
 

 

 

 

MODOS DE VER E DE PENSAR O PATRIMÔNIO 
AGROINDUSTRIAL: A USINA CAMBAHYBA 

REFLETIDA ATRAVÉS DE UM ÁLBUM 
FOTOGRÁFICO 

  

 

 Marcelo Carlos Gantos 
mcgantos@hotmail.com 

 
 

LABORATÓRIO DE ESTUDOS DO ESPAÇO ANTRÓPICO 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 



Modos de ver e de pensar o Patrimônio Agroindustrial: A Usina 

Cambahyba refletida através de um álbum fotográfico.

RESUMO

Baseados numa experiência de arqueologia visual das Usinas de açúcar do Município 

de Campos do Goytacazes (RJ) o artigo propõe re-compor e interpretar através do uso 

da fotografia e do conhecimento histórico, fragmentos do patrimônio agroindustrial do 

Norte Fluminense elaborados durante a primeira metade do século XX, subsidiando o 

processo de compreensão critica do fenômeno da desindustrialização recente do setor 

e suas conseqüências paisagísticas, sociais e culturais no âmbito local.  O texto narra 

a  importância  dada  ao  processo  de  descoberta,  identificação,  tratamento, 

contextualização  histórica  e  leitura  de  dois  álbuns  de  fotografia  industrial 

correspondentes a Usina Cambahyba. Discute-se a noção de álbum e seu uso como 

fonte iconográfica, monumento e artefato cultural  dotado de um singular regime de 

visualidade que define um modo conceber,  representar e de ver o passado e sua 

herança material e imaterial na conservação de uma identidade regional. Finalmente, 

se comenta as relações possíveis e os limites e desafios entre as visões elaboradas 

sobre o passado e os dilemas do presente associados à problemática da valorização 

do Patrimônio como campo de conhecimento e a agenda política contemporânea.

Palavra chave:

 Patrimônio Agroindustrial – Fotografia - Cultura Visual - Açúcar
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Pontos de partida 

O  trabalho  se  propõe  aproximar  ao  do  domínio  do  Patrimônio  Agroindustrial  a 

discussão  sobre  a  potencia  heurística  da  fotografia  como fonte  de  elaboração  de 

modos de ver  e as implicâncias destas configurações na formação de uma matriz 

cultural dentro de uma comunidade especifica. Como esta problemática se relaciona 

com o tema do Patrimônio Agroindustrial? Partimos do suposto que a noção modos de 

ver indica um jogo de discursos e de práticas sociais que constituem formas distintivas 

de compreender a experiência visual de um coletivo em circunstâncias historicamente 

específicas.  Assim,  baseados  na  evidencia  do  suporte  fotográfico,  propomos  a 

incorporação e uso da noção de visualidade (regime)como uma ferramenta conceitual 

útil para definir os modos de ver que criam, sustentam ou derrubam  tradições culturais 

coletivas. Argumentamos  que para ver necessitamos de um aprendizado sensorial e 

cultural baseado na experiência empírica e em certas “regras” sociais e dispositivos 

tecnológicos que mediam e estruturam estas experiências no tempo e no espaço. As 

imagens percebidas se imbricarão, ainda, com as circulações de significados e com as 

dinâmicas  dos  afetos,  de  modo  que  as  relações  que  se  estabelecemos  com  as 

imagens são guiadas por uma infinidade de “regras”. Basicamente isto compõe um 

regime  de  visualidade.  Simultaneamente  pressupõe-se  que  analisar  como,  nas 

culturas da visualidade, constroem-se e se agenciam políticas de (in) visibilidade pode 

nos  ajudar  a  descobrir  problemas,  enfoques  e  perspectivas  renovadas  acerca  do 

Patrimônio Agroindustrial.

 

 

Neste  ensaio  concentraremos  nossa  exposição  em  imagens  provenientes  de  um 

antigo  conjunto  de  álbuns  de  fotografias  da  Usina  Cambahyba  recentemente 

descoberto. Defendemos a idéia que as fotografias contidas nestes dois  álbuns nos 

ajudam a definir  um particular  padrão de visualidade de caráter  “epocal”  que pode 

acrescentar um potencial  cognitivo  e narrativo singular  para a compreensão e (re) 

valoração do “mundo do açúcar” no município de  Campos dos Goytacazes, Rio de 

Janeiro, durante o século XX1.  

Nossa hipótese geral  parte do suposto que a fabricação e uso de um conjunto de 

representações iconográficas - coleção ou álbum- define um dispositivo que organiza a 

1 O  trabalho  aqui  apresentado  interpreta  informações  preliminares  provenientes  dos  resultados  dos 
trabalhos de Iniciação Cientifica sobre minha orientação e as respectivas monografias de conclusão de 
curso pertencente a  Frederico Alvim Carvalho e Quésia de Souza Francisco, produzidas dentro GPIOH- 
Grupo de Pesquisa em Imagem, Oralidade e Historia/CCH/UENF.
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experiência  social  de  uma comunidade e  é  fator  constitutivo  de práticas  culturais, 

portanto patrimoniais também. Alguns destes usos se expressam na apropriação de 

conceitos  por  parte  de  certos  sujeitos  ou  grupos  sociais  para  com  eles  nomear 

aspectos do mundo e (re)compor imagens que condensam determinadas intenções 

traduzindo e legitimando visões do mundo2. Estas construções simbólicas operam a 

partir de seus circuitos de consumo e usos sociais para elaborar, fixar e reproduzir 

significados ou “comunidades de sentido”. A recorrência ou naturalização do uso de 

certas  imagens-metáforas  pode  ser  entendida,  também,  como  a  tentativa  destes 

atores  de  “institucionalização”  de  um  discurso  e  de  um  olhar  particular  sobre  os 

fenômenos que denota. 

Partindo destes supostos nos propomos  re-compor parcialmente a traves da leitura de 

um grupo de fotografias recuperadas dos Álbuns da Usina Cambahyba3,  fragmentos 

da história  da agroindústria  de açúcar fluminense no limiar  da primeira metade do 

século XX. Destacamos a conjuntura caracterizada, economicamente, pelo auge da 

indústria açucareira no contexto nacional e, no plano politico, pela consolidação do 

regime do Estado Novo no Brasil suas consequências e implicâncias com o presente 

do setor. Nessa direção apontamos a importância do valor heurístico decorrente  deste 

tipo  de  pesquisas  e  analise  como  metodologia  estratégica   para   ações  de 

interpretação do patrimônio  agroindustrial na região. 

