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Resumo 
 
O presente texto faz parte da pesquisa desenvolvida durante o curso de Mestrado com término 
no ano de 2009. Nesta ocasião, o objetivo era examinar o recorte espacial, Campo Grande – RJ 
pela perspectiva do desenvolvimento geográfico desigual (SMITH, 1998). Percebem-se, entre 
outros, dois processos aparentemente diferentes: segregação e descentralização. Porém, 
quando considerados no bojo do desenvolvimento da acumulação capitalista, nota-se que 
configuram uma simultaneidade, são concomitantes no movimento do processo de ampliação do 
capital. Sendo assim, nesta parte da investigação deu-se ênfase aos conceitos de centro e 
centralidade tendo como exemplo o bairro de Campo Grande, localizado na Zona Oeste do 
município carioca. Para tal, o artigo possui como marco temporal de análise o período que 
compreende a década de 1990 até o presente (2012). O objetivo é analisar a centralidade tendo 
como exemplos as atividades de comércio e serviços e a disponibilidade de transporte público. 
Ainda, aborda as diferentes acepções dos conceitos supracitados e estabelece relação com as 
considerações de Harvey (2006) quanto ao espaço absoluto, espaço relativo e espaço relacional. 
Destaca as diferenças internas do bairro com o intuito de perceber as intensas modificações que 
estão em curso, principalmente, no setor imobiliário ampliando sua fragmentação interna e 
ressaltando a centralidade. Elaboram-se mapas das interações do bairro corroborando o 
reconhecimento deste como importante subcentro carioca através do transporte público 
disponibilizado. A pesquisa tem como referências teórico-metodológicas o conceito de espaço 
em Harvey (1980, 2006), Lefebvre (1994, 2008) e Santos (1997). Quanto aos conceitos de 
centro, centralidade buscou-se as observações de Kosmann e Ribeiro (1984), Corrêa (1999), 
Mello (2001), Serpa (2007).  
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Centralidade urbana: Campo Grande – RJ e suas articulações através do 
transporte público  

 
Ao pesquisar o recorte espacial de Campo Grande – RJ pela perspectiva do 

desenvolvimento geográfico desigual (SMITH, 1998), percebem-se dois processos 
aparentemente diferentes: segregação e descentralização. Porém, quando considerados no bojo 
do desenvolvimento da acumulação capitalista, nota-se que configuram uma simultaneidade no 
movimento do processo maior de ampliação do capital. Neste texto, a ênfase ocorre quanto aos 
conceitos de centro e centralidade tendo como exemplo o bairro de Campo Grande, localizado 
na Zona Oeste do município carioca. Este abrange uma área territorial de 119,13 Km² e 328.370 
habitantes, segundo o censo de 2010, é o mais populoso e abriga 60,6% dos habitantes da XVIII 
RA de mesmo nome. Porém, sua densidade populacional é baixa em comparação como outras 
áreas da cidade do Rio de Janeiro em virtude de sua extensão, demonstrando assim, 
possibilidades de expansão para os mais diversos usos. Além disso, configura em parte de seu 
espaço um subcentro cuja área de abrangência extrapola os limites do município carioca, tendo 
Seropédica, Itaguaí, Mangaratiba e algumas áreas de Nova Iguaçu no seu raio de influência 
(FRÓES E GELABERT, 2004), como é demonstrado, inclusive, pela disponibilidade de 
transporte público local. 

O marco temporal escolhido foi o período compreendido entre 1990 e o presente 
momento (2012) por conta de terem sido deflagrados movimentos definidores de outro jogo de 
interações espaciais, marcadas pelas privatizações de trens suburbanos e fortalecimento da 
privatização de outros meios de transporte, além da emergência de um “novo” tipo de transporte 
privado – as vans e kombis – que, clandestinas ou regulamentadas, passaram a ser elemento 
fundamental no deslocamento das pessoas e, também, novo fator que ratifica a centralidade de 
Campo Grande no contexto carioca e metropolitano. Além disso, pelo fato do espaço da cidade 
carioca apresentar hoje uma estruturação urbana fragmentada e segregada em virtude não só 
de seus condicionantes físicos, mas também, como resultado de contextos político-econômicos 
no decorrer do tempo que é deflagrado pela lógica neoliberal que marca o capitalismo atual. 
Sendo assim, sua configuração expressa as dinâmicas socioespaciais pretéritas e recentes, 
integradas em uma trama complexa. 

Desta feita, o objetivo geral do trabalho ao examinar a diversidade de Campo Grande é 
discutir e analisar a infraestrutura de transporte público e sua relação com o processo de 
descentralização das atividades de comércio e de serviços observados na cidade carioca e em 
especial, no bairro de Campo grande no bojo do desenvolvimento geográfico e desigual do 
capitalismo. Como objetivos específicos, podemos apontar: avaliar a contribuição do transporte 
público na articulação desta área com outras da urbe e da metrópole; deste modo, examinar 
articulações de Campo Grande, como importante subcentro carioca, através do transporte 
disponibilizado. 

Como questão geral norteadora do trabalho diante dos objetivos expostos, podemos 
indicar: na estruturação do espaço carioca, como os transportes públicos participam na 
manutenção de Campo Grande em seu status de subcentro, na sua inter-relação com as demais 
áreas da cidade do Rio de Janeiro e com a sua área de influência? Além da questão geral, 
procuramos responder a indagações mais particulares. As questões específicas relacionadas à 
geral são: sendo o bairro de Campo Grande um dos subcentros da urbe carioca, que fatores 
proporcionaram a sua formação? Qual é a atuação do Estado em fornecer infraestruturas de 
transporte na estruturação segregada que ora se apresenta na cidade do Rio de Janeiro? Quais 
são as articulações propiciadas através do transporte público entre Campo Grande em suas 
interações? 

A pesquisa foi desenvolvida através de levantamento bibliográfico, pesquisa de campo 
para levantar dados concernentes à centralidade no bairro de Campo Grande. Também foram 
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elaborados mapas, gráficos e tabelas que expressem o processo analisado na pesquisa, a 
saber: a centralidade de Campo Grande através do transporte público. Com a finalidade de 
levantar dados secundários como aporte à pesquisa, foram feitas visitas a órgãos como: IPP, 
XVIII Região Administrativa de Campo Grande, CODERTE (Companhia de Desenvolvimento 
Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro), GFL (Gerência de Fiscalização e 
Loteamentos) etc., além de consultas ao site da prefeitura do Rio de Janeiro.  

O artigo a ser apresentado encontra-se estruturado em três partes: a primeira revela-se 
um esforço de reflexão teórico-conceitual para embasamento do que transcorre mais adiante. 
Desta feita, aborda as diferentes acepções de centro e centralidade estabelecendo relação com 
as considerações de Harvey (2006) quanto ao espaço absoluto, espaço relativo e espaço 
relacional. A segunda parte destaca o referido bairro em comparação com outros na cidade 
carioca com o intuito de perceber as intensas modificações que estão em curso, principalmente, 
no setor imobiliário em Campo Grande ressaltando a centralidade a que se refere a pesquisa. A 
terceira e última consiste em uma tentativa em mapear as interações do bairro corroborando o 
reconhecimento deste como importante subcentro carioca através do transporte público 
disponibilizado. 
 
