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Cadê o vento que vinha  
Suave do canavial? 
É só fagulha, fuligem, 
Poluição infernal. 
Essa terra tá doente, 
Palavrório não me engana 
É só cana na fazenda,  
Essa terra, essa cana... 
Cadê a beleza do rio 
Que passa pela cidade? 
Só propaganda, desgosto, 
Que gosto! Barbaridade? 
Só propaganda, só desgosto, 
E a água desce fresquinha, 
Tadinha, pede passagem... 
É choradeira na usina, 
E é só cana na moagem. 
Essa terra tá doente, 
Palavrório não me engana, 
É quebradeira de usina, 
Essa terra, essa cana... 
Não se bebe água boa, 
Não tem peixe na lagoa, 
Tempo vai, o tempo vem, 
E o povo como é que vai, hein? 
O povo nunca vai bem! 
Tudo isso me sufoca, 
Me angustia, me fulmina: 
É só cana na fazenda 
E dependência da usina! 
Essa terra tá doente, 
Palavrório não me engana: 
Soca, ressoca, trissoca... 
É só terra, é só cana. 
.................................. 
Ah! Essa terra, essa...cana! 
 
(Hélio Coelho) 
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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma leitura da paisagem da área de estudo 
denominada Baixada Campista. Localizada no município de Campos dos Goytacazes, 
Norte do Estado do Rio de Janeiro, considera-se que este recorte espacial estudado 
possui objetos, topônimos e elementos simbólicos representativos e advindos de 
diferentes períodos históricos e por isso pode vir a ser reconhecida como uma paisagem 
cultural. A análise da paisagem recairá sobre os elementos constituintes que estão 
presentes na paisagem atual, que representam diferentes agentes sociais modeladores 
desta paisagem. Desse modo, a abordagem teórica adotada, encontra-se fundamentada 
na corrente da Nova Geografia Cultural, com ênfase nos estudos de Carl Sauer, Denis 
Cosgrove e James Duncan. A periodização construída a partir da leitura paisagem pode 
ser apresentada em três momentos: a) o Período Colonial brasileiro; b) Período Imperial 
e c) os primeiros anos do Período Republicano, este subdividido em um período antes 
dos recebimentos dos royalties do petróleo e outro período após o início dos 
recebimentos dessas compensações financeiras. A operacionalização metodológica 
encontra-se estruturada em três eixos: a) o levantamento documental sobre a formação 
da Baixada Campista, a fim de produzir o capítulo sobre o contexto geohistórico; b) a 
revisão teórica do campo da geografia cultural, em especial a evolução do conceito de 
paisagem e dos conceitos relacionados a este, como o de representação social e cultura; 
e por fim, c) os trabalhos de campo, com a finalidade de fazer o registro fotográficos 
presentes no espaço identificados por meio de objetos presentes na paisagem atual, a 
produção do mapa da área estudada que subsidiarão as interpretações dos elementos 
simbólicos que compõem a paisagem e identificação dos períodos históricos em que 
foram instalados e o reconhecimento de uma paisagem cultural que deve ser preservada 
pelo poder público e pela sociedade. 
 
Palavras-chave: Paisagem. Cultura. Baixada Campista. Campos dos Goytacazes. 
 



 

 

 
ABSTRACT 

 
The objective of this study is to present a reading of the landscape from the area called 
Baixada Campista. This area is located in the city of Campos dos Goytacazes, in the 
north of the state of Rio de Janeiro. The landscape analysis lies on the elements that are 
present in the current landscape, representing different modelers social agents from this 
landscape. Thus, the work approach is anchored in the Humanist Horizon, arising out 
from the 1970s and 1980s. The periodization built from the landscape reading can be 
presented in three periods: a) the Brazilian Colonial Period; b) Imperial period and c) 
the early years of the Republican period. The methodological implementation is 
structured in three areas: a) the documentary survey on the formation of Baixada 
Campista in order to produce the chapter on the geo-historical context; b) the theoretical 
review of the field of cultural geography, in particular the development of the concept 
of landscape and concepts related to this, such as social and cultural representation; and 
finally, c) field work with the purpose of making the photographic record present in the 
space marked with objects present in the current landscape, the production of the study 
area map that will subsidize the interpretations of the symbolic elements that make up 
the landscape and identification of historical periods in which they were installed. 
 
Keywords: Landscapes.Culture.Baixada Campista.Campos dos Goytacazes. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho consiste em realizar uma leitura da paisagem da área 

denominada Baixada Campista, recorte espacial no município de Campos dos 

Goytacazes, Norte do estado do Rio de Janeiro. Esta leitura será feita a partir das 

reminiscências históricas e elementos simbólicos, bem como as representações que se 

constituíram na paisagem por meio de objetos geográficos presentes na paisagem atual. 

As materialidades existentes nesta área são compostas por objetos geográficos 

provenientes de diferentes períodos históricos e hoje podem ser considerados como 

patrimônio material. Dos objetos identificados na paisagem, os de maior destaque estão 

relacionados às ordens religiosas, as ruínas das usinas de cana-de-açúcar, as olarias e os 

condomínios e conjuntos habitacionais, essas sendo as transformações contemporâneas. 

Estes objetos do passado e do presente nos apontam para a importância na produção do 

espaço, na definição do que é hoje a Baixada Campista, e, no reconhecimento dos 

agentes sociais hegemônicos em cada um dos períodos históricos e da continuidade ou 

perda de poder desses agentes, percebidos pela manutenção dos objetos espaciais 

representativos de cada período. 

O topônimo Baixada Campista1 é utilizado para delimitar a área que inclui cinco 

distritos do município de Campos dos Goytacazes, a saber: Tócos, Santo Amaro, São 

Sebastião, Mussurepe e Goytacazes (BARCELLOS, 1992; GONÇALVES, 2013). Estes 

distritos se encontram em área de baixa topografia em relação à área do perímetro 

urbano central do município de Campos, à margem esquerda do Rio Paraíba do Sul. O 

topônimo Baixada está associado as terras baixas e alagadiças. Esta área concentra 

atividades agrárias remanescentes do período açucareiro, assentamentos rurais, uma 

parte das ruínas do período açucareiro, e atualmente ressalta-se a presença de cerâmicas 

para a produção de tijolos e telhas e de novos empreendimentos imobiliários para 

população de renda média e baixa. Para este trabalho, a Baixada Campista possui uma 

importância como uma paisagem cultural a ser estudada por resguardar referências 

históricas desde o período colonial brasileiro. 

                                                           
1 O termo designado refere-se a um recorte espacial do município de Campos dos Goytacazes, desde o 
distrito de Goitacazes ao de Santo Amaro, no Farol de São Tomé. 
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A principal rota de ligação da Baixada de Campos ou a “Baixada da Égua” 2ao 

perímetro urbano do município até a localidade litorânea de Farol de São Tomé (distrito 

de Santo Amaro) é a rodovia RJ-216, conhecida popularmente como Rodovia do 

Açúcar. Esta área é servida por estradas vicinais, sendo a maior delas advinda do 

período áureo da produção sucroalcooleira, e ultimamente, tem servido ao escoamento 

da produção dos ceramistas que estão concentrados nesta área. 

A população estimada da Baixada Campista é de aproximadamente de 45.000 

habitantes (IBGE, 2010); entretanto, há que se considerar que a população do município 

perfaz o total de 463.000 habitantes (IBGE, 2010). Dos distritos da Baixada Campista, 

com a maior centralidade e densidade populacional, é o de Goitacazes (IBGE, 2010) 

com aproximadamente 18.000 habitantes. 

                                                           
2 Esta foi outra designação dada à Baixada Campista, constatada segundo a tradição oral pela “memória 
de velhos”, isto é, uma designação oriunda dos tempos coloniais derivada da tradição pecuária desde a 
passagem e estabelecimento dos primeiros colonos. 
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O distrito de Goitacazes (Fig. 1 e 2) agrega os principais serviços públicos e 

privados, entre eles destacamos: escolas públicas e particulares, agências bancárias, 

agências de contabilidade, supermercados, agência dos correios, praças públicas, 

cemitério, igrejas católicas, igrejas protestantes de diversas denominações, postos de 

gasolina e oficinas mecânicas especializadas, uma área comercial concentrada no 

“Ponto da Cruz” (Fig. 2), entroncamento rodoviário que faz a interligação de Goitacazes 

ao distrito de Tócos. Nota-se na Figura 1 o intenso tréfego de automóveis na principal 

avenida do Distrito de Goitacazes e na Figura 2 as obras na principal via de ligação da 

Baixada Campista com a área litorânea, o Farol de São Tomé. As transformações em 

curso neste e nos demais distritos da Baixada Campista podem levar ao 

desaparecimento das referências históricas antes de haver o reconhecimento público de 

uma paisagem cultural nesta área. 

 

 
Figura 1 – Centro comercial do Distrito de Goitacazes 

Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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Figura 2 – Centro comercial de Goitacazes. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016. 
 

Ao longo da rodovia RJ-216 (rodovia Campos-Farol), que corta a Baixada 

Campista de uma extremidade a outra, pode-se perceber a expansão da área urbana de 

Campos, identificada a partir da presença de novos empreendimentos imobiliários, em 

particular o condomínio residencial Alphaville e Condomínio Parque Cassis, além do 

loteamento Urbamais. Reconhece-se, portanto, que a ocupação da Baixada Campista 

não se fez de forma homogênea, possuindo uma área de maior densidade demográfica 

em relação aos outros distritos, como em Goitacazes, até aquele de menor densidade, 

como o distrito de Mussurepe. 

A análise da paisagem da Baixada Campista recairá sobre a leitura dos objetos 

que estão presentes em sua paisagem atual. Estes objetos fazem referências a distintos 

contextos históricos vivenciados pelos indivíduos e grupos sociais. A temporalidade dos 

objetos observados pode variar desde o período da instalação de estruturas de poder 

advindas dos primeiros colonizadores do século XVII, até aos objetos representativos de 

sociabilidades vivenciadas ao longo do século XX, e por último, verificar as 

transformações contemporâneas. 

Assim, o trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma, a saber: a) no 

primeiro capítulo apresentamos a construção do objeto da pesquisa, desde a opção pelo 

recorte espaço-temporal à operacionalização teórico-metodológica, a exposição das 

questões norteadoras e o exercício da definição da periodização; b) o segundo capítulo 

trata da revisão teórica, quando buscamos discutir os conceitos de paisagem, cultura, 
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representações sociais e objetos geográficos; e c) por fim, o terceiro capítulo trata da 

leitura da paisagem, da análise dos objetos geográficos representativos de cada período 

histórico. 
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1 A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DA PESQUISA 
 

Este capítulo tem por objetivo apresentar o trajeto percorrido ao longo do 

processo de produção do objeto de investigação. A explicitação da problematização; as 

opções teórico-metodológicas, as questões norteadoras da pesquisa; a importância do 

trabalho de campo e dos registros fotográficos e das pesquisas documentais nas 

instituições de memória. Consideramos que a produção do conhecimento se faz em 

etapas, onde cada uma delas elucida as questões levantadas e refuta ou confirma 

hipóteses formuladas a respeito da área de estudo. 

 

1.1 Problematização 
 

A problematização da pesquisa está relacionada à produção da paisagem de uma 

determinada delimitação espacial, a Baixada Campista. Os objetos geográficos 

presentes na paisagem atual levam o observador a questionar sobre suas origens, sobre 

os agentes sociais envolvidos em cada um dos recortes temporais reconhecidos sobre a 

manutenção desses objetos e o desaparecimento de outros. Deste modo, foram 

elaboradas questões norteadoras: a) que relevância estes objetos têm para a 

configuração da paisagem da planície goitacá? b) que agentes modeladores produziram 

as representações sociais que se expressam nos objetos? c) qual a relação dos agentes 

modeladores do espaço que deixaram suas marcas na paisagem da Baixada Campista 

com o projeto colonizador português, seus interesses e conflitos pelo território, a partir 

desta fachada atlântica? d) que agentes modeladores se encontram envolvidos com a 

instalação de cada um dos objetos geográficos? e) o quê motivou a permanência e o 

desaparecimento destes objetos geográficos?  f) pode-se reconhecer a existência de uma 

paisagem cultural na Baixada Campista? Estas questões foram fundamentais para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

Neste sentido, ao identificar na paisagem da Baixada Campista, objetos que são 

provenientes de diferentes períodos históricos, estes estabelecem a conexão desde o 

agente local ao global. Os objetos históricos da Baixada Campista a serem interpretados 

e explicados em um contexto histórico, se relacionam com a dinâmica territorial 

empreendida por diferentes agentes que modelaram o espaço em questão. As distintas 

ações geradas por diferentes agentes deram origem a variados objetos fixados, que estão 
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inseridos no espaço, logo os objetos estudados estão relacionados a processos que 

resultam na criação diferenciada destes objetos. 

Os objetos identificados datam do século XVII até o momento contemporâneo. 

Eles se encontram relacionados aos diferentes agentes modeladores, entre estes se 

destacam: a chegada das ordens religiosas, como os jesuítas e beneditinos, a partir da 

instalação das Fazendas de Santo Inácio e do Mosteiro de São Bento, e posteriormente o 

estabelecimento das igrejas e paróquias já no século XVIII. O segundo momento se 

origina de meados do século XVIII, pois neste período aumenta o interesse dos 

campistas no cultivo da cana-de-açúcar em grande escala, conectando esta área a uma 

lógica de produção mundial, o que denota a origem de objetos geohistóricos 

relacionados a este período, em particular na Baixada Campista. O período 

compreendido está concentrado especificamente no período Imperial (1822-1889) 

identificado pela inserção de novos agentes sociais, desta vez os usineiros, que trazem 

representações e simbolismos referentes ao coronelismo, que é uma das marcas 

deixadas nas ruínas e nas mentalidades deste período, que deixou marcas não só na 

Baixada Campista. O último período de análise da paisagem se atém as novas 

modificações por quais tem passado a Baixada Campista, com o avanço da atividade 

cerâmica, em especial. As questões referentes a este recorte espacial, começaram a se 

delinear a partir da observação do pesquisador das marcas impressas deixadas na 

paisagem cultural. Estas marcas e elementos simbólicos estão associados a momentos 

históricos em escalas locais e globais. De igual modo, sobre as referências da paisagem, 

o viajante naturalista Couto Reis (1785) ao passar pela região do Distrito de Campos 

dos Goitacazes, pontua sobre suas percepções sobre a região no final do século XVIII, o 

que para esta pesquisa, se torna em uma ótica de análise de fundamental importância. 

E o último ponto a ser observado na pesquisa, vem do banco de imagens criado 

por meio das fotografias tiradas nos diversos trabalhos de campo realizados na Baixada 

Campista. Por meio destas imagens do lugar, foi possível fazer uma leitura dos símbolos 

e representações das igrejas, monumentos, das ruínas do parque açucareiro e objetos 

associados a estes, e do momento atual vivido pelas cerâmicas, bem como dos atuais 

agentes imobiliários que tem atuado, principalmente, na área fronteiriça da área urbana 

de Campos dos Goytacazes. 

É necessário que se tomem alguns cuidados na pesquisa, principalmente no que 

tange à operacionalização do trabalho científico, pois, a partir da metodologia, se 
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estabelece a organização da estrutura do trabalho, bem como a explicação das etapas e 

processos do aprendizado que foram apreendidos, seguindo estes critérios a escrita fica 

mais coerente. 

Neste sentido, a operacionalização metodológica encontra-se estruturada em três 

eixos: a) o levantamento documental sobre a formação da Baixada Campista, a fim de 

produzir o capítulo referente à atuação das ordens religiosas e o estabelecimento das 

igrejas; b) a revisão teórica do campo da geografia cultural, em especial, sobre o 

conceito de paisagem, cultura, representações sociais e dos objetos geográficos; d) 

confecção de mapas a fim de localizar os principais objetos geohistóricos em análise; e, 

por fim, c) os trabalhos de campo com a finalidade de registrar os objetos presentes na 

paisagem que restaram, bem como os que estão em transformação. De posse do 

material, posteriormente haverá a interpretação dos objetos simbólicos que contém 

significados. 

 

1.2 Recorte Espacial 
 

A Baixada Campista data ainda da delimitação geográfica denominada Capitania 

de São Tomé e guarda em sua paisagem atual elementos advindos de distintos períodos 

históricos: da chegada dos Sete Capitães, das Ordens Santas, Beneditinas e Jesuíticas; o 

estabelecimento das usinas de cana-de-açúcar e suas ruínas, as olarias, a constituição 

dos agentes imobiliários. Os objetos geohistóricos analisados estão na área que integram 

os cinco distritos da Baixada Campista: Goitacazes, Tócos, Mussurepe, Tócos, Santo 

Amaro e São Sebastião. 

A opção por estudar a Baixada Campista é justificada pela importância histórica 

desta área inserida em diferentes escalas de análise: para Campos dos Goytacazes, para 

o estado Rio de Janeiro, bem como para o Brasil. A identificação dos objetos espaciais, 

e da inserção destes no espaço, pode se desenvolver a partir uma reconstituição desta 

paisagem através destes objetos, que tiveram grande relevância em sua formação 

cultural. 

Esta área, além de contribuir para outras regiões desde o período colonial, como 

área de fornecimento de carne de gado bovino, gêneros agrícolas açucareiros, já na 

passagem do período colonial para o imperial, tem servido ultimamente de espaço para 
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novos agentes, por meio das cerâmicas e dos novos condomínios imobiliários. Esta 

constatação é crucial para a leitura da paisagem. 

Os estudos levaram a compreensão da importância da Baixada Campista para a 

formação territorial do Brasil. Entretanto, como os registros históricos sobre a Baixada 

Campista são raros, optamos por elaborar um estudo a partir da análise dos objetos 

espaciais do passado que ainda se encontram na paisagem do presente, podendo, dessa 

maneira, elaborar a leitura da paisagem na área em questão. 

Diante do reconhecimento de sua importância histórica, observamos a carência 

de publicações referentes a esta área que contemplem a temática social. Acreditamos 

que o estudo da paisagem cultural desta área pode vir a servir de fomento para futuras 

pesquisas. Consideramos ser importante pesquisar sobre as paisagens de um recorte 

espacial ainda pouco estudado no estado do Rio de Janeiro, a denominada Baixada 

Campista, que tem sua origem no período colonial brasileiro. Entretanto, está 

atualmente, não tem o mesmo reconhecimento do passado, a não ser para os agentes 

locais. O estudo pode suscitar interesse com outras áreas do conhecimento, como 

aquelas referentes ao reconhecimento do patrimônio arquitetônico e cultural do Brasil. 

Optamos por estudar as paisagens da Baixada Campista, por reconhecer que a 

sua origem se encontra diretamente relacionada aos períodos de reconhecimento, 

descobrimento, dominação e ocupação e consolidação territorial da dominação 

portuguesa no Brasil, ocorridos entre meados do século XVII até o início do século 

XIX. 

Assim, temos a intenção de responder as perguntas desta pesquisa, que a nosso 

ver, são de fundamental importância para o desenvolvimento da leitura da paisagem da 

Baixada Campista, sob a ótica, fundamentalmente, dos geógrafos da corrente da Nova 

Geografia Cultural. 

 

1.3 Sobre o método da Geografia Histórica 
 

Para a delimitação histórica dos objetos de análise abordados, foi necessário 

estruturar os momentos históricos em que foram estabelecidos. As análises da história 

do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro e de Campos dos Goytacazes, bem como da 

Baixada Campista, tornar-se de grande relevância, no sentido de apropriação da história. 
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Diante disso, as análises de cada objeto na paisagem sempre estarão em diálogo com as 

escalas de análise dos momentos históricos, isto é, ao momento global, nacional e local. 

A periodização foi construída a partir da identificação dos objetos presentes na 

paisagem. O primeiro período analisado é referente ao período Colonial, quando 

ocorreu o estabelecimento do Mosteiro de São Bento no final do século XVII, bem 

como, a fundamentação da Fazenda de Santo Inácio dos padres Jesuítas, materializadas 

no popular Solar do Colégio. 

As primeiras igrejas foram constituídas na região a partir do início do século 

XVIII, a saber: Paróquia de São Sebastião, Igreja de São Gonçalo, Capela do Visconde, 

Igreja de Santo Amaro e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. 

De um modo geral, as igrejas estarão articuladas ao contexto da atuação de cada 

uma dessas ordens religiosas da Baixada Campista. O que é importante notar, é que 

cada uma das igrejas analisadas, está relacionada a um contexto da modelagem da 

paisagem no Brasil - Colônia. Por isso, se faz necessário contextualizar o momento 

histórico da implantação associada à formação histórica de cada freguesia.  

Ainda no período Colonial, há o incremento da atividade açucareira por meio 

das engenhocas, que posteriormente dará origem aos engenhos centrais e usinas de 

cana-de-açúcar. Neste sentido, o período de análise varia de meados do século XVIII, 

em seguida passando pelo Brasil Império (sec. XIXI); e prossegue, para o período 

Republicano (séc. XIX e XX), parte do período Vargas (1940 e 1950); por fim, até o 

desmantelamento e decadência da atividade açucareira do meado para o final século 

XX. E por fim, na última periodização á tratar-se-á dos períodos relacionadas a 

atividade de cerâmica no século XX, adentrando pelo século XXI. 

As usinas foram sendo instaladas, substituídas e entrando em ruínas, mas a 

maior parte das igrejas permaneceram, o que demonstrava a manutenção do poder das 

ordens religiosas ainda hoje na Baixada Campista. 

Assim, é importante lembrar, que estudos relacionados à história do Brasil, do 

Rio de Janeiro e da região Norte Fluminense subsidiaram a análise e interpretação da 

paisagem da Baixada Campista. Em suma, os seguintes autores fundamentaram a 

análise histórica: Ferlini sobre o açúcar no Brasil (1992), Boris Fausto (2013) sobre a 

história geral do Brasil; Cardoso (2006, et. al.) sobre o coronelismo no Império, Rodrigo 

Ricupero (2009), sobre a formação da elite colonial, bem como os agentes da Coroa 

Portuguesa no período colonial; e por último, Carlos Robert Moraes (2013) e Maurício 
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de Almeida Abreu (2014) e Marcelo Werner, sobre o método da geografia histórica a 

fim se entender os espaços do passado em diálogo com a paisagem.  

No contexto regional traz o relato e memória de diferentes memorialistas 

historiadores, como Alberto Lamego (1913), que explana sobre a história da planície 

Goitacá, Couto Reis (1997, 2011 [1785]), relata a percepção e descrição deste espaço no 

período Colonial, Júlio Feydit (1900), sobre a memória de Campos, Pessanha (1988), 

Penha et al. (2012) e Gonçalves (2013), analisam os principais fatos da história da 

formação territorial e cultural relacionadas ao período Colonial e formação do período 

açucareiro, especialmente na Baixada Campista; Alfredo Bosi (1992), Fânia Fridman 

(1999; 2007) e Márcia Amantino (2011) enfatizam sobre o papel que as ordens 

religiosas desempenharam no Brasil - Colônia e na Capitania do Rio de Janeiro.  

Assim, em interlocução com os autores citados posteriormente, a pesquisa irá se 

nortear por meio das materialidades e significados que estão presentes na paisagem da 

Baixada Campista, disponíveis na Fig. 3: 

 
Figura 3 – Cronologia dos objetos geohistóricos. 

Fonte: Raphael Conceição, 2016. 
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No âmbito do contexto da periodização da pesquisa, é importante ressaltar a 

importância do método da geografia histórica, igualmente utilizado nesta pesquisa. 

Assim, em consonância com os escritos de Maurício de Almeida de Abreu (2014) são 

de fundamental importância para se compreender os espaços do passado, embora a 

geografia histórica proposta por Abreu (2014) se apresente como um dos diferentes 

métodos apresentadas pela geografia histórica. 

 E por último, ainda a respeito das discussões quanto ao método, destacamos as 

contribuições teóricas do geógrafo Maurício Abreu (2012 [1987]), que em seus 

postulados sobre traz a baila a importância dos estudos sobre da geografia histórica, e 

deste modo, traz subsídios fundamentais para a fundamentação da pesquisa em voga. 

Em primeiro lugar, e em sua concepção para entender os espaços do presente é preciso 

estudar e buscar as origens dos espaços do passado. Maurício Abreu não aceita a ideia 

de que a geografia maximize o estudo espacial do presente, e se omita da dimensão 

histórica que envolve a evolução espacial de tais espaços; e de acordo com Abreu 

(2014), o passado se torna em materialidade manifesto nas respectivas paisagens, visto 

que, estas paisagens em sua concepção são, sobretudo, mediatizadas pela ação humana, 

relegando os agentes naturais ao segundo plano na modelagem da paisagem. 

Para Silva (2012), que compartilha das formulações teóricas da geografia 

histórica, proposta por Moraes (1988), Darby (1991) e Abreu (1996), enfatiza que 

embora a geografia histórica, no decorrer da história do pensamento geográfica não se 

caracterizou em um desenvolvimento linear, entretanto, acabou por ficar relegada a um 

segundo plano. Apesar disso, este subcampo da geografia é importante para se 

compreender as formas que se expressam na paisagem atual, que se podem levar a 

interpretação de distintos recortes espaciais. Outrossim, as configurações das paisagens 

se verificam através das sucessivas gerações que os grupos sociais que ali conviveram 

lhe conferiram, e que, portanto, as paisagens são produtos históricos agenciadas por 

distintos agentes. 

Ainda de acordo com Silva, embora a geografia histórica se utilize dos recursos 

da história, ambas não pode ser confundidas; pelo fato de se diferenciarem pelas 

análises teóricas e naturezas, visto que a geografia histórica tem a preocupação em 

estudar os espaços do passado relacionando os agentes que modelaram tais espaços e 

paisagens.  
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Sendo assim, diante de sua relevância para a pesquisa, optou-se por seguir as 

orientações do método geohistórico, como uma das vias possíveis para interpretar os 

significados dos espaços do passado em interlocução com a categoria da paisagem.
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1.4 Referencial Teórico 
 

Sobre o conceito de paisagem, nossas orientações teórico-metodológicas 

estarão centradas nos autores da Nova Geografia Cultural, àquela amparada pelo neo-

marxismo, sem, no entanto, asfixiar o trabalho seguindo unicamente esta orientação, 

podendo, em alguns momentos aceitar as orientações da denominada corrente 

Humanista da Geografia, em especial as orientações de Tuan (1983), Dardel (2015 

[1990]) e Relph (2012). 

O trabalho encontra-se norteado pelo método da Nova Geografia Cultural 

emergente dos anos de 1970, essencial para compreender os fenômenos e processos que 

levaram a formação das paisagens analisadas. A partir da leitura da paisagem, podem 

ser identificadas as diferentes temporalidades vivenciadas em um dado recorte espacial, 

os significados, as simbologias, bem com a interpretação dos topônimos implantados, 

identificando os agentes sociais envolvidos em cada período identificado. Neste sentido, 

o conceito de paisagem proposto pela Nova Geografia Cultural é aquele que atende às 

perspectivas da análise e interpretação da paisagem, porém, este conceito sempre estará 

associado aos conceitos socais de representação social e cultura e objeto geográfico. 

A revisão de literatura proposta por esta pesquisa tratará o conceito de paisagem 

como uma família de conceitos, isto é, considerará o conceito de paisagem associado a 

uma gama de outros conceitos advindas das ciências sociais e da geografia, como os 

conceitos de cultura (DUNCAN, 2014 [1962]; MITCHELL, 2008; COSGROVE, 2012; 

HOEFLE, 2012), o concito de representação social (MOSCOVICI, 1992) e, por último, 

o objeto geográfico (SANTOS 2012). 

Milton Santos (2012), trata sobre a importância dos sistemas de objetos e 

sistemas de ações na modelagem do espaço; Denis Cosgrove (2102), discute a categoria 

da paisagem a partir de simbolismos e significados relacionados ao conceito de cultura; 

Corrêa (2014), traz a abordagem das simbologias na paisagem; Paul Claval (2012), 

aborda a paisagem cultural na geografia; e por último, Augustin Berque (2012), estuda a 

paisagem enquanto marca e matriz deixada pelas sociedades.  

O conceito de representação social derivado dos estudos de Serge Moscovici 

(1992) é relevante ao analisar o papel dos grupos e dos indivíduos na construção das 

mentalidades.  
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1.4.1 A paisagem na perspectiva da Nova Geografia Cultural 

 

Os debates sobre a paisagem foram desenvolvidos inicialmente pela Escola de 

Berkeley. O debate promovido por esta corrente se inicia nos anos de 1920 e vai até a 

década de 1970. Posteriormente, seguido pela Nova Geografia Cultural proveniente dos 

anos de 1970, vem à tona um debate renovado e crítico sobre o a adoção do método 

humanista na ciência geográfica. 

A principal distinção de interpretação da paisagem é conduzida pelo método 

morfológico, esta vertente segue as orientações metodológicas da observação e 

descrição, considerando as morfologias da paisagem mediada pela cultura, isto é, a 

paisagem é produção de um gênero de vida. A segunda vertente, de orientação neo-

marxista busca analisar a paisagem para além da morfologia. A paisagem deve ser 

analisada interpretada e explicada a partir dos elementos representativos das distintas 

classes sociais e períodos históricos, neste caso, a paisagem se torna em um conceito 

central. 

No primeiro capítulo versará sobre a trajetória do conceito de cultura ao longo 

da geografia cultural. James Duncan (2014[2003]), analisa a adoção de um conceito de 

cultura de viés supra-orgânico no âmbito da escola de Berkeley, sempre considerando 

que a paisagem cultural em sua evolução, sempre esteve associada ao conceito de 

cultura. De igual modo, as contribuições de Geertz (1976), sobre uma posição em 

relação ao conceito de cultura praticado, e uma proposição de uma análise da cultura a 

partir dos significados; a obra de Hoefle (2012), será necessária a fim de entender a 

trajetória do conceito de cultura dentro do contexto de cada momento histórico de cada 

corrente filosófica. 

Este capítulo tem por objetivo apresentar a evolução do conceito de paisagem 

entrelaçado ao conceito de cultura. Será feita uma análise a respeito da evolução do 

conceito de paisagem no percurso da história do pensamento geográfico. A retórica 

deste trabalho encontra-se amparada nos autores da denominada Geografia Cultural da 

Escola de Berkeley, do início dos anos de 1920, e da Nova Geografia Cultural 

proveniente dos anos de 1970. 

A paisagem, na condição de um dos conceitos-chave da ciência geográfica, 

ultimamente tem servido como temário de interesse de outras ciências, como as ciências 

naturais, no que concerne ao seu caráter sistêmico; e das sociais, como a arquitetura, por 
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exemplo. Deste modo, para se compreender a postura adotada pelos geógrafos da 

Geografia Humanista Cultural proveniente dos anos de 1980, é necessário que se 

compreenda um pouco da trajetória desta categoria analítica. 

Neste sentido, quanto aos geógrafos do final do século XIX, e, principalmente, 

do início do século XX, que deram importância à paisagem e à cultura em suas 

investigações, foram Corrêa e Rosendahl (2014[2003], p. 10), que destacam o seguinte 

aspecto: 

 
A dimensão cultural da sociedade estava presente na geografia européia do 
final do século XIX e nas duas primeiras décadas do século XX. A paisagem 
cultural centralizava o interesse pela cultura a partir do fato de ela ser 
entendida como resultado da ação humana alterando a paisagem natural. O 
gênero de vida o resultado das complexas relações envolvendo um dado 
grupo social e natureza, concebido como expressão e condição social, 
constitui-se em outro foco central do interesse dos geógrafos interessados em 
compreender a diversidade espacial. 

 

Assim, os geógrafos alemães e franceses acabam por influenciar os pensamentos 

de Carl Sauer sobre os postulados da categoria de paisagem nos estudos geográficos 

culturais. Segundo Claval (2007[1999]), os alemães foram os primeiros a darem 

importância aos utensílios, às técnicas e as transformações na paisagem, já os franceses 

trazem sua colaboração ao analisar a paisagem com enfoque corológico sob a ideia de 

“gênero de vida”. O que se compreende é que as categorias de paisagem e cultura 

estiveram associadas na história do pensamento geográfico. Estas ideias, geradas por 

geógrafos franceses e alemães, irão impactar os pensamentos de Carl Sauer. 