                             

Vista frontal atual do Casarão da Usina Cambahyba. No fundo se percebem as ruínas da planta industrial. 
A foto da direita mostra o atual abandono da outrora moradia da família dos usineiros.

Para  tais  fins  adotamos  e  definimos a  Arqueologia  Visual  como um procedimento 

táctico, composto de métodos e técnicas de pesquisa interdisciplinar consagrados ao 

estudo  das  sociedades  no  tempo  através  de  seus  vestígios  iconográficos.  A 

2 Ver  LIMA, Solange Ferraz de (1977) Fotografia e cidade: da razão  urbana â lógica de consumo: álbuns 
da cidade de São Paulo, 1877-1954, FAPESP, São Paulo. 
3 Os álbuns foram descobertos por casualidade abandonados numa prateleira nas ruínas da casa grande 
desta indústria em outubro de 2003 durante uma jornada de trabalho de campo no marco das atividades 
propiciadas dentro da  disciplina  “Historia, Memória e Imagem”  ( Mestrado em Politicas Sociais da 
UENF).
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Arqueologia Visual aqui proposta não define, stricto senso, um saber disciplinar. Pelo 

contrario, ela propõe uma estratégia cognitiva plural e aberta, de descoberta, leitura e 

re-escritura  de  um  discurso  imagético  localizado  nas  margens  do  cânon  ou  da 

positividade historiográfica tradicional. Exterioridade que nos beneficia e mediante a 

qual expressamos a necessidade epistemológica de deslocamento do lugar do sujeito 

cognitivo para o do sujeito antropológico, adotando a modalidade de ler e interpretar, 

neste caso as imagens dos Álbuns, como textos-discursos produzidos pelo homem em 

determinadas condições sem descuidar, tampouco, a idéia da existência paralela de 

praticas não discursivas e da  forca do desejo e da vontade, vistos como motores da 

experiência humana. 

Na trilha de Foucault, nossa  proposta de Arqueologia Visual quer oferecer a chance 

de  acesso  a  uma experiência  atual  de leitura,  nesta  oportunidade de um singular 

álbum de fotografias sobre o mundo do açúcar do Rio de Janeiro, subsidiando  novas 

possibilidades  interpretativas  para o patrimônio agroindustrial fluminense. Propomos 

que  o  álbum,  enquanto  arquivo  e  artefato  cultural,  funcione  como  um  verdadeiro 

“sistema  geral  da  formação  e  transformação  dos  enunciados”(1995:235).  Isto  é: 

interpretar seu discurso visual como objeto  inscrito  no que Foucault chamou a “ordem 

do arquivo”.  Deste modo a noção de  álbum será equiparada a de uma “formação 

discursiva”, constituída por um conjunto de objetos visuais que configuram um espaço 

articulado de relações possíveis (textuais; intertextuais; contextuais;  institucionais e 

subjetivas)  aptas  para  interpretar  o  passado.  A opção  por  uma arqueologia  visual 

respondeu  a  possibilidade  de  (re)  ordenamento  da  leitura  dos  enunciados  auto 

produzidos a traves de um Álbum pela elite açucareira fluminense sobre o “mundo das 

usinas” campistas e suas repercussões atuais. Tais enunciados ali expostos podem 

ser atualizados é enriquecidos somando-lhes a dimensão diacrônica e sociocultural da 

interpretação. Postulamos que esta abordagem contribui a desvelar como uma ordem 

social se produz, sustenta e  (auto) representa. Nesse sentido a idéia de Arqueologia 

esta concebida então como uma pratica  de re-escritura,  isto é uma transformação 

pautada da descoberta.

Do  ponto  de  vista  técnico  este  trabalho  evidencia  o  processo  de  descoberta, 

higienização,   digitalização4 e decoupagem5 de um álbum de fotografia industrial e seu 

4 Segundo Rubens Ribeiro   “  a  digitalização é  um adequado sistema de  recuperação de  conteúdos 
informacionais  são condições básicas para o acesso  e para a universalização, fortalecendo  assim, as 
condições necessárias à ampliação  da consciência relativa  à possibilidade de conhecer e agir  num 
determinado contexto” (SILVA, 2002: 222) 
5 De Acordo ao "Dicionário teórico e crítico de cinema" de  Jacques Aumont e Michel Marie,  o termo 
decoupagem  começou  a  ser  usado  em  cinema   com  a  padronização  da  realização  dos  filmes,  e 
designava  a  princípio  um instrumento  de  trabalho,  o  "roteiro  decoupado"  ou  "roteiro  técnico",  último 
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uso enquanto  fonte  histórica  e  artefato  cultural  portador  de um singular  regime e 

padrão de visualidade epocal, chave para o entendimento de uma cultura patrimonial 

modelada  pelo excesso  e  o  poder  produzido  pela  riqueza  do  “ciclo  do  açúcar” 

fluminense.

Notas sobre o açúcar no Brasil 

Originaria  da  India,  a  cana-de-açúcar  foi  introduzida  pelos  portugueses  no  Brasil 

durante os primórdios do século XVI estendendo-se desde São Vicente em direção a 

região Nordeste e posteriormente para o sudeste num ciclo de quase três séculos de 

sucesso. Ao longo da experiência colonial a economia do açúcar modelou e conservou 

três traços distintivos: a monocultura, o latifúndio e o trabalho compulsório, aspectos 

estes que configuraram o que Caio Prado Júnior (1945) sintetizou como a “grande 

exploração rural”,  célula fundamental  da economia agrária  do Brasil.  Sobre ela se 

aplicou ate finais do século XIX  o regime de trabalho de plantation que redundou no já 

clássico  “escravismo  colonial”  (GORENDER,  J.  1985:  78).  O  referido  sistema 

apresentou características bem definidas na colônia, tais como a especialização na 

produção  de  um  produto  destinado  ao  comércio  internacional;  a  organização  do 

trabalho  compulsório  voltado  para  produção  em  grande  escala,  com  elevado 

investimento  e  a  indispensável  interação,  no  mesmo  estabelecimento,  do  cultivo 

agrícola, da pecuária e de um complexo beneficiamento do açúcar. 