Centro e centralidade – uma busca conceitual 

 
Esta parte do texto expressa uma busca pelo conceito de centro e centralidade nos 

quais possamos exemplificar o bairro de Campo Grande. Como será observado, existem vários 
tipos, níveis e escalas de centralidade. Portanto, a ênfase será quanto à centralidade deste 
bairro através das atividades de comércio e serviços, atrelados à disponibilidade de transporte 
público. 

Com a necessidade de perceber o conceito de centro e centralidade adequados para a 
presente consecução avaliou-se nas visões tradicionais que, centro se referia à parte 
diferenciada da cidade construída no decorrer do tempo, e que, durante muito tempo, foi a 
própria cidade (TOURINHO, 2007). E centralidade seria o conjunto de qualidades atribuídas a 
um lugar, seriam os atributos do centro historicamente construído. Este fato pode ser observado 
na cidade carioca, o Centro do Rio de Janeiro envolve a área historicamente construída. Porém, 
como será abordada mais adiante, a centralidade desta área possui outras abrangências na 
atualidade. 

Desta forma, ao considerar a estrutura urbana como algo estático na Escola 
estruturalista de Chicago (Ecologia Urbana) e na Escola Francesa Clássica, com algumas 
diferenças entre as duas, havia uma preocupação com a forma, sua localização, procurando 
realizar uma minuciosa descrição da área em estudo visando evidenciar o padrão de 
concentração estabelecendo modelos que dessem conta de explicitar a forma do espaço urbano. 
A principal diferença entre as duas ocorre na ênfase da Ecologia Urbana na formulação de 
modelos em detrimento dos estudos sobre a origem histórica e característica física da área em 
análise. 

Esta forma de conceituar nos remete às considerações de Harvey (2006) quanto ao 
espaço absoluto – uma coisa nele mesmo, uma estrutura em que compartimentamos e 
individualizamos o fenômeno, fixado onde registramos ou planejamos. É pré-existente, grade 
receptível para padronizadas mensurações e estatísticas. Este tipo de análise, de acordo com o 
contexto da época, exprimia a necessidade dos estudos diante dos modos de produção e 
reprodução capitalista que, através dos processos sociais, eram espacializados na forma 
estruturada da cidade. Porém, de acordo com novos movimentos de desenvolvimento capitalista, 
houve a dispersão de atividades econômicas e de serviços e formação de novas centralidades. 
Assim, novas necessidades de interpretações surgiram que este tipo de estudo, de acordo com o 
espaço absoluto, não dava mais conta. Na verdade, houve a emergência de novos momentos e 
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processos inseridos na dinâmica da produção social do espaço, criando novas centralidades na 
escala intra-urbana, essas expressavam muitas vezes a saturação dos centros tradicionais para 
as necessidades impelidas pelas novas formas contemporâneas de reprodução e acumulação 
do capital. 

Kossmann e Ribeiro (1984) comentam que, no caso do Rio de Janeiro, na década de 
1930 e mais intensamente na década de 1940, o quadro de centralização começa mudar na 
cidade carioca, passando para progressiva descentralização, tomando após a década de 1950 a 
forma de subcentros. Alguns bairros que atraiam significativas parcelas de estabelecimentos 
comerciais e de serviços que, até então, estavam limitados ao centro da cidade. 

Esta segunda maneira de expressar os conceitos de centro e centralidade ocorre a partir 
da noção de estruturação urbana. Este, mais dinâmico e expressando um processo, compreende 
a importância dos fluxos que se encontram em movimento no território. Considera a centralidade 
a partir dos fluxos que gera, seja de pessoas, de automóveis, de capitais, de decisões, de 
informações e mercadorias. Considera-se esta abordagem importante para a compreensão que 
se pretende ter do bairro de Campo Grande. 

Nesta conformação espacial com o processo de descentralização e dispersão, observou-
se também o espraiamento urbano. De acordo com Tourinho (2007), o centro perdeu 
centralidade para novas áreas, porém, não perdeu a sua centralidade, continua sendo Centro 
não apenas em sentido operativo e funcional, mas também por aspectos simbólicos e formais, 
além de funcionais. Ainda, o centro, e as demais áreas polarizadoras constituem o mesmo 
sistema por causa do crescimento da cidade de forma contínua e interligada, portanto, são 
complementares. Neste contexto, centralidade identifica um espaço urbano que pode conter em 
si condições necessárias para existência de concentração de fluxos diversos (riquezas, 
decisões, pessoas, bens). 

Da mesma forma, em uma pesquisa abordando a (re)produção do espaço urbano 
carioca, Ferreira (2007) disserta quanto as recentes modificações no que diz respeito à 
flexibilização da produção, do produto e das relações de trabalho participando na reestruturação 
da cidade do Rio de Janeiro. O autor percebe as mudanças em andamento entre as 
centralidades. Desta feita, observa que o bairro do Centro manteve a gestão pública e do setor 
de serviços, também, toda forma de comércio, permanecendo o centro financeiro e gestão da 
cidade. Embora destaque que, há dúvidas quanto se a área central do Rio de Janeiro ainda 
concentra a maioria das sedes localizadas nesta cidade em virtude de “uma nova espacialidade 
que nos permite pensar em sedes empresariais para além da área central carioca” (p. 222) 
exemplificada pelas crescentes construções imobiliárias destinadas a gestão de negócios e as 
deslocações de muitas empresas que saíram da Área Central para os centros empresariais 
localizados na Barra da Tijuca. Nota ainda, a ação dos agentes sociais que reproduzem o urbano 
ao fomentar novas funções para o Centro carioca através da: ocupação de muitas salas nos 
prédios desta localidade por filiais de universidades privadas; a revalorização cultural do Centro; 
a permissão para a afirmação da função residencial. Sendo assim, a cidade do Rio de Janeiro é 
“construída, desconstruída e reconstruída indefinidamente”. Em suas palavras: “O Centro do Rio 
de Janeiro perde empresas, mas adquire novas funções” (p. 225, 227). 

Para Corrêa (1999) o movimento de descentralização teve como “(...) fatores 
condicionantes: crescimento espacial e demográfico da cidade aliado às facilidades de 
transporte, infraestrutura implantada, qualidades atrativas do sítio e amenidades”. Pode-se 
destacar, neste contexto acima apresentado, o papel dos meios de transporte mais flexíveis 
como ônibus, caminhão, automóvel, que propiciaram uma mobilidade de forma mais espraiada, 
diferente da forma mais rígida dos transportes sobre trilhos, como bonde, trem e metrô (p. 46). 

Então, podemos nos remeter novamente a Harvey (op. cit.) quanto ao espaço relativo – 
a relação entre objetos, o espaço só existe porque se relaciona com outros. Este modo de 
conceber o espaço se relaciona com localizações e articulação entre estas. Para o autor, há 
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vários quadros que podemos fazer uso para entendermos determinados aspectos, de modo que 
o espaço é relativo porque depende da escolha do quadro referencial e do objetivo do 
observador. Permite o estudo das localizações diferenciadas e os fluxos entre estas, porém, 
necessita de regras muitas vezes sofisticadas, leis e modelos predeterminados para poder 
analisar determinado fenômeno ou processo. 