Mas as convicções da Escola de Berkeley são abaladas, o que é analisado por 

Hoefle (2012, p. 28), visto que, Carl Sauer, foi amplamente criticado por dar grande 

ênfase ao estudo do passado, diante disso, suas análises raramente chegavam a análise 

do presente, pois alguns críticos supunham que alguns objetos do passado analisados 

poderiam não ter mais significância alguma no presente, por isso tornara-se uma análise 

problemática e a interpretação de tais paisagens impossíveis. Claro que estas críticas 

vinham de geógrafos positivistas, como Hartshorne.  

Uma segunda proposta de estudo da paisagem emerge nos anos de 1970, que não 

mais se atém a morfologia da paisagem, mas as intencionalidades, aos símbolos e as 

representações sociais presentes nas respectivas paisagens culturais. A geografia 

humanista cultural emergente, antes de tudo, não é de fácil definição, pois, ela não é um 

programa explícito que direciona a uma direção somente, mas a geografia Humanista 
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Cultural é uma abordagem geográfica que busca referências variadas, que não exclui 

nenhuma outra via (WAGNER; MIKESELL, 2003[1962]; GOMES, 2007 ).  

Segundo Gomes (2007), o horizonte humanista não conta com um programa 

unitário, pois a diversidade está inscrita nesta corrente, visto que nesta encontra-se 

marxistas, fenomenologia e literatos. Em Gomes (2007, p. 305), esta corrente sempre 

está dialogando com outras referências, sem excluir nenhuma outra via de pesquisa, 

porque a exclusão de outra via seria encarada como um risco de “limitação e 

empobrecimento”. O ecletismo, por sua vez, presente no discurso da corrente 

humanista, teria um componente agravante, porque diante de um campo extenso, as 

temáticas poderiam provocar ambiguidades na aplicação dos respectivos métodos de 

pesquisa. 

Ainda em Gomes (2007), cada via de análise humanista procura se impor sobre a 

outra, para fundar o “verdadeiro” humanismo. Para o autor, existem várias abordagens 

no âmbito humanista com óticas de pesquisa diferenciadas, e algumas acabam por não 

dialogarem umas com as outras. Estas abordagens se excluem em virtude da grande 

variedade de abordagens, e de algumas vias não possuírem um método-filosófico 

unitário. Segundo o autor, na ótica de alguns humanistas, a utilização de um método-

filosófico modelo não seria o objetivo do horizonte humanista, não há, portanto, um 

modelo filosófico padrão a se adotar. Embora, existam óticas variadas daqueles que 

querem uma geografia humanista sem método, todavia, há uns que se utilizam de 

métodos provenientes do marxismo, da fenomenologia ou do existencialismo. 

Por outro lado, haveria nesta abordagem humanista certa coerência, visto que, 

Gomes (2007) reconhece uma identidade que a integra. Uma das identidades que a 

coesa consiste em ponderar a crítica a uma ciência institucionalizada fundamentada no 

positivismo e racionalismo, proveniente da corrente anterior. Esta nova abordagem na 

geografia nasce da crise deste modelo filosófico, sobretudo, porque este não consegue 

explicar os fatos relacionados à cultura e à dimensão simbólica inscrita no homem, bem 

como as relações sociais presentes no espaço. Estas críticas a corrente teorético-

quantitativa são importantes para fundamentar as novas bases para a delimitação da 

corrente humanista. 

Embora haja distintas concepções na Geografia Humanista Cultural, para Gomes 

(2007, p. 307): 
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Há aqueles que se posicionam em favor de uma concepção materialista e 
aqueles, que ao contrário, que retomam os argumentos do idealismo. Há os 
que aceitam a subjetivação de deliberada dos processos cognitivos e aqueles 
que a refutam. Mas, o que é mais importante para a geografia, o espaço, é 
considerado ao mesmo tempo como resultado concreto de um processo 
histórico, e neste sentido ele possui uma dimensão real e física, ou como uma 
construção simbólica, que associa sentidos e ideias. Entre estas duas posições 
extremas, encontra-se toda uma gama de concepções que evoluem com os 
pressupostos iniciais de cada inspiração, o espaço sendo visto sob diferentes 
ângulos: dos valores, da alienação, da distância existencial, do 
comportamento e do mundo vivido. 

 

O horizonte humanista no corpo da geografia ganha ampla dimensão na 

geografia entre os anos de 1970 e 1980, como visto anteriormente. A categoria analítica 

de lugar, assim como a de paisagem, atualmente pode ser vista não somente pelo saber 

empírico, locacional ou racionalista, mas, sobretudo, a partir das emoções, experiências 

e significados que os indivíduos e grupos sociais podem lhe conferir, conforme aponta 

Relph (2012). 

Observar as associações das diferentes categorias analíticas da geografia é 

importante, isto é, paisagem, lugar, região, território e redes. Deste modo, a experiência 

geográfica intrínseca no humanismo, não se limita a esta ou aquela categoria analítica, 

mas há um diálogo recíproco. Embora um dos conceitos-chave da interpretação e leitura 

do recorte espacial da Baixada Campista seja a paisagem, o lugar enquanto dimensão do 

ser e da experiência geográfica não pode ser menosprezada na análise desta paisagem. 

De acordo com Relph (2012) um dos interesses pelo estudo do lugar se dá em 

decorrência da mudança de paisagens promovidas pela arquitetura do progresso 

desvalorizando, desvalorizando assim, a história e a memória local, bem como as 

tradições. Sabendo da importância da associação entre e lugar e paisagem, Relph (2012, 

p. 20), considera que as modificações nas paisagens tornaram os lugares como 

paisagens sem lugar. Deste modo, “[...] a perda da diversidade e da identidade 

geográficas foi palpável, expressa na perda da continuidade histórica; como edifícios em 

bairros antigos que foram demolidos para abrir caminho para os novos”. 

Outrossim, o horizonte humanista, tanto a Nova Geografia Cultural quanto a 

Geografia Humanista não se propõem a limitar-se em detrimento de outras temáticas, 

porém os estudos e pesquisas complementam-se em muitos dos casos. Neste sentido, o 

que se propõe nesta dissertação é ler a paisagem por meio de diferentes abordagens que 

estão presentes no corpo do horizonte humanista. 
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Embora o horizonte humanista comece a ser reconhecido nas últimas décadas do 

século XX na ciência geográfica, em 1952 já se encontravam vestígios importantes de 

transformação no pensamento geográfico. Deste modo, ao considerar aspectos 

referentes ao humanismo é importante trazer à tona os pensamentos e concepções do 

geógrafo francês Eric Dardel, que formulou uma obra inovadora para a época, isto é, “O 

Homem e a Terra” de 1952.  

Neste contexto da experiência geográfica, interpretar a paisagem e encontrar 

nela objetos que são testemunhos e heranças do passado, é reconhecer que ali é um 

espaço geográfico diferenciado, identificados por meio de seus símbolos. Neste sentido, 

de acordo com Eric Dardel (2015 [1990], p. 2), “[...] o espaço geográfico é feito de 

espaços diferenciados”; em outras palavras, no espaço geográfico podem ser 

desvendados os signos que podem ser decifrados.  

Este geógrafo ao valorizar a dimensão da experiência geográfica relata o 

seguinte pensamento: 

 
Se a geografia oferece à imaginação e à sensibilidade, até em seus voos mais 
livres, o socorro de suas evocações terrestres, carregadas de valores terrestres 
(terriennes), marinhos ou atmosféricos, também, sempre espontaneamente, a 
experiência geográfica, tão profunda e tão simples, convida o homem a dar à 
realidade geográfica um tipo de animação e de fisionomia em que ele revê 
sua experiência humana, interior ou social. É naturalmente que falamos de 
rios majestosos ou caprichosos, de torrentes fogosas, de planícies risonhas, 
de relevo tormentoso [...] (DARDEL, 2015, p. 6). 
 

Na paisagem, no dizer de Dardel (2015), podem ser identificados aspectos de 

afetividade, vivência e “impressão” que acaba por abarcar diversos dados, bem como 

relaciona ao ser, estar do homem e seu destino, isto é, sua relação existencial com a 

terra, o que o autor denomina como geograficidade ou do original géograficité. 

Embora olhar a paisagem seja importante, para Dardel (2015, p.31), muito mais 

do que isto, o sentir a paisagem se torna em elemento diferencial desta análise, visto 

que, para o autor a paisagem “[...] é um escape para toda Terra, uma janela sobre as 

possibilidades ilimitadas: um horizonte. Não uma linha fixa, mas um movimento, um 

impulso”. Ao citar diferentes regiões da França, como as regiões dos vales do rio Loire, 

Midi, e por último, o Nordeste brasileiro, Dardel (2015) enfatiza novamente, que a 

paisagem além de ser vista, tem que ser percebida, enquanto lugar de combate pela vida, 

lugar de realizações do ser existencial, bem como o seu vínculo outros seres sociais. 

Neste sentido, Dardel (2015, p. 33) assinala: 
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[...] Há, na paisagem, uma fisionomia, um olhar, uma escuta, como uma 
expectativa, ou uma lembrança. Toda espacialização geográfica, porque é 
concreta e atualiza o próprio homem em sua existência e porque nela o 
homem se supera e se evade, comporta também uma temporalização, uma 
história, um acontecimento.  

 

Ainda a respeito do horizonte humanista, para Paul Claval (2001), compreende 

que a abordagem de viés cultural na geografia vem a partir dos anos de 1970. Para este, 

os estudos culturais sempre tiveram importância no decorrer da história da disciplina, 

como em estudos de Friedrich Ratzel, Paul Vidal de La Blache, Otto Schlüter, Jean 

Brunhes, entre outros. Entretanto, os estudos da cultura neste período eram tratados 

como artefatos materiais, gêneros de vida ou formas da ação humanas vinculadas às 

transformações das paisagens. O tema cultural abordado na geografia clássica foi 

apaixonante, contudo, permanece empobrecido e limitado, porque não é capaz de 

explicar e de interpretar as diversidades do comportamento humano. Os poucos 

geógrafos que ainda persistiam nos estudos culturais praticados após 1950 o faziam em 

países ou regiões em que os modos de vida tradicional ainda vigoravam. 

A nova abordagem cultural não considera somente os artefatos materiais da 

cultura, mas, sobretudo, “[...] processos cognitivos, de atividades mentais, de trocas de 

informações e de ideias [...]” (CLAVAL, 2001, p. 39). A relação psicológica entre o 

espaço e a sociedade ganha importância, bem como as sensações, percepções, 

identidades e afetividades inscritas nas experiências dos grupos humanos e dos 

indivíduos. Estas concepções de vida por meio de práticas cotidianas não se exprimem 

de modo objetivo, todavia, incluem-se em uma dimensão psicológica por meio de 

discursos e simbolismos e crenças. 

A partir desta nova concepção, a geografia assume um papel importante por 

investigar a profundidade das relações afetivas dos grupos humanos e dos indivíduos 

organizados no espaço, porque por meio destas relações, observam-se as marcas e as 

impressões deixadas pela sociedade no espaço. Neste sentido, Claval (2001), destaca a 

importância do estudo do materialismo histórico e dialético na disseminação e formação 

das paisagens por considerar a complexidade envolvida nos fenômenos sociais.  

De acordo com Claval (2001), várias críticas foram dirigidas aos geógrafos 

sauerianos, entre estas, se destacam: a descrição era um componente supervalorizado 

deixando, portanto, pormenorizados aspectos referentes à compreensão do mundo e seus 

sentidos; o enfoque dado ao estudo da paisagem em interface a um conceito de cultura 
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supra-orgânico; a grande importância dada às regiões agrárias, bem como suas 

atividades a aos gêneros de vida, o que acabavam por limitar os estudos que se 

concentravam em sociedades tradicionais, que ainda não usufruíam da urbanização e da 

industrialização; grande ênfase no estudo do passado; atribuía pouca importância as 

relações sociais, ao significado dos acontecimentos sociais relacionados às revoltas, 

paixões nacionais e aos sofrimentos dos grupos sociais, isto é, a partir destes 

significados, a sociedade atribui significado e compreende a formação de suas paisagens 

simbólicas. 

Segundo Claval (2001), a nova abordagem cultural rompe com essas limitações, 

por alargar os estudos culturais e humanos e provocar profundos impactos nos estudos 

geográficos. Esta mudança se verifica no modo de descrição das paisagens e seus 

elementos materiais. Todavia, a experiência que os homens têm de seu espaço se torna 

importante para a compreensão do que está ao seu entorno e como estes modelam as 

paisagens personificadas. 

A nova concepção ampara-se em quatro bases principais, que são: a primeira 

provém de uma epistemologia crítica, “que deve ater-se às descrições em profundidade 

se quiser apreender a complexidade das culturas e escrever monografias detalhadas para 

enriquecer o conhecimento” (CLAVAL, p.2001). A segunda tem uma dimensão 

renovada sobre a análise do homem e o meio ambiente. 

Para Augustin Berque (2012), na paisagem, estão presentes as marcas e 

matrizes. As paisagens-marcas são impressas em parte da configuração da paisagem, 

visto que estas manifestações são concretas, e tem relação direta com a sociedade que as 

produziram, ou seja, estas paisagens expressam a lógica cultural de determinado tempo. 

Para Berque, a paisagem é uma marca, que representa uma determinada sociedade em 

dado momento, e continua enfatizando a paisagem como matriz, visto que, a partir dela 

há esquemas de percepção, concepção e ação, que por último dá origem a cultura, isto é, 

as relações homem-natureza realizadas no espaço.  

Percebe-se, assim, que a descrição continua como um dos componentes 

principais na análise da paisagem, agora como dado perceptível, e não apenas um fim 

em si mesmo, ou seja, na paisagem cultural podemos encontrar pluralidade de sentidos e 

significados, a depender da sociedade em questão. Entende-se que de acordo com 

Berque (2012), sobre o estudo da geografia cultural, o fato desta apontar sentidos na 
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relação que a sociedade dá ao espaço e a sua natureza, pois, para ele a paisagem 

exprime esta representação social de forma concreta. 

Ao passo que para Denis Cosgrove (2012), o sentido das significações das 

diversas paisagens, bem como dos lugares, está provido de significações e simbolismos. 

Seus estudos estão na conjuntura dos anos de 1960 no Reino Unido. Para ele, a 

geografia está em todos os lugares, pelo que em todos os lugares em que se está pode-se 

levantar investigações em diferentes linhas de pesquisa; e diante de sua realidade, Denis 

Cosgrove, observa o leque de variabilidades de investigações que a geografia pode 

oferecer a partir da realidade local em que cada indivíduo está inserido. Este questiona 

sobre a devida atenção que os geógrafos ingleses têm dado à temática da geografia 

cultural, pois nos anos de 1960 os geógrafos britânicos não tinham o interesse em 

estudar a cultura e o símbolo em suas agendas de pesquisa. 

Suas principais críticas à geografia inglesa se concentram ao temário 

estabelecido nas seguintes questões; ao ambiente natural, isto é, na geografia física; aos 

enfoques nas atividades locacionais, o que evoca a maximização e otimização dos 

lucros, portanto, uma ciência positivista a serviço do capital; estudos voltados a 

resultados imediatistas, como o desenvolvimento de áreas urbanas centrais ou a 

conservação do patrimônio de áreas históricas, bem como ao desenvolvimento regional 

ou questões inerentes ao Terceiro Mundo; e por último, se atém a estudos objetivos e 

empíricos, que pormenorizam debates ideológicos, políticos ou filosóficos 

(COSGROVE, 2012, p.220-221). 

Ainda em Denis Cosgrove (2007), a paisagem não é somente um produto 

reflexivo, mas é construída a partir de significados. Para ele “a geografia está em toda 

parte”. Esta expressão, assim, contribuiu acerca deste conceito tão caro a geografia. 

Cosgrove (2007), traz à baila questionamentos importantes acerca do que é a paisagem, 

como ela é apropriada pelos geógrafos ultimamente.  

Há uma relação intrínseca entre a paisagem e os símbolos, por que não há 

paisagem que não seja simbólica, há esta associação, devido ao poder que o homem tem 

de intervir na paisagem (COSGROVE, 2012). As paisagens que emitem símbolos 

podem representar os interesses dos grupos hegemônicos. O código emitido pelo poder 

que estes grupos dominantes têm impõe normas, padrões culturais e o controle social 

sobre os demais indivíduos da sociedade. 
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De grande importância para Cosgrove (2012), são as paisagens simbólicas, 

porque estão ali para serem desvendadas por meio das expressões que estas têm a 

apresentar por estarem repletas de significados e vestígios. Neste sentido, ainda em 

Cosgrove (2012), o trabalho de campo se torna em elemento crucial intrínseco à análise 

da paisagem. O trabalho de campo realizado pelo geógrafo acaba por resultar na 

curiosidade do olhar, e posteriormente, se concretiza em elaboração de mapas, que mais 

tarde podem ser interpretados de forma refletida do ponto de vista do pesquisador.  

No dizer de Corrêa (2014), a primeira versão da análise da paisagem considera 

os aspectos de suas materialidades, sua estrutura, sua função e seu conteúdo. Nesta linha 

de pensamento a concretude se expressa na paisagem cultural por meio de formas. Cabe 

ressaltar, entretanto, que a paisagem em Sauer, é o resultado da ação humana, e por isso 

dissemina-se em paisagem cultural. Esta corrente do pensamento geográfico, em que se 

atém as materialidades da paisagem proposta por Sauer, se desenvolve no início do 

século XX, mais precisamente na Universidade da Califórnia, no campus de Berkeley. 

Para Corrêa (2014), uma segunda proposta de estudo da paisagem nasce nos 

anos 1980, e não se fundamenta somente na morfologia da paisagem, mas nas 

intencionalidades, símbolos e representações sociais presentes nas respectivas 

paisagens. Esta escola tem entre seus principais expoentes Denis Cosgrove, James S. 

Duncan, Augustin Berque, Paul Claval, entre outros. 

Ainda em Corrêa (2014), paisagem, território, região e lugar embora tenham 

limites tênues não podem ser confundidos, enquanto categorias analíticas geográficas, 

logo, uma diferenciação entre ambas as categorias é necessária. Corrêa enfatiza que 

quando se fala em região, a dimensão política e econômica são as dimensões que lhes dá 

unidade; na categoria de lugar, uma visão positivista pode lhe conferir um enfoque 

locacional das atividades econômicas, e uma visão humanista pode lhe dar ênfase 

pautada na subjetividade, do vívido e das experiências, bem como nas filosofias 

fenomenológicas; em território, as relações de poder, apropriação e controle são noções 

mais presentes nesta categoria; e por último, em paisagem, a materialidade é um 

elemento marcante neste conceito. 

Em Corrêa (2014), há múltiplos olhares da paisagem, e chama a atenção para a 

polivocalidade, ou seja, os vários olhares que se pode ter sobre uma mesma paisagem, 

como por exemplo, o que pode representar a floreta Amazônica para os povos 

ribeirinhos, fazendeiros, madeireiros, mineradoras, indígenas e ambientalistas.  
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Em outro ponto, esclarece sobre as suas reflexões sobre a paisagem e a sua 

mercantilização. Corrêa dá maior ênfase à reprodução do capital por meio da exploração 

das paisagens idealizadas para fins de mercantilização. Roberto Lobato Corrêa (2014) 

toma como exemplos as cidades de Miami, Blumenau e Gramado, Walt Disney, 

Shoppings Centers, que respondem às exigências da mercantilização da paisagem. 

Logo, acordo com ótica do autor, a paisagem mantém conexões com outros 

conceitos geográficos, como tempo, escala e limite, assim, reconhece as interconexões 

que são necessárias à paisagem e abre novas possibilidades de aprofundamento da 

análise da paisagem, como pela literatura, música, pintura e cinema. Consequentemente 

a categoria analítica de paisagem nos traz uma gama de possibilidades de estudo. Deste 

modo, nos propomos a estudar a paisagem cultural da Baixada Campista e suas 

interfaces que serão inevitáveis com outros conceitos geográficos. 

 

1.4.2 Sobre o conceito de cultura 

 

De grande relevância para a geografia cultural são as análises feitas a partir do 

conceito de cultura. Existem diferentes abordagens sobre o conceito de cultura no 

decorrer das correntes epistemológicas no corpo das ciências humanas. Logo, sendo este 

conceito social não se restringe a uma única área do conhecimento. A cultura traz 

amplas visões e discussões, consequentemente, a cultura é um dos mais complexos 

conceitos de serem discutidos, porque sua designação deriva de diferentes significantes. 

A cultura atualmente é valorizada por diferentes segmentos das ciências sociais. 

A evolução desta discussão se dá a partir do século XX para a geografia cultural, bem 

como para a psicologia, administração de empresas, cursos de licenciatura em geral, 

comunicação social, ecologia, psicologia social, sociologia, histórias e outros cursos 

interdisciplinares (HOEFLE, 2012). 

Antes de adentrar na conceituação da cultura, primeiramente Scott Willian 

Hoefle (2012), faz uma distinção entre três tipologias científicas que predominam nas 

análises culturais, que estão no âmbito: da fenomenologia, do empirismo e, por último, 

do racionalismo. Cada uma dessas vias de análise procede de modo diferenciado em 

relação aos seus respectivos métodos de pesquisas. Esta postura não fugiu a regra, 

enquanto aos estudos relativos à geografia cultural, a parte que cabe nesta análise, isto 
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quer dizer que a influência da visão de cultura proveniente a cada momento histórico 

subsidiou o trabalho de muitos geógrafos nesta linha de pensamento. 

A primeira análise de Hoefle (2012), a respeito dos métodos teórico-filosóficos 

vem referir-se à fenomenologia. A partir deste método, a cultura é entendida como uma 

colcha de retalhos, visto que, neste aspecto a cultura tem pedaços distintos que tendem a 

se juntar e que resultam, segundo Hoefle (2012), em configurações únicas formadas a 

partir de processos históricos geridos no tempo e no espaço, e, em determinado lugar. 

Ainda neste raciocínio, na abordagem fenomenológica, há a predominância do método 

de análise construtivista, isto é, em que o pesquisador “[...] envolve a observação 

participativa e a imersão por longos períodos de trabalho de campo, no qual se procura 

construir junto à população estudada um texto etnográfico com base de interpretação 

qualitativa e intuitiva” (HOEFLE, 2012, p. 18). Neste sentido, o objetivo final do 

pesquisador é produzir um estudo de cunho científico sobre a vida cotidiana dos 

indivíduos, bem como as suas práticas sociais. Diante dos resultados obtidos, o 

pesquisador elabora um texto a ser lido por toda a comunidade científica. 

Por outro lado, no método funcionalista a sociedade é vista enquanto organismo, 

de maneira compartimentada e ao mesmo tempo interconectada. Neste método o 

principal enfoque é dado à metodologia indutiva pela descrição qualitativa e 

quantitativa. Pode-se inferir que ao contrário do estudo participativo proveniente da 

fenomenologia, o método funcionalista tem a tendência por valorizar o distanciamento 

do pesquisador em relação ao seu objeto de pesquisa. Na história da epistemologia 

científica este método foi amplamente criticado, e posteriormente refutado pelos 

diferentes cientistas sociais. Este artifício metodológico, que também é empirista, é 

utilizado para estabelecer padrões gerais, bem como gerar a objetividade do estudo de 

determinada realidade social. Em verdade, o funcionalismo se limita a classificar cada 

sociedade estudada por níveis de complexidade, desta forma, os níveis estabelecidos 

poderiam variar de sociedade menos complexas que geralmente se adequavam aos 

países e regiões subdesenvolvidas. Existia ainda um nível superior, este classificatório 

elevando a sociedade industrial como a mais complexa, referente aos países 

desenvolvidos. É curioso notar, que a maior parte dos países enquadrados nesta 

classificação se encontravam situados na América do Norte e Europa. 

Em último lugar, de acordo com Hoefle (2012), havia ainda uma terceira via de 

análise epistemológica, isto é, àquela vinculada a ótica racionalista. Esta se originava a 
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partir de uma concepção determinista. Este método de conceber a realidade científica 

trazia alguns problemas, principalmente relativos à ideia de evolução advindos das 

teorias de Charles Darwin. Quando estas concepções foram inseridas nos estudos 

culturais, as teorias aplicadas às ciências naturais seriam introduzidas a fim se ajustar no 

método de investigação das ciências humanas. Estes estágios evolutivos foram 

considerados por alguns autores como simplistas, quando aplicados em determinada 

realidade sócio espacial, logo, a concepção darwinista acabou por influenciar uma gama 

de cientistas sociais (GOMES, 2007).  

Estes estágios evolutivos, como vistos anteriormente, eram readaptados nas 

teorias sociológicas, pois variavam das sociedades classificadas como menos avançadas 

às mais complexas. Entretanto, esta proposta foi amplamente criticada, visto que, havia 

um enorme paradoxo entre a sociedade observada pelo pesquisador e a sua própria. 

Grosso modo, a sociedade na qual o pesquisador estava inserido, sempre era vista no 

ápice do estágio evolutivo, enquanto que a cultura observa na base da classificação. 

Neste sentido, a padronização dos comportamentos seria aceitável, pelo que as 

sociedades mais avançadas pudessem sugerir modelos gerais comportamentais 

padronizados às sociedades classificadas como menos avançadas. Este modo de análise 

e interpretação, evidencia o modelo de ciência hegemônica e positivista presente na 

academia até a metade do século XX. 

Para concluir esta primeira análise sobre as grandes epistemologias científicas 

Hoefle (2012, p. 20), continua: 

 
Historicamente, a visão empirista é associada ao pensamento inglês; a 
racionalista, à filosofia franco-continental; e a fenomenologia, à tradição 
alemã. Contudo, no decorrer do século XX, quando a França deixou de fazer 
história (cf. Bordieu e Passeron, 1967), sua dissidência intelectual se 
canalizou por influência de Merleau-Ponty e Sartre para a fenomenologia. De 
forma geral, visando fundamentar e legitimar o embasamento de uma obra 
científica, o autor cita os grandes filósofos que o influenciaram, deixando 
pistas importantes para identificar a epistemologia seguida no trabalho. 
 

A fim de iniciar a análise das correntes epistemológicas, Hoefle (2012), enfatiza 

que os diferentes contextos estavam associados a conceituações diferenciadas de 

cultura. Sabe-se, que um dos primeiros momentos históricos da abordagem cultural 

advém do século XIX, momento em que aparece a definição clássica de cultura. Um dos 

primeiros cientistas a se debruçar nesta temática foi o antropólogo britânico Edward B. 

Taylor. Segundo Hoefle (2012, p. 20), a melhor definição encontrada naquele momento 
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para definir cultura, provinha da seguinte expressão de Tylor em que considera cultura 

como “[...] artes técnicas, agricultura, conhecimento científico, rigor moral, crença e 

cerimônia religiosa e organização social e política”. Segundo Hoefle (2012), uma das 

obras mais importantes atribuída à Tylor é a de Cultura Primitiva. O discurso científico 

pregado por Tylor, provém, por exemplo, das ideias de Aristóteles e Leibniz, ao 

considerarem que a história humana está associada à história da natureza. Embora 

fundamentasse sua retórica na busca de uma base científica que se legitime a partir de 

generalizações de causa-efeito, bem como em explicações mecânicas, reconhece, que a 

ciência que adota poderia estar a serviço do positivismo. Da mesma forma, reconhece os 

problemas teóricos que esta abordagem poderia causar pelo que o determinismo cultural 

poderia estar a serviço do atraso ou do progresso das civilizações. 

Cada visão de cultura acaba por se apresentar como produto de seu tempo. Logo 

após Tylor, outros estudos sobre a cultura dos povos se apresentam. Entre estes 

postulados está o de Lewis Henry Morgan (1818-1881), que segundo Hoefle (2012), 

apresentava um pensamento sobre cultura mais abrangente, porque além de considerar a 

ecologia cultural, como seu antecessor, seu aspecto diferenciador abrangia a religião em 

suas investigações, o que para Hoefle (2012), seria uma inovação para aquele tempo. 

Ainda no fervor das ideias de Darwin, Morgan ainda está apegado às concepções 

deterministas, pelo que em seu livro Sociedade Antiga, dá grande ênfase ao 

evolucionismo.  

Por outro lado, mais adiante, de acordo com Hoefle (2012), uma nova via de 

concepção cultural crítica emerge nos anos de 1960, ou seja, o marxismo renovado. Os 

viés marxista vêm refutar as retóricas oriundas do evolucionismo, do funcionalismo, do 

desenvolvimentismo e por final até mesmo dos marxistas clássicos. Segundo esta 

corrente, as visões de cultura vigentes até então, estavam associadas ao imperialismo 

das nações hegemônicas, que estavam a serviço do grande capital. Conceitos como raça 

e cultura eram estudados pela comunidade científica hegemônica sob um ponto de vista 

conservador e supra- organicista. Os indivíduos eram analisados como se estivessem em 

sociedades estáticas e desprovidas de conflitos, ou seja, havia a errônea ideia de 

harmonia da sociedade analisada. 

Ao contrário de cultura e sociedade, os marxistas preferiam utilizar a categoria 

de formação social, que era composta de classes sociais, indo de baixa a alta, sendo que 

segundo os marxistas, a última e mais alta classe social e hegemônica ditava os 
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costumes e as práticas considerados padrões. Este formato de cultura, de certa forma, 

acaba sendo imposto às camadas sociais mais baixas, estas ideias eram então vistas 

como nociva para a corrente marxista renovada. Ainda neste ponto, outra crítica 

demandada por esta escola advém das relações capitalistas realizadas no palco global, 

visto que, a visão de cultura vigente servia para justificar a dominância e sujeição das 

regiões semi-periféricas às chamadas regiões centrais.  

Outra preocupação, estava em explicar o motivo pelo qual emerge o 

subdesenvolvimento, que, segundo estes, tem origem no próprio desenvolvimento do 

capitalismo, e não no evolucionismo. Acreditavam que somente por meio das regiões 

semi-periféricas, seria possível fazer a tão esperada revolução que Hoefle (2012), 

denomina de político-econômica. Deste modo, a abordagem cultural estava associada à 

uma análise crítica, e como pano de fundo a dimensão ideológica estava inserida na 

lógica da produção cultural a serviço do capitalismo. Estas noções se desenvolvem no 

seio da Escola de Frankfurt. 

Além do marxismo, outra via de análise crítica de grande importância, foi 

proferida pelo difusionismo cultural. Esta via dirigiu críticas ao funcionalismo e ao 

evolucionismo. A importância em analisar de forma profunda esta crítica se dá na 

medida em que geógrafos e antropólogos, como Ratzel, Sauer, Lowie, Kroeber irão 

influenciar os estudos culturais. 

Ratzel, enquanto um dos fundadores da geografia acadêmica na Alemanha, no 

final do século XIX, remete duros julgamentos aos estudos darwinistas, porque, 

segundo este, as concepções oriundas do darwinismo cultural rejeitam noções 

importantes, como a de decadência cultural ou recuo, pelo que davam mais ênfase às 

ideias de progresso. Segundo Hoefle (2012, p. 24), Ratzel considera que um dos 

deslizes cometidos pelos evolucionistas, está no método de análise dedutivo, utilizando 

noções como “bárbaros” e “selvagens”, ao deduzir seres inferiores, o que apontava um 

caráter eurocêntrico às pesquisas realizadas. 

Ao passo que Ratzel (2014, p. 24) defende uma visão cultural a partir do 

difusionismo histórico: 
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Em sua visão particularista da cultura, Ratzel alega que a civilização europeia 
era determinada por uma massa de acidentes, chegando a dominar o mundo 
recentemente por acaso, e não pela superioridade racial ou capacidade 
biológica [...]. Mostra que a Europa faz parte de um cinturão de civilizações 
históricas, ocupando zonas temperadas que atravessam a Eurásia, do 
Atlântico ao Pacífico, no qual historicamente o adensamento populacional 
propiciou intercâmbio, troca e transposição cultural, gerando inovações que 
depois foram difundidas para o resto do mundo. Ou seja, o mecanismo de 
mudança é por difusão, que permite que uma inovação se difunda no espaço 
sem a necessidade de sempre ser reinventada independentemente [...]. 
 

Embora Ratzel teça críticas às teorias culturais evolucionistas, continua a utilizar 

categorias analíticas duvidosas, porque substitui o termo selvagem por raça natural, o 

que ainda soa como ótica eurocêntrica. Deste modo, Ratzel é questionado por cientistas 

de sua época em alguns aspectos, como por exemplo, em considerar seus estudos 

focados no particularismo, no racionalismo, na acentuada descrição sem rigor 

metodológico, no saber enciclopédico, e na falta de explicação aos fenômenos que se 

apresentavam no espaço. Estas críticas partem principalmente do sociólogo Émile 

Durkeim.  