Nos primórdios do século XVI o núcleo do sistema produtivo açucareiro no Brasil  foi o 

engenho-bangüê6. Originariamente eram denominados assim os locais destinados à 

fabricação  de  açúcar,  propriamente  a  moenda,  a  casa  das caldeiras  e  a  casa  de 

purgar.  Posteriormente  foi  integrada a esfera do engenho tudo quanto pertencia  à 

grande  propriedade  incluindo  as  plantações.  Sobre  o  comando  do  Senhor  de 

Engenho,  conviveram neste  microcosmo,  alem do espaço propriamente industrial  a 

chamada  casa-de-engenho ou moita (a fábrica), a casa grande (casa do proprietário), 

a  senzala  (lugar  onde  ficavam  os  escravos),  as  instalações  acessórias,  como  as 

oficinas  e  estrebarias,  a  capela,  os  canaviais,  as  pastagens  e  as  culturas  de 

subsistência. 

estágio do planejamento do filme, em que todas as indicações técnicas eram colocadas no papel para 
organizar e facilitar o trabalho da equipe. A partir dos anos 1940, a palavra decoupagem migra do campo 
da realização para o da crítica, passando a designar a estrutura do filme como conjunto ordenado de 
planos, tal como percebido pelo espectador atento.

6 O engenho São Jorge (1533) mandado a construir por Martim Afonso de Sousa na Capitania de São 
Vicente é o primeiro deste tipo reconhecido no Brasil
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                                         Engenho com capela. Pintura de Frans Janszoon Post (1612 – 1680)

Os engenhos, geralmente, se localizavam a beira de um rio, um ponto favorável de 

acesso às matas e canaviais e também para o escoramento da produção7. Assim o 

engenho  constituiu  um subsistema espacial  integrante  de  um sistema mais  amplo 

composto  por:  a)  o  espaço  pastoril  sertanejo  fornecedor  de  alimentos  (carnes)  e 

matérias-primas (couro) para utensílios e artesanatos; b)  as pequenas lavouras de 

subsistência,  que  o  supriam  em  caráter  suplementar  de  alimentos;  c)  os  centros 

urbanos, que atuavam como catalisadores do sobretrabalho produzido na colônia para 

a  metrópole  portuguesa  e  supridores  de  créditos  e  mercadorias;  d)  as  praças 

africanas, fornecedoras da mão-de-obra escrava; e) os centros europeus, mercados 

de açúcar e fornecedores de manufaturas e serviços diversos. 

Nesse esquema produtivo serviam ao senhor do engenho um coletivo hierarquizado 

formado pelo mestre de açúcar, um banqueiro, um contra-banqueiro, um purgador, um 

caixeiro no engenho e outro na cidade, feitores nos partidos e roças, um feitor-mor do 

engenho, um sacerdote capelão e, além dos escravos que cuidavam da fazenda e da 

casa,  vários  outros  ofícios:  barqueiros,  canoeiros,  calafates,  carapinas,  carreiros, 

oleiros, vaqueiros, pastores e pescadores. Foi sobre esta base produtiva e social que 

se organizou o mundo do açúcar brasileiro, narrado e celebrado por  Gilberto Freyre 

(1943)  e  cujos  traços,  embora  adaptados  e  re-significados  conjunturalmente,  se 

perpetuaram na base material  e  na estrutura de sentimentos do mundo do açúcar 

campista.  Este  modelo  aqui  abreviado,  a  pesar  de  suas  mutações  históricas,  se 

conservou  e  reproduz  ao  longo  do  Norte  Fluminense  como  uma  poderosa  matriz 

material  e  mental  de  dominação/subordinação  e  sociabilidade  fundada  num eficaz 

dispositivo de  reciprocidades que as usinas e os usineiros, no decorrer do século XX, 

mantiveram e “modernizaram” ate seu ocaso recente. 

7 Capistrano de Abreu lembra que “os engenhos estavam todos na mata, o que se explica pela maior 
fertilidade dos terrenos bem vestidos e pela abundância da lenha, necessárias às fornalhas” (ABREU 
1982: 241)
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O açúcar em Campos 

Atribuem a Pero de Góis, fundador da Capitania de São Tomé, adentrado o século XVI 

o pioneirismo da introdução da cultura da  cana-de-açúcar no norte fluminense8.

Mapa de Luís Teixeira (c. 1574) com a divisão da América portuguesa em capitanias. 

A noticia  do  primeiro  engenho  de  açúcar  na  região  do  norte  fluminense  data  de 

meados  do  século  XVII,  com  a  fundação  do  engenho  de  São  Salvador  (1650). 

Entretanto  a  cultura  da  cana-de-açúcar  apenas  vingaria  um  século  após  com  a 

retomada da Capitania por parte da Coroa portuguesa9. Nesse momento se inaugura a 

cultura  da  cana-de-açúcar  na  planície  goitacá,  sobrepujando  a  criação  de  gado, 

empurrada para o interior da região e “sertões” de São João da Barra. A partir  do 

incremento  dado  à  lavoura  açucareira,  a  planície  passaria  a  prosperar  atingindo 

proporções significativas na virada do século XVIII para o XIX, o que iria modificar  a 

base estrutural  da sociedade norte-fluminense (OSCAR,1985:  47).  Os senhores de 

engenho da região começavam assim a ganhar relevância econômica e política. A 

partir  do  final  do  século  XVII  uma forte  crise  da produção no Nordeste  brasileiro, 

8 Augusto de Carvalho deixa evidenciado isto na transcrição das Cartas de Pero de Góis a Martim Ferreira 
e ao próprio rei D. João III: “Escrevo-lhe isto para que o saiba: neste rio (Managé – atual Itabapoana),  
como digo, determino fazer nossos engenhos d’água...  e fazer com os índios muita fazenda, a saber: 
plantar uma ilha que já tenho pelos índios roçada de canas, e assim fazer toda quanta fazenda puder 
fazer, para que, quando vier gente, ache já que comer, e canas e o mais necessário para os engenhos... 
E tenho-os em casa, e em lugar seguro, e de onde o açúcar não pode ser mau, senão o melhor da costa, 
pelo porto ser muito bom e experimentado por nós já.”  (1888: 56)
9 Jorge Renato Pereira Pinto, afirma que eram tantas as desavenças entre brancos e índios que Pero de 
Góis por volta de 1548 retornaria ao Reino, pois que anos “depois de ter chegado, o que restava eram 
dívidas,  ruínas  e  desolação;  aquilo  que  havia  construído  e  consolidado,  fora  irremediavelmente 
destroçado” (1995: 39).
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determinara o auge da lavoura da cana-de-açúcar no norte fluminense confirmando 

sua vocação histórica10. 

