima. Não é possível 
pensar as pessoas sem poder se locomover num município com 
4 mil km² de área, onde a expansão urbana jogou a população 
pobre para as periferias. Assim, em resumo, a qualidade parece 
que ficou na campanha eleitoral e os defeitos e problemas estão 
na ausência de liderança e de soluções para a gestão, onde a 
sensação é de que ela ainda não se iniciou.

(BP): O nosso município vive um momento muito delicado 
da sua história com altos níveis de desemprego e violência. 
Em sua opinião, quais passos deveriam ser adotados pelo 
prefeito Rafael Diniz para que possamos iniciar o processo 
de superação desse momento?

(RMP): Este é um assunto de abrangência mais geral. 
Em 2017 foram assassinatos mais de 60 mil pessoas no país, a 
maioria contra negros e pobres da periferia. É um caso para 
os vários níveis de gestão e diversos setores. Porém, o poder 
local poderia avançar com ações que pudessem ajudar a 
mitigar o problema com resultados interessantes e projetos de 
baixo custo. A juventude está abandonada nas periferias sendo 
vítima do tráfico, da ausência de políticas culturais, esportivas 
e de geração de renda, tanto aqui quanto nas metrópoles. É 
verdade que o problema se intensifica com a crise econômica 
e social do país e do estado. Porém, como já falei demais, eu 
vou aqui novamente tratar da gestão municipal e questionar a 
inapetência, a falta de criatividade e vontade de fazer acontecer. 
O nosso povo merece mais. R$ 2 bilhões de orçamento ainda é 
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um valor muito expressivo e está entre os maiores orçamentos 
de municípios do país.

(BP): Há algo que o senhor gostaria de abordar que não foi 
perguntado por mim?

(RMP):  Apenas pedir desculpas por ter sido por 
demais extenso nas respostas às indagações que instigaram 
uma reflexão mais ampla. Agradeço pela oportunidade.



POSFÁCIO

Arhtur Soffiati

Este livro reúne 12 entrevistas feitas por Marcos 
Pedlowski, professor da Universidade Estadual do Norte 
Fluminense, com estudiosos empenhados no entendimento 
da realidade regional e municipal, bem como embasados a 
oferecer saídas para os becos divisados a nossa frente. Valendo-
me de quatro eixos, busco compreender os entendimentos aqui 
apresentados.

O primeiro deles é a relação global-local, bem 
apresentada por Roberto Moraes, que, inclusive, invocou 
o sociólogo e historiador Immanuel Wallerstein, um dos 
pioneiros no estudo da globalização ocidental. Desde o 
Tratado de Tordesilhas, de 1494, que dividiu o mundo entre 
Portugal e Espanha, ingressamos na globalização promovida 
pelo ocidente. Civilizações anteriores se expandiram e 
promoveram globalizações parciais. Dois exemplos ilustrativos 
são os impérios romano e mongol. Mas nenhuma globalização 
alcançou extensão e intensidade atingidas pelo ocidente. O 
grande motor da atual globalização é o capitalismo, que passou 
pelas fases comercial, industrial e se encontra agora na fase 
financeira.
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Num sistema-mundo como o atual, qualquer análise 
de um município, de uma região ou de uma nação que 
ignore o global será sempre incompleta. O próprio conceito 
de região é ocidental. A formação da região norte-noroeste 
fluminense tem raiz ocidental. Os povos nativos que nela 
viviam conheciam os espaços com intimidade, mas nunca 
construiriam um munícipio ou uma região por ser algo 
completamente desnecessário e inútil nas suas culturas.

Impossível compreender a colonização da grande 
planície do norte fluminense, a partir do século XVII, sem levar 
em conta a importância das sesmarias – grandes domínios 
rurais – da cana de açúcar, da pecuária e da escravidão. 
Impossível compreender as mudanças promovidas pela 
exploração do petróleo, a partir da década de 1980 na região, 
sem levar em conta a importância que o petróleo ganhou no 
mundo ocidental e ocidentalizado a partir do fim do século 
XIX. O complexo portuário instalado em São João da Barra 
na primeira década do século XXI só será compreendido em 
sua amplitude se inserido no contexto global construído pelo 
ocidente em 600 anos.

O segundo eixo foi apresentado por José Luís Vianna 
da Cruz em sua tese de doutoramento e que foi exposta com 
notável eloquência e clareza na sua entrevista: com os royalties 
oriundos da exploração petrolífera, a partir da última década do 
século XX, efetuou-se um deslocamento de poder econômico 
e político. As oligarquias rurais da região formaram-se ao 
longo de quatro séculos, contando com a doação de terras 
gratuitas pela Coroa portuguesa, com o rendoso tráfico de 
africanos, com a escravização desses mesmos africanos, com a 
eliminação física dos povos indígenas, quer pela disseminação 
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de doenças, quer pelas armas, quer ainda pela aculturação, 
e com o desmatamento de vastas florestas dos tabuleiros 
inicialmente e da zona serrana a partir do século XIX. Essa 
oligarquia detinha tanto o poder econômico quanto o político. 
Os representantes das prefeituras e das câmaras municipais ou 
advinham da própria oligarquia ou, se de fora dos seus quadros, 
devia sempre cumprir o ritual de beija-mão dos oligarcas, que 
incluíam tanto civis quanto religiosos.