Segundo Hoefle (2012), Kroeber e Lowie, discípulos de Franz Boas, apresentam 

concepções particulares de cultura, como Ratzel, só que agora, defendiam a tese de que 

a evolução técnica não deveria estar associada à superioridade. Suas retóricas se 

desenvolvem a partir do difusionismo cultural. Estes antropólogos eram contrários ao 

determinismo social, rejeitando os pontos de vistas dos naturalistas, porque muitas das 

descrições suscitavam certos tipos de preconceitos em relação à sociedade analisada. 

Nestes antropólogos, cada cultura tem sua particularidade, os etnógrafos teriam que 

conviver e participar da cultura do povo observado. De acordo com Hoefle (2012), a 

cultura passa a ser considerada nesta corrente como uma colcha de retalhos, isto é, um 

“agregado social”. Neste aspecto em Hoefle (2012, p. 26) “[...] Cada cultura é 

composta de diversos costumes, vistos como “pedaços”, que surgiram localmente ou 

foram recebidos por vias de difusão por contato fortuito de culturas vizinhas [...]”. É 

interessante notar, que a cultura agora se propaga pelo contato com as áreas próximas, e 

é modificada a cada momento que um novo elemento ou costume é agregado. Cabe 

ressaltar, entretanto, que esta ótica de análise ainda é avaliada como particularista.  

Estas análises das visões culturais no corpo das correntes científicas se tornam 

de grande importância quando se percebe o contexto histórico em que os geógrafos 

culturais estão inseridos, pois, Carl Sauer, inicialmente, adere ao método 
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fenomenológico, muito em função da leitura do trabalho de geógrafos e filósofos 

alemães, e seus trabalhos se delineavam para o difusionismo cultural. Carl Sauer (1925), 

desenvolveu em seus postulados teóricos sobre a análise da paisagem, a partir da ótica 

da conceituação de cultura predominante no início do século XX. Outrossim, suas 

reflexões partem do modelo de análise cultural que estava em evidência. A evolução do 

conceito da paisagem cultural em Sauer, de certo modo, se torna intrínseco a abordagem 

do conceito de cultura em voga, isto é, paisagem cultural e cultura estavam 

interconectadas.  

Duncan (2014) considera que a ideia de cultura entendida por Sauer, naquele 

momento, estava relacionada ao supra-orgânico, ou seja, a cultura entendida do início 

do século XX até os anos de 1950, coloca-se como uma entidade superior e externa aos 

indivíduos, possuindo, assim, leis próprias. Estas suposições são derivadas dos 

postulados antropológicos de Alfred Kroeber, Robert Lowie, e Leslie White. Estas 

concepções influenciaram e subsidiaram as investigações desenvolvidas pela Escola de 

Berkeley. 

Ao passo que para Duncan (2014), é importante analisar a obra de Kroeber e 

Lowie, sobre a noção de cultura a partir do livro “The Superorganic”. Conforme aponta, 

é importante perceber que o primeiro estágio cultural em Kroeber e Lowie, se faz 

“começando com o inorgânico na base, seguido pelo orgânico que, por sua vez, é 

coberto por um nível psicológico ou biofísico e, finalmente, coroado pelo nível social 

ou cultural” (DUNCAN, 2014, p. 67). Isto quer dizer que principalmente para Kroeber, 

a cultura poderia ser entendida a partir de estágios ou níveis de cultura que se elevavam, 

e enquanto disposta em níveis que iam ao supra-humano, logo, a cultura enquanto ser 

supra-orgânico era compreendida como externa aos indivíduos. 

Um ponto a ser considerado na obra de Kroeber e Lowie, é o desprezo para com 

os indivíduos, porque estes incorporam apenas informações através das gerações que 

podem ser transmitidas para outros lugares. Neste sentido, os homens estavam na 

condição de “mero agentes” ou “mensageiros” da cultura. Duncan (2014), ao analisar a 

obra deste, vai mais além, ao apontar que a cultura a partir deste ponto de vista “[...] tem 

o poder de fazer as coisas” (DUNCAN, 2014, p.72), assim, a cultura se torna autônoma, 

ou seja, tem vida própria. 

De grande relevância para a obra destes antropólogos, foi à noção de código de 

valores, que de certa forma, associou-se ao sentido supra-orgânico e influenciou 
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inúmeros geógrafos. O código de valores é explicado enquanto elemento que direciona 

as vontades humanas externamente. Para Duncan (2014, P.69), White considerou a 

cultura, enquanto elemento independente, como um processo “sui generis”, logo, supõe 

que a cultura não pode ser relacionada a indivíduos. 

Uma das principais críticas proferida por James S. Duncan à Escola de Berkeley, 

está no fato desta estudar a cultura a partir da ótica da antropologia norte-americana, em 

especial a partir dos antropólogos Kroeber e Lowie. Estes antropólogos eram 

contemporâneos de Sauer, e, portanto, estabelece uma parceria com estes antropólogos, 

o que viria subsidiar seu método morfológico. Esta parceria acabou por influenciar o 

modo como os discípulos da Escola de Berkeley se apropriaram do conceito de cultura.  

Neste sentido, Duncan (2014, p. 73), ao analisar a obra de Zelinsky, pontua 

alguns dos aspectos presentes na geografia cultural em voga na Escola de Berkeley: 

 
Zelinsky afirma que há seis princípios em geografia cultural que “são, no 
mínimo, implicitamente aceitos por nossos companheiros” (outros geógrafos 
culturais). O primeiro destes seis princípios é o de que “a cultura é um fator 
genético primordial, juntamente com o físico e o biológico, na determinação 
do caráter dos lugares”. Sem dúvida Zelinsky acredita que seus companheiros 
geógrafos culturais aceitam implicitamente, senão explicitamente, que a 
cultura é uma entidade supraorgânica. 
 

Uma das críticas lançadas sobre a geografia cultural americana vem do novo 

humanismo praticado no âmbito das ciências sociais. Segundo Gomes (2007), o 

nascimento do humanismo na geografia vem dos anos de 1970 e 1980. Se, 

anteriormente, os ideários de cultura atendiam ao determinismo ou evolucionismo, a 

partir dos anos de 1960, então, haverá uma crítica por parte dos cientistas sociais à 

teoria de cultura apoiada no evolucionismo, logo, esta a partir daí já estará superada e 

contestada por diferentes antropólogos, entre estes se destaca Cliford Geertz (1976).  

De acordo com James Duncan (2014), partir dos anos de 1950, se desenvolve 

uma das críticas que pairava sobre a geografia cultural norte-americana. Esta corrente 

filosófica nasce do “novo humanismo”, praticado no âmbito das ciências sociais, entre 

elas, a geografia cultural. Anteriormente, os ideários de cultura atendiam ao 

determinismo ou evolucionismo, a partir dos anos de 1950, então, haverá uma crítica 

profunda por parte dos geógrafos e antropólogos ao conceito de cultura associado ao 

supra-orgânico. Cliford Geertz (1976), é um destes antropólogos, que integram o grupo 

de críticos a uma visão supra-orgânica, que então estava em voga. 
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Inicialmente, Geertz (1976), direciona críticas a obra de E. B. Tylor, que vem 

limitando a utilização do conceito de cultura, mas embora teça críticas a este 

antropólogo, Geertz (1976), de algum modo, reconhece as contribuições que Tylor 

havia trazido a antropologia em geral. Do ponto de vista da análise fenomenológica em 

Geertz, a cultura parte de uma construção histórica. Geertz (1976, p. 4), considera “[...] 

que o homem é um animal amarrados a teias que ele mesmo teceu, assumo a cultura, 

como sendo essas teias e sua análise [...]”. É importante notar, que neste antropólogo, o 

conceito de cultura a partir de agora não tem caráter supra-organicista, como utilizados 

pelos geógrafos sauerianos, isto é, a cultura não é vista como externa aos indivíduos. 

Geertz (1976), continua ainda sua retórica ao considerar que a cultura praticada por ele 

não está em busca de leis e generalizações, mas quer uma antropologia de caráter 

interpretativo para desvendar os significados.  

É importante notar, que em Geertz o conceito de cultura a partir de agora não 

assume caráter externo aos indivíduos, até então utilizados pelos geógrafos sauerianos, 

mas Geertz quer uma conceituação de cultura de caráter interpretativo e denso a fim de 

desvendar os seus diferentes significados.  

De acordo com Don Mitchell (2008), em seu artigo “Não existe aquilo que 

chamamos de cultura”, despertou um amplo debate entre aqueles geógrafos da Nova 

Geografia Cultural. Mitchell considera a cultura como um conceito de difícil definição e 

complexo, e atesta que este é um termo “escorregadio”, vai mais além, ao considerar a 

cultura como conceito caótico e de caráter complexo. Para ele, o problema consiste na 

designação de “cultura” que tem o poder de atribuir significado ao modo de vida de 

determinado povo. Deste modo, para Mitchell (2008, p. 97), a “[...] cultura é uma 

imposição, um processo social de nomear e definir. Expõe o poder das classes 

dominantes, mas também permite a desmistificação de movimentos oposicionais [...]”. 

Ao passo que Cosgrove (2012, p. 226), avalia que cultura e poder são termos que 

estão intimamente ligados. A partir da ótica da corrente marxista, a qual pondera que as 

sociedades estão divididas em classes sociais, e, portanto, seguem a lógica da divisão do 

trabalho proposta por Marx, logo, a partir desta lógica, os grupos hegemônicos impõem 

seus costumes e práticas como padrões a todos os grupos sociais. Deste modo, em 

Cosgrove (2012, p. 227), “[...] o poder é expresso e mantido na reprodução da cultura”. 

A maior parte dos geógrafos da Geografia Humanista Cultural está de acordo em 

apontar que o modelo da Geografia Cultural praticada até os anos de 1950, estava de 
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acordo com ideias preconceituosas ou exageradamente generalistas. Os discursos 

presentes em suas descrições e análises das paisagens, organização das atividades 

agrárias, transportes e técnicas, de algum modo vinham a justificar a dependência dos 

países periféricos às regiões centrais.  

Este conceito, entretanto, só vem ser amplamente discutido em várias partes do 

mundo a partir dos anos de 1990, quando os cientistas sociais já vinham, há algum 

tempo, questionando as antigas noções de cultura pautadas no supra-organicismo. A 

cultura enquanto noção determinada a partir de um ponto de vista começa a ficar 

estremecida. Neste sentido, para Hoefle (2012, p. 31), “A ordem do dia é pesquisar 

movimentos sociais e políticos que procuram superar a discriminação pela cultura 

dominante, construindo paisagens alternativas [...]”. 

De acordo com Miranda e Rocha (2011, p. 96), a “cultura” procura decifrar 

questões fundamentais, como questões filosóficas associadas “[...] a liberdade e o 

determinismo, o fazer e o sofrer, mudança e identidade, o dado e o criado”. Na ótica de  

Miranda e Rocha (2011) a cultura está em constante variação, articulada entre o 

artificial e o natural, e ainda inscrita na dialética do ser e fazer-se no mundo.  

O conceito de cultura levanta questões interessantes, como a não aceitação de 

uma única versão sobre o conceito em si mesmo. As variações nas diferentes óticas 

abordadas no âmbito do conceito, como as distintas visões levantadas por Hoefle (2012) 

e por Duncan (2014), foram necessárias para entender a conceituação da cultura no 

contexto de seu tempo. Portanto, a cultura atualmente é abarcada por uma gama de 

pluralidades que não é contemplada somente por esta ou aquela vertente, mas o que 

existe são diversidades de culturas. 

Assim, esta seção procurou trazer a baila diferentes concepções e abordagens 

culturais inscritas em distintas correntes epistemológicas. Como ocorre na análise de 

outros conceitos inseridos no corpo das ciências humanas, a cultura é produto de seu 

tempo e corresponde a determinados contextos sócio históricos em que foram 

difundidas.  
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1.4.3 Representações Sociais 

 

Sobre o fenômeno das representações, Serge Moscovici (2003 citado por 

MIRANDA, 2006)3, busca explicar, a partir dos anos de 1960, a relevância que a 

construção da representação social exerce sobre a vida humana, conceito este inserido 

na área do conhecimento da psicologia social e da sociologia do conhecimento.  

Em primeiro lugar, para Moscovici (2003), as representações se transformam em 

símbolos, isto é, nelas estão contidas intencionalidades diversas, que de certo modo 

foram impostos ou distorcidos por outros indivíduos ou grupos sociais. Estes modelos 

de representações são construídos conforme a apropriação de valores culturais de cada 

grupo social. 

Moscovici (2003) vai além de Émile Durkeim, para explicar o conceito de 

representação social. Enquanto Émile Durkeim elabora o conceito de representações 

coletivas, Serge Moscovici, o aperfeiçoa, introduzindo o de representações sociais. 

Durkeim busca sua explicação das representações focadas na coletividade, ao passo que 

Moscovici, além de manter a coletividade, inclui o indivíduo em sua agenda de 

pesquisa.  

Moscovici (2003, p. 34) destaca duas funções que estariam presentes nas 

representações sociais: 

 
Em primeiro lugar, elas convencionalizam os objetos, pessoas ou 
acontecimentos que encontram os objetos, pessoas ou acontecimentos que 
encontram. Elas lhe dão uma forma definitiva, as localizam em uma 
determinada categoria e gradualmente as colocam como um modelo de 
determinado tipo, distinto e partilhado por um grupo de pessoas. Todos os 
novos elementos se juntam a esse modelo e se sintetizam nele. Assim, nós 
passamos a afirmar que a terra é redonda, associamos comunismo com a cor 
vermelha, inflação com o decréscimo do valor do dinheiro. Mesmo quando 
uma pessoa ou objeto não se adéquam exatamente ao modelo, nós o forçamos 
a assumir determinada forma, entrar em determinada categoria, na realidade, 
a se tornar idêntico aos outros, sob pena de não ser nem compreendido, nem 
decodificado. 

 

E continua Moscovici (2003), ao associar a cultura e a linguagem às 

representações sociais, pois, avalia que nossos pensamentos são influenciados pela 

linguagem que exercemos. Outro aspecto importante está vinculado à cultura, porque 

esta tem uma relevância primordial para cada indivíduo que adquire uma experiência 
                                                           
3 A esse respeito consultar o trabalho intitulado: Representações da Amazônia: Paisagens e Imagens de 
Cametá – PA (MIRANDA, 2006). 
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específica em determinado lugar. Desta forma, as representações se tornam seletivas, 

porque se manifestam conforme a vivência de cada indivíduo. Embora muitas das 

representações tenham origem em ideias preconceituosas, não se pode libertar-se 

completamente destas. Aliás, a alternativa que melhor convém para Moscovici é 

escolher uma única representação e explicá-la, e vai mais a fundo ao rejeitar a 

possibilidade de se negar as más influências das representações, pelo contrário, em vez 

de refutá-las, analisá-las como parte da realidade vivida ao longo da vida por cada ser 

social. 

O segundo ponto que Moscovici (2003, p.36), ressalta, é referente à prescrição 

que as representações podem trazer. Estas se impõem sobre os indivíduos antes mesmo 

da habilidade de pensar, bem como é moldada pelas tradições passadas de geração para 

geração, o que para Moscovici (2003, p.36), provém “[...] de uma tradição do que deve 

ser pensado”. As representações são produtos transmitidos, elaboradas e reelaboradas 

conforme o contexto histórico-social, assim, como as correntes epistemológicas que 

implantaram ao logo no percurso do tempo paradigmas que vez ou outra eram refutados 

ou readaptados. 

As ideias e experiências relacionadas ao passado são de grande relevância para 

Serge Moscovici. As experiências passadas são importantes para formação de novas 

ideias, e deste modo, Moscovici (2003, p. 38), supervaloriza o passado ao relatar que 

este está muito mais associado à realidade em comparação com o presente. Por isso, que 

o passado assume um papel crucial para o fenômeno das representações sociais. Em 

outras palavras, as representações sociais se manifestam no presente por meio de ações 

de processos que ocorreram em tempos anteriores. 

Ainda sobre o papel das representações sociais, Moscovici (2003, p. 39-40), 

continua:  

 
Espero que eu tenha amplamente demonstrado como, por um lado, ao se 
colocar um signo convencional na realidade, e por outro lado, ao se 
prescrever, através da tradição e das estruturas imemoriais, o que nós 
percebemos e imaginamos, essas criaturas do pensamento, que são as 
representações, terminam por se constituir em um ambiente real, concreto. 
Através de sua autonomia e das pressões que elas exercem (mesmo que nós 
estejamos perfeitamente conscientes que elas não são “nada mais que ideias”) 
elas são, contudo, como se fossem realidades inquestionáveis que nós temos 
de confrontá-las. O peso de sua história, costumes e conteúdo cumulativo nos 
confronta com toda a resistência de um objeto material. Talvez seja uma 
resistência ainda maior, pois o que é invisível é inevitavelmente mais difícil 
de superar do que o que é visível. 
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Na subseção de seu livro, “A era da representação”, Moscovici (2003) dá grande 

ênfase ao poder de influência das mudanças nas representações sociais inscrito no 

cotidiano dos indivíduos e dos grupos sociais. Outro ponto fundamental em seu 

pensamento está fundamentado em reconhecer que as representações resultam na 

aparência de objetos materiais, que estão inscritos nas ações e comunicações. Essas 

comunicações e ações são difundidas por diferentes agentes de forma intencional ou 

não. Neste sentido, a cada momento fica mais nítida a importância das representações 

para a sociedade contemporânea. 

Moscovici (2003, p.41), reitera que somente o indivíduo isoladamente não pode 

criar uma representação, mas são criadas, sobretudo, por pessoas ou grupos sociais. De 

acordo com Moscovici, para melhor compreensão das representações, é necessário que 

se analise o processo de existência das representações, isto é, desde sua provável origem 

até sua pausa, o que Moscovici, atribui de morte das velhas representações. Em outro 

ponto Moscovici (2003, p. 42), acertadamente, profere sobre as representações: “[...] 

quanto menos conscientes somos delas, maior se torna sua influência, é o caso em que a 

mente coletiva transforma tudo o que toca”. 

Na mesma linha de pensamento, Rafael Sêga (2000), traz uma perspectiva 

prática ao analisar o fenômeno das representações sociais. Sêga destaca atributos 

fundamentais da obra de Moscovici. A primeira dimensão analisada está em reconhecer 

as representações sociais, pois, isto implica interpretar e pensar o convívio diário dos 

grupos e pessoas. 

Para Sêga (2000), as representações sociais sempre representam alguém ou 

alguma coisa, mas cabe ressaltar que estas não são uma cópia fiel da realidade, mas 

parte dela. As representações são os processos construídos provenientes das relações 

entre o mundo e os objetos. Em certa medida, podem refletir a posição que certo grupo 

social assume na sociedade, visto que, estas têm um caráter simbólico e figurativo 

porque direcionam os comportamentos. 

Segundo Sêga (2000, p. 129), de grande importância são as concepções de 

Denise Jodelet. Assim, Jodelet considera que as representações contêm diferentes 

atributos, entre eles destacam-se: “[...] representa objetos; possui caráter imagético e a 

propriedade de deixar intercambiáveis os sentidos, bem como as ideias, a percepções e 

os conceitos; possui caráter construtivo; e por fim, é autônoma e criativa”. 
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O que dá a entender segundo os autores aqui referenciados, é que as 

representações sociais exercem influência direta sobre a intencionalidade, ideologia e na 

ação humana, ao constituírem múltiplas concretudes e significados sobre a paisagem, 

entendendo que podem não expressar a totalidade do pensamento, mas parte dele. 

 

1.4.4 Sobre os Objetos Geográficos 

 

A fim de dar embasamento teórico a partir do espaço geográfico, Milton Santos 

(2012), procura estabelecer um método que atenda uma análise espacial pautada em 

sistemas de objetos e de ações, que segundo o autor, estão relacionados, ou seja, para 

Milton Santos, estes formam um conjunto e não podem ser vistos de forma isoladas. 

Nestes termos, os objetos históricos analisados da Baixada Campista se relacionam com 

a dinâmica territorial empreendida por diferentes agentes, que modelaram o espaço em 

questão. As ações geradas por esses distintos agentes, e em diferentes períodos 

históricos, deram origem a distintos objetos que estão fixados ao espaço geográfico. 

Assim, estes objetos dialogam com os processos que resultam na criação diferenciada 

de tais objetos. 

De acordo com Santos (2012), em sua concepção sobre a configuração 

territorial, esta é dada pela história das relações sociais, em primeiro lugar. Os 

elementos que estão sobre o território, se tornam em uma produção histórica a partir das 

relações sócioespaciais estabelecidas pelo homem. Um aspecto importante a ser 

considerado sobre a implantação dos objetos analisados na dissertação, refere-se ao 

momento de implantação, pelo que Santos considera que “[...] toda a criação de objetos 

responde a condições sociais e técnicas presentes num dado momento histórico. Sua 

reprodução também obedece a condições sociais” (SANTOS, 2012, p. 68). 

 
Os objetos geográficos que interessam à geografia não são apenas objetos 
móveis, mas também imóveis, tal como uma cidade, uma barragem, uma 
estrada de rodagem, um porto, uma floresta, uma plantação, um lago, uma 
montanha. Tudo isso são objetos geográficos. Esses objetos geográficos são 
do domínio tanto do que se chama a geografia física como do domínio do que 
se chama a geografia humana e através da história desses objetos, isto é, da 
forma como foram produzidos e mudam, essa geografia física e essa 
geografia humana se encontram (SANTOS, 2008, p.72). 
 

Para Santos (2012, p. 73), “O geógrafo se interessa pelo conjunto de condições 

características de várias épocas, mas a partir do presente, indo, frequentemente, deste 



50 

 

para o passado”. Deste modo, Milton Santos deixa claro que o papel da geografia é de 

estudar o presente, porém, pode a partir deste presente estabelecido, fazer conexões com 

períodos históricos distintos. 

A perspectiva de análise e descrição dos objetos advém da noção de considerá-

los a partir de um sistema de conceitos, isto é, o objeto, enquanto ser geográfico, pode 

ser explicado a partir de diferentes conceitos, mas principalmente daqueles que deem 

conta da realidade da construção intelectual dos processos e movimentos inscritos nele, 

o que Santos (2012), denomina de um sistema de conceitos, que partem da explicação 

do todo em uma dinâmica sistêmica. 

Neste sentido, ao relacionar estes objetos geográficos culturais provenientes de 

diferentes períodos históricos, há que pontuar o valor social e geográfico, bem como a 

significação de cada um destes objetos. Deste modo, um objeto, por exemplo, pode 

dialogar com diferentes disciplinas.  

Sobre a ação de determinados agentes, Santos ao citar Morgenstern (2012, p. 

78), considera que “[...] a ação é um processo, mas um processo dotado de propósito, e 

no qual um agente, mudando alguma coisa, muda a si mesmo. Esses dois movimentos 

são concomitantes”. Mais adiante Santos insiste no ponto de que a atuação de 

determinados agentes está expressa em normas institucionais ou informais, assim, a 

ação social está condicionada à produção de uma ordem estabelecida em dado momento 

histórico. 

 

1.5 Desenvolvimento da pesquisa 

 

1.5.1 Pesquisa Histórica Documental 

 

A pesquisa documental, em instituições de pesquisas públicas exigiu, um esforço 

de apropriação da língua portuguesa do período colonial, no sentido de interpretação 

dos textos, que só foi possível, em muitos casos, com o auxílio de lupa e apoio dos 

funcionários dos arquivos. Há que se ressaltar que as pesquisas documentais não se 

restringiram aos arquivos de papéis, sobretudo, aos digitais da Biblioteca Nacional, do 

Arquivo Nacional, arquivo digital da Câmara de Campos dos Goytacazes e Arquivo 

Geral do Estado do Rio de Janeiro. 
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1.5.2 Documentos 

 

A pesquisa documental foi pertinente às bases cartográficas, iconográficas e 

documentais. A pesquisa foi realizada nas seguintes instituições: 

a) IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (posto de Campos dos 

Goitacazes) foram levantados informações pertinentes aos distritos da Baixada 

Campista, como os censos de 2010 dos distritos, e documentação referentes à 

história dos distritos;  

b) APM- No Arquivo Público Municipal de Campos dos Goytacazes, 

realizaram-se consultas e foram identificados mapas, livros raros, em especial, A 

planície do Solar e da Senzala, de Alberto Lamego Filho; os jornais campistas 

do século XIX e do século XX, como O monitor Campista e a Folha do 

Comércio; 

c) BN - No site da Biblioteca Nacional foram localizados mapas referentes ao  

período Colonial, disponibiliza em seu acervo digital o Mapa de parte do estado 

do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, descrevendo o Campo dos Goitacazes 

[cartográfica]. Biblioteca Nacional, 17--? 

  

Essas documentações forma de suma importância, visto que, deram 

embasamento sobre o contexto histórico em que ocorreram os principais processos 

históricos associados aos objetos geohistóricos identificados na Baixada Campista. 

 

1.5.3 Trabalhos de Campo 

 

Um dos aspectos mais importantes da pesquisa social se constitui no trabalho de 

campo. A partir da experiência deste trabalho, é possível sair da limitação que as fontes 

documentais e teóricas podem apresentar sobre determinado recorte espacial. Entender a 

Baixada Campista, a paisagem, simbolismos e as representações por meio dos trabalhos 

de campo realizados foi de suma importância para a dissertação, bem como a confecção 

dos mapas da espacialização destes objetos. Deste modo, a partir do trabalho de campo, 

é possível perceber o ritmo do lugar, suas pausas, movimentos e especificidades em 

relação ao mundo. 
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Os trabalhos de campo foram realizados nos anos de 2014 e 2015. Os primeiros 

campos foram realizados no âmbito das disciplinas Espaço e Cultura e pelo grupo de 

extensão de Estudos em Geografia Histórica, ambos no âmbito da Universidade Federal 

Fluminense, polo de Campos dos Goytacazes.  

Nos dois primeiros campos, foram selecionadas as primeiras imagens dos 

principais objetos geográficos e históricos fixados pelos agentes sociais. Por meio 

destas primeiras imagens, pôde ser formado o banco de imagens digitais da Baixada 

Campista. Cabe ressaltar, que o banco de imagens da Baixada foi organizado de acordo 

com os trabalhos de campo realizados nos anos de 2014 e 2015.  

O roteiro utilizado para o trabalho de campo foi iniciado próximo a área de 

transição da Baixada Campista, ou seja, entre o Parque Imperial e o Parque Tropical. 

Neste ponto, foi possível identificar nesta área elementos que se configuram na ação de 

agentes sociais que modificam a paisagem, isto é, a atuação de agentes imobiliários, que 

nos últimos anos tem atuado principalmente nos limites da área urbana do município.  

Ao adentrar nas localidades dos distritos da Baixada Campista, pode-se perceber 

a presença de objetos referentes às Ordens Santas, fixados por meio das Ordens Santas, 

como a Capela de Nossa Senhora do Rosário (Donana), o Mosteiro de São Bento 

(Mussurepe), o Solar do Colégio (Tócos), a igreja de Nossa Senhora do Rosário (Campo 

Limpo), igreja de Santana (Mineiros), igreja de Santo Amaro (Santo Amaro), igreja de 

São Sebastião (São Sebastião), igreja de São Benedito. Outras referências sagradas 

foram identificadas, como as capelas menores, situadas em pequenos lugarejos. 

Os elementos que se destacam em parte da paisagem da Baixada Campista se 

remetem ao período do Açúcar, em particular ao Brasil - Império. Foi possível 

identificar as ruínas do Engenho Central de Poço Gordo, Usina de São José, Usina de 

Paraíso, as ruínas da Usina de Santo Amaro e Mineiros e diversos canaviais residuais de 

um período que jaz em derrocada.  

Ao longo da rodovia RJ 216, foi possível identificar em todos os distritos da 

Baixada Campista a atividade das olarias. Foi possível perceber que as atividades 

cerâmicas do município estão concentradas na Baixada Campista, dispersas pelos 

distritos que possuem o solo argiloso e de massapé. Assim, o trabalho de campo de um 

modo geral, nos levou a compreender que a Baixada Campista inserida no município de 

Campos, não é uma região homogênea. Deste modo, a partir do trabalho de campo é 
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possível perceber o ritmo do lugar, suas pausas, movimentos e especificidades em 

relação ao mundo. 
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2 FORMAÇÃO DA BAIXADA CAMPISTA 

 

A denominação da Baixada Campista está associada ao mesmo tempo a uma 

característica da formação geológica, à ocupação e delimitação territorial e à formação 

cultural de uma porção territorial do município de Campos dos Goytacazes. Deste 

modo, a partir destes componentes, se pode ter a dimensão da formação de uma região 

cultural. 

 

2.1 Formações Geológicas 
 

Segundo Lamego Filho (1945) a formação geomorfológica do Norte Fluminense 

caracteriza-se em três unidades principais, a saber: a cordilheira, o tabuleiro e pela 

Planície. Esta última em especial, a planície dos Goitacás, onde está situada na atual  

Baixada Campista, formada fundamentalmente na Era quaternária. O rio Paraíba do Sul 

enquanto principal vetor de formação, avança sobre o Oceano Atlântico despejando 

sedimentos sobre esta região geomorfológica. Note-se ainda que a região integra o 

baixo-curso do referido rio. 

Nas palavras de Lamego Filho (1945, p. 41) no período pleistocênica e recente, 

assinala: 

 
Era assim o mar de Campos, já de pouca profundidade, quando o Paraíba 
nele entrou a despejar os sedimentos que trazia da cordilheira. 
Simultaneamente, porém, toda essa aba continental começou vagarosamente 
a mergulhar. E a construção deltaica teve início. 
[...] Toda essa região forrada de argila escura e, em partes, recoberta de alu- 
viões recentes e amareladas, nos traz reminiscências de um geral encharca- 
mento com abundância de elementos vegetais lacustres, cuja decomposição 
foi decisiva na cor do solo enegrecido. A mesma observação pode ser 
aplicada à zona em torno da usina do Taí, que se expande para o sul pelas 
lagoas do Jorge e de Capões. Quase por toda parte, excetuada a área da antiga 
laguna de São Tomé, a superfície pleistocênica do velho delta foi recoberta 
de alúvios recentes. 
 

Como se pode notar por meio das citações acima, a área da Baixada Campista já 

foi ao que corresponde atualmente ao oceano Atlântico; e posteriormente tomada por 

lagoas. Outro fato a ser ressaltado são as oscilações do nível do mar nesta unidade 

geomorfológica, que levaram a deposição de sedimentos continentais e marinhos 

(GEOMORFOLOGIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2015). 
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O que chama a atenção é que a formação desta planície quaternária está 

vinculada a atividades econômicas que futuramente influenciaram na configuração da 

paisagem e do lugar, formada por pastagens naturais e solo argiloso. Segundo Lamego 

Filho (1945), certas áreas de solo chegam a compor lentes de 15 metros de espessura de 

argila. Em face destas informações, acredita-se que alguns destes componentes 

impulsionaram as atividades econômicas da Baixada Campista, entre elas estão: a 

implantação do gado no século XVII; a atividade açucareira a partir do século XVIII, 

característica de solo argiloso de massapé; e, por último as atividades vinculadas ao 

setor cerâmico no século XX e XXI. 

Essas informações sobre a natureza geomorfológica podem revelar o apego que 

o homem deste lugar foi adquirindo ao solo no decorrer dos tempos. Os grupos sociais 

que ali habitaram ao logo dos séculos imprimiram identidades, individualidades e 

espírito a este lugar. É lugar, por que neste ocorreram as experiências de diferentes 

indivíduos e grupos sociais que lhe conferiram variados significados. 

A relação do homem com os componentes da natureza, em especial com a 

montanha, serra, oceano, o solo e a planície, por exemplo, pode dar sentido a certos 

lugares. Este sentimento de pertencimento e de procura por novos lugares 

desconhecidos, segundo o Eric Dardel (2015 [1990]), pode ser compreendido como 

geograficidade, que significa a dimensão da experiência que o homem pode exercer 

com o lugar. 

Neste sentido, a formação geomorfológica da Baixada Goitacá não está 

deslocada de seu contexto histórico e da formação sócio-cultural. Para além disso, é 

necessário perceber, ler e interpretar a paisagem deste lugar, entendendo a 

complementaridade entre o homem e natureza que formaram os espaços geográficos 

diferenciados, consequentemente, suas paisagens.  