Açúcar e poder: Do Barão ao industrial Usineiro 

      Registro de Debret - Início do século XIX no Rio de Janeiro.

O  século  XIX  representara  a  cume  da  produção  açucareira  campista,  graças  à 

introdução  das  inovações  tecnológicas  e  de  gestão  provenientes  da  revolução 

industrial e de técnicas agrícolas aplicadas no plantio e na fabricação do açúcar. A 

partir da década de 1850 e até finais do século XIX Campos experimentara um surto 

de desenvolvimento sustentado da agroindústria do açúcar, integrado a produção de 

aguardente e café, produtos típicos da região do Vale de Paraíba. Neste momento 

surge na cena à figura de um ator social  chave da historia do norte fluminense: o 

“Barão do açúcar”11,  artífice do boom  econômico do açúcar e da formação de uma 

elite de poder que alcançará em poucos anos a hegemonia  do que denominamos o 

processo civilizatório açucareiro fluminense12. 

Paralelamente ao portentoso investimento induzido pelos cofres do governo Imperial 

de  Pedro II  para o desenvolvimento  empresarial  dos grandes engenhos centrais13, 

modernas fábricas de moagem de cana de propriedade particular e caráter semi-oficial 

que se transformariam grandes centros de produção e de consumo, desaparecerão 

10 Até 1769 segundo comenta Auguste de Saint-Hilaire  haviam existido  em Campos mais de 56 usinas 
de açúcar passando em 1778 para 168; de 1779 a 1801 aumentou para 200; 15 anos mais tarde ele 
cresceu para 360 e enfim em 1820 havia no distrito 400 engenhos e cerca de 12 destilarias (1941: 398).
11 Os grandes senhores de engenhos de Campos, de São Fidélis, de Macaé em consideração aos 
serviços prestados à economia nacional foram reconhecidos pelo governo imperial durante o século XIX 
com  a concessão  de  títulos nobiliários.
12 Entendemos este processo como uma forma histórica peculiar  decorrente da emergência da sociedade 
burguesa no Brasil  e da absorção sui  generis  desta forma de organização social  pelos  homens do 
açúcar fluminense. 
13 Na região norte fluminense foram montados três  Engenhos Centrais: Engenho Central de Quissamã 
(1877) o primeiro da América do Sul; Engenho Central de Barcelos (1878); Engenho Central de Pureza 
(1885)  São Fidélis. Essas “modernas”  unidades  industriais,  voltadas para  a produção de açúcar  em 
grandes volumes a partir da cana, tiveram a missão de substituir os tradicionais Engenhos à tração e a 
vapor que haviam caracterizado essa primeira etapa da industrialização no Brasil
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paulatinamente as velhas engenhocas cujos proprietários submetiam-se à condição de 

fornecedores  de  cana-de-açúcar  para  os  engenhos.  Nesse  contexto  de  mudança 

industrial  do  mundo  do  açúcar  surgiram  as  chamadas  usinas e  com  elas  os 

“usineiros”, co-protagonistas  deste processo. 

Casa da Fazenda Quissamã. Pintura de Charles Ribeyrolles (1863)

Foi  no  ultimo  quarto  do  século  XIX  que  atraídos  pelo  clima  político  favorável,  às 

oportunidades que o mercado mundial oferecia e às vantagens comparativas da região 

para a monocultura da cana, se instalou em Campos dos Goytacazes um grupo de 

empresários estrangeiros de origem francesa que projetaram e construíram na região 

de unidades industriais açucareiras menores. A elas denominou-se usine14 - termo de 

origem  francês  que  deu  origem  às  “usinas”15 sucroalcooleiras.  Estas  ofereciam 

características  idênticas  a  uma  Grande  Central,  mas  com  um  fator  diferencial 

fundamental:  funcionavam  com  um  estoque  bem  menor  de  matéria-prima.  Dessa 

forma, a cana-de-açúcar demandada pela usine, poderia passar a ser abastecida pelo 

próprio dono dessas unidades,  ficando nas mãos deles o controle integral  de todo 

processo produtivo que ia até seu escoramento final para exportação. 

Esta mudança paradigmática delineará a estrutura constitutiva deste novo grupo de 

poder emergente: os usineiros, que passará a se configurar rapidamente como a nova 

classe dominante da região e do pais, montada na modernização do setor e no surto 

de negócios  de setor.  Considerados  como modernos empresários do açúcar,  por 

vezes  “homens  feitos  a  se  mesmo”  -como  exemplifica  a  trajetória  meteórica  e 

paradigmática  de  Bartolomeu  Lisandro16-  ou  sustentados  por  estratégicas  alianças 

14 “fr.  Usine (1732):  estabelecimento industrial munido de máquinas; loja, ateliê, oficina”. In: Dicionário 
eletrônico  Houaiss. A primeira  delas  instalada  no  Brasil  foi  a  Usina  do  Limão  (1879)  localizada  em 
Campos.  Os  donos  destas  usinas  eram,  majoritariamente,  produtores  autônomos  proprietários  de 
lavouras que haviam enriquecido com seus antigos engenhos e que não dependiam dos investimentos 
governamentais em função da disponibilidade de capitais no mercado e o crédito no exterior obtido graças 
ao ciclo ascendente do comercio externo.

15 Por isso as indústrias de açúcar e de álcool em Campos receberam o nome de usinas, enquanto no 
nordeste ainda são chamadas de Engenhos, apesar de estes serem, assim como as usinas, versões 
“modernas” dos antigos engenhos do período colonial.
16 Proprietário do tradicional complexo industrial da Usina São João e uma das figuras mais eminentes 
dos novos empresários do açúcar do século XX. Na sua autobiografia inédita conta o itinerário pelo qual 
chegou a construir sua fortuna, fundado no espírito comercial que foi inculcado durante sua infância pelo 
pai, ajudando a sua mãe na venda de “papa de milho” na rua. Já na sua adolescência, tornou-se ativo  
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matrimoniais  com  famílias  tradicionais17 -   os  usineiros  são  alavancados   para  o 

cenário econômico brasileiro  favorecidos pela abundancia de divisas provenientes do 

novo  boom comercial  da  açúcar  e  sua  “comoditização”  financeira  nos  mercados 

mundiais.