Com os royalties do petróleo, bem caracterizado por 
José Luís como uma mesada de pai rico a filho mimado, ou 
entendido por Roberto Moraes como petrorrentismo, houve 
um deslocamento de poder muito rápido. A secular oligarquia 
fundiária, canavieira e usineira foi deslocada por uma 
oligarquia diretamente política, repentinamente constituída 
pelos royalties do petróleo. A ordem na cerimônia de beija-
mão se inverteu. A oligarquia rural entrou em declínio depois 
que novas áreas canavieiras emergiram no Brasil, como a de 
São Paulo, por exemplo. Os plantadores de cana e os usineiros 
ainda tiveram um alento com o Proálcool na década de 1970. 
Mas ele não passou de um prêmio de consolação final. 

Mesmo assim, devemos considerar que essa antiga 
oligarquia não se extinguiu de todo. Ela tem nos detentores de 
terras improdutivas o poder de entrar no início da fila de beija-
mão da nova oligarquia oriunda dos royalties petróleo. Em 
seguida, estão os especuladores imobiliários, os comerciantes, 
os trabalhadores por conta própria, os subempregados e 
os desempregados. E, claro, os antigos oligarcas são os mais 
aquinhoados junto à nova oligarquia. 

Para enfocar o terceiro eixo, invoco o multi-intelectual 
Michel de Certeau, a partir de sua aguda intuição apresentada 
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nos dois volumes de “A invenção do cotidiano”. Ele se vale 
dos conceitos de estratégia e táctica, bastante conhecidos nos 
meios militares e esportivos. Estratégia é o que se pretende 
alcançar. Na guerra, a estratégia é a conquista. No futebol, é o 
gol. Para Certeau, contudo, a estratégia é o terreno demarcado 
pelo poderoso e as táticas são os movimentos empreendidos 
pelos fracos para viver no território do forte. Território, aqui, é 
uma metáfora. Nem sempre a estratégia é inteligente. Diremos 
até que a estratégia é cômoda e perigosa na medida em que 
pode ser corroída pelas táticas, pelos itinerários desenvolvidas 
em seu interior pelos fracos.

Não simplifiquemos. O mundo globalizado pelo 
ocidente e pelo capitalismo na sua fase financeira é a grande 
estratégia que impõe tácticas aos próprios poderosos na 
medida em que a grande estratégia é impessoal. Assim, o 
prefeito também deve desenvolver táticas no espaço que lhe 
é reservado. Como existe um leque de possibilidades, ele pode 
escolher o tipo de tática a desenvolver sem ameaçar o sistema 
e com o consentimento deste. De todas as entrevistas, creio que 
a que melhor ilustra Michel de Certeau é a de Érica Terezinha 
de Almeida ao enfocar o caso dos antigos catadores do lixão de 
Campos, hoje empregados na reciclagem. Embora a atividade 
de reciclar materiais seja mais promissora que a de catá-los em 
ambiente insalubre, ela enfrenta problemas que poderiam, em 
grande medida, ser eliminados pelo poder público municipal 
de Campos.  

Hélio Gomes faz uma análise comparativa bastante 
pertinente dos governos do barulhento grupo de Garotinho e 
do atual prefeito Rafael Diniz. Ele mostra que Carlos Alberto 
Campista poderia representar o emprego de táticas (a palavra 
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aqui é minha) distintas das do grupo Garotinho, caso não 
sofresse a cassação prematura do seu mandato. Essa esperança 
foi representada por Rafael Diniz. A maioria dos eleitores 
ansiava por novas táticas. Daí as esperanças depositadas em 
Rafael Diniz. Como prefeito, porém, ele trouxe à maioria da 
população mais uma decepção, ao encerrar políticas públicas 
criadas pelo grupo Garotinho, como os restaurantes populares, 
o cheque-cidadão, a passagem a um real, o programa Morar 
Feliz etc. O motivo alegado foi a herança maldita deixada por 
Rosinha em seus dois mandatos, o que motivou uma questão 
dirigida por Marcos Pedlowski a todos os entrevistados.

Parece claro que as políticas sociais criadas pelo 
grupo Garotinho revestiam-se de caráter populista, mas, para 
a população, era melhor contar com elas do que empreender 
esforços hercúleos de sobrevivência. Por maiores que fossem 
deficiências dos cofres públicos encontrados por Rafael, 
enfatizam quase todos os entrevistados que a situação não era 
tão calamitosa para exigir a absoluta priorização na recuperação 
financeira do município. Com os recursos oriundos dos 
royalties do petróleo, era possível ao atual prefeito eleger táticas 
que beneficiassem a maioria da população. Não era o que 
tinha acontecido em meados da atual gestão, tempo em que 
foram feitas as entrevistas, nem é o que acontece agora no fim 
dela. Dir-se-ia que houve até um agravamento com a surpresa 
de uma pandemia, que, como acontece com as epidemias e 
pandemias, afetam sempre os mais pobres e exigem deles, se 
continuarem vivos, táticas excepcionais de sobrevivência.