 

2.2 Ocupação e delimitação territorial: a origem dos distritos formadores da 

Baixada Campista 

 

A área em estudo, antes da chegada dos portugueses era habitada por diferentes 

grupos indígenas, dos quais apontamos a tribo goitacá, que se disseminava em 

subgrupos, que variavam em: Goitacá-mopi, Goitacá-jacoritó e Goitacá-guaçú. Estes 

grupos estavam dispersos por toda a região do Norte Fluminense, conhecidos pela 
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tradição local como os mais dominantes de toda a Baixada Goitacá, conforme aponta 

Vasconcellos (apud LAMEGO FILHO, 2007 [1945]). Os Goitacás foram considerados, 

segundo historiadores, como a tribo indígena mais “feroz” e “vingativa” dos “Campos 

das delícias” 4. Conforme a planície pantanosa que habitavam, estes “nativos” goitacás 

eram habilidosos para lidar com as muitas águas presentes nos brejos e lagoas. 

Embora os indígenas representassem ameaça a colonização insipiente da 

capitania de São Tomé, no final do séc. XVIII, todavia, a tribo goitacá, já não era mais 

vista pela Baixada Campista desde o final do período Colonial, como consta na 

minuciosa descrição de Couto Reis (1785[1997]). A partir da chegada das Ordens 

Religiosas, dos Sete Capitães (Miguel Ayres de Maldonado, Antônio Pinto Pereira, João 

de Castilho, Miguel da Silva Riscado e os irmãos Gonçalo Corrêa de Sá, Manoel Corrêa 

e Duarte Corrêa) e do General Salvador Correia de Sá e Benevides no séc. XVII a vida 

dos povos indígenas se modificou. Diante da posse e controle do território muitos 

nativos se retiram para áreas mais distantes do litoral, outros são assassinados pela 

rejeição a escravidão, enquanto os demais são dizimados pelas doenças trazidas pelos 

colonizadores. Assim, os poucos que se rendem a colonização foram catequizados pela 

Ordem de Cristo.  

Como em outras partes do território brasileiro, inicialmente os indígenas 

oferecem resistência, porém não resistem às doenças, a escravidão, a carnificina imposta 

pelos portugueses. As tribos consideradas hostis a colonização eram rapidamente 

tratadas como selvagens e inimigas, todavia, as que se ajustavam ao projeto 

colonizador, e não ofereciam resistência, eram tratadas como “parceiras” do projeto 

colonizador. 

Desde os tempos coloniais, se tem notícia da formação territorial da Baixada 

Campista, bem como suas freguesias. Neste sentido, o naturalista e cartógrafo militar 

Manoel Joaquim do Couto Reis, ao passar pela região no final do século XVIII (1997 

[1785]), que teve como objetivo mapear e descrever a paisagem do Distrito de Campos 

dos Goytacazes, enumerou diferentes aspectos da área, como naturais e sociais 

presentes nas campinas da Baixada Campista, em especial na freguesia de São Gonçalo 

(atual distrito de Goitacazes), como mostra a transcrição a seguir: 
 

Os da Boavista, Santo Amaro, Algodoeiros, e Taí são cheios de merecimento 
pela belleza dos seos pastos substanciaes, totalmente limpos.  

                                                           
4 Designação dada às campinas férteis e propícias a pecuária, desde o período colonial. 
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O Campo Limpo foi em tempo mais antigo igualmente perfeito; porem 
prezentemente vai em decadência pela prodigioza quantidade de Limoeiros, 
que a tem infeccionado: a cauza deste deffeito, he originada do uso geral de 
se fazerem grandes sercas deste arvoredo: ele produz com excesso, o gado 
come-lhe o fructo, e o Semea no campo; e dali nasce a perniciosa abundancia 
[...] (COUTO REIS, 1997 [1785]) 

 
De sua descrição originou-se o mapa Topográfico do Distrito de Campos dos 

Goytacazes (Fig. 4): 

 

 

Figura 4 – Mapa Topográfico do Distrito de Campos dos Goytacazes em 1785 de Couto Reis. 
Fonte: Propriedade particular, disponível no Arquivo Público Municipal de Campos. 

 

 Pedro Álvares Cabral chega a terras tupiniquins em 1500, mas somente 20 anos 

depois Portugal desperta seu interesse em explorar as terras do Novo Mundo. Diante da 

concorrência com outras potências coloniais, a metrópole portuguesa, sob a monarquia 

de D. João III então empreende a colonização com maior vigor sobre a mais nova 

colônia. Coube a Martin Affonso de Sousa a missão de divisão das terras aos futuros 

donatários das capitanias hereditárias. Os donatários das capitanias deveriam atender 
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aos requisitos básicos de posse das capitanias, dentre eles destaca-se a posse de bens, 

como as honras e mercês (LAMEGO, 1913; RICUPERO, 2009).  

Ser merecedor das capitanias significava prestar serviço à Coroa Portuguesa das 

diversas formas, como em expedições pelos quatro cantos do globo, ou em serviços 

administrativos reais pelas colônias. Todavia, ser merecedor das sesmarias poderia ter 

outros significados, como por exemplo, ter certa influência política no meio lusitano, o 

que faria com que os merecedores das capitanias tivessem maior acesso aos latifúndios. 

Martin Afonso de Sousa, quando deixou Portugal rumo a costa do Brasil, trouxe 

em sua companhia, segundo Lamego (1913), seus irmãos Pedro Lopes de Sousa, Pero 

de Góis, Luiz de Góis, Gabriel de Góis e Domingos Leitão casado com Cecília de Góes, 

esta última, filha de Luiz de Góis. Através do parentesco percebemos as relações 

familiares envolvidas na trama da colonização da futura capitania de São Tomé.  

Percebe-se que além do fator merecimento outros constavam como requisitos aos 

futuros donatários. 

Estabelecido o tratado de Tordesilhas, em 1494, o Rei D. João III, resolve 

repartir o Brasil em capitanias hereditárias, sendo a capitania de S. Tomé, a qual Pero de 

Góis foi nomeado como donatário. A carta de doação da capitania data de 10 de março 

de 1534, as informações que se referiam a capitania eram: extensão de 30 léguas de 

costa, limitando-se com a capitania de São Vicente continuando 13 léguas além de Cabo 

Frio até o baixo Pargos. Porém a carta de doação só foi confirmada segundo o mesmo 

autor em 28 de janeiro de 1536 (LAMEGO, 1913). 

Mediante a doação a Pero de Góis, com os recursos disponíveis foi em direção a 

capitania, a qual lhe foi concedida em 1538, dois anos após a confirmação da doação 

pelo Rei D. João III. Chegando ao novo território Pero de Góis deparou-se com diversas 

tribos indígenas, como os Tamoyos, Tupis, Tupinambás, Goianás, Goytacás, Aymorés, 

Tupiniquins, Ovaitagnasses, Purise e Guarulhos. Pero de Góis, assim como seu filho, 

Gil de Góis foram os primeiros donatários da capitania de São Tomé. Os goitacás foram 

receptivos em um primeiro momento a chegada dos primeiros colonos, pois tudo era 

novidade para estes indígenas. Com auxílio dos indígenas Pero de Góis dá 

prosseguimento ao estabelecimento de sua capitania por aproximadamente quatro anos, 

com certa simpatia dos goitacás. Porém, Pero de Góis, novamente se depara com a 

revolta indígena, e vê a vila destruída. Sem recursos, acaba por abandonar a Capitania 

de São Tomé (LAMEGO, 1913). 
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Neste contexto, em 1627, a capitania de São Tomé, agora Paraíba do Sul, é 

concedida por sesmaria, desde a margem setentrional do rio Macaé até o rio Iguaçu nas 

proximidades do Cabo de São Tomé, aos Sete Capitães5, que receberam estas terras, por 

meio de honras e mercês da Coroa Portuguesa pelos serviços prestados ao longo de 

anos, na luta contra os franceses e os índios Tamoyos no recôncavo da Guanabara. Os 

Sete Capitães que adquirem as terras dos Campos dos Goytacazes são, a saber: Miguel 

Ayres de Maldonado, Antônio Pinto Pereira, João de Castilho, Miguel da Silva Riscado 

e os irmãos Gonçalo Corrêa de Sá, Manoel Corrêa e Duarte Corrêa. Note-se que três dos 

capitães tem por sobrenome Corrêa, que darão origem a dinastia dos Viscondes de 

Asseca, um título de nobreza àqueles que vieram a dominar a região por mais de 100 

anos.6 Logo, estes colonos se fixam na Baixada Campista, e, assim deu-se início a 

atividade pecuária nos primórdios do Norte Fluminense. 

Deste modo, a pecuária inicialmente teve um papel importante na formação 

cultural da Baixada Campista. Foi disseminada inicialmente pelos Sete Capitães, e, 

consequentemente por seus herdeiros, padres beneditinos e jesuítas. Estes agentes 

pertencentes a uma elite colonial portuguesa deram continuidade a pecuária, pelo que 

durante muito tempo a Baixada Campista ficou conhecida como produtora e 

fornecedora de carne para outras áreas da colônia.  Deste modo, o da atividade pecuária 

teve início pela Baixada Campista com a introdução dos primeiros currais de gado e 

núcleos de povoamento em Campo Limpo (Goitacazes), o que denota sua importância 

histórica para esta porção do Brasil, bem como a configuração de tais paisagens 

(LAMEGO, 1913; BARCELOS, 1992). Lamego (1913) atribui aos herdeiros dos Sete 

Capitães o pioneirismo da colonização da Baixada Campista, pois estes foram se 

estabelecendo nesta área no final da década de 30 do século XVII, implantando os 

currais. A fim de exemplo, Antônio Lopes Pereira estabeleceu-se em Campo Limpo, 

onde já haviam algumas lavouras estabelecidas; Maria Riscado, esposa de Miguel 

Riscado, já falecido, se estabelece nas imediações de Campo Limpo, em 1647; assim 

como outros herdeiros dos Capitães se fundamentam nas terras fixadas, pelo que já se 

percebe número considerável de choupanas na região. Neste sentido, os agentes 

modeladores do espaço neste período estão vinculados à Coroa Portuguesa, tanto na 

dominação, quanto no controle do território. 
                                                           
5 Note-se que alguns destes capitães eram donos de propriedades com cultivos de cana-de-açúcar na 
capitania Real do Rio de Janeiro (SILVA, 2004). 
6 O primeiro Visconde de Asseca foi Martin Corrêa de Sá. Cf. FRIDMAN, 2007. 
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Sobre a atividade pecuária, Couto Reis, identificava em 1785, na freguesia de 

São Gonçalo7 9.616 equinos, enquanto que na vila de São Salvador de Campos (sede do 

atual município de Campos) havia somente 2.232 equinos. Em face destes números 

presentes nos dados censitários de Couto Reis (1785), é possível verificar a tradição da 

atividade pecuária na Baixada Campista, que se disseminou pelos séculos seguintes.  

Seguindo as permanências da tradição da criação cavalar, ainda é possível 

encontrar na memória coletiva, entre seus habitantes da terceira idade, aqueles que se 

referem a Baixada Campista, como “Baixada da Égua”, isto em função da melhor 

qualidade de sua manada, enquanto uma das regiões pioneiras na pecuária.  

A passagem de Couto Reis (1785, [1996]), pela planície Goitacá, ainda no 

período Colonial, foi de fundamental relevância para se compreender esta área neste 

período histórico. Couto Reis em sua descrição acerca desta paisagem, em especial, 

sobre a freguesia de São Gonçalo (atual distrito de Goitacazes) já assinalava:  

 
Tem melhores ares e mais saudáveis: contem no seo territorio grande partes 
de terras fertilíssimas para qualquer gênero de plantas: huma dilatada parte 
das campinas mais excellentes em que se apascetão muitas mil cabeças de 
gado com muitos curraes edifficados nellas não só dos moradores da mesma, 
como de outras. Huma avultada quantidade de lagoas e Corregos de que se 
tira muito peixe em tempos proprios, e fora destes sempre fornecem o 
precizo. As suas estradas muito comodas para a exportação dos seos generos 
que se conduzem em Carros (COUTO REIS, 1785, p. 30). 
 

É interessante notar, que Couto Reis identifica a região como produtora de carne 

bovina, e do mesmo modo, faz menção ao solo fértil, que era utilizado já naquele 

período para a produção canavieira, por meio das numerosas engenhocas. 

 

                                                           
7 Área corresponde atualmente da Baixada Campista, em particular a área correspondente ao distrito de 
Goitacazes. 
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Figura 5 – Recorte de mapa restaurado pelo Arquivo Público de Campos produzido por Couto Reis 

(1785). Fonte: Propriedade particular. 
 

Na Fig. 5, Couto Reis (1785) identifica os diversos proprietários e arrendatários 

das terras da freguesia de São Gonçalo, onde se encontra atualmente a igreja de São 

Gonçalo, bem como as demais ordens religiosas que atuavam na Baixada. É possível 

identificar, por exemplo, na parte superior do mapa, a Fazenda dos Viscondes de 

Asseca, a Fazenda parte das “Freiras da Nossa Senhora da Ajuda”, na área central, 

identifica-se a freguesia de São Gonçalo; e, por último, na parte esquerda, pode se 

verificar a Fazenda de Manoel Joaquim Vicente Reiz (antiga fazenda dos Jesuítas). 

Um mapa confeccionado no século XVIII, mesmo século da passagem em que o 

naturalista Couto Reis passou pela Baixada Campista, traz como uma de suas 

representações “Campos cheos de gado”. Como pode ser observado na Fig. 6: 
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Figura 6 – Mapa de parte do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, descrevendo os Campos dos 

Goytacazes[17--?]. 
Fonte: Biblioteca Nacional. Disponível em: 

<http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart525958.htm>. Setor: Cartografia - ARC.030, 
03,008on 

 

O cartógrafo que confeccionou o mapa fez questão de identificar esta área como 

criadora de gado. Além disso, é curioso notar que o mapa ainda representa o que é 

atualmente parte do estado do Espírito Santo e ao sul a Baixada Campista. É possível 

que o mapa tenha sido confeccionado no período em que a Vila de São Salvador estava 
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sob a jurisdição da Comarca do Espírito Santo, isto é, do período de 1753 a 1832 

(SILVA, 2004).  

A compreensão da evolução histórico-territorial das freguesias e distritos da 

Baixada Campista é fundamental para se entender o que atualmente é a Baixada 

Campista. Desse modo, é de suma importância compreender a formação histórica de 

seus cinco distritos, a saber: Goitacazes, São Sebastião, Mussurepe, Tócos e Santo 

Amaro (BARCELOS, 1992; GONÇALVES, 2013). 

Neste sentido, o primeiro distrito da Baixada Campista, foi a freguesia de São 

Gonçalo. De acordo com o Alvará de 11-09-1673, é originado o distrito de São 

Gonçalo. Como já abordado por Couto Reis (1785), já no final do século XVIII, esta 

freguesia era uma das mais povoadas. São Gonçalo é uma das freguesias mais antigas 

que estava integrada à vila de São Salvador de Campos. São Gonçalo foi por muito 

tempo, desde sua criação, uma grande parte da Baixada Campista até o ano de 1938; 

porém, em função do decreto estadual de nº 641, de 15-12-1938, o topônimo São 

Gonçalo é substituído pelo topônimo de Goitacazes. 

O segundo subdistrito mais antigo e o quarto a ser criado segundo a cronologia, 

o distrito de São Sebastião, foi criado nos termos da lei da resolução de 1811, seguida 

das deliberações (dce) de 21-11-1890/10-08-1891, e por último, pelos decretos 

estaduais n º s1, de 08-05-1891/1A de 03-06-1892. Por meio destas resoluções e 

decretos, o distrito é anexado à vila de São Salvador de Campos (CENTRO DE 

DADOS E INFORMAÇÕES DE CAMPOS, 2014).  

Atualmente a principal atividade econômica desenvolvida neste distrito está 

ligada ao setor cerâmico, contabiliza-se nesta área dezenas de olarias, que empregam 

número expressivo de habitantes desta área. Ao passo que esta área empregou durante 

muito tempo a mão de obra oriunda da atividade sucroalcooleira até o início do século 

XXI.  

Pela deliberação estadual de 22-07-1890 e de 10-08-1891 e decretos estaduais 

n.º s1, de 08-05-1891 e 1A, é sancionada a lei que dá origem ao distrito de Santo 

Amaro. Importa ressaltar, que em 1911, por força da lei estadual (lei nº 1.028), o distrito 

muda de designação, passando a designar-se São Martinho, porém, em 1923, volta 

novamente a chamar-se de Santo Amaro (lei nº 1.794 de 31-12-1923). Santo Amaro é 

conhecido tradicionalmente pela atuação da ordem religiosa de São Bento, ou 

beneditinos, e é também onde está situada a Igreja de Santo Amaro. Por força do 
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decreto estadual de número 641, de 15 de dezembro de 1938, é sancionado o dispositivo 

de criação de Mussurepe. Cabe ressaltar, porém, que originalmente o distrito tinha outra 

designação em 1811: mineiros. Atualmente, Mineiros é apenas uma localidade que 

integra a área vinculada a Goitacazes. Ainda nos anos de 1960, o Guia Geral da Cidade 

de Campos dos Goytacazes nos traz informações importantes sobre Mussurepe: 

 
[...] possui excelentes fazendas de criação de gado bovino, inúmeras lavouras 
de cana-de-açúcar para 80.000 carros de 100 arroubas e cereais que 
progridem vertiginosamente. 
É produtor de milho, feijão, farinha de mandioca, batata, arroz, rapadura, etc. 
Está ligado a sede do Município por estradas de automóveis e pela estrada de 
Ferro Leopoldina  
[...] Fica nessa região o histórico Mosteiro de São Bento (GUIA GERAL DA 
CIDADE DE CAMPOS, 1964, p. 108-109). 
 

Segundo dados desta transcrição de 1964, ainda era possível perceber na 

paisagem a presença de canaviais, bem como propriedades agrícolas dedicadas a 

agricultura de subsistência. Ultimamente, não é possível perceber essas materialidades 

que outrora podiam ser percebidas na paisagem. Ainda de acordo com a citação acima, 

esta área fez parte de um eixo de ligação ferroviária até os anos de 1960. As principais 

estradas de ferro que cortavam os distritos da Baixada Campista eram a da Estrada de 

Ferro da Leopoldina e a de São Sebastião. Em decadência, como na maior parte do 

Brasil, já a partir dos anos de 1960, foram substituídas paulatinamente pelas rodovias. 

O distrito de Tócos foi criado sob a lei estadual de nº 79, de 23-04-1958, sua 

área territorial já pertenceu ao distrito de Goitacazes. É importante notar, que neste 

distrito, encontra-se fundamentada a única ainda em operação da Baixada Campista, a 

Usina de Paraíso, uma das mais antigas do município, fundada ainda no século XIX. 

 

2.3 Formação cultural da Baixada Campista 
 

A cultura da Baixada Campista está vinculada a ação de distintos agentes 

hegemônicos que modelaram esta paisagem, em especial os religiosos e usineiros. Mas 

não podemos desconsiderar as manifestações culturais populares. A ação destes grupos 

sociais estava associada a diferentes contextos históricos, como visto anteriormente, 

estes agentes se referiam ao período Colonial, Imperial e Republicano. 

Segundo Barcelos (1992), na Baixada Campista ou Baixada Goytacá, além das 

atividades econômicas ligadas a atividades agropecuárias, como a criação de gado desde 
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os primórdios da colonização, com maior impulso no século XVIII, e, posteriormente, 

no fim do século XIX, tem se também, o apogeu com a criação das usinas de açúcar de 

Santo Amaro, Paraíso e São José. 

Por outro lado, as atividades culturais vinculadas ao sagrado é uma marca que 

persiste no cotidiano a partir das tradicionais festas religiosas que se realizam todos os 

anos. Estas festas remontam ao período colonial. Nas palavras de Barcelos (1992, p.10), 

duas principais festas religiosas que ainda podem ser encontradas nas práticas sociais 

presentes, são: a Cavalhada de Santo Amaro, sendo a Igreja de Santo Amaro o ponto de 

encontro dos cavaleiros, e a Folia de Reis, cujos participantes, fantasiados, percorrem 

pelas ruas da Baixada, entram nas casas a cantar e dançar, chamando a todos para 

comemorar o nascimento do menino Jesus. 

A Cavalhada, que ocorre no distrito de Santo Amaro em 15 de janeiro, é uma 

simulação de uma batalha entre mouros e cristãos, como ocorreram nas Cruzadas 

Medievais. Nesta luta, os cristãos saem como vitoriosos. A consequência da vitória dos 

cristãos sobre os mouros é a aculturação, criando uma representação da conversão ao 

catolicismo, exemplo a ser seguido por todos aqueles que ainda não fizeram. Para 

exemplificar a batalha, são selecionados das localidades da Baixada vinte cavaleiros em 

que os cristãos estão representados de azul e os mouros de vermelho. No dizer de 

Barcelos (1992, p. 10): 
 
[...] Ao final, derrotados, os mouros conversam com os cristãos e, 
convertidos ao cristianismo, deixam a praça onde se travou a luta, dirigem-se 
todos à Igreja de Santo Amaro e rezam no altar do Santo, acompanham 
procissão com a comunidade e vão, finalmente, à ladainha cantada, de ritual 
solene, de que participam cantores da cidade, especialmente convidados” 
 

Barcelos (1992) ainda atribui grande importância a tradicional festa de Folia de 

Reis. Ao passo que esta festa é representada pelos Reis Magos e Jesus Cristo. A prática 

da Folia de Reis consiste na prática na visita de pequenos grupos as casas onde cantam e 

dançam ao som de violas em versos religiosos. 

Há ainda um segundo componente de fundamental importância na cultura da 

Baixada Campista, a linguagem. A criatividade no modo de falar, sobretudo, da 

população local, chama a atenção de quem vem de outros lugares. Muitas palavras 

utilizadas pela população foram conservadas de períodos que remontam ao Brasil – 

Colônia, bem como pelos recursos criativos em criar palavras variantes. Barcelos (1992, 

p.16), atribui este fato a criatividade, visto que: 
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[...] E a criação popular é um reflexo da paisagem física e social, uma 
ressonância da vida rural, da agricultura, da pesca, da religião, das lendas e 
crenças. As formas inusitadas avivam o temperamento exuberante, as 
características psicológicas, os hábitos, as tradições e a maneira de ser de 
uma gente humilde, laboriosa, comunicativa, mas maliciosamente 
desconfiada. 
 

Dentre as palavras que se podem ouvir principalmente nesta área, em particular, 

são: abaneiro (árvore para lenha), boca-fria (cobra), cabrunco (xingamento), canhanha 

(banguela), catiço (esperto), de-já-hoje (momentos antes), emborcado (curvo, virado 

para frente), falança (variante de falação), furuncar (futucar), gorda (grávida), inventeiro 

(mentiroso), lambreta (sandália de borracha), lamparão (xingamento), entre outras 

centenas de termos que podem ser encontrados na obra de Barcelos (1992).  

É interessante notar, que no emprego das palavras o r é substituído pelo l. Essas 

substituições ocorrem principalmente no grupo de cl, bl, fl, gl e pl. A fim de 

exemplificação verificou-se o emprego em algumas palavras como: broco, no lugar de 

bloco; framengo, no lugar de flamengo; gricose, ao invés de glicose; pranície,e não 

planície; entre outras mais (BARCELOS, 1992, p. 19). 

É curioso notar, que muitas das palavras ou expressões empregadas pelos 

habitantes da Baixada Campista são provenientes do período Colonial, o que demonstra 

a permanências destas representações, que são advindas de períodos históricos 

anteriores, e que ainda permanecem na linguagem cotidiana de seus habitantes. Embora 

estas palavras e expressões tenham se originado no meio rural da freguesia de São 

Gonçalo e São Sebastião, o emprego destas palavras acabou por se disseminar a outras 

freguesias do antigo Distrito de Campos dos Goytacazes, como para a sede, a Vila de 

São Salvador e para a freguesia de Guarulhos, hoje Guarus. 

Deste modo, entender a formação territorial e cultural da Baixada Campista, 

importa para reconhecer que sua formação cultural está associada aos diferentes agentes 

modeladores do espaço que deram origem a esta paisagem cultural. Os grupos sociais 

que ajudaram a formar a mentalidade por meio das representações sociais se 

propagaram de geração em geração, fundamentalmente por meio das ordens religiosas, 

como pode ser verificado através das festas religiosas. 
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3 A LEITURA DA PAISAGEM: PERMANÊNCIA DE OBJETOS 

GEOGRÁFICOS E AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 
 

Na paisagem da Baixada Campista, existem diferentes materialidades referentes 

a distintas periodizações. As concretudes, que se veem atualmente na paisagem, foram 

modeladas por distintos agentes sociais hegemônicos advindos do passado colonial, 

imperial e dos primeiros anos da República.  

Os primeiros objetos geohistóricos encontrados nesta paisagem fazem referência 

ao período Colonial, estabelecidos em especial, a partir do XVII. Estes objetos são: 

Solar do Colégio dos Jesuítas, bem como seu marco territorial; e, ainda edificado no 

mesmo período do Mosteiro de São Bento.  

Em seguida, identificamos os objetos geohistóricos advindos do século XVIII. 

Entre estes se destacam: Capela do Visconde, Paróquia de São Sebastião, Paróquia de 

São Gonçalo, Igreja de Nossa Senhora do Rosário e a Igreja de Santo Amaro. 

Por outro lado, no período Imperial se estabelecem a maior parte dos objetos 

encontrados na paisagem, como o Farol de São Tomé, o Engenho Central de Poço 

Gordo, as ruínas da usina de Santo Amaro e Mineiros, a usina do Paraíso, a usina de 

São José; a única igreja identificada neste período foi a de São Benedito; estações 

ferroviárias da Estrada de Ferro Leopoldina, do ramal Campos - São Sebastião, 

identificamos as estações ferroviárias de São Gonçalo, Campo Limpo, Saturnino Braga, 

Mussurepe, Baixa Grande e Santo Amaro, mesmo que a maioria delas já tenha sido 

refuncionalizadas, as reminiscências do passado ainda insistem em permanecer na 

paisagem atual, mais associadas ao abandono que a preservação da memória do lugar. 

Ressaltando que, apesar do ramal ser denominado Campos - São Sebastião, segundo 

Macedo e Silva (2012), a estação final era a de Santo Amaro, não tendo sido concluído 

o projeto original de levá-la até ao distrito de São Sebastião. 

Entretanto, no início do século XX, foi identificado que a inauguração da última 

estação ferroviária da Estrada de Ferro da Leopoldina ocorreu somente em 1908. 

A localização de cada um dos objetos geohistóricos identificados e a delimitação 

destes no contexto na modelagem da paisagem da Baixada Campista pode ser observada 

na figura 7. 
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Figura 7 – Mapa dos Objetos Geohistóricos da Baixada Campista.  
Fonte: IBGE/CIDAC, 2015 (Orgs. Carolina Cidade e Raphael Conceição). 

 

Assim, as próximas seções têm por objetivo apresentar a leitura de cada um dos 

objetos geohistóricos que foram edificados ao longo de séculos, que se configuraram na 

paisagem cultural da Baixada Campista. Assim como as materialidades são importantes, 

compreender seus significados, significantes, simbolismos, representações sociais e 

ideologias são fundamentais para se aprofundar na compreensão do que vem a ser a 

paisagem cultural. 

As principais questões relacionadas aos respectivos objetos e seus contextos 

históricos são: a) qual a sua relevância? b) que representações sociais emitiam ou 

emitem? c) que agentes sociais se encontram envolvidos com a instalação e a 

manutenção de cada um dos objetos geohistóricos? d) que relação os agentes 

modeladores hegemônicos estabeleceram com o projeto colonizador português, bem 

como seus interesses e conflitos pelo território? Assim, estas questões são de 

fundamental relevância para a leitura de cada dos objetos geohistóricos. 
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3.1 Os objetos geohistóricos advindos do período Colonial brasileiro (1500-1822) 

 

Antes de iniciar a descrição da nossa leitura sobre os significados dos objetos 

geohistóricos referentes ao período Colonial, é essencial destacar que este espaço ainda 

pouco conhecido da colônia portuguesa foi palco de disputas, composta por distintos 

agentes da Coroa. Os primeiros agentes são advindos da formação da Capitania de São 

Tomé, tendo como os primeiros donatários Pero de Góis (XVI), e seu filho, Gil de Góis 

(XVII) (LAMEGO, 1913). Entretanto, como visto anteriormente, devido as dificuldades 

na manutenção do empreendimento, como os poucos recursos disponíveis, bem como os 

seguidos embates com os indígenas locais, desistem da colonização da Capitania de São 

Tomé, ficando esta abandonada por anos. Os capitães e seus descendentes foram os 

colonos que deram início a colonização da Baixada Campista, especialmente com a 

implantação de currais em Campo Limpo (localidade do distrito de Goitacazes). 

Os capitães e seus descendentes foram os colonos que deram início a 

colonização da Baixada Campista, especialmente com a implantação de currais em 

Campo Limpo (localidade do distrito de Goitacazes). 

Diante de destes fatos, se constata a cobiça pelas terras da Baixada Campista 

aumentava significativamente em meados do século XVII, principalmente, por parte dos 

colonos do Rio de Janeiro. Em 1648, o Governador da Capitania do Rio de Janeiro, 

Salvador Correia de Sá e Benevides, com o apoio das Ordens Religiosas, e para próprio 

favorecimento, fez com que os Sete Capitães assinassem uma “escritura de composição” 

das terras com nova composição de doze glebas, das quais, três glebas ficaram sob os 

cuidados do próprio Salvador de Sá; quatro glebas e meia para os herdeiros dos capitães 

Miguel Aires Maldonado e Antônio Pinto8; três para os padres Jesuítas; uma para o 

capitão Pedro de Souza Pereira e meia gleba para os padres Beneditinos9. 

Quatro anos depois, o Salvador Correia de Sá e Benevides ergue um engenho; 

uma capela dedicada a São Salvador, a atual Catedral de São Salvador; lavouras de 

cana-de-açúcar e currais de gado (LAMEGO, 1913 apud FRIDMAN, 2007). Embora, 

Salvador Correia de Sá e Benevides tenha erguido o templo, este não foi o primeiro da 

região, destaca-se, porém, que antes, havia um que fora estabelecido em Campo Limpo 

                                                           
8 Os sete capitães eram, a saber: Miguel Aires Maldonado, Gonçalo Correia, Duarte Correia, Antonio 
Pinto, João de Castilho, Manoel Correia e Miguel Riscado (LAMEGO, 1913). 
9 Miguel Aires Maldonado, um dos Sete Capitães, em 1644 teria doado suas terras e currais ao Convento 
Nossa Senhora do Carmo (LAMEGO, 1913). 
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em 1652, pelos padres Jesuítas nas terras de Dona Maria Riscado, sob a invocação de 

São Pedro (LAMEGO, 1913, p. 88). 

Nesta linha de raciocínio, Ricupero (2009) ao analisar “A formação da elite 

colonial” no Brasil – Colônia, lembra que a parceria entre a Coroa Portuguesa e seus 

vassalos era de extrema importância, porque estes deveriam possuir amplos recursos 

para darem conta do projeto colonizador das terras do Novo Mundo. No dizer de 

Ricupero (2009, p. 321): 
 
Nos primeiros tempos da colonização do Brasil, a consolidação do domínio 
português da fachada atlântica das partes do Brasil, pressupunha, por um 
lado, a montagem de uma estrutura produtiva e, por outro, o surgimento de 
uma camada residente detentora de recursos para arcar com grande parte dos 
custos do empreendimento colonial.    

 

Aos dirigentes da Coroa Portuguesa em solo tupiniquim cabiam o poder de 

delegar terras àqueles que se enquadravam nos moldes da colonização e escravos, isto, 

como visto anteriormente significava possuir recursos para tal empreendimento. Por 

meio desta estratégia de colonização Salvador Correia de Sá e Benevides representava 

na Capitania da Paraíba do Sul os interesses de Portugal que postergou a sua parentela 

colonização da região. 

Neste sentido, projeto colonizador da Coroa Portuguesa estava vinculado a uma 

lógica mundial inscrita no modo de produção capitalista. Este tipo de modelo de 

apropriação colonial é espalhado aos quatro cantos do globo pelas Potencias Coloniais 

europeias. Ao delegar glebas de terras, como pôde se verificar, Salvador Corrêa de Sá 

favorece as Ordens Santas que vieram para as Américas a fim de pacificar os gentios 

que aqui se encontravam os indígenas, em especial, os padres jesuítas e beneditinos. 

Mesmo diante de tal plano, a Igreja Católica estava inserida na condição de um dos 

agentes coloniais que atuou principalmente na Baixada Campista. 