                       
Pesagem e encaixotamento de açúcar  (esq.)  e   beneficiamento de mandioca (dir.)  Rio  de 

Janeiro (Jean-Victor Frond, Século XIX )

                    

Dentre  as  inovações  trazidas  pelo  modelo  de  produção  industrial   açucareiro   da 

região, destacamos: a associação de vários empresários e capitalistas em torno de 

uma  mesma  unidade  central  produtiva;  a  dissociação  em  campos  estanques  das 

atividades agrícola e industrial, com o aproveitamento obrigatório das canas-de-açúcar 

produzidas  pelos  proprietários  rurais  agregados  como  fornecedores  à  empresa;  a 

obrigatoriedade da amortização do capital subvencionado; a proibição de ser utilizado 

trabalho  escravo  nas  atividades  fabris  e,  finalmente,  o  direito  de  serem  os 

estabelecimentos diretamente fiscalizados pelas autoridades governamentais (Oscar 

1985:  182).  Este  conjunto  de  mudanças  implantadas,  principalmente,  na  gestão 

administrativa dos negócios e no sistema de trabalho do mundo do açúcar, fará parte 

do processo maior: a modernização capitalista no Brasil. 

Adentrados nos anos vinte do século passado Campos se mostrava como uma cidade 

moderna que se convertia no maior pólo exportador de açúcar do Brasil e posicionado 

como  17o produtor  mundial,  responsável  de  15%  do  total  da  produção  do  Brasil 

(PEREIRA PINTO,  1995:155)  Nessas  primeiras  décadas  do  século  XX,  a  cidade 

passava pelo chamado “Ciclo Áureo” de sua historia, no qual o setor do açúcar -carro 

comerciante, comprando e vendendo garrafas velhas e sacas até chegar a seu primeiro emprego no Café 
High  –  Life.   Logo,  viria  assumir  o  cargo  de  despachante  da  Estação  Campos  –  Cargas,  para 
posteriormente  virar  representante  comercial  da  Standard  Oil  Company,  experiência  esta  que  lhe 
possibilitou  se  tornar  um  bem  sucedido  empresário  do  transporte  de  passageiros,  primeiro  passo 
significativo para virar usineiro.  
17 São comuns as alianças matrimoniais destes prósperos negociantes com filhas de famílias tradicionais, 
antigos produtoras de cana empobrecidas que não disponham de recursos financeiros suficientes para 
investir na reconversão industrial da era das “usinas”, mas tinham “linhagem” e gozavam da influência 
política junto ao governo para adquirir licenças, subsídios e empréstimos em condições favoráveis para 
saldarem as dívidas.
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chefe deste surto de modernidade- processava uma poderosa reconversão produtiva, 

substituindo os velhos e ineficientes engenhos por “modernas usinas”:

“Postos de lado os velhos processos rotineiros na fabricação do açúcar, o  

que se obteve com a demolição dos velhos engenhos de almanjarra -com 

seus bangês,  os seus Wetyzls,  as tachas de melado, os seus couros de  

secar açúcar ao sol- e a construção de modernas usinas, pode-se finalmente  

dar um agigantado passo no caminho do progresso industrial, especialmente 

o tocante á  fabricação de açúcar...  Pelos  velhos processos alcançava-se  

açúcar mascavo após de 15 dias de lutas intermináveis, obtendo-se ainda  

um produto imperfeito,  carecedor de muito trabalho para ser entregue ao  

consumo público. A usina veio operar uma completa remodelação. Com a  

aparelhagem aperfeiçoada, a cana que entra na fábrica às primeiras horas  

da  manhã  está  no  dia  seguinte  transformada  em  açúcar  cristal,  perfeito  

produto  químico  que  pode  ser  imediatamente  entregue  ao  consumidor.  

Nessa  economia  imensa  de  tempo  estava  o  segredo  da  industria  

açucareira.” (ANNUARIO CAMPISTA: 1920:129). 

Em 1930 existiam instaladas no Município de Campos 21 modernas usinas, passando-

se a duplicar a produção em um lapso de quinze anos e havendo sobrevivido apenas 

oito velhos engenhos dedicados produzir água ardente e rapadura. 

Durante  a vigência  do Estado Novo e a criação do  Instituto de Açúcar e Álcool 

(I.A.A.), o setor industrial açucareiro fluminense ganhará um poderoso e eficaz aliado18 

político e financeiro.  Nesse contexto de ambigüidades e tensões entre o apelo ao 

populismo, autoritarismo e nacionalismo se afiançarão a metamorfose da  Moderna-

Tradição Empresarial Açucareira  da qual o álbum em evidencia  constitui  um  claro 

exemplo da metamorfose  do setor e sua capacidade adaptativo-assimilativa da nova 

ordem. As décadas de 1940 e 1950 observaram o primeiro momento da mecanização 

do trabalho rural na região, mudança que dispensou grande parte da força de trabalho 

empregada.  A introdução do transporte em carretas e a mecanização iniciada nas 

lavouras com a incorporação dos primeiros tratores terminaram de alterar a fisionomia 

e a paisagem do mundo do trabalho rural, à vez que a nova conjuntura do mercado 

abria  novas possibilidades de enriquecimento  do setor  sustentado  no  aumento  da 

18 O I.A.A.  foi criado pelo governo de Getúlio Vargas  em 1933  a partir dos efeitos da   recessão  vivida 
pela economia mundial durante a Grande Depressão de 1929. Sua  missão  foi a de funcionar com um 
ente federal regulador da atividade  açucareira  e esteve  sediado  -  ate sua extinção na década de 1990- 
na cidade do Rio de Janeiro.
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produtividade,  qualidade dos produtos e melhoria dos preços para os empresários. 

Nesse período se atingiram  altíssimos patamares de produção assim como lucros 

exorbitantes,  resultantes  da  favorável  alça  dos  preços  gerada  pelos  efeitos  da 

segunda  guerra  mundial  sobre  os  mercados  produtores  e  consumidores.  Este 

momento coincidiu com a hegemonia do sector usineiro na política regional e nacional. 

Mapa das usinas da região encontrado  nas instalações da Usina Cambahyba.