Claro que uma minoria remanescente dos velhos 
tempos dominados pelas oligarquias rurais e representante de 
novos interesses continua beneficiada. São as cabeças brancas 
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do passado. Ranulfo Vidigal em parte atribui o fracasso de 
Rafael Diniz à inexperiência e até o elitismo do estafe do 
atual prefeito. Como compensação, ele sugere que o prefeito 
consulte os cabeças brancas ilustradas. De fato, os cabeças 
brancas progressistas não estão no governo nem na condição 
de consultores. Estão aqui neste livro. As asas das cabeças 
brancas conservadoras fazem sombra para o prefeito.

O quarto eixo da minha análise resulta de menções 
feitas por vários entrevistados. Em artigo recente, Bruno 
Latour escreveu que a humanidade nunca se resumiu aos 
seres humanos. Ela sempre inclui também as quinquilharias 
que produziu e a natureza. Inverto a proposição de Latour: 
a humanidade sempre foi incluída na natureza com 
suas geringonças, tais como navios, automóveis, aviões, 
computadores e smartphones. A questão do esgotamento do 
petróleo e do gás natural levantada por José Luís é ilustrativa. 
De fato, a espada de Dâmocles paira sobre os royalties do 
petróleo antes mesmo que este se esgote, já que uma proposta 
de distribuição nacional dos royalties tramita no judiciário. 
Ele também menciona os pescadores, que serão objeto de 
Carlos Valpassos em parte da sua entrevista. Érica Terezinha 
de Almeida chega a mostrar a importância da reciclagem 
na redução dos gases do efeito-estufa e para uma educação 
ambiental prática. Hélio Gomes denuncia o desrespeito ao 
Plano Diretor, instituído em 2008 e revisto em 2019, como um 
conjunto de políticas públicas de Estado e não de governo. 

A questão ambiental não foi abordada de forma 
sistemática, pois as entrevistas se concentraram mais nos 
aspectos evidentes e melancólicos do governo de Rafael Diniz. 
Ele prometeu em sua campanha à prefeitura uma Campos 
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menos dependente do petróleo. Até mesmo uma Campos pós-
royalties, mas chega ao fim do mandato sem ter desenvolvido 
projetos significativos no sentido de libertar-se do petróleo. 
Se o complexo portuário do Açu pode construir uma unidade 
geradora de energia à base de combustíveis fósseis, acaso a 
prefeitura de Campos, o maior município do Rio de Janeiro, 
não poderia ter promovido o uso de energia solar e eólica? 
Os mananciais de água são bens da União e dos Estados, mas 
os municípios podem zelar pela sua quantidade e qualidade, 
direta ou indiretamente. O governo municipal atual poderia 
ter se voltado para a pesca de pequeno porte, para a questão da 
poluição hídrica, para as populações afetadas por enchentes, 
para a geração de emprego e renda por meio de reflorestamento 
de áreas críticas (que abundam no âmbito municipal), para a 
melhoria das condições sanitárias nos recônditos rincões do 
interior não atendidos pela empresa concessionária de água e 
esgoto.

Érica Terezinha de Almeida menciona o Acordo de 
Paris sobre a redução dos gases do efeito-estufa. Recorrendo 
novamente a Michel de Certeau, um munícipio não é um 
estado nem um país. A constituição é a grande estratégia do 
Brasil em termos convencionais. Mas a táctica de proclamar um 
município como adepto do Acordo de Paris é cabível. Medidas 
em defesa do ambiente com benefícios populares podem ser 
perfeitamente tomadas pelo poder público municipal, como, 
por exemplo, a criação de uma área verde em Campos e de uma 
grande área úmida em Guarus, como, aliás, já preconiza o Plano 
Diretor, que, na sua revisão, impôs prazos a serem cumpridos 
pelo poder público tenha ele a tendência tiver. Além disso, a 
criação de uma área úmida ao menos, contribuiria na solução 
parcial do grave problema de drenagem urbana da cidade.
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Enfim, para não me estender mais, um governo 
municipal pode muito bem implementar políticas de um 
Estado de bem-estar social sem precisar adotar tal rótulo, 
resistindo, assim, à tendência mundial que começou a se 
alastrar depois da queda do mundo dito socialista a partir 
de 1989. A pandemia causada pela covid-19 está levando os 
pensadores responsáveis, os governantes e à população ao 
abandono de práticas neoliberais e empreendedoristas e ao 
retorno da presença do Estado na sociedade, sobretudo para 
socorrer os mais carentes. Acalentamos a esperança de que o 
vírus mostre que a participação do Estado na promoção de 
políticas públicas deve permanecer quando ele for embora. 
Mas estou sendo otimista. Passada a pandemia, tudo indica 
que o velho normal voltará a vigorar. O tão temido estado 
de exceção vislumbrado por Giorgio Agamben no início da 
pandemia se assemelha ao estado de bem-estar. Nesse sentido, 
a excepcionalidade deveria se tornar regra para benefícios 
socioambientais. Talvez reste desse estado de exceção capenga 
apenas a lembrança.               
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