Sobre a colonização que envolvia distintos agentes, Moraes (2013), ressalta que 

a colonização européia, em todas as instâncias, obedecia a uma lógica do sistema de 

divisão do trabalho. A expansão e ordenamento dos agentes sociais sobre o espaço, bem 

como sobre a paisagem, estava vinculada a um sistema-mundo de produção, 

representado por intencionalidades sobre determinada porção do espaço territorial. Em 

outras palavras, embora as ordens religiosas atuassem na Baixada Campista, tanto os 

Beneditinos como os Jesuítas estavam inscritos em um projeto de colonização além-

mar, o qual também incluía esta porção do Brasil Colonial. 
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Logo, compreender a dinâmica da colonização no período Colonial nesta área do 

Norte Fluminense é de fundamental relevância para se compreender em que contexto 

histórico os objetos referentes a este período foram estabelecidos. Deste modo, ler a 

paisagem da Baixada Campista significa ter em mente a gênese das estruturas que 

envolveram a configuração deste território. 

 

3.1.2 A Fazenda de Santo Inácio e da Conceição (XVII) 

 

Neste cenário de disputas, a Companhia de Jesus inicialmente recebeu três 

quinhões de terras na região em 1648, maior inclusive que a dos Bentos, suas 

possessões abrangiam uma vasta área, de aproximadamente de 26 km², desde a Lagoa 

Feia até os limites do município de Quissamã. Apesar da atuação dos religiosos na 

região da capitania hereditária da Paraíba do Sul constar de meados do séc. XVII, desde 

1619 já se tem notícia dos religiosos nas fazendas de Santana de Macahe (atual 

município de Macaé) e Rio das Ostras. O primeiro estabelecimento dos Jesuítas na 

planície goitacá se deu no distrito de Tócos, na edificação conhecida como Solar do 

Colégio, em 164810.  

Estes chegam à região em meados do séc. XVII, a origem do estabelecimento 

dos religiosos na América Portuguesa data de 1549, com o objetivo principal da 

conversão dos gentios a fé cristã, consequentemente a catequização dos indígenas. O 

estabelecimento da Ordem Santa na América Portuguesa ocorre em momento de disputa 

territorial entre franceses, holandeses e portugueses.  

 

                                                           
10 Tombado pelo IPHAN sob o códice Livro Histórico sob inscrição: 243 em 24-07-46/ Livro de Belas 
Artes sob inscrição de nº 308. Em 24-07-46. Processo de nº 0175-T-38. Disponível em http: 
<http://www.portal.iphan.gov.br/ans.net/tema_consulta.asp?Linha=tc_belas.gif&Cod=1631>. O Solar 
ainda é registrado como um dos bens móveis do Instituo Estadual do Patrimônio Cultural sob o códice: 
CPG-CA-009. Desde 2001 o Solar do Colégio funciona como Arquivo Público Waldir Pinto de Carvalho, 
vinculado a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima do município de Campos dos Goytacazes. 

http://www.portal.iphan.gov.br/ans.net/tema_consulta.asp?Linha=tc_belas.gif&Cod=1631
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Figura 8 – Solar do Colégio Jesuíta 

Fonte: Acervo Pessoal, 2015. 

 

A antiga Fazenda de Nossa Senhora da Conceição e Santo Inácio11 representada 

por sua sede, o Solar do Colégio (Fig. 8), situava-se entre as áreas correspondentes do 

rio Paraíba do Sul, Lagoa Feia e Barra do Furado, limitando-se com o Município de 

Quissamã. Em suas propriedades havia canais, rios, bem como valas-saneadoras, e 

sobre ela pastavam milhares de cabeça de gado, ainda eram cultivados diferentes 

gêneros agrícolas. Sua extensão aproximada era de 26 km², abrangendo, praticamente, a 

maior parte da Baixada Campista. 

O Solar está localizado no distrito de Goitacazes. O local de estabelecimento não 

foi selecionado aleatoriamente. Sua implantação atendia a alguns requisitos essenciais, 

como: estar situada em lugar de alta topografia em relação às áreas ao redor, bem como 

sua posição virada para o poente, atendendo hoje às principais especificações 

arquitetônicas modernas. Sua posição estratégica facilitava a manutenção e controle da 

sede, a qual estava próxima a rios e lagoas, porém estava a salvo de cheias e 

alagamentos naturais dos inúmeros brejais existentes naquele momento 

(REMINISCÊNCIAS DOS ACEIROS DA BAIXADA CAMPISTA, 2015), e, por 

                                                           
11 Outras designações ainda podem ser conferidas a este Solar, a saber: Fazenda de Santo Inácio, Capela e 
Engenho do Colégio ou Colégio dos Jesuítas. Conhecido pelos habitantes da Baixada Campista como 
“Coleginho”, ou referenciado por Couto Reis (1785), como “Campo do Colégio” ou simplesmente 
“Colégio” no final do século XVIII. COUTO REIS, op. cit. 
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último, foi fundado sobre um local que privilegiasse a ventilação, isto é, dos ventos 

vindos do leste. 

Sua arquitetura em estilo barroco é valorizada por esta instituição de preservação 

do Patrimônio Estadual. Sobre estas impressões os técnicos do INEPAC (2004) 

descrevem: 
 
Construção de meados do século XVII, cuja planta segue o partido adotado 
nos colégios jesuítas, com a formação em quatro alas e a criação de um 
claustro que se assemelha a um pátio interno. Uma das alas é ocupada pela 
igreja, de porte apreciável. As paredes são de alvenaria de tijolo, com 
espessura de 70cm. Os vãos de abertura têm moldura de pedra no térreo e 
madeira no 2º piso. O antigo pátio ladrilhado hoje os tenta um jardim. Na 
fachada principal destaca-se da sobriedade do conjunto a elegante capela com 
sobrevergas e porta almofadada. A torre do campanário tem a altura do 
frontão ondulado. A medalha que aparece no frontão indica as datas de 
antigas reformas em 1803 e 1934. A fachada da direita, com cerca de 40 m, 
possui 12 janelas na altura do segundo piso. A finalização do telhado é em 
beira-seveira. 
 

Segundo Lúcio Costa (2010), embora as edificações jesuíticas em todo o 

território brasileiro não sejam consideradas as mais belas entre os modelos 

arquitetônicos, contudo, são significativas e numerosas. A obra dos jesuítas é o que se 

tem de mais antigo representado por construções do Brasil Colonial, logo nas palavras 

de Lúcio Costa (2010, p.129), “[...] Consequentemente, quando se fala aqui em “estilo 

jesuítico, o que se quer significa [...], são as composições mais renascentistas, mais 

moderadas, regulares e frias, ainda imbuídas do espírito severo da Contra-Reforma.” 

Ainda nesta linha de pensamento, Lúcio Costa (2010) assinala: 
 
A expressão “arte barroca” não significa, assim, apenas um estilo. Ela 
abrange todo um sistema, verdadeira confederação de estilos – uma 
commonwealth barroca, poder-se-ia dizer. Estilos perfeitamente diferenciados 
entre si, mas que mantêm uma norma comum de conduta em relação aos 
preceitos e módulos renascentistas (COSTA, 2010, p. 20).  
 

A simplicidade estava impressa na estética jesuítica e a edificação era destinada 

para diferentes fins. Ao analisar a arquitetura de diferentes solares pelo Brasil, Lúcio 

Costa afirma os fins e usos para os quais eram destinados. Um dos muitos usos era o de 

culto, coro e sacristia, uma parte dedicada ao trabalho, outra dedicada às aulas e 

oficinas, e além de moradia, cuidados médicos e a ao cultivo de gêneros agrícolas 

(COSTA, 2010, p.130-131). 
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Segundo o inventário de identificação de bens imóveis do INEPAC (2004), a 

extinta Fazenda de Santo de Inácio, atual Solar do Colégio12, ultimamente desempenha 

o papel de patrimônio histórico material, tombado também pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e se destaca como um dos objetos mais 

imponentes na vasta planície da Baixada Campista. A construção do Solar se deu em 

1652, porém a primeira capela de São Pedro referente à Ordem Jesuítica foi implantada 

em Campo Limpo (LAMEGO, 1913). Entretanto, alguns anos mais tarde, os jesuítas se 

mudaram para a atual sede, localizada na antiga freguesia de São Gonçalo, atual 

Goitacazes.  

O acesso ao sítio onde está estabelecido o Solar pode ser feito por meio da 

Estrada de Tócos ou Estrada Sérgio Vianna Barroso, nome oficial. O fato de a primeira 

sede estar localizada em São Gonçalo e não em Campo Limpo, atesta uma prática 

comum e recorrente dos padres jesuítas, visto que eles escolhiam uma situação 

privilegiada para localização de suas fazendas e seus estabelecimentos. Primeiramente 

era comum se fixarem em uma área temporariamente, a fim de conhecê-la de modo 

satisfatório, para reconhecimento do território, e depois buscavam um local livre de 

enchentes e charcos para estabelecimento definitivo. 

Sobre a situação dos jesuítas na Baixada Campista, cabe ressaltar, que de modo 

geral, estas ordens religiosas onde quer que viessem a se estabelecer conferiam 

significados e significantes relacionados ao espaço sideral para onde iriam se 

estabelecer. De acordo com Tuan (1983, p. 51-52) ao observar a ação humana sobre o 

lugar relata:  
O homem, pela simples presença, impõe um esquema no espaço. Na maioria 
das vezes, ele não está consciente disso. Sente a sua falta quando está 
perdido. Marca sua presença nas ocasiões rituais que elevam a vida acima do 
cotidiano e forçam-no a uma consciência dos valores da vida, incluindo 
aquelas manifestadas no espaço. As culturas diferem bastante na elaboração 
dos esquemas espaciais. Em algumas culturas, eles são rudimentares, em 
outras podem se tornar uma moldura magnífica que integra quase todos os 
aspectos da vida. 
 

Tuan assinala que o homem ao se estabelecer no espaço atribui um esquema 

independente de sua consciência. O caso dos padres é emblemático, pois se verifica que 

certos atributos que implantam sobre os locais onde se situam são claramente 

conscientes e pensados na lógica de apropriação e dominação do espaço. 

                                                           
12 A esse respeito consultar o estudo técnico sobre os bens imóveis do INEPAC de 2004 em Campos dos 
Goytacazes. 
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É importante notar, que o Solar do Colégio ou simplesmente “Coleginho”13 

pertenceu aos padres Jesuítas até o ano de1759, quando por fim, estes são expulsos do 

Reino Português pelo Marquês de Pombal. Conforme aponta o próprio INEPAC (2004) 

o primeiro uso da edificação foi dado pelas Ordens Religiosas. Atualmente o Solar do 

Colégio está cedido à municipalidade de Campos dos Goytacazes para abrigar o 

Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho. Possui a denominação de “Solar 

do Colégio” porque o estabelecimento era sede de uma grande fazenda que pertencia ao 

Colégio Jesuíta, situado da cidade do Rio de Janeiro.  

O Solar do Colégio também foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional14 em 1946. Segundo o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural 

(RIO DE ANEIRO, 2004), a construção do Solar foi iniciada em 1658, e recebido pelos 

religiosos por sesmaria. 

Segundo o mesmo autor, um dos objetivos para quem chegasse nas terras da 

Baixada Campista, era para que dominasse esta porção do território, bem como os 

indígenas que aqui habitavam, a nação indígena goitacá. O Solar Jesuítico guarda as 

principais tradições sagradas da planície, pois por meio destes rituais formaram-se 

algumas das principais mentalidades presentes hoje na Baixada Campista, bem como a 

atuação jesuítica no Brasil - Colônia, o que Lamego reconhece como “[...] influências 

indeléveis, no organismo étnico-sócioreligioso da nossa gente” (LAMEGO, 1996, p.33).  

Sabe-se que a partir do séc. XVIII o Solar torna-se um lugar destacado de 

festividades das burguesias locais, como as festividades no estilo de cavalhada que 

duravam dias seguidos a fio. 

Ainda sobre a arquitetura do Solar, na Fazenda de Santo Inácio, Lamego (1996 

[1934], p. 38-39) considera alguns aspectos importantes: 

 
O interior do monumento reafirma o aspecto externo de convento. E 
aparência é medularmente solarenga, na solidez e no conforto. Todos os 
compartimentos bafejam um hálito de antiguidade.  
As quatro alas que enclausuram o pátio interno, ladrilhado, perpetuam-lhe o 
espírito monacal de outrora. Setenta centímetros medem suas paredes, de 
tijolos colossais, tão espessas que em cada janela, que a perfura, dois bancos 
formam talhados lateralmente, para a leitura dos breviários ou para o olhar 
correr sobre a planície desmarcada. O forro de pinho, abaulado, substituiu o 
primitivo, de palhinha, deixando a nu as traves do vigamento. Um grande 

                                                           
13 Designação dada pela população local. 
14 Tombado pelo IPHAN, segundo a inscrição 246, fls. 4, Livro de Tombo nº 2 (RIO DE JANEIRO, 
2004), e código de identificação CPG-CA-009. 
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levado, em mármore branco com as insígnias jesuíticas, esculturado e 
embutido na parede, atrai os olhos logo no alto da escadaria. 
A velha igreja é obra digna de ver-se. Na flecha da torre destaca-se ainda 
intacto o I.H.S. da Ordem, recortado na girante banndeirola. 
A talha do altar-mor é inegavelmente a maravilha do Colégio. Obra prima de 
escultor anônimo, na espantosa opulência dos lavradores revela o 
adestramento de um artista exímio. Toda ela é de alto a baixo coberta de ouro 
puro. Ouro velho, afrontando impunemente os séculos em magnificências de 
riquíssima ostentação. Robustecida de quatro colunas salomônicas - cujas 
espirais prolongam-se em arcadas sobre as cornijas -, levanta-se o prodígio de 
escultura. Entre a pompa majestosa de um dourado maciço, recortam-se os 
nichos rendilhados, aprumam-se as pilastras contorcidas de volutas. 

 

Em 1759, com a expulsão dos jesuítas do Reino Português, o Solar fica sob a 

administração da Coroa, até que em 1781, a propriedade é arrematada em leilão por 

Joaquim Vicente Reis, o objeto é o mesmo, porém de agora em diante o Solar assume 

um papel mais voltado para a atividade econômica, arrendando terras. 

Os Jesuítas se estabeleceram na capitania do Rio de Janeiro e obtiveram doações 

de diversas fazendas no século XVII, das quais, ficaram responsáveis pelos Engenhos 

de São Cristóvão, do Engenho Velho e do Engenho Novo, das fazendas de Papucaia, do 

Saco de São Francisco Xavier, de Santa Cruz, de Santo Ignácio dos Campos Novos, de 

Santana de Macaé e dos Campos dos Goytacazes (AMANTINO, 2011, p.2). A fazenda 

de Campos dos Goytacazes, por exemplo, havia sido usurpada das tribos indígenas que 

ali estavam aldeadas, protegidas pelo alvará decretado pela Coroa Portuguesa em 1700, 

conforme aponta Lamego (apud GERLANE, 2013).  

Segundo Amantino e Couto (2011, p. 18) a estratégia utilizada pelos padres na 

obtenção de honras e mercês se dava pela justificativa pela dominação espiritual de 

dada região. Deste modo, administravam o território onde estavam se estabelecendo. 

Outrossim, os autores assinalam: 

 
[...] Quanto mais terras, mais homens sob seu controle e, consequentemente, 
maior o poder social exercido pela Companhia de Jesus. Os padres tornaram-
se senhores de terra e de homens iguais a quaisquer outros senhores, e os 
conflitos com os fazendeiros e colonos foram inevitáveis. Um exemplo desse 
conflito entre fazendeiros e inacianos foi o ocorrido em 1691 na região de 
Campos dos Goitacazes. Mateus de Moura, reitor do Colégio do Rio de 
Janeiro, denunciou Martin Correa Vasqueanes e José Barcelos Machado 
como mandantes da invasão que seus negros realizaram nas terras da 
Companhia. Tais negros teriam entrado na fazenda e, equipado com flechas, 
dardos e armas de fogo, matado um escravo dos padres, batido muito nos 
demais, queimado as casas dos mesmos e derrubado um dos currais (p. 19). 
 

Este objeto geohistórico está relacionado a história da escravidão dos negros no 

Brasil, visto que esta fazenda, em 1743, segundo relato do Reitor padre Emanuel de 
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Siqueira do Colégio sede do Rio de Janeiro, o Solar possuía o número total de 500 

cativos, frente ao total de 2.337 escravos de todas as suas fazendas na província, ou seja, 

era o segundo maior detentor de cativos, sendo primeira posição a Fazenda de Santa 

Cruz, em Santa Cruz no Rio de Janeiro, com 750 cativos. Em seguida, em 1744 o 

número de cativos na Fazenda de Santo Inácio evolui significativamente para cerca de 

820 cativos, perfazendo o total de 2.616 escravos entre todas as fazendas. Neste 

momento, a fazenda de Campos dos Goytacazes já se destacava como a maior em 

números absolutos de escravos da capitania do Rio de Janeiro (AMANTINO, 2011, 

p.10). 

Couto Reis (1996 [1785], p. 50), ao descrever a freguesia de São Gonçalo 

(Goitacazes), já alertava para a importância da fazenda dos padres Jesuítas na Vila de 

São Salvador. Esta constatação é de extrema importância, mesmo que no momento da 

descrição os religiosos já não mais ocupassem o Brasil Colônia. 
 
He esta a mais moderna segunda em povo em número de povo, e com menor 
espaco de territorio porem de mayores estabelecimentos por compreender por 
comprehender dentro dos seos termos tres fazendas grandiozas com muita 
escravatura. Tem quatro CapellasFiliaes Nossa Senhora do Rozario na 
Fazenda do Excelentissimo Visconde de Aceca, Nossa Senhora da 
Conceicao, e Santo Ignacio na que foi dos Jezuitas a de São Sebastiao e 
Santo Amaro. 

 

É interessante notar que Couto Reis, já apontava que a fazenda dos padres 

Jesuítas era uma das maiores da região, bem como suas áreas de influência religiosa. 
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Figura 9 – Marco Jesuítico em Campo Limpo, em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário e RJ-116. 

(Campo Limpo). 
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

 

A Fig. 9 revela a consciência de preservação do Patrimônio pela população local 

ao pintar o marco jesuítico. Porém, questionamentos em relação a localização deste 

marco levanta dúvidas. Será que este ponto é a localização original desde o ciclo 

jesuítico? Entretanto, se estava instalado pelos jesuítas desde os tempos coloniais, então 

a igreja de Nossa Senhora do Rosário de Campo Limpo é uma celebração deste 

momento. Mas de qualquer modo são questões que aguça a imaginação sobre o marco 

jesuítico. 

Para proteger seus domínios, era comum o estabelecimento em diferentes 

lugares da Baixada Campista o Marco Jesuítico. O marco jesuítico localizado em frente 

à igreja de Nossa Senhora do Rosário e RJ-216 (Rodovia Campos-Farol) em Campo 

Limpo, exemplifica um dos modos desses modelos de apropriação realizados pelos 

padres Jesuítas. Esta prática consistia para a constituição e domínio territorial, bem 

como jurisdição sobre determinada porção do território e era recorrente na maior parte 

das áreas em que os padres atuavam no Brasil – Colônia. 

Neste sentido, acredita-se que os marcos simbolizam as marcas da apropriação 

do território por parte dos padres jesuítas, diante das constantes disputas territoriais que 

os religiosos se envolviam pelas cobiçadas terras. Os usos dados por eles às terras eram 

diversos, como para a criação de gado e para o cultivo canavieiro. 
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Segundo Augustin Berque (2012), constata-se que a paisagem-marca se expressa 

em diferentes tipos de civilizações. As marcas expressas na paisagem se tornam os 

elementos materiais e necessárias para que se compreendam as percepções, 

intencionalidades. O visível é importante, contudo, não é somente isso que é aprazível. 

Na mesma linha de pensamento de Berque (2012), considera-se que diferentes 

paisagens da Baixada Campista são advindas de diferentes objetos religiosos 

provenientes do período colonial que foram fixados na Baixada Campista. Por outro 

lado, a paisagem matriz contém a moral, a política, as percepções, bem como a 

consciência. Em outras palavras, pode-se dizer que é o porquê da produção ou 

modelagem da paisagem-marca (BERQUE, 2012). 

Os padres Jesuítas se utilizavam deste artifício para manterem o domínio e poder 

de parte desta região da Baixada Campista. As terras dos padres seriam o que é hoje o 

equivalente a mais da metade do espaço da Baixada Campista. Note-se que no século 

XVIII havia a disputa interna pelas terras da região, que envolvia diferentes elites 

coloniais, fazendeiros, os oficiais da Câmara, os herdeiros da casa dos Assecas, Vila de 

São Salvador e padres Beneditinos.  

Sabe-se que o empreendimento jesuíta, não foi exclusivamente empregado no 

território Luso-Brasileiro, todavia, abrangia domínios espanhóis na América. Os padres 

deviam subordinação direta ao Papa, o que evidencia o poder político e econômico que 

esta ala da Igreja Católica havia conquistado. Por conseguinte, diante de divergências e 

desgastes políticos com o Marquês de Pombal, a Companhia de Jesus é expulsa da 

América Portuguesa em 1759.  

Com a expulsão dos padres Jesuítas da América Portuguesa (1759), a fazenda 

dos religiosos na Baixada Campista teve um aumento ainda mais significativo no 

número de cativos. Segundo o alferes Joaquim Vicente dos Reis, quando arrematou a 

fazenda em leilão, disse estar adquirindo a fazenda com 1453 escravos no ano de 1794, 

o que aponta a dimensão da evolução dos números da população negra escravizada na 

Fazenda do Solar do Colégio. Dentre todas as fazendas mencionadas, esta era a 

propriedade com o maior número de escravizados na Capitania do Rio de Janeiro no 

final do séc. XVIII (AMANTINO, 2011). 

O fidalgo Joaquim Vicente dos Reis adquiriu o que era até então a maior fazenda 

do antigo distrito de São Gonçalo e da Vila de São Salvador. A propriedade do alferes 

Joaquim Vicente Reis no “Campo do Colégio” no final do século XVIII, 
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especificamente em 1770, possuía uma engenhoca que produzia 8.618 arrobas de açúcar 

e 10.550 medidas de aguardente, uma olaria, 1482 cativos, 3.805 vacas parideiras, 1.010 

bois de carro, 1.160 novilhos, 365 bezerros, 37 currais separados no campo, 1705 éguas, 

88 cavalos mancos, cinco manadas, colheita de 46 arrobas de algodão, 360 alqueires de 

milho, 260 de feijão, 300 de arroz, 331 de farinha de mandioca e dois teares que 

produziam 800 panos de saco branco15. 

Joaquim Vicente dos Reis16, um dos comerciantes mais influentes da Coroa 

Portuguesa, “herdou” dos Jesuítas vasto patrimônio fundiário, como se pôde verificar 

por meio dos números descritos acima. Vicente Reis, arremata as terras dos jesuítas da 

Nossa Senhora da Conceição e Santo Inácio em 7 de julho de 1781, no contexto da 

importante evolução da economia canavieira da Vila de São Salvador. A propriedade é 

arrematada por 187 contos, 953 mil e 130 reis (valores monetários atuais). Na condição 

de comerciante, Vicente Reis estava envolvido provavelmente com o tráfico de 

escravos, escoamento da produção de açúcar, cachaça e tabaco na região do Prata 

(GUGLIELMO, 2011, p. 22).  

O comerciante ao arrematar a fazenda do Colégio, revela receber uma casa, uma 

igreja, acessórios, escravos, terras e outras coisas mais, que estavam na propriedade. 

Segundo as fontes consultadas, sua propriedade tinha a extensão de oito léguas, 

aproximadamente 2.000 escravos17. A maior parte das possessões foi arrendada aos 

lavradores para que plantassem nas terras insumos agrícolas diversificados, 

principalmente a cana-de-açúcar. Muitos destes insumos serviram como fonte de 

abastecimento para a Capitania do Rio de Janeiro. Vicente Reis cobrava foros anuais de 

cada um destes lavradores. Joaquim Vicente possuía 62 propriedades arrendadas, em 

particular na Baixada Campista18. 

Havia ainda na Baixada Campista a atuação de outras irmandades e confrarias 

que possuíam patrimônios fundiários. Ao observar os dados censitários de Couto Reis 

(1785), pôde-se constatar que atuavam pela região outras Reis (1785), o Reverendo Frei 

Antônio de Madureira, missionário carmelitano chega à região do distrito de Campos 
                                                           
15 Informações obtidas da tabela com os dados censitários das respectivas freguesias de Campos Couto 
Reis, 1997. 
16 Este arremata as terras em sociedade com seu tio João Francisco Vianna e Manoel José de Carvalho. 
Cf. GUGLIELMO, 2011, p. 22. 
17Ibidem, p. 41, nota 66. 
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em 1703, para fundar um hospício, o que evidencia a atuação em menor grau de outras 

irmandades e confrarias no distrito. O patrimônio fundiário dos religiosos na terra 

Goitacá, se fazia diversificado, já no final do século XVIII. De acordo com os dados 

censitários de Couto Reis (1785), o Padre Manoel Furtado regia algumas propriedades 

arrendadas: uma propriedade na lagoa de Piabanha, duas propriedades em Campo de 

Areia, uma propriedade na lagoa das Pedras, e por último, quatro glebas em Ururaí; o 

Padre Manoel Borges detinha propriedade em Vala do Viana, sendo que, sua 

propriedade possuía seis escravos e 20 cabeças de gado; a irmandade de Nossa Senhora 

do Rosário arrendava quatro propriedades, duas próximas ao rio Paraíba do Sul, três na 

estrada do Saco e uma na Coroa; as Freiras da Ajuda possuíam terras na estrada Grande, 

oito propriedades em Taí Pequeno, duas em Saquarema Grande, nove glebas na 

localidade do Saco, sete no Brejo do Espinho, e por fim, duas na lagoa do Cundro. 

Diante da exposição da riqueza adquirida por Joaquim Vicente Reis, ao 

arrematar a fazenda, dá para ter uma noção exata do poder econômico que as Ordens 

Religiosas que atuavam no Brasil - Colônias usufruíam. Em verdade, os Jesuítas em 

especial, representavam esse símbolo máximo do poder representado pela Igreja 

Católica, logo, basicamente era um estado incluído em outro estado. 

Mesmo com a expulsão dos Jesuítas, o Solar ainda continua a representar para as 

classes aristocráticas do Brasil Império um importante legado simbólico. A importância 

do Solar no final do século XIX, enquanto elemento simbólico da paisagem, pode ser 

constatado pela visita, em 1875, do Imperador Dom Pedro II acompanhado da princesa 

Izabel e de uma considerável comitiva. Lamego Filho (1934), destaca a importância do 

Solar para as elites advindas do período em que o Coronelismo se difundia pelo Brasil 

Império. O ponto de vista de Lamego Filho (1934, p.46), vai ao encontro do seguinte 

argumento: “A fazenda do Colégio é um dos últimos redutos onde se acastela na 

planície, o cavalheirismo hospitaleiro, a qualidade primacial da gente dos solares”. Por 

meio desta transcrição, Lamego (1913), está evidenciando a importância simbólica do 

Solar para os grupos hegemônicos locais. 

É importante perceber que estes objetos edificados primeiramente pelos jesuítas 

na Baixada Campista, vivenciaram diferentes momentos históricos. De acordo com as 

temporalidades, estes fixos foram refuncionalizados conforme a atuação de dos distintos 

agentes. Cada ação sobre o objeto envolveu intencionalidades variadas para a 

configuração de cada paisagem. 
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Neste sentido, é de suma importância lembrar por quais refuncionalizações 

passou o Solar do Colégio ao longo de sua existência. A primeira como templo e 

habitação suprema dos padres, para fins de colonização e controle do território, depois 

implantando atividades econômicas, pacificação dos poucos indígenas que ainda havia 

nesta porção do território, para a criação de gado, e depois exploram a mão de obra 

cativa para fins diversos. Cabe lembrar, que naquele contexto histórico, possuir escravos 

significava possuir status e poder. 

De acordo com Corrêa os projetos que não ocorreram, de igual modo, são de 

fundamental importância quando o geógrafo insere a análise do tempo nesta discussão: 
 
Sugere-se que nos estudos sobre projetos não realizados estabeleça-se uma 
especulação geográfica, isto é, considera-se possíveis conteúdos e arranjos 
espaciais se o projeto fosse realizado. Trata-se de pensar aquilo que não 
existiu, trazendo à tona a ideia de que a organização do espaço é, no final das 
contas, o resultado da realização de projetos vitoriosos em detrimento de 
outros [...] (CORRÊA, no prelo). 

 
Sendo assim, o Solar do Colégio, muito mais que mero objeto geo-histórico 

impresso na paisagem, testemunhou as práticas espaciais em que as ordens religiosas 

estavam inseridas em um sistema capitalista de acumulação, principalmente os jesuítas 

que formavam um estado dentro de outro estado, por sua ampla capacidade de 

dominação e organização do território, fosse administrando vastas fazendas por diversas 

vilas da província do Rio de Janeiro. Neste âmbito, possuíam engenhos, escravos, 

olarias e implantavam canais nas propriedades onde se estabeleciam. Além da 

materialidade que imprimiam, em torno do templo existia uma organização espacial que 

se projetou até sua expulsão em 1759. Após a expulsão, este espaço aos poucos que foi 

arquitetado pela dita ordem foi paulatinamente se reconfigurando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 O Mosteiro de São Bento (XVII) 
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Figura 10 – Mosteiro de São Bento, em Mussurepe.  

Fonte: Acervo pessoal, 2014. 
 

 
Figura 11 – Marco beneditino no Mosteiro de São Bento em Mussurepe.  

Fonte: Acervo pessoal, 2014. 
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Figura 12 – Mosteiro de São Bento.  

Fonte: Acervo Pessoal, 2014. 
 

A partir da “escritura de composição”, as Ordens Santas fixam suas bases na 

planície Goitacá, em particular, em terras da planície da Baixada Campista. Por outro 

lado, os Beneditinos, por sua vez, recebem meio quinhão de terra inicialmente, que com 

o tempo vão aumentando consideravelmente por meio de posses19 e doações de dízimas. 

A fim de exemplo, citamos a doação de metade do quinhão de terra de Antônio Pinto 

em 1646, de duas léguas de terras quadradas do tabelião, o sítio do padre Jacinto da 

Trindade em 1683 e tomaram posse das fazendas de Pero de Souza Pereira às quais se 

agregaram mais seis doações e 26 compras de terras. Os Campos dos Goytacazes 

constituíam-se no segundo pilar da economia do Mosteiro de meados do século XVII 

até a metade do séc. XVIII. Eles recebem licença para levantar currais e lavouras, e 

levantam o Mosteiro de São Bento (Fig. 9, 10 e 11) entre 1648 e 1690, no distrito de 

Mussurepe (LAMEGO apud FRIDMAN, 2007). 

São de importante valia os estudos referentes à constituição da propriedade 

fundiárias e imobiliárias que as Ordens Religiosas da Igreja Católica Apostólica 

Romana desempenharam durante o período colonial, sobretudo, no território colonial 

lusitano. Fania Fridman (1999) apresenta-nos importantes contribuições da análise da 

                                                           
19Os padres Beneditinos possuíam uma vasta propriedade fundiária na Baixada Campista, que 
inicialmente é recebida da “escritura de composição” de 1648. Diante disso, com o tempo as propriedades 
aumentam em decorrência de variados fatos, principalmente no final do sec. XVIII, principalmente após a 
expulsão dos Jesuítas do Reino Português em 1759.  
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vida eclesiástica na constituição do espaço e a configuração que tais Ordens Santas irão 

desempenhar na modelagem do espaço, pois as configurações das paisagens deste 

período estão vinculadas a presença dos religiosos, Beneditinas, Jesuíticas, e outras 

irmandades e confrarias. 

Segundo Fridman (1999), ao analisar as propriedades fundiárias dos religiosos 

da ordem dos Beneditinos, constata que estes chegam à Colônia em 1581 ou 1582, em 

Salvador; e entre 1586 e 1589 à Capitania do Rio de Janeiro. Nos dois primeiros 

séculos, os padres se dedicaram aos engenhos de açúcar, a criação de gado e cultivo da 

farinha. O Mosteiro se adequava a economia colonial em termos de produção 

econômica. Na região de Campos dos Goitacazes, eles se estabelecem primeiramente no 

distrito de Mussurepe, área rural do município, ainda na Baixada Campista. 