Outra perspectiva apontada por Harvey diz respeito ao espaço relacional – um objeto só 
existe enquanto contém e representa nele mesmo, relações com outros objetos. É a avaliação 
do espaço a partir do processo, implica a idéia de relações internas e influências externas que 
são internalizadas num processo específico e através do tempo. Trabalhar com a perspectiva 
relacional e considerar as postulações políticas do espaço em Lefebvre (2008) possibilita 
perceber as centralidades como um jogo de relações de forças e poder em sentido econômico e 
político, podemos dizer, jogos de forças hegemônicas, assim, estes são hierarquizados. Em 
sentido relacional, são hegemonizados ou hegemonizadores, capazes ou não de atrair 
atividades, elementos, fluxos, de acordo com suas estratégias e forças econômicas e políticas. 
Desta feita, tira o foco do produto para a produção do espaço através das relações sociais. 

Cabe ressaltar que as diversas maneiras de conceituar centro e centralidade não são 
excludentes. Podemos notar um embasamento nas diversas perspectivas e maneiras de 
conceituar o espaço, conceito-chave da geografia. Retornando a Harvey (2006) ao perceber o 
espaço como absoluto, relativo e relacional, podendo ser um ou todos simultaneamente 
dependendo das circunstâncias e consideração das práticas sociais em estudo. Houve reflexão 
quanto ao espaço relacional para perceber a empiria em Campo Grande. Porém, diante do que 
será exposto, a perspectiva que melhor expressa a presente pesquisa diz respeito ao espaço 
relativo. 

A partir da década de 80, observam-se novas nuances conceituais levando em 
consideração aspectos sociais, culturais e simbólicos da cidade. Mello (2001) cita vários tipos de 
centralidade como expressão de diversas nuances e escalas: “(...) são lugares centrais porque 
atraem usuários e irradiam idéias e significados” (p.113). 

O autor supracitado comenta a corrente humanística em que destaca a noção 
etnocêntrica com respeito aos lugares centrais. Esta pode ser vivenciada em diversas escalas, 
desde o indivíduo até a cidade, a pátria. Tem a ver com a vivência, identificação e afinidade. 
Quanto a isto, escreve que estes são: “(...) lugares vividos diretamente, impregnados de 
experiência do passado e do presente, resumem as qualidades imprescindíveis para o 
desenrolar das atividades cotidianas” (p.115). Ainda, comenta a explosão de centralidades e 
entre os exemplos explanados pelo autor podemos citar: as centralidades permanentemente 
rotativas; centralidades contrastantes que reúne na mesma área diferenças consideráveis; e a de 
confinamento, o Shopping Center, apropriado para estes tempos de isolamento social devido ao 
medo. (p.120, 121). 

Neste instante é mister que nos voltemos para o processo de descentralização das 
atividades econômicas e de serviços. Para Mello (2001, p. 117) o aparecimento de centralidades 
como os subcentros 

 
(...) facilita a vida das pessoas ao oferecer as condições necessárias para a compra, troca, 
venda e obtenção de bens e serviços nos subcentros próximos aos lugares vividos de moradia, 
trabalho e lazer, que atendem as suas respectivas áreas de mercado compostas por bairros das 
redondezas. 

 
Sendo assim, o autor complementa a respeito do centro do Rio de Janeiro, que este “(...) 

hoje, não se constitui ponto de referência primordial para a maioria de sua população, que pode 
oferecer e buscar bens e serviços necessários (...) nos subcentros espalhados pela cidade” (p. 
117). 
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O ponto de vista do autor é empiricamente observável, porém, até que ponto a 
hierarquia entre o Centro e os subcentros da cidade do Rio de Janeiro ainda exerce uma 
centralidade na qual motiva intenso fluxo de pessoas para a Área Central motivados 
principalmente por trabalho, lazer e estudo? Esta pergunta é oportuna por destacar as 
diferenciações que são formadas e mantidas através das práticas sociais. 

Consubstanciando o comentário acima podemos citar Kossmann e Ribeiro (1984) ao 
ressaltar que os bairros que se tornaram subcentros na cidade carioca não se encontram 
nivelados e sim, são hierarquizados ou especializados, observando ainda que no centro da 
cidade permanece a sua hegemonia por concentrar atividades financeiras e de gestão, dos 
serviços públicos etc. Sendo assim, “o centro da cidade ainda detém uma quantidade expressiva 
de empresas e filiais, além dos seus escritórios centrais e administração, exercendo a função de 
controle e decisão” (p. 200). Porém, exerce atualmente novas funções, como educacional e de 
lazer, em virtude do processo de refuncionalização de muitos prédios que antes se localizavam 
escritórios e sedes empresariais, como foi explanado anteriormente. 

Cabe ressaltar neste momento que, este panorama teórico serve para mostrar a 
diversidade das abordagens do tema Centralidade. Entretanto, neste trabalho optamos por fazer 
uma leitura pouco marcada pelo viés humanista da análise do espaço geográfico e tentamos nos 
fundamentar mais numa visão dialética espaço-sociedade em que enfatiza tanto o sujeito 
(sujeito/atores sociais da produção do espaço) quanto o objeto (o espaço como condição para a 
vida). 

Em nosso estudo, ao passo que o bairro de Campo Grande afastado da Área Central, a 
princípio tornou-se área de exploração de um capital imobiliário predominantemente não 
regularizado, visto que, observou-se que até a década de 1990 as formas mais comuns de 
construções habitacionais eram em loteamentos clandestinos e irregulares1 (LAGO, 2000) que 
até hoje, muitos ainda não foram regularizados. Somente após a citada década que se observa 
melhor a atuação do setor imobiliário por loteamentos regulares, construção de condomínios de 
casas ou apartamentos e shopping centers. Após isto, houve uma diversificação social através 
de uma especulação imobiliária de cunho formal atrelada à maior regulação do uso do solo pelo 
poder público e sistema financeiro de habitação contribuindo para uma maior ocupação da 
classe média. Se por um lado, no decorrer do tempo, a área em estudo se encontra segregada 
espacialmente2, por outro lado a expansão da própria cidade, a quantidade populacional, a 
acessibilidade conferida por sua rodoviária e estação ferroviária, e a proximidade com outras 
áreas habitadas, possibilitaram ao bairro condições para a localização de um importante centro 
comercial e de serviços que, pode-se buscar sua área de influência através dos fluxos de 
transporte diário. 

Pretende-se ainda analisar dois fatores importantes: a disponibilidade de atividades de 
comércio e serviços em Campo Grande em comparação com outras áreas da cidade do Rio de 
Janeiro e, como a rede de transporte disponibilizado pelo centro mais dinâmico do bairro pode 
revelar suas interações. O primeiro fator será considerado na parte que se segue. 
 

                                            
1
  Foi-nos explicado em trabalho de Campo na Gerência de Fiscalização e Loteamento, órgão que faz 

parte da Secretaria Municipal de Urbanismo com sede em Campo Grande, que, loteamento clandestino 

refere-se à ocupação feita sem PAL (Projeto Aprovado de Loteamento) concedido pela prefeitura que 

estabelece vários parâmetros quanto a que, como e onde construir, ou seja, está a margem da legislação. 

Já o irregular teve um PAL inicial para determinado uso, porém, a propriedade foi desmembrada sem 

autorização e loteada sem um novo PAL. Junto com as favelas, que possuem uma composição 

diferenciada, estes três: favelas, loteamentos clandestinos e irregulares são parte do mesmo grupo de 

ocupações sem o devido ordenamento pretendido pela prefeitura. São as chamadas Áreas de Especial 

Interesse Social (AEIS), segundo o PEU de Campo Grande, alvo do interesse público em promover 

regularização urbanística e fundiária. 
2
 Ver: MENEZES (2004). 