Paralelamente  a esta incipiente  fase de “modernização” do setor  industrial,  com a 

extensão e aplicação da legislação trabalhista no campo, o inicio das lutas sociais dos 

trabalhadores rurais e a implantação do estatuto da lavoura canavieira na região, foi-

se acelerando o processo de expulsão dos trabalhadores instalados nas terras dos 

fazendeiros.  Desde  a  década  de  1960,  como  resultado  das  políticas  trabalhistas 

gestadas a partir do Estado Novo, se expandiu e consolidou o modelo de trabalho 

assalariado  no  campo  baseado  no  trabalhador  conhecido  como  Bóia-fria. Esta 

situação na região do norte fluminense adotou características devastadoras, gerando 

demissões em massa sem pagamento de indenizações; quebra de estabilidade laboral 

e retorno ao regime de trabalho de semi-escravidão e clandestinidade. Este retrocesso 

se manifestou na precarização das condições de trabalho do mundo rural, expressa na 

retomada da exploração do trabalho infantil  e  de mulheres  nas lavouras  de cana, 

panorama que, apesar dos avanços na luta sindical e na fiscalização e controle do 

poder público conquistado nas ultima décadas, ainda persiste na região.

Decorrente deste fenômeno podem se apontar duas dinâmicas perversas associadas 

a  esta  regressão  produtiva  no  mundo  do  trabalho  rural:  o  êxodo  maciço  de 

trabalhadores rurais para a cidade de Campos, processo incipiente desde os anos 

sessenta,  e  a  conseguinte  favelização da  área  urbana,  fenômeno  este  que  se 
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aprofundaria  durante a  crise  dos anos oitenta,  com a agudização do processo de 

desindustrialização  do  setor  açucareiro.  Simultaneamente,  desde  o  ponto  de  vista 

fundiário, avançou a fragmentação da pequena propriedade rural produtora de cana 

como  resultado  dos  efeitos  do  direito  de  herança,  fato  que  gerou  uma  grande 

quantidade  de  pequenos  produtores  pauperizados,  dependentes  produtiva  e 

financeiramente dos usineiros e plantadores. 

Já  ingressados  na  década  de  1980,  o  avanço  da  crise  do  setor   sucroalcooleiro 

terminou de alterar a paisagem natural e o perfil produtivo do mundo do trabalho em 

Campos  e  sua  região.  A atividade  canavieira  definitivamente  abandonou  o  lugar 

ostentado por quase um século como fator privilegiado de emprego e fonte de riqueza 

do município,  passando a ocupar na década de 1990 o terceiro lugar.  Da mesma 

forma, o setor agrícola perderá sua hegemonia econômica na formação do PIB do 

município, sendo superado pelas atividades de comercio e serviços e outras indústrias 

substitutivas (como a têxtil e a cerâmica). Na década de 1990, o Município de Campos 

contava com apenas uma dúzia de usinas em funcionamento, das 24 existentes em 

1972. Atualmente, o panorama é mais desalentador, funcionando plenamente apenas 

três  estabelecimentos  industriais.  Como  decorrência  destas  mudanças,  os 

trabalhadores  expulsos  do  complexo  agro-industrial  sucroalcooleiro  passaram  a 

constituir um exército urbano de biscateiros, desqualificados e trabalhando e vivendo 

na informalidade e na precariedade estrutural. 

A  estrutura da paisagem sócio-produtiva da região

Campos dos Goytacazes foi  desde cedo pólo de colonização e ocupação de uma 

vasta área que corresponde hoje ao sul do Espírito Santo, a Zona da Mata de Minas 

Gerais e as regiões do Noroeste e Noroeste Fluminense. Até a década de 1990 existia 

nessa  parte  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  apenas  a  região  do  Norte  Fluminense 

quando então foi desmembrada. 

Atualmente,  a  região  Noroeste  abrange  13  municípios:  Aperibé,  Bom  Jesus  de 

Itabapoana,  Cambuci,  Italva,  Itaocara,  Itaperuna,  Laje  de  Muriaé,  Miracema, 

Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai.  A 

região Norte inclui nove municípios: Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso 

Moreira,  Conceição de Macabu,  Macaé,  Quissamã,  São Fidélis,  São Francisco de 

Itabapoana e São João da Barra. Historicamente, existem conflitos e contradição entre 
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estas duas regiões que motivaram a divisão hoje vigente. Em termos de economia, o 

Noroeste esteve sempre mais ligado à Zona da Mata de Minas e ao sul do Espírito 

Santo, pois a ocupação desta área seu deu através da incorporação da cultura do café 

-que veio da região de Minas e do Espírito Santo para o Noroeste- e a criação de 

gado, principalmente leiteiro, e mais tarde do arroz. Entretanto, o Norte Fluminense 

esteve, desde suas origens, ligado ao cultivo da cana-de-açúcar e ao gado de leite e 

corte concentrado em São João da Barra e a comercio fluvial  em torno do Rio Paraíba 

do Sul.  Desde os primórdios da ocupação da região,  seus povoadores  usufruíram 

economicamente as vantagens geofísicas oferecidas pelo fato de ser uma extensa 

planície aluvional  rodeada de lagos, pântanos e brechós situada na região do Baixo 

Paraíba do Sul. Ela foi sempre descrita e considerada como um local privilegiado e 

vantajoso para o cultivo do açúcar, como pondera um almanaque de 1920:

“Toda a planície em que se acha situado o Município é apropriada à cultura da  

cana,  que  se desenvolve e  aperfeiçoa  á  medida  que  o  consumo do açúcar  

aumenta.  Atualmente  tem  essa  cultura  caráter  extensivo  e  sem  orientação  

técnica  que  fora  de  desejar.  Contudo  com  o  novo  surto  que  a  industria  

açucareira tem assumido ultimamente vê-se que esse processo  anacrônico se 

vão modificando e sendo substituído por praticas mais racionais.....” (ANNUARIO 

CAMPISTA, 1920). 