Embora os padres beneditinos tivessem recebido meio quinhão de terra na 

região, bem como doações posteriormente, era de costume dos reverendos a prática da 

ampliação das terras por meio da usurpação, prática esta que desagradava a câmara da 

Vila de São Salvador, que constantemente se dirigia ao Rei com suas reclamações 

acerca dos religiosos. Segundo o cartógrafo Manoel Martins Couto Reis (1785 [1997]), 

estas atitudes ocorridas no final do séc. XVII chegam ao conhecimento do Bispo Dom 

José de Barros e Alarcão que chega à Vila para acalmar os ânimos dos aldeãos e punir 

os referidos padres20. O Bispo tomou conhecimento de tais fatos e puniu o Reverendo 

Vigário Colado Francisco Gomes Sardinha, pelas representações que os oficiais da 

Câmara e os moradores haviam proferido contra o mesmo. As terras do Mosteiro 

acresciam-se por meio de práticas ilícitas igualmente na província do Rio de Janeiro, 

durante o século XVII21. Assim, a região da Baixada Campista constituía-se em uma 

importante base econômica do Mosteiro sediado na capitania do Rio de Janeiro, pois, 

possuía milhares de cativos, lavouras, catequese indígena e relevante patrimônio 

fundiário pelas campinas. 

Para Feydit (2004 [1900], p. 70), a usurpação das terras e gado vacum na 

Baixada Campista era uma prática recorrente, o que rendia reclamações à Câmara da 

freguesia de São Salvador, como mencionado anteriormente, tratado na transcrição 

abaixo:  

                                                           
20 A vinda do Bispo Dom José Barros e Alarcão provocou punição ao religioso, no entanto, a má 
inclinação dos padres para a posse de terras torna-se prática recorrente anos posteriores. 
21 A esse respeito consultar “Donos do Rio em Nome do Rei”, pesquisa realizada por Fânia Fridman, 
1999. 
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Aos 28 dias do mez de Janeiro de 1694, entregou o procurador Manoel 
Francisco Bugalho em dinheiro ao Vigario o Padre João dos Santos 1760 rei 
dos rol do salário do dito Vigario. E logo no mesmo dia mez e anno acima 
declarado apareceo Manoel Coelho, morador nesta Villa e com o devido 
respeito se queixou na forma seguinte: Senhores Officiaes da câmera, venho 
queixar-meVmcês como homem bom do povo e juntamente pelo que me 
prejudica a minha pessoa e a toda a minha família, e a razão da minha queixa 
he: que estando eu morando em o sítio e paragem onde actualmente moro, em 
as terras que me deixaram em escritura de dote, averá mais de três anos 
pouco mais ou menos, agora novamente me escreveo, o Reverendo padre frei 
PlacidoBautista, o que com este offeresso, e com elle façam huma queixa ao 
seu Reverendo geral e mais prelados e como se faz injusto usurpando a 
jurisdição Real e juntamente fazer-se apostata, marcando quanto gado hai de 
varios criadores, com marca e sem marca; assim gado vaccum, como 
cavalgaduras, sem nenhum temor de Deos nem das justiças de sua Majestade, 
e conforme he de direito [...] Requeiro a Vmcê me mandem passar hum 
seguro Real na fórma da Lei, a mim e a toda a minha família de todo o dano 
que me vier, assim as pessoas como a fazenda avêllo contra o ditto 
Reverendo padre e seos companheiros, e todos os negros de Sam Bento.”  

 

De acordo com Lamego (1913), Portugal ainda continuava a despejar na região 

levas de criminosos, e, com estes, vieram alguns padres com maus procedimentos, que 

se aproveitaram das vastas terras para suas más inclinações, assim para o autor, estes 

episódios desgastavam o clero, visto que, muitas representações a este, eram dirigidas. 

Diante de tais acontecimentos, o administrador da jurisdição eclesiástica do Rio de 

Janeiro fez uma relação com o nome dos religiosos que eram indignos de serem 

ministros de Cristo (LAMEGO, 1913). 

A distribuição das sesmarias, bem como a concentração de terras às elites 

coloniais foi estimulada pela Coroa Portuguesa, constituindo, assim, as condições 

essenciais para seu estabelecimento aos que de fato tivessem recursos para tal 

empreendimento (ABREU, 2014, p.272). Segundo o sistema sesmarial, embora o 

proprietário original da terra não repassasse seus bens a terceiros, este proprietário 

poderia aforá-las, ou seja, designá-las para que terceiros fizessem as bem feitorias 

necessárias a quem pagasse o foro, imposto pago anualmente ao titular da terra. 

As ordens santas estavam inseridas dentro de uma lógica de mundialização do 

mercantilismo, e, aliado a esta, a expansão da fé cristã para os gentios. Tanto 

Beneditinos quanto Jesuítas inseriam nesta lógica mercantilista. Rodrigo Ricupero 

(2009) ressalta a importância das parcerias que foram implementadas no período 

Colonial para dar cabo da colonização, assim, foi essencial a participação da Igreja 

como um dos diferentes atores no controle e apropriação do território brasileiro.  
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A propriedade dos Bentos na Baixada Campista era arrendada a centenas de 

foreiros, que pagavam imposto anual aos frades. Os Beneditinos possuíam duas 

fazendas na Baixada, uma localizada em Guiribas22, e a outra em Fazendinha. Estas 

duas propriedades juntas possuíam duas olarias, duas engenhocas que produziam 700 

arrobas de açúcar e 2.000 medidas de aguardente, 507 escravos, 1.500 vacas parideiras, 

1.500 carros de boi, 1.537 novilhos, 514 bezerros, 43 currais separados no campo, 160 

cavalos mancos, 10 manadas no campo, 50 alqueires de milho, 37 de feijão, 17 de arroz, 

60 de farinha de mandioca e dois teares que produziam 2.000 panos de saco branco23. 

 

 
Figura 13 – Entrada da antiga Fazenda de São Bento. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016. 
 

Por meio dos dados censitários de 1785, foi possível identificar mais de 109 

propriedades dos Beneditinos arrendadas a terceiros (Fig. 13). Os pagamentos que os 

arrendatários realizavam aos padres Bentos variavam de 120 foros anuais, no solo 

arrendado a Leandro Jozé da Silva, na estrada da Queimada, sendo que este era detentor 

de dois cativos, dois cavalos “mancos” e produção de 100 arrobas de açúcar. Já o 

Alferes João Menhans arrendou a outra propriedade a 50.000 foros anuais na estrada 

Ayris (BR-356), esta possuía uma engenhoca, detinha 31 escravos, e 70 animais em seu 

rebanho, e, produzia 1520 arrobas de açúcar (COUTO REIS, 1997 [1785]). 
                                                           
22 Guiribas possivelmente refere-se à sede da fazenda em Campos dos inacianos no distrito Mussurepe. 
23 Dados retirados do Censo realizado por Manoel Martins do Couto Reis em 1785 nas freguesias do 
Distrito de Campos dos Goytacazes. 
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Diante dos dados expostos acima, Morales de Los Rios (apud FRIDMAN, 1999, 
p. 62) faz considerações a respeito das terras pertencentes ao Mosteiro na província do 
Rio de Janeiro: 
 

O mosteiro aumentou seu patrimônio em 1674, com a compara de casas nas 
ruas dos Quartéis e dos Pescadores, as margens do Riacho de São Bento. Em 
maio de 1675, o Provedor-Mor da Fazenda intimou o Mosteiro a informar os 
rendimentos obtidos com suas fazendas, engenhos e aluguéis com o intuito de 
obrigá-lo a salvar sua dívida relativa ao pagamento dos dízimos. O acúmulo 
de grandes extensões territoriais levou à imposição, a partir de 1690, do foro 
anual para todas as terras, o que conformou uma nova forma de apropriação – 
o domínio útil do bem – que, como assinalamos acima, tornou-se perpétua no 
Brasil. O valor anual era de mil réis para cada três braças. 
 

 
Figura 14 – Cemitério do Mosteiro.  

Fonte: Arquivo Pessoal, 2014. 
 

Segundo a autora, o patrimônio fundiário dos religiosos na Província do Rio de 

Janeiro era relevante, pelo que possuíam nas terras em Campos dos Goytacazes, doadas 

por um dos Sete Capitães, que ia desde a Vila de Parati até as margens do Rio Paraíba e 

Itabapoana. Sendo que esta propriedade era um dos pilares em produção dos 

beneditinos. Além desta, ainda havia outra propriedade estabelecida em Ilha Grande, 

doada em 1598, logo depois, em 1633, os religiosos recebem terras em Maricá, 

possuíam de igual modo, patrimônios no atual município de Duque de Caxias24. 

É interessante notar, sobre as recorrentes reivindicações da Câmara da Vila de 

São Salvador de Campos e dos colonos, a usurpação dos Bentos na Baixada Campista. 

É perceptível que havia um conflito intenso naquele período por terras nesta área, logo, 

as elites coloniais agrárias estavam envolvidas na apropriação e controle do território. 
                                                           
24 Cf. FRIDMAN (1999), op. cit. nota de rodapé n. 14. 
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Sobre a apropriação de terras no período Colonial, Maurício Abreu (2014, p. 

288) destaca: 

 
Preocupada com o crescente poderio das ordens religiosas, e atendendo às 
reclamações dos contratadores dos dízimos e das câmaras municipais, a 
Coroa decidiu então vigiar mais de perto as “religiões”. As crises econômicas 
do final do século VXII, ao exigirem do Estado um redobrado esforço 
arrecadador, atuaram também nessa direção. Mosteiros e conventos foram 
então obrigados a apresentar seguidas relações dos rendimentos de suas 
fazendas, engenhos, currais, e roças, para que o dízimo fosse recobrado 
(Segundo Livro do Tombo: XIX).  
  

Segundo Alfredo Bosi, ao analisar a atuação das ordens religiosas em território 

Luso-Brasileiro, evidencia a importância econômica que estes agentes sociais 

hegemônicos desempenharam na exploração do território do Brasil - Colônia. As ditas 

ordens religiosas, de modo geral, estabeleceram a parceria inicialmente com Reino 

Português para se enquadrarem no modelo de exploração mercantilista. O interesse 

econômico fez com que as Ordens deixassem de lado até mesmo a conversão de almas 

para a fé cristã, como por exemplo, compactuar com a escravização de indígenas e 

negros.  

Alfredo Bosi (1992) destaca o papel crucial que a Igreja desempenhou na 

dominação do território. Os religiosos deveriam atender aos projetos de colonização da 

Coroa Portuguesa. Neste sentido, era comum a prevalência de interesses particulares de 

cada ordem, bem como a aniquilação das nações indígenas que ali se achavam.  

Um dos objetivos principais dos religiosos era o controle do território e o ensino 

aos indígenas, e a difusão da fé cristã por meio da implantação de colégios por toda 

colônia luso-brasileira. Mesmo que a influência da Igreja se confundisse com os 

objetivos da Coroa Portuguesa, os projetos dos padres teriam que estar em consonância 

com os intentos da Coroa. Um dos acordos estabelecidos em 1694, foi a criação da lei 

de “As administrações dos índios”. Esta lei permitia que as bandeiras mantivessem em 

cativeiro os indígenas para o trabalho escravo. Esta lei ficou conhecida como a “licença 

e liberdade pública” para prender e escravizar indígenas. 

Segundo Bosi (1992), em “Cultura e Opulência no Brasil”, de autoria do padre 

jesuíta Andreoni25, escrito durante o período Colonial, fica claro que a Igreja defendia a 

captura e escravização dos indígenas para o trabalho escravo por meio dos colégios 

estabelecidos pela Colônia. Segundo Bosi (1992), o padre Andreoni questionara o fato 
                                                           
 25Substituto do padre Vieira na capitania do Maranhão. 
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de que se os senhores de engenho poderiam utilizar a mão de obra escrava dos 

indígenas, porque não os padres? Andreoni, em verdade, apenas estava chegando a uma 

constatação evidente em sua concepção. 

Bosi (1992), assinala que o padre Andreoni acabou por servir e reconhecer aos 

interesses da acumulação primitiva de capitais por meio da Igreja. Como se sabe, a 

prática de acúmulo de terras e capitais e escravização eram ações recorrentes neste 

período praticados também pela Igreja. Embora Bosi (1992), estivesse analisando a obra 

e vida de um padre Jesuíta de modo crítico, cabe ressaltar, no entanto, que diferentes 

Ordens Santas, além dos Jesuítas, tiveram como prática, igualmente, o acúmulo de bens 

fundiários, como os Bentos na Província do Rio de Janeiro, como pôde ser visto 

anteriormente.  

Em resumo, o padre Jesuíta Andreoni, enquanto membro do Clero, naturalizou a 

exploração do território pela Igreja, bem como a exploração do trabalho indígena pelos 

bandeirantes do Sul ou dos senhores de engenhos do Nordeste. Sua concepção, no 

entanto, confirmava o elo entre a Igreja e a Coroa Portuguesa para dividirem a 

exploração e mercantilização na Colônia. Nesta linha de pensamento, importa refletir 

que o padre da Companhia de Jesus, ao escrever “Cultura e Opulência no Brasil”, 

acaba por reconhecer que estava inserido em uma estrutura de colonização fora de seu 

controle, e que, portanto, estava inserido em um contexto global de mercantilização de 

colonizaçãoqueatendia aos interesses da acumulação do capital arquitetado pela Coroa 

Portuguesa. 

É importante ressaltar que os Beneditinos ampliaram sua atuação não somente 

com a compara e posse de terras, como se constatou, mas com a disseminação de sua 

ordem religiosa ao implantar igrejas pela Baixada Campista. A primeira delas é a igreja 

de Santo Amaro, que foi constituída no distrito de Santo Amaro em 1735 em terras dos 

padres Beneditinos. A igreja passou por duas modificações, a primeira entre 1795 a 

1798, e a segunda em meados do século XX, quando a igreja ganha as torres principais 

(PESSANHA, 1988, p. 10). 
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Figura 15 – Igreja de Santo Amaro (1735). 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2014. 
 

Neste sentido, a Igreja de Santo Amaro (Fig. 15) se constitui em um objeto 

simbólico que se materializou na paisagem e que marca a atuação de grupos 

hegemônicos na constituição de símbolos que resistem ao tempo. A criação da Igreja se 

confunde com a criação do próprio distrito de Santo Amaro.  

Nesta igreja é realizada a Festa de Santo Amaro, que ocorre simultaneamente 

com a Cavalhada de Santo Amaro, durante todo o dia 15 de janeiro. Esta festa religiosa 

se estabelece na memória coletiva dos habitantes da região desde o século XVIII. Este 

momento é marcado por batizados, casamentos e pagamento de promessas de 

peregrinos que partem da cidade de Campos em direção à Baixada para pagar 

promessas e agradecer ao Santo as suas conquistas26 (NEVES, 1988). 

A festa de Santo Amaro possui um significado do que atualmente é valorizado 

como Patrimônio na Baixada Campista, isto é, as igrejas, desde as pequenas capelas a 

suntuosas paróquias. Há ainda um segundo ponto a ser considerado, sobre a festa, que 

são as alianças políticas que são feitas, pois os candidatos a prefeito e vereadores são 

conhecidos neste momento em que a multidão está reunida celebrando Santo Amaro e a 

Cavalhada. Então, a representatividade da Igreja de Santo Amaro sobre a coletividade e 

                                                           
26 É comum ver no “Caminho de Santo Amaro” (nome dado à procissão) fiéis caminhando a pé por mais 
de 30 km na rodovia RJ-216 (antiga rodovia do Açúcar) que interliga a área urbana do município ao 
distrito de Santo Amaro. 
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indivíduos é evocada por sua simbologia relacionada aos elementos sagrados advindos 

do período Colonial, particularmente a partir de 1735, que perpassaram de geração em 

geração.  

 

3.2.3 De Capelas de Fazendas a Igrejas 

 

As igrejas e capelas atualmente são objetos-testemunhos de um passado que 

deixou heranças na memória de indivíduos e da coletividade. São marcas importantes 

deixadas na Baixada Campista, e, que se destacam nesta paisagem. Sabendo disso, 

durante a pesquisa foram identificadas em toda esta área um total de 31 templos 

religioso referente ao catolicismo, entre igrejas, paróquias e capelas. Pela grande 

quantidade de templos religiosos, a leitura e interpretação destes objetos se concentrou 

naqueles que emitem representações sociais fundamentalmente advindas do período 

Colonial27.Entre estas se destacam: a Paróquia de São Sebastião, Capela do Visconde ou 

de Nossa Senhora do Rosário, Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Campo Limpo e a 

Paróquia de São Gonçalo, todas estas situadas na Baixada Campista. 

A primeira igreja tratada aqui, incorporada na paisagem cultural da Baixada 

Campista, foi constituída ainda no período Colonial em 1710, isto é, a Capela de São 

Sebastião28. Esta Paróquia está edificada no distrito de São Sebastião. A Paróquia de 

São Sebastião atualmente administra 22 templos, entre capelas e igrejas. 

                                                           
27 A Igreja de São Benedito, implantada no período Imperial (1822-1889), instalada no distrito de 
Goitacazes será tratada no terceiro capítulo, que versa sobre os objetos do período açucareiro. 
28 Atualmente a Paróquia de São Sebastião administra 22 templos religiosos entre capelas e igrejas da 
Baixada Campista. 
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Figura 16 – Igreja de São Sebastião.  

Fonte: Acervo Pessoal, 2014. 
 

A primeira matriz foi edificada em São Sebastião (Fig. 16), ainda em 1710, nas 

terras de um dos fazendeiros da região, chamado de Sebastião Rebello, pelo que, em sua 

homenagem, ergueu-se o templo de São Sebastião. Em 1753, com a morte de Sebastião 

Rebello, habitantes da localidade reivindicam junto ao Imperador D. Pedro I que a 

capela estivesse na condição de Freguesia permanente, o que em 1811 é atendido pelo 

Imperador sob o Alvará de 5 de fevereiro de 1811 (INVENTÁRIO DE IGREJAS, 

2015), assim este templo é desvinculado da Freguesia de São Gonçalo.  

Já o segundo templo a ser tratado, estabelecida na localidade de Donana 

(localidade inserida no território do Distrito de Goitacazes), no século XVIII, a Capela 

de Nossa Senhora do Rosário do Visconde é de grande importância para a história da 

região, pois, foi constituída pela família dos Viscondes de Asseca, estes descendentes de 

Salvador Correia de Sá e Benevides, isto é, um dos principais grupos de fazendeiros da 

Vila de São Salvador, possuindo terras de igual modo na freguesia de São Gonçalo. A 

igreja tem traços do estilo barroco em sua arquitetura colonial, logo em 1942 foi 

tombada pelo IPHAN.  
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Figura 17 – Capela de Nossa Senhora do Rosário do Visconde29.  

Fonte: Acervo pessoal, 2015. 
 

A Capela do Visconde (Fig. 17) estava associada ao quadro da produção 

açucareira, cujo compunha uma série de edificações vinculada ao engenho e a casa 

grande. Segundo Ferlini (1992, p. 31): 
 
A capela era elemento indispensável nesse mundo de senhores e escravos. 
Parte integrante da casa grande ou edificação separada atraía, em dias santos 
e domingos, os moradores da vizinhança.  
Esse verdadeiro coração da produção colonial centralizava a exploração 
açucareira, articulada em três setores conjugados: a produção de cana, o 
fabrico do açúcar e sua exportação. 

 
Esta capela, em especial, servia a uma elite agrária influente do século XVIII, 

visto que integrava a área que compunha a Fazenda dos Viscondes de Asseca. Cabe 

ressaltar que neste período ainda havia outras propriedades importantes, como a fazenda 

dos padres jesuítas e beneditinos, analisadas anteriormente. 

A terceira igreja, de Nossa Senhora do Rosário de Campo Limpo (Fig. 18) foi 

edificada na localidade de Campo Limpo (Goitacazes), possivelmente no período 

Colonial. Seu conjunto arquitetônico abarca ao fundo, na barra lateral um cemitério de 

pequenas dimensões. A igreja além de ser tombada pelo Coppam é identificada como 

                                                           
29 A igreja foi tombada pelo antigo SPHAN (atual IPHAN) em 1942 sob o códice: Livro de Belas Artes, 
inscrição: 258-A em 16-4-1942, processo de nº de 0174-T-39. Acrescenta a estes termos a resolução 
SPHAN de 13/08/85, referente ao processo administrativo nº 13/85/SPHAN. Informações disponíveis em 
<http://www.portal.iphan.gov.br/ans.net/tema_consulta.asp?Linha=tc_belas.gif&Cod=1627>. A capela 
ainda consta em um inventário de bens móveis do INEPAC (2004) sob o códice: CPG – CA - 008.  

http://www.portal.iphan.gov.br/ans.net/tema_consulta.asp?Linha=tc_belas.gif&Cod=1627
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um dos bens imóveis do INEPAC (2004)30. De acordo com o Instituto, a “capela em 

alvenaria com características coloniais. Na lateral, externamente, três contrafortes 

suportam a construção”31. Conforme atesta o Instituo do Patrimônio Estadual, sobre as 

características arquitetônicas, acredita-se que esta igreja foi edificada em período 

próximo a Capela de Nossa Senhora do Rosário em Donana, isto é, no século XVIII. É 

importante ressaltar, que a Igreja está situada em uma área onde se introduziram os 

primeiros currais de criação de gado da Baixada Campista (LAMEGO, 1913). 
 

 
Figura 18 – Igreja de Nossa Senhora de Campo Limpo (XVIII). 

Fonte: Acervo pessoal, 2015. 
 

Sobre a relação do patrimônio fundiário Colonial, Abreu (2014, p. 290) ressalta:  
 
Para os proprietários fundiários, a instituição de um patrimônio religioso era 
vantajosa: pela cessão de uma pequena porção de terra, garantiam a presença 
no local de uma população agregaria que lhe era bastante dependente, 
notadamente para a obtenção de trabalho. Para os colonos, por sua vez, a 
obtenção de um chão, por menor que fosse, significava ter acesso à terra. Da 
repartição desses patrimônios surgiram, portanto, pequenos arraiais, alguns 
dos quais prosperaram e tornaram-se freguesias. Muitos foram mais tarde 
elevados a categorias de vilas. 
 

 Outro componente oriundo das representações sociais que permanecem como 

símbolos representativos de grupos sociais hegemônicos do período Colonial, implícito 

                                                           
30 Código de identificação INEPAC: CPG-CA-034. 
31 O estudo técnico do INEPAC sobre o Patrimônio Cultural de Campos não contém o número de 
páginas, pois este é o motivo pelo qual não aparece na citação.  
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na modelagem do espaço por influência da Igreja, são as festas religiosas, e as estas 

foram incorporadas as cavalhadas. 

A última igreja analisada do período Colonial, a Paróquia de São Gonçalo está 

entre as igrejas mais importantes deste período, pois sua formação, assim como a Igreja 

de Santo Amaro está relacionada à criação de freguesias, estas geridas pela Igreja. A 

data da primeira fundação consta de 1763. Segundo o inventário de bens móveis do 

INEPAC (2003), a construção dos moldes atuais da igreja é referente ao Império (1874) 

conforme pode se constatar na imagem. Embora a edificação original seja do período 

histórico anterior, ou seja, do Brasil - Colônia, houve uma reforma posteriormente na 

igreja. É curioso notar que neste período, segundo o INEPAC, nesta freguesia, de São 

Gonçalo (Fig. 19), estava concentrada a maior parte dos engenhos de Campos dos 

Goytacazes, bem como a produção açucareira. 

 

 
Figura 19 – Igreja de São Gonçalo. 

Fonte: Acervo pessoal, 2015. 
 

Diante da análise das igrejas que deram origem às freguesias, nas palavras 

de Boris Fausto (2013), no período Colonial havia, a associação entre o Estado e a 

Igreja, principalmente na organização e colonização do território, o que impactou 

de certa forma na configuração da paisagem desta área, que foi organizada em 

freguesias, visto que, em cada uma destas, havia um pároco que era reconhecido 

como autoridade religiosa e política. Esta paróquia, por sua vez, administra 

atualmente as paróquias da Baixada Campista que estão sob sua jurisdição. Deste 
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modo, São Gonçalo formou-se como um dos distritos da Baixada Campista por 

influência direta da Igreja.  

Mesmo com a expulsão da Companhia de Jesus do Brasil colonial, em 

1759, por ordem do Marquês de Pombal, o vínculo entre Estado e Igreja continuara 

por meio da coexistência de diferentes ordens religiosas que por aqui continuaram 

exercendo influência direta na sociedade colonial. Na Baixada Campista, em 

especial, o predomínio dos padres beneditinos ficou ainda mais evidente com a 

apropriação fundiária, visto que os jesuítas haviam sido expulsos.  

A Baixada Campista durante muito tempo foi um espaço de atuação dos 

principais agentes modeladores do espaço, entre eles destacamos as ordens religiosas, 

isto, particularmente foi cobiçado por jesuítas e beneditinos. A formação cultural desta 

área está intimamente ligada à atuação destes agentes vinculados ao sagrado. 

Ultimamente, o setor do Patrimônio Histórico do Município de Campos dos 

Goytacazes (COPPAM) identificou uma infinidade de objetos como Patrimônio 

Cultural, a maior parte são: igrejas, paróquias e capelas da Igreja Católica. Abaixo 

foram identificadas um total de 31 igrejas situadas na Baixada Campista de um total de 

53 tombadas em todo o município de Campos dos Goytacazes.  
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Quadro 1 – Relação dos patrimônios materiais religiosos tombados pelo Coppam na baixada 

campista 
1 Mosteiro de São Bento  Em Mussurepe 
2 Capela de Santa Cruz Em Poço Gordo 
3 Capela de São Martinho Em São Martinho 
4 Ruínas da antiga Capela de São Martinho Em São Martinho 
5 Capela de N. Sª da Conceição Em Coqueiro de Tócos 
6 Capela de N. Sª do Perpétuo Socorro Em Boa Vista 
7 Igreja de Santanna Em Saturnino Braga 
8 Igreja de São Benedito  Em Goitacazes 
9 Capela de São Sebastião Em São Sebastião 
10 Capela de São Benedito e Cemitério Em São Sebastião 
11 Igreja de N. Sª de Fátima Em Mussurepe 
12 Capela de São Sebastião Usina de Poço Gordo – Em 

Poço Gordo 
13 Capela de N. SªAparecida Em Caxias de Tócos 
14 Capela N. Sª da Conceição Em Ponta Grossa dos 

Fidalgos 
15 Igreja de Santo Amaro Em Santo Amaro 
16 Igreja de São Gonçalo Em Goitacazes 
17 Igreja de N.Sª da Conceição Em Mineiros 
18 Igreja de N.Sª das Graças Em Baixa Grande 
19 Igreja de N. Sª do Rosário Em Campo Limpo 
20 Igreja N. Sª da Penha Em Tócos  
21 Ruínas da Igreja da N.Sª da Conceição Fazenda Velha, em Donana 
22 Capela de Santo Amaro Em Donana 
23 Capela de Santa Terezinha Em Ponto de Coqueiro 
24 Capela de São Sebastião Em Pantaleão, Tócos 
25 Capela de N.Sª do Perpétuo Socorro Em Jardim Paraíso, Tócos 
26 Capela de Santa Cruz Em Tócos 
27 Capela de Santa Cruz Em Ponto da Cruz, 

Goitacazes 
28 Capela do Sagrado Coração de Jesus Em Bom Retiro 
29 Capela N.Sª das Graças  Em Caboio 
30 Capela de N.S.ª do Carmo Em Ponto do Carmo 
31 Igreja do Sagrado Coração de Jesus Em Correnteza 
Fonte: Diário Oficial de 27 de janeiro de 2012 notificação do presidente do Conselho de Preservação do 
Patrimônio Municipal (Coppam). Disponível em: <http://culturacamposrjtombo004.blogspot.com.br/> 
Acesso em: 17 out. 2015. 

 

É curioso observar, que das 53 igrejas e capelas igrejas tombadas em todo o 

município pelo Coppam, 31 destas estão situadas na Baixada Campista32. A 

supervalorização do elemento sagrado está presente no imaginário social dos sujeitos e 
                                                           
32A relação total das Igrejas tombadas pelo Coppam está disponível em: 
<http://culturacamposrjtombo004.blogspot.com.br/>. Acesso em: 17 out. 2015. Ainda podem ser 
acrescentadas a lista o Solar do Colégio dos Padres Jesuítas (Goitacazes) e a Capela de Nossa Senhora do 
Rosário (Donana), ambos tombados pelo IPHAN. 



99 

 

grupos sociais que ali residem. Por meio da tabela mostrada acima, pode se constatar 

que a maior concentração de igrejas tombadas e identificadas estão na Baixada 

Campista. Outro fato interessante aponta na direção da supervalorização da 

religiosidade, visto que todas as capelas e igrejas foram consideradas como Patrimônio 

Cultural, independentemente do ano de sua edificação, isto é, todas as Igrejas Católicas 

são Patrimônio. Só foi possível pelas permanências e representações sociais que as 

primeiras ordens santas deixaram sobre este espaço, que consistiu, igualmente, na 

permanência e surgimento destes objetos vinculados ao sagrado persistirem ao longo 

dos tempos. 

Neste sentido, as representações sociais são cruciais quando se observa a 

paisagem cultural de determinada área. No dizer de Moscovici (2003), as representações 

se impõem sobre os indivíduos antes mesmo da habilidade de pensar, bem como é 

moldada, e pelas tradições passadas de geração para geração, o que nas palavras de 

Moscovici (2003, p. 36) provém “[...] de uma tradição do que deve ser pensado”. As 

representações são produtos transmitidos elaborados e reelaborados conforme o 

contexto histórico-social.  

Neste contexto, as principais festas religiosas ocorrem neste espaço, em especial, 

no município de Santo Amaro, na praça adjacente à Igreja de Santo Amaro. As festas 

religiosas mais tradicionais do município de Campos dos Goytacazes refletem as 

permanências que estes agentes modeladores do espaço deixaram sobre esta área. A 

festa de Santo Amaro exemplifica as permanências e tradições que se dissiparam por 

meio das concretudes inscritas na paisagem por meio das simbologias vinculadas ao 

sagrado, que por fim são as ideologias dos sujeitos e grupos sociais. 

Em tese, o número expressivo de igrejas e capelas presentes na Baixada 

Campista se inserem em uma tradição presente no Brasil Colonial. Neste contexto, 

Pierre Deffontaines (1940), ao analisar a formação histórica brasileira, já observava que 

geralmente os fazendeiros faziam doações de terras à igreja por meio do Bispo mais 

próximo ou representante eclesiástico, deste modo, o terreno doado era dividido em 

lotes ao redor de uma praça, onde ficaria constituída a igreja ou uma capela ao fundo da 

praça. Este costume na região se torna uma prática recorrente, já que por sua vez acaba 

por se deslocar para outros períodos históricos, como o período Imperial e Republicano. 

Fazia parte da estratégia portuguesa apropriar-se do território da colônia por e meio 

do padroado, implantando inúmeras freguesias pela província do Rio de Janeiro. Neste 
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contexto, Fridman (2007) identifica no Rio de Janeiro um total de 46 freguesias (Fig. 

20), sendo que, na região de Campos se destacavam quatro freguesias: Santo Antônio de 

Guarulhos (atual Norte, Noroeste Fluminense e terceiro subdistrito de Guarus de 

Campos), São Salvador (área correspondeste a parte da área urbana do município de 

Campos), São Gonçalo de Campos (área que integra a Baixada Campista), e por fim, 

São João da Barra (área que corresponde ao município de São João da Barra e São 

Francisco de Itabapoana). 
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Figura 20 – Freguesias Fluminenses (Século XVIII e início de XIX). 
Fonte: Fânia Fridman, 2005 e 2007. 
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Sobre o Patrimônio Cultural que se configurou na paisagem da Baixada 

Campista, está associada a constituição de um espaço sagrado modelado pela lógica 

advindas das Ordens Religiosas, tais como dos padres jesuítas e beneditinos. Isso se 

expressa pelo estabelecimento destes objetos relacionados ao sagrado. Diferentemente 

do passado, ultimamente o Solar do Colégio, e o Mosteiro de São Bento, as inúmeras 

igrejas foram reconhecidas como Patrimônio Histórico Cultural tombado pelo IPHAN, 

COPPAM e muitos destes recebendo o título de bem imóvel pelo INEPAC. Neste 

sentido, a conservação de alguns objetos históricos, principalmente os religiosos, no 

caso da Baixada Campista, compartilha das ideias de Abreu (1988), porque a 

preservação de boa parte do patrimônio religioso nacional advém da decadência 

econômica. Em outras palavras, se tais objetos resistiram ao tempo, o motivo principal 

não estava relacionado à ânsia de preservação do patrimônio, mas este interesse vem 

aumentando paulatinamente. Resumindo, só é reconhecido como patrimônio aquilo que 

a sociedade valoriza em seu cotidiano, neste caso, na Baixada Campista os objetos 

sagrados. Mais que as instituições de Estado, as instituições religiosas são aquelas com 

maior poder sobre a mentalidade da população da Baixada Campista. 