7 
 

Campo Grande e sua centralidade na cidade do Rio de Janeiro 
 
 O objetivo neste momento é considerar a centralidade de Campo Grande em 
comparação com outros centros de comércio e serviços na urbe carioca. Isto porque, conforme 
Santos (1997), as contradições percebidas no espaço são resultados e resultantes num 
processo indefinido em que estão em interdeterminação fatores em dialética: o interno e o 
externo, o novo e o velho, o mercado e o Estado. Sendo assim, para compreendermos o recorte 
espacial em estudo, nos remetemos à sua condição como um resultado na estruturação da 
cidade carioca. 

Estudando a metrópole carioca, Lago (2007a) aponta as seguintes hipóteses: 1ª) de que 
estaria ocorrendo a imobilidade dos trabalhadores junto com a expansão da economia informal 
precária nas periferias (descentralização perversa) por causa da descrença na mobilidade em 
direção ao centro como estratégia de alcançar trabalho. Concomitante a isso, a classe média 
dessas áreas são como trabalhadores e consumidores nos centros econômicos desconectados 
do seu entorno imediato; 2ª) de que estaria ocorrendo uma imobilidade relacionada a um maior 
dinamismo do subcentro aumentando o mercado de trabalho pelos setores médios e uma 
economia informal de serviços de baixa qualificação; 3ª) de que os desocupados nas áreas 
periféricas não teriam condição de se deslocar em busca de trabalho e com necessidade de se 
mobilizar para fora, se manteriam informalmente no seu local. Iremos observar mais adiante o 
exemplo do bairro em estudo de acordo com estas hipóteses. 

Com o fito de comparar o bairro em estudo com outros na cidade do Rio de Janeiro 
retomamos as consecuções quanto ao espaço relativo que expressa a relação entre objetos, às 
localizações e articulação entre áreas. Sendo assim, serão confrontados dados relativos à 
Campo Grande e os seguintes bairros: Barra da Tijuca, Centro, Copacabana, Jacarepaguá, 
Madureira, Méier, Santa Cruz e Tijuca. Estes foram escolhidos por que: 1º) a maioria configura 
em importantes subcentros e, 2º) estão espalhados por toda a cidade do Rio de Janeiro tornando 
possível ser tomados para exemplificar dinâmicas que ocorrem na urbe carioca. A primeira 
comparação a ser feita é com respeito ao número total de habitantes em cada bairro em relação 
ao município, conforme tabela a seguir. 
 
 
        Tabela 1 – Percentual de população por bairro em relação ao município do Rio de Janeiro (Censo 2010) 

Bairros População total Percentual em relação ao Rio 

de Janeiro (%) 

Campo Grande 328.370 5,20 

Santa Cruz 217.333 3,44 

Tijuca 163.805 2,60 

Copacabana 146.392 2,32 

Jacarepaguá 157.326 2,49 

Barra da Tijuca 135.924 2,15 

Méier 49.828 0,79 

Madureira 50.106 0,79 

Centro 41.142 0,65 

Rio de Janeiro 6.320.446 100 

        Fonte: Armazém de Dados da Pref. do Rio de Janeiro (2012). 
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O que podemos depreender é que entre os bairros relacionados, Campo Grande 
apresenta a maior população absoluta com um percentual de 5,20% em relação à cidade do Rio 
de Janeiro. Esta informação é pertinente para outras comparações que serão feitas adiante. 

A partir do exposto, podemos considerar alguns aspectos que nos auxiliam perceber a 
centralidade que o bairro exerce através das atividades de comércio e serviços. Por exemplo, no 
setor de educação: entre as instituições de nível superior nesta localidade temos: a Universidade 
Moacyr Sreder Bastos; a FEUC - Faculdades Integradas Campo-Grandenses; um campus da 
Estácio de Sá e da UNIVERCIDADE. Além destas instituições privadas, há a Universidade 
Estadual da Zona Oeste (UEZO) com seis cursos superiores de formação tecnológica e quatro 
cursos de graduação formal3. Este quadro nos remete a algumas considerações: 1º) A cidade do 
Rio de Janeiro possui mais três unidades de universidade pública, duas se encontram na Zona 
Norte carioca e uma na Zona Sul, demandando deslocamento de outras áreas da cidade, como 
é o caso de Campo Grande – Zona Oeste; 2º) Os cursos oferecidos na UEZO limitam as 
escolhas e possibilidades de muitas pessoas visto que não são oferecidos muitos cursos e não 
abrangem as diversas áreas do conhecimento; 3º) A maior parte das instituições e cursos é da 
rede privada, assim como no restante da cidade, porém, numa formação continuada, os cursos 
de pós-graduação sem custo para o estudante e que lhe possibilite uma inserção melhor nas 
atividades acadêmicas de pesquisa, são oferecidos nas instituições públicas, ou então, em 
universidades privadas distantes. Todo este quadro compromete a possibilidade de mudanças 
sociais internas ao bairro e demandam transportes públicos.  

Foram feitas pesquisas em catálogo telefônico4 com o objetivo de evidenciar o que 
existe nos bairros que estão sendo comparados evidenciando a hierarquia e hegemonia de 
centralidades entre eles. Conforme tabela 2 e gráfico 1, podemos perceber que, em termos 
totais, o bairro de Campo Grande apresenta o maior número de unidades de educação5, 358, o 
que corresponde à 6,06% do total de unidades examinadas para a cidade do Rio de Janeiro. 
Ainda, Campo Grande possui o maior número de escolas públicas, 133. Enquanto que, o maior 
número de escolas particulares encontra-se em Jacarepaguá e a maior quantidade de 
faculdades e universidades está no Centro do Rio de Janeiro, 41. Porém, se relativizarmos com 
o total de habitantes por bairro, Campo Grande encontra-se em sétimo lugar dentre os nove 
bairros analisados com um percentual de 12 unidades a cada cem habitantes (12/100), 
superando apenas Copacabana e Santa Cruz no que diz respeito à educação, respectivamente 
com 10/100 e 8/100. Estas informações são pertinentes para denotar a hierarquia e hegemonia 
de centralidades entre os bairros, permanecendo hegemônico o Centro do Rio de Janeiro com 
um percentual de 89 unidades para cada cem habitantes, seguido pelos seguintes bairros em 
ordem decrescente: Jacarepaguá, Méier, Barra da Tijuca, Madureira e Tijuca. 

 
 
 

                                            
3
 A UEZO funciona na av. Manuel Caldeira de Alvarenga, 1.203, Campo Grande - Rio de Janeiro com os 

seguintes cursos: graduação tecnológica: Tecnologia em Biotecnologia, tecnologia em Análise de 

Sistemas, Tecnologia em Produção de Fármacos, Tecnologia em Processos Metalúrgicos, Tecnologia em 

Polímeros, Tecnologia em Construção Naval; graduação plena: Ciências Biológicas Produção Químico-

Biológica, Ciência da Computação, Farmácia, Engenharia da Produção. Segundo o presidente da ACICG 

(Associação Comercial de Campo Grande), houve empenho dos comerciantes de Bangu para levar a 

referida universidade para o seu bairro, porém, a ação política dos comerciantes de Campo Grande através 

de sua associação conseguiu mantê-la no bairro em um novo endereço no centro que ainda será 

divulgado. 
4
 Foi utilizado o catálogo telefônico eletrônico: www.telelistas. net (2009). 