Ocupando  uma  área  útil  de  aproximadamente  15.000  km2,  a  “Planície  Goitacá,” 

como é conhecida esta região produtora de cana, se caracterizou naturalmente pela 

abundancia de recursos hídricos (rios, lagoas, brechós e pântanos) e socialmente por 

ser uma das últimas áreas do Brasil  em acabar com o sistema escravocrata como 

modo  de  produção.  De  fortes  traços  rurais  sua  ocupação  foi  caracterizada  pelo 

estabelecimento e predominância da grande propriedade como estrutura fundiária e 

produtiva, ficando ao longo de sua história  dominada pela concentração de terras, 

embora  a  pequena  propriedade  também  tenha  mantido  um  lugar  de  destaque, 

sobretudo  nas  transformações  ocorridas  durante  as  ultima  três  décadas.  Colonos, 

assalariados,  residentes,  meeiros  e  um  grande  contingente  de  trabalhadores 

migrantes, constituíram a base da mão de obra rural da lavoura da cana, quem junto 

ao setor dos fazendeiros - divididos em usineiros e plantadores (ou fornecedores) - 

configuraram  tradicionalmente  a  estrutura  sócio-produtiva  do  setor  açucareiro 

campista. 
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O “canavial” definiu o elemento característico da paisagem dominante da região norte 

fluminense.  Percebemos de acordo com Cosgrove (1989)  que todas as paisagens 

possuem  significados  simbólicos  porque  são  o  produto  da  apropriação  e 

transformação do meio ambiente pela atividade humana. Entende-se por  paisagem 

dominante a paisagem modelada pela cultura dominante, ou seja, a de um grupo com 

poder  sobre  outros,  quem decide,  de acordo com seus próprios  valores,  onde irá 

alocar o excedente produzido por toda a comunidade. Neste sentido a experiência da 

usina  Cambahyba  nos  permite  verificar  a  forma  como  o  excedente  produzido  e 

concentrado pelos modernos usineiros, foi material  e simbolicamente construído na 

espacialidade de suas edificações,  desenhando uma paisagem dominante que hoje 

se transforma em  residual sob a forma de portentosas construções em ruínas que 

caracterizaram a  monumentalidade evidente do fenômeno da desindustrialização da 

região. 

Desindustrialização   e  mutações   recentes da paisagem açucareira

O que  significa  o  fenômeno da desindustrialização? É,  acaso,  este processo uma 

novidade na historia contemporânea ou consiste apenas numa peculiaridade cíclica da 

economia regional  campista? A que se deve que esta mudança estrutural  apareça 

também  como  um  dos  principais  problemas  mundiais  dos  países  mais 

industrializados?  Existe  alguma razão  comum que  explique este  fenômeno global-

local? 

Com  certeza,  a  nível  local,  o  impacto  e  avanço  contínuo  do  processo  de 

desindustrialização do complexo açucareiro em Campos dos Goytacazes é fácil  de 

constatar e dimensionar quantitativamente a partir das cifras totais de fechamento de 

antigos estabelecimentos produtores de açúcar e da sobrevivência atual de apenas 

alguns deles. Isto se torna relevante aos olhos de qualquer visitante atento nas marcas 

monumentais desse abandono, desenhadas durante os últimos 25 anos na paisagem 

urbana  e  rural  do  município.  Entretanto,  são  menos  visíveis  os  problemáticos 

desdobramentos suscitados por este fenômeno no meio ambiente e na trama social e 

produtiva da região, já que a queda do volume de atividade industrial sucroalcooleira 

vem  afetando  profundamente  o  mercado  de  trabalho  e  alterando  a  paisagem,  a 

geografia econômica, política e sócio-espacial do município. A peculiar índole e forma 

adotada pelo fenômeno de desindustrialização regional na escala local, traduzida na 

magnitude  evidenciada  no  caso  campista  e  contrastada  com  os  registros  da 

experiência  dos  países  desenvolvidos,  somente  se  torna  inteligível  mediante  um 
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esforço de contextualização das características que motivaram a acelerada crise do 

complexo  sucroalcooleiro  e  a  compulsiva  reconversão  produtiva  vivida  durante  as 

últimas décadas pelo setor em Campos dos Goytacazes. 

No países do primeiro mundo, o processo de desindustrialização tem outra natureza. 

Ele se articula e explica através das transformações recentes ocorridas na base da 

estrutura econômica do mundo industrial decorrentes do fenômeno da globalização 

dos  mercados.  A  busca  de  melhores  relações  de  custo–benefício,  apoiada  nas 

vantagens  geradas  pelo  advento  do  modo  informacional  de  produzir,  ocasionou 

violentas transformações no mercado de trabalho propiciando a reconversão produtiva 

nos  países  centrais.  Estas  alterações  sustentaram  o  progressivo  abandono  do 

chamado modelo de "High Volume" ou de escala de produção em massa de artigos de 

consumo de  pouco valor  e  sua migração  para  o  desenvolvimento  e  aplicação  do 

conceito do "High Value", isto é, a produção de artigos de alta tecnologia e grande 

valor agregado. Este recente fenômeno iniciado na década de 1980 tem gerado como 

principais problemas um crescente desemprego (considerado como “estrutural”) e uma 

enorme planta industrial em desuso e abandono, já que o número de empregados, o 

tipo de instalações, os equipamentos utilizados, etc., foram obrigados a se transformar. 

Assim a desindustrialização do hemisfério  norte se aprofundou pelo fato de que a 

produção de artigos de consumo de "High Volume"  migrou, especialmente, à países 

do chamado terceiro mundo e do sudeste asiático. Como resultado deste fenômeno 

decorrente  da  globalização  e  das  mudanças  ocorridas  na  estrutura  do  mundo  do 

trabalho,  tanto  América  do  Norte  como  Europa  vivem  um  saudável  “boom”  da 

arqueologia  industrial,  baseado  numa  forte  consciência  do  valor  patrimonial  desta 

experiência tecnológica e cultural para a memória das gerações futuras. 

Paradoxalmente  e  guiado  por  outra  dinâmica  capitalista,  associada  à  condição 

periférica  e  de  subsidiariedade  da  economia  brasileira  na  economia-mundo,  as 

turbulências cíclicas dos mercados (interno-externo) e a descontinuidade das políticas 

regulatórias  aplicadas  pelos  sucessivos  governos  para  o  setor  agroindustrial,  o 

município de Campos também padeceu nestas três ultimas décadas - sobretudo a 

partir de 1987 quando o Plano Cruzado se deteriora e se inicia o grande débâcle de 

usinas regionais - um profundo e particular processo de desindustrialização, que se 

instalou nas entranhas do complexo açucareiro da região.

Tudo começaria - como assinala Pereira Pinto (PINTO, 1995:302) - com o fechamento 

da COPERFLU, a cooperativa de produtores de açúcar de Campos que operou como 
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símbolo  da  última  época  de  esplendor  das  usinas  campistas.  Este  fato  veio  a 

pressagiar  a profunda crise financeira que atingiria  o setor  como conseqüência do 

endividamento insustentável assumido pelas usinas, situação esta que terminaria com 

um surto de pleitos e execuções judiciárias assim como políticas de retalhamentos e 

entraves financeiros, traduzidos na ausência de crédito e capital de giro na praça. Esta 

conjugação de fatores funcionaria como efeito disparador da crise do setor, levando à 

falência e desativando quase completamente o parque industrial campista. 