Deste modo, percebe-se que é de grande importância compreender o papel dos 

agentes religiosos na modelagem da paisagem cultural da área em estudo. Os agentes 

mencionados acabaram por implantar suas marcas e matrizes na paisagem da Baixada 

Campista. Contudo, atualmente estas paisagens se tornaram residuais pela dinâmica 

constante que a sociedade impõe sobre o ambiente, pelo que Augustin Berque (2012) 

observa que as distintas relações que a sociedade adquire com a natureza e o espaço se 

dá por meio das diferentes experiências vividas. 

Os principais objetos identificados do período Colonial remanescentes na 

paisagem da Baixada Campista são, a saber: o Solar do Colégio (XVII), o Mosteiro 

de São Bento (XVII), Capela do Visconde (XVIII), a Igreja de São Gonçalo (1763), 

São Sebastião (1710), Santo Amaro (1735), Igreja de Nossa Senhora do Rosário 

(XVIII), que se disseminaram por este espaço segundo a atuação de cada ordem 

religiosa que por aqui desempenhou suas atividades religiosas, de controle do 

território e de disseminação de cultura em especial da religiosidade como marca 

desta paisagem cultural. 

Estes objetos geográficos são referentes à atividade religiosa,  são 

representações impressas na paisagem, advindos do período Colonial. Neste 
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sentido, é interessante notar, que a maior parte das igrejas do período Colonial é 

que deixou marcas, e com elas as representações sociais por meio das mentalidades, 

que disseminaram por influência do sagrado no cotidiano da população local. 

Deste modo, a concretização de tais objetos na paisagem cultural é notória, 

que se constituíram por meio da atuação dos agentes religiosos hegemônicos na 

Baixada Campista. No fim do Brasil - Colônia a atividade canavieira ganha grande 

fôlego ainda no final do século XVIII, em especial, na freguesia de São Gonçalo33, 

o que será visto em detalhes na próxima seção. 

 

3.2 As materialidades e as representações sociais: a passagem do período Colonial 

para o Imperial (1822-1888) 
 

Em meados do século XVIII, a paisagem da Baixada Campista muda 

significativamente, assim, a paisagem neste período já estava repleta de canaviais, bem 

como na configuração da paisagem, já podiam ser vistas, ao longo da planície, as 

chaminés das engenhocas e engenhos centrais. Como visto anteriormente, o grande 

interesse que os campistas dedicam à atividade canavieira se dá em virtude do solo fértil 

da região formada de solos de origem aluvionares, e do regime de colonização que 

Portugal implantou sobre a colônia, utilizando o açúcar como um de seus principais 

produtos. 

Por meio dos dados censitários de Couto Reis (1785), é possível contabilizar em 

Campos no final do séc. XVIII, nove engenhocas, 236 engenhos, e a soma de 12.083 

escravos, que foram a base serviçal para este tipo de atividade agrária nas fazendas da 

região. Nota-se ainda, pelos dados apresentados por Couto Reis, que em 1785, havia 

124 engenhos, e somente nove engenhocas na região, que compunha cinco freguesias: 

São Salvador34, São Gonçalo35, Santo Antônio de Guarulhos36, Nossa Senhora do 

Desterro37, Nossa Senhora das Neves e Santa Rita38 e de São João da Praia39.  

                                                           
33A esse respeito consultar os dados censitários de Manoel Joaquim do Couto Reis (1785). 
34Área urbana do município de Campos dos Goytacazes. 
35Área correspondente ao antigo 2º distrito de Goitacazes. 
36 Área urbana de Campos em Guarus. 
37 Atualmente representa o município de Macaé. 
38 Atualmente representa o muni cio de Quissamã. 
39 A freguesia de São Salvador de Campos hoje representa a área urbana de Campos dos Goytacazes. A 
freguesia de São Gonçalo corresponde ao distrito de Goitacazes. A freguesia de São Gonçalo foi criada e 
anexada a Vila de São Salvador conforme o alvará de 11-09-1973. Cabe ressaltar que nestas duas 
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Como se sabe, para dar cabo das atividades dedicadas ao açúcar, foi necessário a 

utilização do serviço cativo do negro nas fazendas. A freguesia de São Gonçalo 

(Baixada Campista) e a de São Salvador (sede do município) concentravam naquele 

momento histórico a maior parte dos cativos, cada uma com 4.556 e 4.461 cativos 

respectivamente. As produções das duas freguesias se destacavam pelo que produziam. 

Note que São Gonçalo, região que compõem atualmente parte da Baixada Campista, 

produziu 40.384 e 71.957 arrobas de açúcar em 1785; e 25.725 e 23.020, 

respectivamente, medidas de aguardente.  

Ainda conforme os dados censitários (COUTO REIS, 1785), a freguesia de São 

Gonçalo, naquele período, representava uma das mais importantes do ponto de vista 

econômico e político da Vila de São Salvador de Campos. A expressão da importância 

destas freguesias era representada pelo número da população como livres e escravos 

cortei em atividade econômica, engenhos, engenhocas, gado vacum, manadas, cavalos, 

currais, colheitas e olarias, e, por último, no número de instituições eclesiásticas 

organizadas por freguesias. 

                                                                                                                                                                          
freguesias se concentravam o poder político e econômico e eclesiástico da região. Disponível em: 
<http://www.cidac.campos.rj.gov.br/índex.php/história-de-campos>. Acesso em: 6 jan. 2014. 

http://www.cidac.campos.rj.gov.br/índex.php/história-de-campos
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Tabela 1 – Dados censitários das freguesias de Campos dos Goytacazes 
Resumo extraído das relações antecedentes em que se explica a summa total das 

addiçoens que nelas se declarão segundo a Freguezia a que pertencem 
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Número de moradores em 

terras arrendadas 

X X X X X X X 

Escravos 4.461 4.556 1.449 1.256 102 261 12.083 
Engenhos 124 65 31 6 2 8 236 
Engenhocas 5 3 X 1 X X 9 
Lavouras de Mandiocas etc. X X X X X X X 
Gado vacun 9.659 31.064 2.480 6.343 111 4.015 53.672 
Cavalos 2.232 9.616 287 1.118 6 542 13.201 
Manadas 38 68 4 6 X 104 220 
Curraes separados no 

campo 

19 164 X 21 X 14 218 

Colheitas 

anuais 

Arrobas de 

Açúcar 

71.957 40.384 14.656 633 100 850 128.580 

Medidas de 

Agoardente 

25.725 23.020 4.104 1.680 X 1.376 55.905 

Alqueires de 

milho 

8.775 4.500 2.979 469 147 298 17.168 

Alqueires de 

feijão 

6.277 2.895 2.067 514 96 183 12.032 

Alqueires de 

Arroz 

1.816 1.110 1.163 227 48 94 4.458 

Alq. de Farinha 

de Mandioca 

28.498 15.469 9.192 3.902 282 2.866 55.109 

Arrobas de 

Algodão 

1.574 646 402 52 X 98 2.772 

Quantidades de Teares 59 24 1 3 X 12 99 
Quantas 

de 

Algodão 

Qt. varas de 

traçado 

550 X X X X X 550 

Qt. De riscado 630 X X X X X 630 
Qt. de pano 

branco 

34.540 7.930 50 1.050 X 5.030 48.000 

Qt. Colxas 12 X X X X X 12 
Serrarias de Madeira X X X X X X X 
Quantas dúzias de Taboados X X X X X X X 
Quantas Olarias 24 12 11 4 X X 51 

Fonte: Dados Censitários de Manuscritos de Manoel Martins do Couto Reis, 1785[1997]40. 
 

Segundo Couto Reis em 1785, as freguesias que concentravam o maior número 

de escravos eram respectivamente: São Salvador (4.461), São Gonçalo (4.556), Santo 

Antônio dos Guarulhos (1.449), Nossa Senhora do Desterro (1.256). As freguesias de 

Nossa Senhora das Neves e de São João concentravam menor número de cativos em 

relação às demais, isto é, 363 escravizados no total. 

                                                           
40A Tabela 1 teve tabulação fiel de dados do manuscrito original. 
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Em 1799, contabiliza-se em Campos 378 engenhos de açúcar, momento este que 

representa 52% dos engenhos instalados em toda a capitania do Rio de Janeiro (LARA, 

1988). Nota-se neste momento, a importância regional e política que Campos obtivera 

com avultadas somas de exportação de açúcar ao exterior. Mas há um outro aspecto a 

ser ressaltado, visto que a maior parte da produção de açúcar concentrava-se nas usinas 

de São Gonçalo. 

Embora o açúcar desse o tom da vida na região, destaca-se, que outras atividades 

agropecuárias também eram exploradas, como a tabela mencionada anteriormente pôde 

comprovar. A farinha de mandioca fora um dos itens mais cultivados, com 55.109 

alqueires, frente à 128.580 arrobas de açúcar em 1785. A produção de carne bovina 

também era considerável, isto é, os currais do Distrito de Campos, somados, 

apresentavam em números absolutos, 53.672 cabeças de gado vacum, e 13.201 cabeças 

de cavalos. Ao passo que São Gonçalo apresentava 31.064 cabeças de gado e 9.616 de 

cavalar, número superior à sede do Distrito. Neste sentido, a freguesia de São Gonçalo 

traz permanências do ciclo do gado, pois, ainda permanece na região, o costume de 

referir-se a esta, como, Baixada da Égua. 

A atividade canavieira se dissemina significativamente em Campos entre a 

passagem do período Colonial (1500-1822) para o Imperial (1822-1889). Em 1828, o 

município era detentor no total de 700 engenhocas e engenhos. Campos passa por 

profundas transformações em sua paisagem neste período, visto que, as chaminés dos 

engenhos com moendas de ferro e com ele os engenhos a vapor começam a aparecer na 

paisagem da planície (SILVA, 2004). Neste período de intensa revolução industrial em 

Campos, podia se verificar a dependência da emergente indústria açucareira com a 

tecnologia inglesa e francesa. As engenhocas cedem lugar paulatinamente aos engenhos 

Centrais com maior poder de produção e capitalização de recursos. Diante de tais 

mudanças, os donos das engenhocas acabam por se transformar em fornecedores de 

cana para os grandes usineiros detentores do capital especulativo. 

Os engenhos Centrais são resultantes desses processos de acumulação de capital 

pelo qual passa a região. É neste contexto histórico que o engenho Central de Poço 

Gordo (distrito de São Sebastião) é estabelecido na Baixada Campista no final do século 

XIX.  
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Figura 21 – Município de Campos. Planta dos Engenhos Centraes de Assucar, 1909. 

Fonte: Adaptado de autor desconhecido. Desenho: Murilo Desi.  Organização: Raphael Conceição, Carlos 
Freitas e Larissa Manhães41. 

 

A edificação dos engenhos centrais (Fig. 21) foi estabelecida possivelmente no 

final do Brasil - Império (1889), pois no croqui de 1909, o desenhista do referido mapa 

identificou a presença de 25 usinas de açúcar e estas interligadas por um sistema de 

ferrovias já implantadas desde o período imperial brasileiro. Este período, de transição 

do Brasil Imperial é marcado por estímulos econômicos dados aos usineiros do Norte 

Fluminense. No dizer de Lamego Filho (2007 [1946], p. 159), “O Império fez o que era 

possível em sua época, a fim de auxiliar a sua produção do fluminense do Norte, 

estimulando-o. A politicagem da 1ª. República abandonou-o a braços com o forasteiro 

cobrador de juros”. 

É interessante notar por meio do mapa, que as usinas têm relativa proximidade 

em relação umas às outras, o que pode, de certa forma, ter provocado uma forte 

concorrência entre elas em relação ao fornecimento de cana. Cabe lembrar ainda, que 

neste período, boa parte da área da Baixada Campista ainda era composta de brejais e 

lagoas, o que diminua consideravelmente a área de produção. Com a chegada do 

                                                           
41 O resultado final do referido mapa só foi possível, mediante a análise de um croqui original de 
inventário de família de 1909. Logo por meio do croqui original foi possível fazer as modificações 
estéticas, bem como as adequações necessárias quanto a escrita e a localização das usinas, ferrovias e 
lagoas; entretanto, cabe ressaltar que foram preservados os objetos geohistóricos existentes, como as 
usinas e ferrovias. 
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Departamento Nacional de Obras e Saneamento – DNOS, na década de 1940, os brejais 

e lagoas foram dissecadas, consequentemente as áreas de plantação de cana das usinas 

cresceram significativamente, aumentando, assim, a produção deste produto.  

Jorge Renato Pereira Pinto (1995) estabelece a diferença entre três tipos de 

engenhos: o engenho real, o engenho a tração e a engenhoca. O diferencial entre estes 

diferentes tipos está na produção. Para Jorge Pinto (1995), em primeiro lugar atribui à 

engenhoca como o “engenho de pobre”, visto que, para o mesmo, era menor e trazia 

elementos artesanais em madeira. Quando comparada aos engenhos, as engenhocas 

utilizavam mão de obra escrava escassa, um ou dois escravos, e sua base serviçal era 

familiar. A estrutura fundiária estava pautada no minifúndio e para sua manutenção, não 

havia a necessidade de grande capital empregado. O minifúndio esteve presente na 

região do final do século XVII até o final século XIX.  

 

 
Figura 22 – Ruínas do Engenho Central de Poço Gordo (Distrito de São Sebastião).  

Fonte: Acervo de Elis Miranda, 2015. 
 

De acordo com Macedo e Silva (2012), os engenhos centrais foram constituídos 

a partir de subsídios governamentais e não poderiam utilizar de mão de obra cativa e 

teriam que adquirir a cana de produtores vinculados ao engenho. A fim de cumprirem o 

acordo institucional recebiam fiscalização. 

Ao passo que, as usinas, ao contrário dos engenhos centrais, eram derivadas de 

grande soma de capitais. A disseminação deste tipo de parque industrial pelo Norte 

Fluminense daria origem a uma extensa malha ferroviária. Como lembra bem Macedo e 

Silva (2012), as ferrovias se originaram no mundo e no Brasil sem uma visão de 
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integração geral de modo a atender aos interesses comerciais. As ferrovias que surgiram 

no Norte Fluminense, não fogem a esta regra, pelo que vieram servir aos intuitos dos 

usineiros da região. Assim, disseminava-se pelo Norte Fluminense, uma considerável 

malha ferroviária. 

Ainda no período Colonial, no contexto de atuação dos Coronéis nesta área, em 

1852 é implantada na Freguesia de São Gonçalo a Igreja de São Benedito (atual distrito 

de Goitacazes – Fig. 23) e junto desta, o Cemitério de São Benedito. É curioso notar que 

esta igreja está a menos de 1 km de distância da Igreja de São Gonçalo.  

 

 
Figura 23 – Igreja de São Benedito.  

Fonte: Acervo Pessoal, 2016. 
 

O poder proporcionado pela oligarquia do açúcar no Brasil-Império trouxera 

investimentos para a região, como a Estrada de Ferro Carangola e a Estrada de Ferro da 

Leopoldina. As engenhocas deram lugar aos engenhos centrais e usinas com patentes 

originárias da França e da Inglaterra (ALVES apud GERLANE, 2013). As estações 

ferroviárias ainda existentes na região são as marcas de um tempo vinculado ao período 

açucareiro. 

Durante o período Imperial, em especial, partir da década de 1970, tem se a 

proliferação de ferrovias na região. Como visto anteriormente, a origem não está 

relacionada fundamentalmente ao transporte de passageiros, mas ao transporte de cana-

de-açúcar para as usinas. A primeira linha férrea do Norte Fluminense estabeleceu-se na 

Baixada Campista, por meio da Estrada de Ferro de São Sebastião em 1873. Cabe 

ressaltar que as negociatas para implantação de ferrovias já vinham da década anterior 
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por pressão de fazendeiros e comerciantes da Freguesia de São Sebastião (SOUSA, 

1935). 

A primeira delas, a Cia. Estrada de Ferro de Campos a São Sebastião, foi criada 

em 1871, e sua primeira viagem consta do ano de 1873. A primeira viagem foi até a 

estação de São Gonçalo (atual Goitacazes). Ressaltando que apesar do ramal ser 

denominado Campos - São Sebastião, segundo Macedo e Silva (2012), a estação final 

era a de Santo Amaro, não tendo sido concluído o projeto de levá-la até São Sebastião, 

como previsto inicialmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24 – Atual casa de Cultura José Cândido de Carvalho e antiga estação ferroviária de São Gonçalo. 
Fonte: Acervo pessoal, 2015. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25 – Antiga estação de Mussurepe.  
Fonte: Acervo pessoal, 2015. 
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Figura 26 – Antiga estação de Saturnino Braga.  

Fonte: Acervo pessoal, 2015. 
 

 
Figura 27 – Antiga estação de Campo Limpo.  

Fonte: Acervo pessoal, 2015. 
 

 
Figura 28 – Antiga estação de Baixada Grande. 

Fonte: Acervo Pessoal, 2015. 
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Figura 29 - Antiga Estação de Santo Amaro. 
Fonte: Jair Barreiros, 201142. 

As fotografias apresentam as distintas formas de ocupação das estações 

ferroviárias da ferrovia São Sebastião.  Por meio de trabalho de campo foi possível 

identificar a refuncionalização que passou as antigas estações ferroviárias que ali foram 

instaladas entre o final do século XIX e início do século XX. Em primeiro lugar, a 

estação de Mussurepe (Fig. 25) não desempenha atualmente função alguma, ao passo 

que a estação de Saturnino Braga (Fig. 26) e Campo Limpo (Fig. 27) ultimamente têm 

servido de domicílio; e por fim, a estação de Baixa Grande (Fig.28) foi transformada em 

unidade da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). Estas evidências 

constatam que há pouco zelo pelo Patrimônio ferroviário do ramal de Campos – São 

Sebastião por parte do COPPAM, visto que esta foi a primeira ferrovia estabelecida no 

Norte Fluminense, o que evidencia sua importância e mesmo assim o estado em que se 

encontram as antigas estações revela o descaso com a memória do lugar.   

O transporte ferroviário era utilizado tanto para transportes de passageiros 

quanto para o transporte da produção canavieira. De com Lamego Filho (2007 [1945], 

p.158) as ferrovias do município perfaziam um total de 700 km de extensão, sendo que 

300 km no território do município de Campos. Os outros 400 km integravam as áreas 

agrícolas adjacentes as usinas do Norte Fluminense. É curioso perceber que as usinas da 

Baixada Campista usufruíam destas linhas férreas em suas áreas de plantação para o 

                                                           
42 Fotografia disponível em:< http://www.estacoesferroviarias.com.br/efl_ramais_3/stoamaro.htm>. 
Aceso em 15 de dez. de 2015. 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/efl_ramais_3/stoamaro.htm
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escoamento de sua produção. O engenho central de Poço Gordo possuía 4 km de linha 

férrea, de São José 11 km e a de Paraíso 15 km43. 

A ferrovia, posteriormente, foi vendida a ferrovia Campos - Macaé, que em 1889 

teria prolongado o trecho até o antigo distrito de Mineiros. Destaca-se ainda que em 

1908, a ferrovia é renomeada como ramal de Santo Amaro, e deste modo é adquirida 

pela Estrada de Ferro da Leopoldina; assim, Santo Amaro passa a ser sua última estação 

do ramal (ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS DO BRASIL, 2015)44. 

Ainda neste quadro regional, que abrangia a região Norte Fluminense, o poder e 

prestígio da aristocracia açucareira se mantêm e se reconfigura, deste modo, a vila de 

São Salvador de Campos é elevada à categoria de cidade em 28 de março de 1835, e 

definida como sede da comarca entre oito definidas. Segundo Fridman (2007), os 

principais critérios para a nova classificação de Campos no período imperial em 

comarca-se de se justificavam pela gestão política, judiciária, fiscal e militar. No âmbito 

destes termos, estavam incluídos: a proximidade, centralidade militar, comunicação, 

rotas comerciais, contiguidade natural e sentimento de identidade com o lugar. Destaca-

se a gestão política, citado pela autora, como crucial para o novo status quo que a região 

adquiriu. 

Note que no Brasil - Império, a importância de Campos no contexto regional e 

nacional se expressa pelo poder dos Barões do Açúcar, pelo que mais de 30 títulos 

nobiliárquicos haviam sido concedidos. Neste momento histórico, os engenhos de cana-

de-açúcar fazem parte de novo contexto histórico representado pela sua dispersão no 

Norte Fluminense. A fim de exemplo, os engenhos em 1827 são em número de 700, 

destes, apenas um a vapor. Em 1852, os engenhos a vapor chegam à totalidade de 52, 

em 1872, à totalidade de 113, e por fim, em 1881 os engenhos a vapor chegam à soma 

de 125 (LAMEGO FILHO, 2007[1946]; ALVARENGA apud FRIDMAN, 2007). A 

tecnologia do engenho a vapor e a passagem para modernas usinas com maior 

                                                           
43 Centenário da Independência do Brasil; álbum do Estado do Rio de Janeiro. 1922. Centenário da 
Independência do Brasil; álbum do Estado do Rio de Janeiro, 1922. [Organizado pó Clodomiro R. de 
Vasconcellos]. [Rio de Janeiro]: Pimenta de Mello, 1922], [234p.]: foto e il. (foto e estão com alguma 
cor); (Fotografia de Daniel Ribeiro), (Folha de rosto com emblema do Estado do Rio de Janeiro); 
Efetuado durante à Presidência do Estado do Rio de Janeiro pelo Dr. Raul de Moraes Veiga. Consultado 
em: <http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=bib_redarte&pagfis=5139&pesq>. Acesso 
em: 14 dez. 2015. 
44 Disponível em: <http://www.estacoesferroviarias.com.br/efl_rj_litoral/efl_linha_litoral.htm>. Acesso 
em: 7 dez. 2015. 

http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=bib_redarte&pagfis=5139&pesq
http://www.estacoesferroviarias.com.br/efl_rj_litoral/efl_linha_litoral.htm
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capacidade de produção é o reflexo da emergência da aristocracia local e grande parte 

desses engenhos encontravam-se instalados na Baixada Campista. 

De acordo com Penha et al. (2012), a relação entre os grupos sociais articulada 

com a atividade açucareira estava estruturada em senhores de engenho e barões do 

açúcar, esta última designação seria oriunda do período Imperial. Estas sociedades 

emergentes de burgueses do açúcar estavam ao mesmo tempo inseridas em atividades 

financeiras conectadas à escala local, nacional e internacional. Estas articulações de 

escalas se evidenciavam no tráfico de escravos e em empréstimos aos senhores de 

engenho. Em segundo lugar, o clero exerceu grande influência na vida social por 

possuir vastas propriedades agrícolas da Baixada Campista. E por último, a grande mão 

de obra cativa negra empregada no processo de produção (PENHA et. al. 2012). 

De acordo com Piquet (2004), em meados do século XX havia uma estrutura 

social bem nítida na região, em primeiro lugar, os usineiros com poder político e 

capital; em segundo, os fornecedores de cana, subalternos aos usineiros; em terceiro, os 

pequenos proprietários, arrendatários ou parceiros, que plantavam cana ou vendiam seus 

serviços às usinas ou para outras atividades; e por último, o proletariado temporário ou 

fixo. Entretanto, pode-se afirmar que as relações de parentesco e de compadrio 

estabelecidas construiu a mentalidade da sociedade campista. Sendo bem representada 

nas obras literárias Olha para o céu, Frederico e O Coronel e o Lobisomem, de José 

Candido de Carvalho. 

A paisagem urbana de Campos foi e ainda é marcada pela presença dos solares 

em que a nobreza rural vivia. Os suntuosos edifícios concentrados nas áreas centrais da 

cidade revelava a existência de uma “nova classe empresária” composta por barões do 

açúcar e do café, e exerciam diferentes funções comerciais, bancárias e possuíam nas 

fazendas volumosos números de escravos, além de controlar as estruturas político-

jurídicas. Diversas instituições em importância econômica já faziam parte do cotidiano 

desta aristocracia no período imperial, como a Caixa Econômica de Campos (1834), 

Banco Comercial e Agrícola do Rio de Janeiro, a Casa Bancária Caldeira (1859), o 

Banco de Campos (1863) e a Sociedade União Artística Beneficente, além de 

sociedades culturais que serviam ao entretenimento desta nova classe social urbana. 

Este período é marcado pelo Coronelismo, o período republicano nesta região 

representado pelos engenhos centrais e usinas, que por sua vez possuíam terras 

arrendadas a pequenos e médios agricultores, e recebiam vultosos subsídios 
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governamentais, e mão de obra barata. Segundo Fausto (1997[2006]), a multiplicidade 

de coronéis está relacionada ao grau de parentela, com formação de alianças e 

associações econômicas para dar andamento a interesse de determinados grupos 

políticos. O coronelismo tem sido entendido como uma forma específica de poder 

político brasileiro, que floresceu durante a Primeira República e cujas raízes remontam 

ao Império; assim, os municípios eram feudos políticos que se transmitiam por herança 

não configurada legalmente, mas que existia de maneira informal 1891- Direito ao voto 

aos alfabetizados. De onde vinha este título marcial? Haviam se originado dos títulos da 

Guarda Nacional; criada pouco depois da independência para defender a Constituição, 

auxiliar na manutenção da ordem prevenindo as revoltas, promover o policiamento 

regional e local (CARDOSO, 2006). 

 

 
Figura 30 – O fundador do engenho Central de Poço Gordo, o Coronel Francisco Ribeiro da Mota 

Vasconcellos.  
Fonte: Acervo, Elis Miranda, 2015. 

 

A fotografia do busto do Coronel Francisco (Fig. 29) identifica este período da 

alternância do poder entre os denominados coronéis. O coronel Francisco Ribeiro da 

Mota Vasconcellos, é um desses “senhores de engenho”, que usufruiu das benesses 

concedidas e compradas no período Imperial. De acordo Jorge Renato Pereira Pinto 

(1995), o Coronel Vasconcellos foi o fundador do Engenho Central de Poço Gordo, bem 

como um dos proprietários da Usina de São José. Seu filho foi proprietário da Usina de 

São Gonçalo Vasconcellos no distrito de São Gonçalo (atual Goitacazes). Cabe 

ressaltar, que a dita Usina de São José, por anos seguidos, viria a bater recordes de 

produção (SILVA, 2004). 



116 

 

De um modo geral, ser o “coronel” trazia um significado além da insígnia em si. 

Significava além de ser o dono do engenho central ou usina, ter influência política na 

municipalidade. A concretização do poder desempenhado pelos coronéis se disseminou 

na materialização de fixos que fazem menção aos mesmos, como escolas, bustos e ruas 

em geral45. 

Em verdade, o aspecto político é o que mais chama a atenção, visto que se 

observa as diferentes facetas que compõe a figura do coronelismo na região; não é, 

porém, o único, e sim entre muitos (CARDOSO, 2006). Assim, o poder político é 

medido através da quantidade de votos de que dispõe um chefe local ou regional no 

momento das eleições. 

Existiriam, então, no Brasil coronéis de vários graus, desde o pequeno coronel, 

que não dominava senão uns duzentos eleitores, até o grande coronel, o mandão 

nacional, com outros níveis de coronel abaixo dele. A quantidade de graus da estrutura 

coronelística variava de região para região (CARDOSO, 2006). O coronelismo 

açucareiro, presente neste período histórico na Baixada Campista, guardaria 

singularidades, como o favorecimento por benesses vindas do Estado, bem como os 

empréstimos renovados, mesmo que o calote aos cofres da União fosse dado como 

inevitável. 

Embora o poder desta classe rural capitalista se expressasse na cidade, por meio 

da reprodução do capital na arquitetura francesa, sobretudo, por meio do capital 

bancário e comercial, ressalta-se, entretanto, que foi no campo onde se originou a fonte 

destes preciosos recursos provenientes da atividade sucroalcooleira, concentrada 

principalmente pela Baixada Campista. Diversas usinas seriam edificadas na região, 

favorecida pelo capital e prestígio dos Coronéis e Barões do açúcar. O poder dos Barões 

do açúcar provenientes do período Imperial se desloca com o tempo para o período 

Republicano (1889-1930), por meio de representações sociais concretizadas em atos.  

                                                           
45 Conforme a resolução nº 003/2011 na íntegra: “Determina o tombamento de Patrimônio Material do 
Município de Campos dos Goytacazes e dá outras providências [...]. Artigo 1- Ficam tombados como 
Patrimônio Material do Município de Campos dos Goytacazes, os seguintes Bustos, Estátuas, Efígies, 
Marcos Comemorativos e Monumentos, consideradas de grande expressão cultural e histórica e 
referências dos foros de civilização dos munícipes: Patrimônio Material: Busto de Francisco Ribeiro da 
Mota Vasconcellos (Poço Gordo)”. Outras informações importantes contidas no busto são as seguintes: 
Nascimento em 1856 e falecimento em 1938, fundador da Usina de Poço Gordo. O busto está localizado 
em escola estadual que dá o mesmo nome. Disponível em: <http: 
www.culturacamosrjtombo003.blogspot.com.br/2012/busto-de-francisco-ribeiro-da-mota.html?m=1>. 
Acesso em: 17 out. 2015. 

http://www.culturacamosrjtombo003.blogspot.com.br/2012/busto-de-francisco-ribeiro-da-mota.html?m=1
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É possível notar que a mentalidade representativa do coronelismo, presente de 

modo geral em Campos, vai além do período Colonial, encontrando permanências no 

modo de agir e pensar das gerações de usineiros da primeira metade do século XX, 

adentrando pelo século XXI. Neste contexto, é curioso notar, que uma notícia veiculada 

na Folha do Comércio de seis de janeiro de 1938, em que os usineiros de Campos 

pareciam disputar quem construiria a maior chaminé de usina já vista, em que o título 

traz os seguintes dizeres: “O ponto mais culminante de Campos estará, brevemente, na 

grande torre em construção da Usina do Queimado” 
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Qual é o ponto mais culminante de Campos? Até a pouco tempo diziam uns 
ser a Cathedral Campostina, com 45 metros até as ditas cruzes que se vêem 
ao alto de suas bellas torres. Ultimamente levantou-se a grande torre da 
antenna da Rádio Cultura de Campos, superando as agulhas da Cathedral. 
Agora, no entanto, uma nova altura vae imperar.  
Será ella a da formidável Usina do Queimado, da importante firma Julião 
Nogueira & Irmão, já está fazendo levantar, em substituição à antiga, que já 
não satisfazia às exigências da fábrica já agora tão ampliada.  
A nova torre foi iniciada no dia 29 de novembro, e o seu custo estará entre 
120 e 150 contos de réis devendo contar com cerca de 60 metros de altura. A 
sua base tem 4,60 de largura e a sua boca terá 2,60. 
Estando na linha aeronáutica será a grande torre iluminada por trez poderosos 
reflectores especiaes o que dará um aspecto magnificente à bella chaminé, 
que será pintada em anneis brancos e vermelhos. 
A nova obra que levam a effeito os proprietários da moderna usina de açúcar, 
é mais uma afirmação do espírito do progresso que anima a modelar 
organização industrial que tanto nos honra. 

 

Por meio da notícia veiculada pela Folha do Comércio, é possível ter noção da 

dimensão de poder que os grupos hegemônicos locais vinculados ao açúcar 

representavam. Estes grupos hegemônicos procuravam demonstrar poder e opulência 

por meio de seus bens e títulos nobiliárquicos. Percebemos também, através da mesma 

notícia, como funcionava a mentalidade da mídia local e dos usineiros ainda no final da 

década de 1930. A notícia representa a importância da torre da usina como um símbolo 

de status quo dos usineiros daquele período. Em verdade, a magnitude da torre, neste 

caso, não indicava simplesmente maior potencialidade na produção de açúcar, além 

disso, procurava expressar o poder e opulência dos agentes hegemônicos modeladores 

do espaço em questão. Neste sentido, a concretude do poder expresso na paisagem era 

disseminada pela região no período açucareiro por meio das chaminés ou das torres dos 

engenhos centrais e usinas de cana-de-açúcar, em especial da Baixada Campista. 