5
 Como unidades de educação foram escolhidas nos anúncios de catálogo telefônico as seguintes 

categorias: escolas e cursos de idiomas, creches, cursos de pós-graduação, cursos pré-vestibulares, cursos 

supletivos, escolas de educação infantil, escolas particulares, escolas públicas, escolas técnicas 

profissionalizantes, faculdades e universidades, cursos de informática. 
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       Tabela 2 – Percentual de unidades de educação por bairro em relação ao município do Rio de Janeiro 

Bairros Total de unidades de 

educação 

Percentual em relação ao Rio de 

Janeiro (%) 

Campo Grande 358 6,06 

Centro 350 5,92 

Jacarepaguá 336 5,69 

Tijuca 286 4,84 

Barra da Tijuca 213 3,6 

Méier 157 2,66 

Santa Cruz 156 2,64 

Copacabana 151 2,56 

Madureira 101 1,71 

Rio de Janeiro 5.909 100 

        Fonte: Armazém de Dados da Pref. do Rio de Janeiro (2009) e www.telelistas.net (2009). 
 
Gráfico 1 - Percentual de unidades de educação por bairro em relação ao número total da população local (Censo 
2010) 

 

- 
 
     Fonte: Armazém de Dados da Pref. do Rio de Janeiro (2009) e www.telelistas.net (2009). 

 
Outro tipo de serviço que existe no bairro e que gera fluxo demandando o transporte 

público é o serviço de saúde. Conforme tabela a seguir, Campo Grande encontra-se em sétimo 
lugar entre os bairros considerados, no que diz respeito ao número total de unidades de saúde6 
perfazendo 3,10% do total da urbe carioca.  

Em termos totais, Copacabana apresenta o maior número de unidades de saúde 
percebendo 13,30 % do total da cidade do Rio de Janeiro, seguido por: Tijuca (10,48%), Centro 
(9,45%), Barra da Tijuca (6,59%), Méier (4, 37%), Jacarepaguá (3,51%). Por último, estão 
Madureira e Santa Cruz com, respectivamente, 2,11% e 0,58%. Relativizando com o valor total 

                                            
6
 Como unidades de saúde examinadas no catálogo telefônico e que compõe a pesquisa são: clínicas de 

diversas especialidades, assistência médica e odontológica, dentistas de especialidades diversas, 

farmácias, centros e postos de saúde, hospitais particulares, hospitais públicos, laboratórios de análises 

clínicas, médicos de diversas especialidades. 

http://www.telelistas.net/
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de habitantes por bairro, conforme o gráfico a seguir, podemos perceber que, o bairro em estudo 
encontra-se em oitavo lugar, com 0,25%, precedido pelos bairros comentados acima e seguido 
por Santa Cruz com 0,07%. Porém, de acordo com esta proporcionalidade, o Centro demonstra 
o maior percentual (5,87%) seguido por: Copacabana (2,15%), Méier (2,07%), Barra da Tijuca 
(1,74%), Tijuca (1,55%), Madureira (1,03%) e Jacarepaguá (0,84%). 

 
       Tabela 3 – Percentual de unidades de saúde por bairro em relação ao município do Rio de Janeiro 

Bairros Total de unidades de saúde Percent. em relação ao Rio de 

Janeiro (%) 

Copacabana 3169 13,30 

Tijuca 2550 10,48 

Centro 2300 9,45 

Barra da Tijuca 1604 6,59 

Méier 1064 4,37 

Jacarepaguá 855 3,51 

Campo Grande 755 3,10 

Madureira 514 2,11 

Santa Cruz 141 0,58 

Rio de Janeiro 24326 100 

       Fonte: Armazém de Dados da Pref. do Rio de Janeiro (2009) e www.telelistas.net (2009).  

 
Gráfico 2 - Percentual de unidades de saúde por bairro em relação ao número total da população local (Censo 2010) 

 

   
    Fonte: Armazém de Dados da Pref. do Rio de Janeiro (2009) e www.telelistas.net (2009). 

 
Com intuito de percebermos as atividades comerciais e industriais em Campo Grande, 

foi utilizado o relatório de Hasenclever e Lopes (2006). Considerando a XVIII RA de Campo 
Grande, em 2006, segundo a RAIS, esta área possui 3.612 estabelecimentos formais de 
diversos setores industriais, serviços, comércio e construção civil, destes, 3.107 no bairro de 
Campo Grande. Sendo que, a atividade que ocupa a primeira posição com um percentual de 
47,8% do total é de comércio varejista. De acordo com o mesmo documento, na RA de Campo 
Grande observa-se 45.630 empregos formais, ou seja, 2,3% do total no Município do Rio de 
Janeiro, destes, 37.457 no bairro de mesmo nome, 1,9% do total para a cidade carioca. 
Novamente, o setor principal neste respeito, é o do comércio varejista representando 12,2% do 

http://www.telelistas.net/
http://www.telelistas.net/
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total de empregos nesta RA. No total, são empregadas aproximadamente 49 mil pessoas. Isto 
equivale a 28% da população economicamente ativa na XVIII RA. 

No mesmo documento observa-se a distribuição de empregos por grau de escolaridade. 
No que diz respeito ao bairro, do total de postos de emprego que é de 37.457, 14.345 são 
empregados com nível fundamental, ou seja, 40,0%. Para o nível médio é de 18.147, o que 
equivale a 46,5%, nível superior 4.935, 13,3% e de pós-graduado 30, 1,8%. Quanto à 
remuneração, 37.218 postos de emprego estão na faixa salarial até três salários mínimos, 81,6% 
do total. Entre três e cinco salários, 3.243 empregos, 10,8%. De cinco a dez salários, 642 
empregos, 5,0% e acima de dez salários, 726 empregos, 1,6%. 

No que diz respeito ao setor imobiliário, observa-se as diversas construções de 
apartamento em andamento e construções recentes suscitando a percepção de intensas 
alterações na composição social do bairro. Segundo o Relatório de análise do licenciamento no 
1º semestre de 2011 da Coordenadoria Geral de Planejamento Urbano - CGPU, disponível no 
site da Secretaria Municipal de Urbanismo do Município do Rio de Janeiro, o bairro ocupou o 
terceiro lugar em número de lançamentos na cidade. Dos bairros que juntos somaram 80% do 
total de licenciamentos na cidade carioca, Campo Grande ficou em terceiro lugar ratificando uma 
tendência de crescimento populacional da cidade do Rio de Janeiro em direção da Zona Oeste, 
abrangendo a AP 4 da qual Jacarepaguá e Recreio dos Bandeirantes fazem parte e a AP 5, na 
qual Campo Grande se situa. 

 
Gráfico 3 – Área licenciada nos bairros que somaram 80% do total da área licenciada no 1º semestre de 2011 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Urbanismo do Rio de Janeiro (2012). 

Todas estas informações são pertinentes por dois motivos: 1º) observar que as 
mudanças ocasionadas pelas atuais políticas habitacionais, sendo estas uma influência externa 
sobre um espaço interno que apresenta temporalidades diversas numa configuração 
fragmentada e segregada em relação à cidade do Rio de Janeiro, alteram o bairro demandando 
futuras pesquisas; 2º) estas mudanças provocarão um adensamento populacional que poderá 
demandar ainda mais os serviços de transporte público, a não ser que, conforme salientado por 
Lago (2007), esta nova composição não seja conectada ao entorno sendo consumidores e 
trabalhadores em outros centros econômicos, e podemos acrescentar, com mobilidade 
individual, o que adensará o tráfego nas vias públicas. 

Retomando a hipótese da Lago (2007a) de que a diversificação social indica maior 
dinamismo econômico de uma área com uma ampliação do mercado de trabalho mais 
qualificado, isto é evidenciado em Campo Grande em termos, uma vez que se observa nos 
setores de saúde e educação um valor total expressivo de unidades, porém o setor que mais 
emprega e é mais dinâmico é o de comércio que necessariamente não depende de mão de obra 
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mais qualificada, além disso, o setor industrial ainda é pouco expressivo. Como o considerado, 
Campo Grande detém apenas 1,9% dos postos de trabalho na cidade do Rio de Janeiro, em 
relação a sua população economicamente ativa, o número total de postos de trabalho representa 
28%. Além do mais, a grande parte dos empregos está entre os níveis baixo e médio, conforme 
o mencionado relatório de Hasenclever e Lopes (2006) quanto à formação e remuneração, e o 
fato de que a área não absorve a maior parte da população economicamente ativa local. 

Podemos relacionar o pensamento acima com as palavras de Thrift (2007), quando este 
elabora uma proposta para considerar espaço em termos relacionais. O autor observa quanto ao 
que é mais admirável na vida diária em consideração ao “espaço lugar” e os mais diversos 
ritmos particulares do ser é a capacidade de usar novos eventos dos quais tem pouco controle 
para abrir um pequeno espaço nos quais as pessoas se afirmam ainda que debilmente, abrindo 
possibilidades para novas interações. Observa-se em Campo Grande, assim como em toda a 
cidade do Rio de Janeiro, intenso comércio e transporte informal e/ou ilegal, escapando da 
representação do espaço na forma de planejamento e ordenamento urbano como forças 
homogeneizantes. Foram observadas em Campo Grande diversas garagens como terminais de 
vans que, segundo informado pelo responsável local, encontram-se encampadas pela milícia 
local. Tendo acesso a informações parciais, em um dos “terminais” de transporte alternativo 
visitado existiam 13 linhas com uma média de 23 carros por linha rodando em 10 viagens, cada 
viagem equivale ao transporte de 350 passageiros perfazendo um movimento total, deste 
terminal de 80.500 pessoas por dia. 

De acordo com Lago (2007, p. 15), as condições de transporte público relacionado à 
dinâmica imobiliária, são responsáveis pela localização diferenciada de setores sociais no 
espaço. Sendo assim, a acessibilidade desigual, entre outros, é um indicador que permite 
compreender os mecanismos de desigualdades espaciais. A autora esclarece “a 
descentralização virtuosa” de atividades econômicas na periferia do Rio de Janeiro concomitante 
à “descentralização perversa” ligados à especulação imobiliária e a imobilidade por transportes 
individuais ou públicos.  

Após estas considerações, neste momento pretende-se considerar as articulações e 
interações de Campo Grande através do transporte público com intuito de mapeá-las. Embora 
houvesse a análise de diversas modalidades, através dos dados disponíveis, concentrou-se no 
transporte rodoviário. 
 
Campo Grande e suas interações através do transporte público 
 
 Com relação à centralidade, Kossmann & Ribeiro (1984) constataram, através do 
processo de descentralização comercial e de serviços, a formação de subcentros e pequenos 
centros secundários na estruturação do espaço carioca. Pretende-se então demonstrar o 
exemplo de Campo Grande e mapear a área de influência deste bairro como um importante 
subcentro da cidade carioca, através do transporte que é ofertado, seja o regular ou o 
alternativo. 

Segundo a tabela 6 a seguir, podemos inferir a necessidade de saída de pessoas em 
Campo Grande devido a trabalho e estudo. Conforme observado, dos bairros em comparação, 
cerca de 3.968 pessoas são demandantes de transporte público para áreas fora da cidade do 
Rio de Janeiro. Somado ao fato de que, das 173.437 pessoas que compõem a população 
economicamente ativa na XVIII RA de Campo Grande (Tabela 7), há a grande necessidade de 
dirigir-se a outras áreas visto que, conforme demonstrada na seção anterior, nesta região existe 
45.630 empregos formais, ou seja, 2,3% do total no Município do Rio de Janeiro, dos quais, 
37.457 no bairro de Campo Grande, o que equivale a 1,9% do total para a cidade. Estas 
considerações reforçam a demanda de transporte denotando saída de pessoas. Percebemos 
ainda o jogo de centralidade entre os bairros comparados e a pujança da centralidade em 



13 
 

Campo Grande. Todas estas informações demonstram interações espaciais, fluxos e a 
necessidade de transporte público. 
 
Tabela 6 – Pessoas que trabalham ou estudam fora do Rio de Janeiro e residem no Rio de Janeiro por Região 
Administrativa – 20007 

RA Pessoas 

XVIII Campo Grande  3 968 

XIII Méier  3 008 

XV Madureira 2 180 

XIX Santa Cruz 2 077 

VIII Tijuca 1 616 

XXIV Barra da Tijuca  1 395 

V Copacabana  1 203 

II Centro  263 

Rio de Janeiro 42 172 

                      Fonte: Armazém de Dados da Pref. do Rio de Janeiro (2009). 

 

Tabela 7 – População economicamente ativa, por contribuição previdenciária, segundo Região Administrativa – 
2000 (obs.: inclui os não contribuintes) 

RA Total da população economicamente ativa 

XVIII Campo Grande  173.437 

XIII Méier  164.448 

XV Madureira 141.624 

XIX Santa Cruz 102.327 

XXIV Barra da Tijuca  81.523 

VIII Tijuca 78.527 

V Copacabana  73.062 

II Centro  20.013 

Rio de Janeiro 2.319.376 

                       Fonte: Armazém de Dados da Pref. do Rio de Janeiro (2009). 

 
 Em visita ao departamento de coordenação dos terminais rodoviários da CODERTE 
(Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro), o 
Terminal Rodoviário de Campo Grande, localizado na Rua Aurélio Figueiredo, ocupa uma área 
de 7.915m² com 15.024 m² de área construída. Apresenta duas plataformas e 18 pontos com 35 
linhas municipais e intermunicipais e 13 estaduais exploradas por 10 empresas, passam por esta 
unidade cerca de 86.552.000/ano, em média: 8.046.000/mês e 235.870/dia. Das linhas 
municipais que estão disponíveis em Campo Grande 23 são para as redondezas perfazendo um 
percurso entre 25 e 35 minutos de viagem com um custo para o passageiro de R$ 2,75. Seis 

                                            
7
 - Buscaram-se dados mais recentes para as tabelas 6 e 7, porém, não foram encontrados. Diante da 

importância destas informações para as considerações feitas, resolveu-se mantê-las. 