De acordo com Cosgrove (2014), nas paisagens se manifestam estes códigos 

simbólicos representados pelas sociedades de classe. Neste contexto, a ideologia tem 

um papel crucial, porque reproduz o espaço para que mantenha a dominação dos grupos 

sociais hegemônicos. Na ação humana se manifesta a produção e manutenção das 

paisagens simbólicas.   

Outro ponto fundamental, que chama a atenção na forma de organização que 

pode ser observado nas paisagens originadas das usinas, é a legitimação do controle que 

os usineiros exerciam sobre o proletariado. Ainda com resquícios da representatividade 

dos coronéis do período Imperial, estes usineiros construíam casas para o proletariado 

em área adjacente ao parque industrial da usina. 
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Diferentes usinas adotaram o mesmo método de organização racional de seu 

parque industrial na Baixada Campista, como as usinas de Paraíso (Fig. 29) e São José 

(Fig. 30), isto é, estavam entre as usinas de maior produção de sacas de açúcar do 

município. A racionalização da produção resultou na construção de inúmeras casas 

padronizadas para os funcionários, conhecida popularmente entre a população local 

como “casinhas”. Nestes lugares semelhantes a pequenas cidades, é o lugar do cotidiano 

da vida social destes trabalhadores, onde foram instaladas igrejas, cartórios, mercearias 

e açougues, onde o usineiro além de administrador era o “prefeito” da vila na condição 

de provedor, por seu vínculo com a elite política do município. 

Mas segundo Silva (2004), alguns usineiros em 1952 costumavam cobrar pelo 

uso das casas. Nas palavras de Silva (2004, p. 261): “Usineiros cobram até 27% do 

salário de aluguel das casas das usinas ocupadas pelos trabalhadores, segundo a 

denúncia de Amaro Soares, vereador e presidente dos Trabalhadores na Indústria do 

Açúcar, isso em janeiro de 1952”.  

Sabe-se que as casas (Fig. 30) em que os trabalhadores habitavam ficavam bem 

próximas às usinas. Se por um lado, representava facilidade ao trabalhador em sua 

locomoção ao trabalho, por outro indicava por parte do capitalista controle de sua força 

de trabalho. 

 

 
Figura 31 – Casas da Usina Paraíso.  

Fonte: Acervo Pessoal, 2014. 
 

Existia ainda outro ponto importante a respeito das casas: o sentimento de 

agradecimento que o trabalhador devia ao “dono da usina” por ter aquela casa. Este 

sentimento de gratidão era utilizado ao mesmo tempo pelos usineiros como forma de 
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legitimar a subordinação do proletariado ao mandonismo, o que de certo modo, se 

configura em uma permanência e herança advinda do período Imperial para a primeira 

metade do século XX. 

 

 
Figura 32 – Casa do dono da Usina de São José, Goitacazes. 

Fonte: Acervo Pessoal, 2015. 
 

A casa do Coronel (Fig. 31) instalada próxima ao seu lugar de trabalho fazia 

parte desta forma de organização do parque industrial das usinas Baixada Campista. 

Pôde ser constatado que a proximidade da casa do coronel próxima a usina em outras 

usinas, na usina de Santo Amaro (Baixa Grande) e no engenho central de Poço Gordo 

(Poço Gordo).   

Próximo a meados do século XX, ainda persistiam na área da Baixada Campista, 

fruto de fusões de antigos engenhos transformados em usinas, conforme ilustra a tabela 

adiante, de 1943. A menor parte das usinas estava próxima ao perímetro urbano do 

município, entretanto, a maior porção destas, de um total de 16, estava instalada em 

áreas rurais. Percebe-se que cinco delas estavam situadas na região da Baixada 

Campista, entre as quais apontamos: Mineiros, Poço Gordo, Santo Amaro, São José.  
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Quadro 2 – Relação das Usinas situadas no município de Campos 
USINAS LOCALIZAÇÃO DISTÂNCIA DO 

CENTRO  

Cambaíba Cambaíba 13 km 

Cupim Ururaí 10 km 

Mineiros Baixada Campista 24 km 

Novo Horizonte Novo Horizonte 40 km 

Outeiro Outeiro 36 km 

Paraízo Tócos, B. Campista 22 km 

Poço Gordo Poço Gordo, B. 

Campista 

22 km 

Queimado Queimados  3 km 

Sapucaia Sapucaia 32 km 

Santana Santana 

 

43 km 

Santo Amaro Baixa Grande, B. 

Campista 

34 km 

Santo Antônio Santo Antônio 7 km 

Santa Cruz Santa Cruz 7 km 

São João São João 5 km 

São José Goitacazes, B. 

Campista 

11 km 

Pedra Lisa Pedra Lisa 63 km 

Fonte: Adaptada do Guia Geral da Cidade de Campos, ano I / nº1, ano de 1943. 

 

Por meio do Quadro 2, pode-se inferir que grande parte das usinas campistas 

estava localizada na Baixada Campista. As usinas da região batiam ano a ano, recordes 

em produção. A área de maior produção de açúcar do município ainda se concentrava 

na Baixada Campista (SILVA, 2004). A usina de São José, por exemplo, por anos 

seguidos está entre as usinas de maior produção de açúcar. Silva (2004, p. 265) assinala 

que “São José continua sendo a de maior produção em Campos, conseguido 600 mil 

sacas na safra de 56, com a safra continuando até fevereiro de 57”. A usina, identificada 

por Osório Peixoto Silva, estava até o ano de 2014 com sua produção açucareira ativa, 

porém teve sua produção direcionada para a Usina de Sapucaia que estava desativada. 
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Figura 33 – Usina de São José.  
Fonte: Acervo Pessoal, 2015. 

 

A maior parte das usinas da Baixada Campista foram instaladas antes da virada 

do século XX, a título de exemplo temos o engenho de Mineiros, que posteriormente se 

adjetiva em usina na virada do século XIX para o século XX. De acordo com Lamego 

(1946, p.115), a partir de 1875 a respectiva usina teria se estabelecido na região 

juntamente com as de São José (Fig. 32), do Limão e do Colégio.  
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Figura 34 – Chaminé da antiga Usina de Mineiros reaproveitada por uma olaria de Baixa Grande. 

Fonte: Acervo Pessoal, 2015. 
 

Como se pode notar, a chaminé da usina de Mineiros (Fig. 33) deu lugar à 

atividade da cerâmica, atividade econômica mais importante da Baixada atualmente. A 

chaminé foi edificada 1934, conforme consta na imagem, embora a usina seja originária 

do fim do século XIX.   

As ruínas do parque industrial açucareiro são de extrema importância para a 

memória do Brasil e do município, pois se percebe que se dá maior importância à 

preservação do patrimônio material referenciado as igrejas católicas da região em 

detrimento do parque açucareiro disseminado pela Baixada em especial. Ao analisar o 

livro de Tombo dos Bens Históricos, Arquitetônicos e Culturais online, não se verificou 

o tombamento sistemático dos bens materiais relacionados às usinas e engenhos 

centrais. As únicas referências encontradas no site foram o tombamento da chaminé da 
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usina de Santo Antônio46 e da casa da sede nas dependências da usina do Queimado47. 

Diante destas informações presentes nos órgãos oficiais da municipalidade, pode se 

verificar que ainda não se tem dado a devida importância ao parque industrial 

açucareiro, visto que este se expressou em importância nas paisagens simbólicas, em 

especial na Baixada Campista, uma região onde esta atividade se representou na 

paisagem e mentalidades dos indivíduos e diferentes grupos sociais da região. 

Nas palavras de Otávio Costa (2008), há uma associação implícita entre 

paisagem e memória porque estas são mediadas pelos símbolos compostos dos 

diferentes patrimônios culturais. Por meio da relação entre memória e paisagem é 

possível identificar “[...] a realidade do espaço em um determinado momento do 

processo. O espaço construído ao longo do tempo de vida das pessoas, considerando a 

forma como vivem, e o tipo de relação [...] com natureza [...]”. 

De acordo com o próprio Costa (2008, p. 149), é essencial considerar o 

Patrimônio Cultural que ainda não foi institucionalizado pelo poder público com 

elevado potencial arquitetônico. As paisagens vernáculas trazem consigo seu próprio 

valor simbólico, portanto, nas palavras do autor “[...] permite identificar um sujeito 

oculto da paisagem, ou seja, o modo de produção que impregna as práticas sociais e faz 

surgir ou organizam territórios valorizados ou repugnantes” (COSTA, 2008, p.149). 

Nesta linha de pensamento, embora haja uma supervalorização da 

municipalidade em relação aos objetos sagrados, como o tombamento de todas as 

igrejas e capelas da Baixada Campista, por outro lado, o tombamento do patrimônio 

associado ao açúcar jaz no esquecimento, o que traz grandes prejuízos, tais como a 

perda da memória coletiva e a deterioração do parque industrial. A falta de zelo por este 

patrimônio cultural pode vir a servir de justificativa para sua destruição e deterioração. 

Neste sentido, as paisagens relacionadas ao período açucareiro trazem forte simbolismo 

e permanências impregnadas de significados. As representações advindas do período 

açucareiro se refletem na mentalidade e nas práticas sociais dos indivíduos e dos grupos 

sociais desta área. “[...] A paisagem revela ainda a realidade do espaço em um 

determinado momento do processo. O espaço construído ao longo do tempo de vida das 

                                                           
46 Conforme a resolução nº.005/2013. Disponível em: 
<http://www.culturacamposrjtombo005.blogspot.com.br/2014/11/chamine-da-usina-santo-antonio-
antiga.html?m=1>. Acesso em: 17 out. 2015. 
47 Conforme a resolução nº.005/2013. Disponível em: 
<http://www.culturacamposrjtombo005.blogspot.com.br/2014/11/casa-sede-da-usina-do-queimado-usina-
do.html?m=1>. Acesso em: 17 out. 2015. 

http://www.culturacamposrjtombo005.blogspot.com.br/2014/11/chamine-da-usina-santo-antonio-antiga.html?m=1
http://www.culturacamposrjtombo005.blogspot.com.br/2014/11/chamine-da-usina-santo-antonio-antiga.html?m=1
http://www.culturacamposrjtombo005.blogspot.com.br/2014/11/casa-sede-da-usina-do-queimado-usina-do.html?m=1
http://www.culturacamposrjtombo005.blogspot.com.br/2014/11/casa-sede-da-usina-do-queimado-usina-do.html?m=1
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pessoas, considerando a forma como vivem, o tipo de relação que existe entre elas e que 

estabelecem com a natureza [...]” (COSTA, 2008, 150). 

As marcas e vestígios de um passado vinculado às usinas de cana-de-açúcar 

estão presentes na maior parte da paisagem do município, percebe-se assim, as marcas 

matrizes nas ruínas que a decadência econômica deixou durante o desenrolar dos anos 

de 1970 e 1980 que assolaram o setor canavieiro em Campos dos Goytacazes. Portanto, 

se faz necessário uma política de preservação do parque industrial açucareiro, não 

somente da Baixada Campista, que por si só é bastante expressivo, mas do município 

como um todo. 

Ainda no fim do Brasil - Império é edificado no Cabo de São Tomé o Farol de 

São Tomé. A criação do Farol está em acordo com a promulgação de um decreto 

Imperial que origina a “Directoria de Pharóes” em 1876. A região litorânea do Cabo de 

São Tomé é conhecida pelos navegantes pelos vastos bancos de areia que já afundaram 

diversas embarcações que remontam ao período Colonial. Entretanto, o Farol só seria 

inaugurado entre os limites dos distritos de Santo Amaro e Mussurepe em 26 de julho 

1882, pelo que era um anseio do empresariado local desde 1850, que, sobretudo 

exportava o açúcar pelo Atlântico, a implantação de um farol de grandes de proporções 

e de alta tecnologia para possibilitar a segurança náutica. O Farol possui estrutura de 

armação metálica com coluna central e encarnada, sendo que na torre do conhecido 

“radiofarol” (denominação adotada pelos marinheiros) são direcionadas três luzes de 

longo alcance (BRASIL, 2015). 

Diante destas informações, é curioso notar, que a instalação do Farol coincide 

com um período de significativas mudanças técnicas que passou a região no finam do 

século XIX, isto é, a utilização de embarcações a vapor carregadas de açúcar que saiam 

do cais da Lapa, de Campos (no Rio Paraíba do Sul), que iam em direção ao Rio de 

Janeiro. 

O Farol é instalado no auge do período açucareiro no Norte Fluminense, e 

demonstra a evolução técnica da produção açucareira que culminou na simbologia de se 

projetar o ferro por meio da engenharia francesa. Logo, o Farol de São Tomé foi 

projetado pelo mesmo engenheiro que projetou a Torre Eiffel de Paris, isto é, o 

engenheiro Gustave Eiffel. Cabe lembrar, que no final do século XIX a França 

dominava o mercado mundial na produção em larga escala de aparelhos lenticulares 

para os faróis disseminados mundo afora (DANTAS, 2002). 
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Dentro deste contexto, de inserção do Farol de São Tomé (Fig. 34 e 35), o 

Império neste período desfrutou de condições favoráveis para o estabelecimento da 

sinalização náutica por outros pontos da costa. Segundo Baez (2010), outros fatores 

contribuíram para a disseminação dos faróis Brasil afora em meados do século XIX, 

entre estes se destacam: a criação da Junta de Navegação, o conhecimento acumulado 

da cartografia náutica neste período, que se deflagrou na criação da Capitania dos Portos 

e fundação da Escola de Marinha. Neste contexto, embora o Farol de São Tomé, fosse 

um anseio da elite açucareira local, estava inserido em um sistema lógico de navegação 

associada a uma identidade do Brasil-Império.  

 

 
Figura 35 – Farol de São Tomé, em Mussurepe. 

Fonte: Acervo pessoal, 2014. 
 

 
Figura 36 – Placa comemorativa do centenário do Farol de São Tomé.  

Fonte: Acervo Pessoal, 2014. 
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O Farol enquanto objeto geo-histórico do fim do Império se destaca por sua 

imponência paisagem litorânea da localidade de Farol de São Tomé, porque o Farol 

pode ser visto pela vasta planície da Baixada Campista até a proximidade da localidade 

de Santo Amaro. O período de sua implantação corresponde a um tempo em que 

profundas mudanças da concentração de capital das fazendas açucareiras, bem como, 

está em curso neste período a Revolução Industrial que atinge a planície com a 

implantação do maquinário a vapor, como trens, barcos e engenhos centrais, que 

posteriormente se transformaram em usinas. Novas indústrias do açúcar são 

incorporadas na região, fator este que possibilitou no estabelecimento do “Farol de 

ferro”, arquitetado por um engenheiro francês (PEREIRA, 2011).  

Neste contexto, do fim do Império, podia-se notar que grupos de capitalistas 

estrangeiros de franceses e ingleses procuravam dar suporte aos equipamentos das 

dezenas de usinas que compunham o parque industrial açucareiro do Norte Fluminense. 

Destacavam-se entre estas empresas a Sociedade Fives Lille e Mariolles e Frères 

(francesa) e a Thomson Black & Cia (inglesa). Logo, a evolução técnica proveniente da 

2ª Revolução Industrial em vigência no mundo, e no Império atinge de igual modo a 

Baixada Campista.  

Para Faria (2001, p. 786) algumas mudanças já podiam ser observadas mediante 

a evolução técnica em curso no fim do Brasil – Império (1822-1889) e na passagem do 

Republicano: 

 
As mudanças técnicas e estas novas instalações vão criar novas 
oportunidades nos vários setores da indústria, especialmente, no processo de 
modernização brasileiro apoiado no desenvolvimento industrial. Além disso, 
eles abrem novas possibilidades para a vida individual e social modificando a 
vida diária de cidadãos. 

 

Ainda neste período, Fridman (2007, p. 12) aponta: 

 
[...] Campos atraiu indivíduos de várias procedências - alemã, italiana, 
espanhola, francesa (com inúmeros artesãos e comerciantes) e inglesa 
(engenheiros e técnicos). Desta última temos informações de Alexandre 
Davidson, produtor de moendas de ferro para os engenhos, que requereu a 
concessão de um guindaste e de uma ponte para o serviço de uma barca a 
vapor entre Campos e São João da Barra, linha inaugurada em 1853; e da 
contratação da firma Dutton & Chandler para a construção de uma ponte de 
ferro sobre o rio Paraíba em frente à cidade. 

 



128 

 

Para ilustrar o quadro dos avanços técnicos que ocorriam em um contexto 

regional, neste período de final de século, Campos dos Goytacazes desfrutava de 

profundas mudanças técnicas e urbanísticas. Como exemplo, pode-se citar a 

implantação de bondes de tração-animal de 1875, a operação do Canal Campos-Macaé 

de 1873, a implantação da primeira estação ferroviária de São Gonçalo (atual 

Goitacazes) de 1873, inserção da luz elétrica em 1883 entre outras bem feitorias 

realizadas (PAES, 2006). 

Os objetos geohistóricos em certa medida são representações sociais de ideias e 

ações que se concretizam e se configuram na paisagem, visto que, se torna em paisagem 

cultural por se constatar que nela ocorre a ação humana. Ao se considerar de aspectos 

referentes a paisagem cultural é crucial trazer à baila os ensinamentos do psicólogo 

social Serge Moscovici (2003), visto que para este cientista social as representações 

sociais se transformam em símbolos que estão contidas intencionalidades diversas, que 

de certo modo foram impostos ou distorcidos por outros indivíduos e grupos sociais. 

Estes modelos de representações são construídos conforme a apropriação de valores 

culturais de cada grupo social. 

O Farol de São Tomé enquanto objeto geohistórico representativo de um grupo 

social do fim do período Imperial está em diálogo com o contexto social daquela 

periodização. Santos (2012) acrescenta ainda que a formação dos objetos geográficos é 

dada pela história das relações sociais em que estão inseridos. Os elementos que estão 

sobre o território se tornam em uma produção histórica a partir das relações sócio 

espaciais estabelecidas pelo homem. Outro aspecto relevante sobre a implantação dos 

objetos, se refere ao momento de sua implantação, pois Santos considera que “[...] toda 

a criação de objetos responde a condições sociais e técnicas presentes num dado 

momento histórico, e sua reprodução também obedece a condições sociais” (SANTOS, 

2012). 

O fato é que, o Farol de São Tomé enquanto objeto geohistóricos, e imponente 

do Império que se destaca na paisagem litorânea da Baixada Campista, estava vinculada 

a um contexto social de plenas mudanças na evolução técnica característico do fim do 

século XIX. Neste sentido, cabe ainda ressaltar que a 2ª Revolução Industrial está curso 

neste período. Consequentemente, o Farol de São Tomé é representação social 

vinculado àquele momento histórico associado às benesses advindas da Revolução 
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Industrial que impactou e aumentou o fluxo de embarcações a vapor a serviço da classe 

empresária da região, em particular a serviço do açúcar.  

 

3.3 O declínio do período açucareiro e as transformações recentes na paisagem da 

Baixada Campista (1940 – XXI) 
 

Dois momentos marcam o destino da atividade sucroalcooleira na região Norte 

Fluminense: a primeira vem da nova reconfiguração do setor nos anos de 1940, com a 

inserção do estado de São Paulo como o segundo maior produtor de açúcar do Brasil, 

relegando às usinas do Norte Fluminense o terceiro lugar na produção nacional. O 

segundo período de transformações se refere à década de 1970, que vem a ser definitiva 

na criação do PROALCOOL, que modernizou o parque industrial açucareiro nacional 

(PIQUET, 2004). 

Sabe que os preços do açúcar no mercado internacional sempre oscilaram 

impactando, assim as usinas de Campos dos Goytacazes (SILVA, 2004). Mas não 

somente este fator atingiu a produção da atividade açucareira no município. A partir dos 

anos de 1940 as usinas de Campos sofrem diretamente a concorrência das usinas 

paulistanas. Segundo Piquet (2004, p.28) a região Norte Fluminense viria a ser tratada 

desde os anos de 1970 a 1990 como “região-problema” pela estagnação econômica, 

baixos índices de produtividade, bem como desempregos que a atividade resultava nos 

períodos de entressafra, e por último a deslocamento dos trabalhadores das áreas rurais 

para as periferias.  

Nesta mesma linha de pensamento, Bernardes (2011) assinala que o parque 

industrial do Norte Fluminense de maneira geral apresentava deterioração, visto que, a 

maior parte destas instalações industriais eram bastante arcaicas, possuindo, assim, mais 

de 100 anos de existência. Outros fatores influenciavam como a inviabilidade de 

transformação nas instalações industriais, na medida em que o setor não apresentava 

dinamismo e capitalização para modernizar suas usinas. Outro ponto a ser discutido 

quanto à renovação de seu parque industrial está na mentalidade em que apresentavam 

os usineiros da região, visto que, estavam preocupados unicamente no volume da 

produção e não na sua modernização das usinas. Logo, a renovação tecnológica não 

atinge de modo significativo a atividade açucareira da região.  
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Na concepção de Piquet (2004), com a crise do petróleo em 1973, para 

reestruturação do setor foi criado o Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOOL), a 

fim de incentivar a produção um tipo de combustível alternativo ao petróleo. O estímulo 

para a produção seria o financiamento proveniente do governo federal, logo, neste 

período parte considerável das usinas do Norte Fluminense seriam adquiridas por parte 

dos usineiros nordestinos interessados primordialmente em cotas de produção. 

Neste período era comum perceber que as usinas da região investiam em seu 

parque industrial, entretanto, não na área plantada. Isso ocasionava competição entre as 

usinas que se localizavam relativamente umas próximas as outras, o que provoca 

concorrência das usinas para obter fornecimento de cana (FRANCISCO, 2009). 

Posteriormente, nos idos de 1980, na “Década Perdida”, o governo encontra-se 

com vultosas dívidas, o que por sua vez impossibilita-o a manutenção dos subsídios aos 

usineiros. Deste modo, o estado interventor que predominou desde os anos 1930 até por 

volta dos anos de 1980, teria chegada ao esgotamento.  

Ainda de acordo com Francisco (2009), no início dos anos de 1990 houve 

predominância da política neoliberal, em que se estimulava a livre concorrência no 

mercado financeiro. Deste modo, os usineiros não contavam diretamente com o apoio 

estatal por meio do PROÁLCOOL, como ocorria em décadas anteriores. Neste 

momento, as usinas regulam seus preços conforme a concorrência. Diante de tais 

políticas assistencialistas provenientes do poder estatal, as usinas muitas delas se veem 

obrigadas a encerrar suas atividades. As usinas que continuaram a exercer as atividades 

de modo precário com a contratação de serviço semiescravo, muitas das usinas deviam a 

seus fornecedores de cana, o que geravam constantes protestos a cada entressafra.  

Diante de tais modificações, desde a década de l970 até os dias atuais a crise no 

setor sucroalcooleiro foi paulatinamente encerrando as atividades não somente na 

Baixada Campista, mas no Norte Fluminense. Em 2015, foi possível identificar na 

Baixada Campista o funcionamento somente da Usina de Paraíso no distrito de Tócos; a 

Usina de São José, estabelecida em Goitacazes, que encerrou suas atividades em 2014. 

É importante destacar que a usina de São José estava sob administração da Cooperativa 

Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro (COAGRO), entretanto, transferiu suas 

atividades para a usina de Sapucaia. O motivo da transferência para Sapucaia48 foi para 

ampliar a produção açucareira, visto que, as instalações industriais anteriores não 
                                                           
48 A usina de Sapucaia encerrou suas atividades em 2009, retornando em 2015. 
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atendiam as demandas do mercado. A usina de São José ultimamente tem servido como 

ponte de transferência da cana-de-açúcar produzida pelos agricultores da Baixada 

Campista, deste modo, a cana é transferida para carretas de oito eixos e seguem para 

Sapucaia, localizada na localidade de Sapucaia, no 3º subdistrito, região que engloba a 

área urbana do município de Campos dos Goytacazes. 

Mesmo diante da decadência da atividade sucroalcooleira ainda é possível 

encontrar na paisagem as permanências deste passado vinculado às usinas. As paisagens 

incorporam uma gama de significados de períodos históricos anteriores, bem como da 

atualidade. A esse respeito, Cosgrove (2014, p. 128) traz noções importantes sobre a 

importância dos significados que estão inscritas nas paisagens culturais: “As paisagens 

contêm significados culturais residuais e emergentes, assim como atuais. A perspectiva 

histórica da geografia cultural tradicional é uma predileção válida – essencial para 

compreender as formas e características da paisagem”.  

Com o declínio da atividade açucareira na região Norte Fluminense, em especial 

em Campos, desde os anos de 1970 pode se verificar na paisagem da área da Baixada 

Campista a predominância da atividade cerâmica (Fig. 36). Embora esta atividade não 

seja recente, já constando desde a passagem dos jesuítas no distrito de São Gonçalo49. 

Esta atividade só é possível devido a composição de seu solo. Conforme 

apontam os estudos de Lamego Filho (2007 [1945]), o relevo o Norte Fluminense de 

modo geral caracteriza-se por três tipos principais: a cordilheira, o tabuleiro e a planície. 

Sabe-se que a planície situada na Baixada Campista ocupa boa parte do município de 

Campos dos Goytacazes. Esta planície então denominada por Lamego Filho (2007) de 

planície quaternária. De acordo com o autor a formação geomorfológica da região 

refere-se ao encontro do rio Paraíba do Sul em direção ao Atlântico, despejando sobre 

ele sedimentos formando a região da planície Goitacá. 

                                                           
49 A esse respeito consultar dados censitários de Couto Reis (1785).  
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Figura 37 – Cerâmica no Distrito de Goitacazes.  

Fonte: Acervo pessoal, 2014. 
 

A maior parte das usinas da Baixada Campista (Fig. 36) foram instaladas antes 

da virada do século XX, a título de exemplo temos o engenho de Mineiros, que 

posteriormente se adjetiva em usina na virada do século XIX para o século XX. De 

acordo com Lamego (1946), a partir de 1875 a respectiva usina teria se estabelecido na 

região juntamente com as de São José, do Limão e do Colégio.  
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CONCLUSÕES 
 

Perceber, ler, analisar e interpretar a paisagem da Baixada Campista e seus 

múltiplos significados é reconhecer que este lugar tem sua paisagem modificada pela 

ação de distintos agentes modeladores que implantaram sobre esta área diferentes 

objetos geohistóricos que estão relacionados as formas de apropriação, dominação e 

controle do território. Nestes termos, a atuação dos agentes modeladores do espaço foi 

essencial para a elaboração de uma paisagem que neste momento podemos chamar de 

da paisagem cultural. A denominação de paisagem cultural pode ser usada para designar 

uma paisagem que é composta por objetos geográficos advindos de distintos períodos 

históricos e se mantém na paisagem como reminiscências de tempos pretéritos como 

que se ainda estivessem ali para nos contar a história das transformações sócio-

espaciais, políticas, econômicas e culturais daquele recorte espacial. 

Os primeiros objetos geohistóricos que remontam do período Colonial são 

advindos das ordens religiosas representadas pelas igrejas, pelo Solar do Colégio e 

Mosteiro de São Bento. Foi constatada pelo decorrer da pesquisa a importância que 

estes objetos desempenharam para a vida social da população da Baixada Campista e do 

município de Campos, visto que estes objetos guardam parte da história do Brasil. Os 

principais objetos que influenciaram a modelação da paisagem da Baixada em 

diferentes momentos foram, sobretudo, as duas principais ordens religiosas que atuaram 

nesta área, jesuítas representados pelo Solar do Colégio e os beneditinos pelo Mosteiro 

de São Bento. Estas duas ordens implantaram inicialmente uma consciência religiosa. A 

concretude destes objetos geohistóricos sagrados escondem, por outro lado, a 

subjetividade que estes espaços geográficos representavam no passado, visto que, ao 

redor dos solares e mosteiros havia cemitérios de indígenas e escravos, escondidos sob 

o solo. A análise sobre estes espaços do passado demonstra, em certa medida, a 

importância da arqueologia para desvendar estes espaços que se configuraram em 

séculos passados. Embora se reconheça o esforço de alguns pesquisadores brasileiros, a 

arqueologia ao redor de templos religiosos é ainda um campo ainda pouco explorado 

pelos arqueólogos nesta área, o que pode trazer valiosas contribuições sobre a 

organização da paisagem cultural no período Colonial.    

As igrejas demonstraram o poder e a simbologia que se perpetua no cotidiano da 

sociedade brasileira, sobretudo, da população que reside na Baixada Campista ainda 
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hoje. O poder foi visto pela apropriação de terras no período colonial, número de 

escravos, e a importância destas para a economia colonial. O segundo aspecto a ser 

considerado sobre o imaginário religioso representado nesta área do município de 

Campos é referente às festas religiosas, em especial, a festa de Santo Amaro, que atrai 

inúmeros devotos do Santo Amaro. Estes aspectos revelaram o poder e simbologia que 

as igrejas, ainda hoje, representam na vida social da população da Baixada Campista. 

Em seguida, a pesquisa identificou os objetos advindos do período Imperial, 

caracterizados, sobretudo, pelos engenhos centrais e usinas e seu modo de organização 

espacial, bem como dos objetos que representaram o momento do auge açucareiro, em 

particular, a revolução industrial que propiciou a construção do Farol de São Tomé. O 

que se sabe, é que os objetos do período Imperial, em especial, os referentes à evolução 

técnica estavam articulados com este momento histórico. Se por um lado a evolução 

técnica guardava aspectos de progresso na vida social campista, por outro, os usineiros 

emergentes ainda traziam marcas e permanências do coronelismo empreendido nos 

antigos engenhos centrais do século XIX.    

Tem se notado expansão de agentes sociais mais recentes, especialmente de 

meados do século XX e início do século XXI, que congregam as cerâmicas. 

Consequentemente, esta paisagem tem passado por profundas transformações advindas 

da acumulação do capital através destes agentes modeladores. Neste sentido, as 

cerâmicas representam atualmente o momento econômico por qual passa a Baixada 

Campista. Embora as cerâmicas se expressem atualmente como símbolo de uma marca 

econômica vigente, os solos da região já apresentem sinal de esgotamento para este tipo 

de atividade, bem como a dificuldade que o setor tem apresentado nos últimos anos. Isto 

demonstra o quão dinâmica é a paisagem desta área do município de Campos. 

Neste sentido, a pesquisa apontou a relevância dos objetos descritos 

anteriormente, como suas representações, intencionalidades, marcas e impressões que 

deixaram sobre a paisagem, bem como os agentes sociais envolvidos em cada 

periodização. Deste modo, cada objeto geohistórico apontado na pesquisa teve sua 

organização e configuração espacial pensada em meio ao ambiente social vivido em 

determinado momento histórico. Eis aí uma grande contribuição em reconhecer os 

espaços do passado, que havia sido negligenciado durante muito tempo por boa parte da 

comunidade científica geográfica, ao preferirem os espaços do presente em detrimento 

dos espaços do passado. 



135 

 

Desta forma, o presente trabalho pode levantar subsídios de novas agendas de 

pesquisa para futuros trabalhos que envolvam a valorização do Patrimônio Histórico 

Cultural, sobretudo, do parque açucareiro de Campos dos Goytacazes, criar subsídios 

para políticas públicas que abranjam a educação patrimonial, que pode gerar um roteiro 

geográfico na Baixada Campista. Assim, as políticas públicas voltadas para o 

Patrimônio Histórico Cultural abordado no trabalho podem contribuir para a valorização 

e disseminação de conhecimento voltado para o ensino da geografia por meio de 

roteiros geográficos na Baixada Campista. 

Entretanto, a valorização do patrimônio histórico, arquitetônico e cultural desta 

região vem passando por novas intervenções. Agentes imobiliários têm feito 

lançamentos de condomínios residenciais em terras de antigas fazendas da Baixada 

Campista. É possível quem em pouco tempo as reminiscências do passado deem lugar 

para novas formas espaciais. A paisagem bucólica da Baixa Campista dará lugar a uma 

paisagem urbana em estilos arquitetônicos indefinidos com gostos duvidosos. As telhas 

coloniais darão lugar as de amianto; a cerca-viva será substituída pelo blindex e portões 

tubulares, as paredes caiadas deixarão de existir para dar lugar aos ostensivos e 

brilhantes porcelanatos. Assim, os estilos barrocos e neo-clássicos deixarão de existir 

para dar lugar a estilo atual da “arquitetura de banheiro”. 
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