14 
 

linhas com distância entre 50 e 90 minutos a um custo de R$ 2,75 e seis com cerca de 90 
minutos com tarifas de R$ 8,00 ou mais. Ou seja, a maior parte da articulação feita a partir de 
Campo Grande através desta estação rodoviária, tem um percurso mais curto denotando assim 
uma área de influência ao seu redor. 
 Campo Grande através dos transportes rodoviários disponíveis está diretamente 
articulado às seguintes áreas: Bangu, Pedra de Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Santa Cruz, 
Sepetiba, Barra da Tijuca, Marechal Hermes, Centro, Paciência, Fazenda Botafogo, Vila Militar, 
dentro do município, e Itaguaí, Alcântara, Barra Mansa, Volta Redonda, Piraí, Angra dos Reis, 
Petrópolis, São Paulo, Itaperuna, Cabo Frio, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Friburgo, 
Seropédica, Nilópolis, Ilha da Madeira, fora do município. Logicamente, nos itinerários das 
referidas linhas, o número das áreas com as quais o recorte espacial desta pesquisa mantém 
interações é bastante maior. Além disso, temos o transporte ferroviário através do ramal de 
Santa Cruz promovendo a interação deste bairro com os demais da Supervia.   

Neste momento percebe-se que a produção e reprodução do espaço ocorrem mediante 
conflito de interesses, sendo que, os usuários são demandantes, necessitam do transporte 
público a um preço acessível tanto para a sua reprodução como para a reprodução dos meios de 
produção no contexto capitalista, visto que este é tanto trabalhador, ou seja, se encontra inserido 
no contexto da força de produção necessário ao capital, como é consumidor do próprio 
transporte, do comércio e dos serviços disponíveis tanto em Campo Grande como no restante da 
cidade do Rio de Janeiro. O Estado deveria ser o fornecedor deste meio necessário à 
acumulação do capital e um serviço público à população em geral, porém, através de leis, 
apresenta-se como concessor deste ao investimento do capital privado e regulador incentivando 
a concorrência, conforme observado entre os anos de 2009 e 2010 em noticiários quanto à 
concessão do transporte alternativo e tentativas de licitação do transporte formal, assim como 
estudos para uma integração de modalidades. Por fim, o empresário do transporte público lida 
com as demais forças no sentido de cumprir as legislações, fornecer um transporte de qualidade 
e regular, a um preço acessível mesmo diante das maiores distâncias. Percebe-se novamente a 
“fricção da distância” impondo custos à produção e à reprodução dos meios de produção 
(HARVEY, 1994). 

Atualmente temos em andamento a implementação da TransOeste com a modalidade 
BRT (Bus Rapid Transit)8, que ligará os bairros Barra da Tijuca e Santa Cruz, no Rio de Janeiro, 
inaugurado na tarde o dia 06/06/20129.. O evento contou com a presença do governador Sérgio 
Cabral e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a Secretaria Municipal de 
Transportes, todo o percurso previsto na primeira fase da obra será liberado no dia 4 de agosto 
deste ano. No total, o trecho terá 40 km de extensão e 31 estações, atravessando sete bairros 
cariocas (Barra da Tijuca, Santa Cruz, Campo Grande, Inhoaíba, Cosmos, Guaratiba e Recreio 
dos Bandeirantes). A passagem custa R$ 2,75 e só pode ser comprada nas bilheterias das 
estações. O passageiro também pode usar o Bilhete Único carioca. O BRT, segundo a 
prefeitura, deve tirar de circulação 26 linhas convencionais embora, não haja prazo definido para 
os ônibus convencionais pararem de circular. Segundo o prefeito, o trecho Santa Cruz-Campo 
Grande, que foi incorporado ao projeto original somente no ano passado, deve ficar pronto em 
agosto de 2013. A linha terá então em total de 56 km de extensão e 63 estações. Novamente 
nos remetemos a Santos (1997) visto ser esta uma externalidade que ao incidir no espaço 

                                            
8
 Em sua proposta prevê um sistema de ônibus de alta capacidade que provê um serviço rápido, com a 

utilização de corredores exclusivos, embarques e desembarques rápidos, sistema de pré-pagamento de 

tarifa, veículos de alta capacidade, integração modal em estações e terminais. 
9
 Trecho do BRT TransOeste é inaugurado no Rio, Da redação - São Paulo, postado em 06/06/2012 18:00 

h, atualizado em 06/06/2012 18:04 h. http://www.portal2014.org.br/noticias/10069/. Consultado em 

07/06/2012. 

http://www.portal2014.org.br/noticias/10069/
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interno, um resultado de processos anteriores, promove mudanças que necessitam de 
investigações futuras. 

A respeito do transporte ferroviário, segundo a Supervia, na estação de Campo Grande 
é percebida a movimentação de 15.000 passageiros por dia tendo como horários de pico: de 
6:00h às 9:00h e de 17:00h às 20:00h. Embora, buscou-se mais informações tanto no nível de 
transporte ferroviário como rodoviário na forma de dados estatísticos que demonstrassem a 
intensa movimentação de entrada e saída de passageiros observadas nestes horários e as 
direções destas viagens, não foram disponibilizadas em virtude de estarmos diante de um 
conflito de interesses dos agentes envolvidos como citados acima, noticiados freqüentemente e 
por causa da bilhetagem eletrônica que dificulta que as informações captadas sejam 
desmembradas da forma que eram necessárias a esta pesquisa e como foram solicitadas tanto à 
Supervia como às empresas de transportes rodoviários que atuam no referido bairro. Mesmo 
assim, foram feitos mapas que demonstram com quais locais o referido bairro, sendo um 
importante subcentro, mantém suas interações através do transporte disponibilizado. Nestes, 
são exemplificados a maioria das interações de Campo Grande apenas através do transporte 
rodoviário por ilustrar as direções dos destinos dos ônibus e vans que saem seja do terminal 
rodoviário localizado na parte sul, seja nos pontos finais que perfilam a parte norte da linha 
férrea. 

Sendo assim, percebemos Campo Grande como um espaço muito complexo resultante 
de momentos pretéritos, articulado, participando das interações municipais, intermunicipais 
(Mapa 1) e interestaduais (Mapa 2), com um importante centro de comércio e serviços 
demonstrando força em alguns setores no jogo político das iterações, necessitando de novas 
averiguações que dêem suporte a investigação quanto ao modo diferenciado de disponibilidade 
de transporte público pela cidade. 
 
 
Mapa 1 – Interações municipais do bairro de Campo Grande – RJ através dos transportes rodoviários 
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Mapa 2 – Interações intermunicipais e interestaduais do bairro de Campo Grande – RJ através dos transportes 
rodoviários 

 
 

Considerações Finais 
 

Conforme se tentou evidenciar, a localização e a ocupação de Campo Grande 
possibilitaram a formação de um centro comercial e de serviços bastante expressivo que, 
confere para alguns setores locais, força no jogo de interesses políticos evidenciadas em 
algumas ações no que diz respeito às melhorias urbanísticas na sua área central. Por exemplo, 
percebe-se força do setor de comerciários chamando a atenção de políticos em busca de ações 
que favoreçam os seus interesses, percebemos assim, o espaço relacional no jogo político de 
interações. Este fato pode ser observado pelas constantes reuniões promovidas pela ACICG 
(Associação Comercial e Industrial de Campo Grande) com representantes governamentais. 
Apenas para citar alguns exemplos, a associação promoveu na terça-feira 11/05/2012, o XII Café 
com Ideias no qual o palestrante convidado foi Alexander Vieira, Secretário da Ordem Pública, 
que falou sobre a forma de atuação da Secretaria Especial de Ordem Pública (SEOP) e 
instalação que estabelece UOPs (Unidade de Ordem Públicas) na cidade do Rio de Janeiro. 
Esclareceu seus objetivos  e a proposta da instalação de uma dessas unidades com inauguração 
em julho de 2012. Ainda, a visita do Deputado Estadual Luiz Paulo na segunda 24 de Agosto de 
2009, na sede da ACICG para estreitar laços com a entidade de classe dos empresários de 
Campo Grande e discutir assuntos relacionados às infraestruturas necessárias no bairro; 
finalizando, no dia 26 de Maio de 2009 a ACICG recebeu o prefeito Eduardo Paes como 
oportunidade de demonstrar a força da região e mobilizar cobranças por melhorias. Embora 
nesta pesquisa fosse possível perceber a existência de várias associações de moradores, não 
foi pesquisado como tais agem, buscam representação política, possuem força ou não na busca 
e na conquista por interesses locais, ficando esta particularidade como tema instigante para 
próximas investigações.  

Ao refletir nas teorizações feitas por Harvey (2006) quanto ao espaço relacional, 
precisamos entender Campo Grande tendo nele mesmo, relação com outros espaços. O próprio 
autor declara que este modo de examinar o espaço geográfico é um terreno extremamente 

http://www.luizpaulo.com.br/
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desafiador e difícil de trabalhar. Porém, o que foi possível apreender é que o movimento de 
pessoas, bens e serviços fazem lugares em espaços relativos por superar a fricção da distância, 
além disso, podem realçar o espaço absoluto através dos acessos e posição relativa que são 
construídas desencadeando num valor de troca diferenciado. Parcelas de terras também 
conquistam benefícios porque contém relação com outras parcelas na forma de abertura, como 
se tentou demonstrar através da força da atividade de comércio que inclusive causa centralidade 
à Campo Grande. Conforme indicado pelas reflexões teóricas, a intenção foi manter os três tipos 
de espaço traçados por Harvey (2006) em tensão dialética e pensar através da interação entre 
eles. 

Apresentou-se, principalmente pela disponibilidade de transporte público rodoviário, 
perceber as interações espaciais entre o centro comercial de Campo Grande e sua área de 
influência bem como, a atuação do Estado como concessor e coordenador de um serviço público 
essencial à população. Sendo assim, a presente pesquisa respondeu aos questionamentos 
feitos inicialmente tendo a necessidade de focar nos processos socioespaciais que são 
dinâmicos e, portanto, já apresentam necessidade de novas averiguações, demandando novas 
buscas. Entre estas podemos mencionar os projetos em andamento e alguns que já estão 
implementadas de: construção do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro, remodelação do porto de 
Itaguaí, a TransOeste junto com o túnel da Grota Funda para a implantação dos BRTs e a 
Companhia Siderúrgica do Atlântico S/A em Santa Cruz, bairro vizinho a Campo Grande. 

Este quadro é mencionado finalizando o trabalho porque existem novas perspectivas e 
desdobramentos a partir destes momentos que irão reconfigurar todo o jogo político espacial do 
processo de centralidades conforme desenvolvido nesta pesquisa, necessitando assim, de novas 
averiguações de suas espacialidades. A partir disso, podemos suscitar as seguintes questões: 
com a possibilidade de utilizar as informações do censo de 2010 e demonstrar as intensas 
mudanças já percebidas no bairro de Campo Grande por causa do atual momento de 
especulação imobiliária, como a estrutura pretérita na cidade do Rio de Janeiro e internas ao 
bairro em estudo influenciam na reestruturação do espaço enquanto uma produção social? A 
centralidade de Campo Grande será ratificada ou suplantada? 

 
Referências 
 
CORRÊA, Roberto Lobato. O espaço urbano. 4.ed. São Paulo: Ática, 1999. 79p. 
 
FERREIRA, Álvaro Henrique de S. A (re)produção do espaço urbano: confrontos e conflitos a 
partir da construção do espaço social na cidade do Rio de Janeiro. In: RUA, João (org.). 
Paisagem, espaço e sustentabilidade: uma perspectiva multidimensional da geografia. Rio de 
Janeiro: Ed. PUC - Rio, 2007. p. 195 – 236. 
 
FRÓES, José Nazareth de Souza e GELABERT, Odaléa R.E. Rumo ao Campo Grande: por 
trilhas e caminhos. Rio de Janeiro: [s.n.], 2004. 235 p. 
 
HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. São Paulo, Brasil: Edições Loyola, 1994. p. 195-218. 
 
__________. Spaces of global capitalism. Towards theory of uneven geographical 
development. London: New York, 2006. p. 117 – 148. 
 
HASENCLEVER, Lia e LOPES, Rodrigo. Análise dos dados de estabelecimento e emprego 
segundo as Regiões Administrativas (RA) e bairros da Zona Oeste – Campo Grande. 
Mimeo, 2006. 
 



18 
 

KOSSMANN, Hortense & RIBEIRO, Miguel Ângelo. Análise espacial das cadeias de lojas do 
comércio varejista no Rio de Janeiro. In: Revista brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, 46(1): 
197-219-8, jan./mar. 1984. 
 
LAGO, Luciana Corrêa do. Desigualdades e segregação na metrópole: o Rio de Janeiro em 
tempo de crise. Rio de Janeiro: Revan: Fase, 2000. 240 p. 
 
__________. Repensando a “periferia” metropolitana à luz da mobilidade casa-trabalho. 
Trabalho apresentado no XXXI Encontro Anual da ANPOCS, Caxambu, MG. 2007. 
 
__________. Trabalho, moradia e (i)mobilidade espacial na metrópole do Rio de Janeiro. 
Cadernos Metrópole nº 18. P 275-293, 2º semestre, 2007a. 
 
LEFEBVRE, Henri. Espaço e política. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 192 p. 
 
MELLO, João Baptista Ferreira de. Explosões de centralidades na cidade do Rio de Janeiro. In: 
MARAFON, Gláucio José, RIBEIRO, Marta Foeppel (orgs.). Estudos de Geografia Fluminense. 
Rio de Janeiro: Livraria e Editora Infobook Ltda., 2001. p. 112-126. 
 
MENEZES, Vânia Regina da Silva. A segregação espacial pela ótica do transporte urbano: o 
exemplo do bairro de Campo Grande – RJ. 2006. 81 p. Monografia (Especialização em Políticas 
Territoriais no Estado do Rio de Janeiro) – UERJ, Rio de Janeiro, 2006. 
 
SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado. 5.ed. São Paulo, Hucitec 1997. 116. 
 
SMITH, Neil. Desenvolvimento desigual, natureza, capital e produção do espaço. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. 
 
SMU. Análise do Licenciamento no 1º semestre de 2011. Disponível em: 
<http://www.rio.rj.gov.br/smu>. Acessado em: 10 de maio de 2012. 
 
THRIFT, Nigel. Space: the fundamental stuff of Human Geography. In: HOLLOWAY, Sarah L.; 
RICE, Stephen P.; VALENTINE, Gill. (Eds.). Key Concepts in Geography. 6 ed. London: Sage, 
2007. p. 95-108. 
 
TOURINHO, Andreia de Oliveira. Do centro às novas centralidades: uma trajetória de 
permanências terminológicas e rupturas conceituais. In: GITAHY, Maria Lúcia Caira; LIRA, José 
Tavares Correia de (Orgs.). Cidade: impasses e perspectivas. Arquiteses vol. 2. São Paulo, 
FAUUSP/FUPAM/Annablume, 2007. p.11 – 28. 
 
 