O ponto de mutação para a decadência acelerada do setor pode ser identificado e 

datado a partir  da transformação mal sucedida das usinas tradicionais em grandes 

Centrais  açucareiras.  Este  processo inaugurado na década de 1970 (Lei  5664 de 

14/05/71)  foi  induzido pelo governo  federal  mediante  o  chamado PLANALSUCAR, 

programa  de  incentivo  ao  desenvolvimento  agro-industrial  açucareiro  e  conduzido 

desde o IAA (Instituto do Açúcar e do Álcool). Posteriormente, esta política industrial  

seria reforçada pela implantação  do PROALCOOL (1975), outro programa de governo 

criado como solução alternativa para o Brasil  superar os efeitos não desejados da 

conjuntura de crise mundial do petróleo. Isto seria possível mediante o incentivo ao 

desenvolvimento de destilarias para a produção álcool (hidratado e anidro) a partir de 

biomassa, como  passou  a  ser  denominada  a  cana-de-açúcar  enquanto  fator 

energético. Nesse momento as usinas tradicionais produziam uma media diária de 500 

a 2.500 toneladas, enquanto com a implantação das grandes Centrais produtoras de 

açúcar poderiam atingir-se altos níveis de produtividade que iram variar de 3.000 até 

10.000 toneladas/dia.  Assim,  a  reconversão industrial  tornou-se condição prioritária 

para a expansão econômica do setor desejada pelo governo e a classe usineira. Esta 

mudança  de  rumo  exigiu  a  aplicação  de  um  grande  volume  de  investimentos 

necessários  para  alavancar  a  modernização.  Este  processo  implicava, 

simultaneamente, uma mudança paradigmática no sistema produtivo e na mentalidade 

dos  usineiros.  Isto  significou  uma  re-engenharia  empresarial  acompanhada  da 

incorporação massiva de tecnologias muito mais sofisticadas e caras na esfera da 

produção, assim como também a construção de obras civis faraônicas, circunstancia 

que redundou na formulação de megaprojetos caros e na necessidade de fazer fortes 

investimentos de capital  que ocasionariam endividamentos fabulosos por parte dos 

usineiros locais com o setor financeiro e o IAA, agentes mediadores deste processo. 

Paralelamente o risco ambiental e o deterioro da paisagem natural da região crescia 

exponencialmente. 
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Outro dato significativo para a compreensão da reestruturação industrial referida, foi o 

alto custo de manutenção das novas Centrais.  Este fator obrigava, por um lado, a 

manter um fluxo continuo e crescente de produção que implicava o funcionamento 

afinado  de  um  esquema  de  abastecimento  permanente  de  matéria  prima.  Esta 

dinâmica esteve associada diretamente ao logro de altos níveis de produtividade nas 

lavouras, exigindo a ampliação das áreas de cultivo, a mecanização das coletas, a 

incorporação  de  irrigação  e  o  melhoramento  genético  das  variedades  de  cana 

disponíveis. Por outro lado, as Centrais açucareiras demandavam a existência paralela 

de  um  complexo  e  eficiente  sistema  de  infra-estrutura  de  serviços  em  pleno 

funcionamento  (transporte,  estradas,  disponibilidade  de  água,  sistemas  de 

decantação,  mão  de  obra  especializada,  etc.)  que  não  foi  desenvolvido  nem 

incorporado em tempo devido às dificuldades financeiras apontadas. 

O processo de adaptação,  reavaliação e  ajuste  das inovações tecnológicas  e  das 

práticas e saberes exigidos para tornar rentável a operação das Centrais açucareiras, 

definiram  um  período  de  transição  que  se  alongou  por  quase  uma década.  Esta 

circunstancia condicionou desfavoravelmente as metas de produção a serem atingidas 

até o ponto dos níveis de produtividade alcançados se tornaram insuficientes para a 

manutenção  da  saúde  financeira  destes  mega  empreendimentos.  O  descompasso 

descrito, somado à ausência de potencial para resolver o problema crucial da baixa 

produtividade agrícola e deste modo  reverter à ociosidade crescente das imponentes 

Centrais  fato  que  levaria  à  redução dos  altos  custos  financeiros  pagos  para  a 

sobrevivência  das  empresas,  tornaram  a  inadimplência  e  a  falência  um  destino 

inexorável para a maioria  dos empreendimentos açucareiros da região.

O fenômeno da desaparição de uma estrutura industrial substituída por outra não é 

algo novo. A novidade radica fundamentalmente na relativa rapidez como isto ocorreu 

na região do município de Campos, deixando repentinamente grandes extensões de 

lavouras  abandonadas  e  cobertas  de  instalações  em  desuso,  hoje  em  ruínas, 

sucateadas pelo tempo e que foram aos poucos depenadas pelos efeitos da crise e a 

voracidade dos interesses em jogo gerados pelos conflitos decorrentes das falências e 

seus espólios.  Esta realidade coloca em alto risco de perda todo o saber técnico, 

arquitetônico, científico e a tradição cultural acumulada ao longo da história do mundo 

do açúcar campista. Nesse contexto descrito o apelo a historia e a memória visual 

ganha valor heurístico.
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A gramática da luz:  Cambahyba, tempo e escrita fotográfica

                        
Usina Cambahyba hoje                                                       Usina Cambahyba em 1940-50 (foto do Álbum)

A antiga usina de Cambahyba, hoje em avançado processo de abandono,  se encontra 

localizada em Martins Lage, 2do. Subdistrito do Município de Campos do Goytacazes, 

RJ, próximo à margem ocidental do Rio Paraíba do Sul numa área que, até meados da 

década de 90, manteve uma  notória  atividade industrial.  O “Complexo  Agroindustrial 

de Cambahyba”, como era conhecido na região, foi uma das principais industrias do 

município.  Ela  pertenceu,  até  sua desativação e  encerramento definitivo  na entre 

safra de 1995/96,  a família de Heli Ribeiro Gomes. A propriedade chegou a ocupar em 

1979 uma área total própria de 6.763 Ha.  somadas 1116 Ha. arrendadas das quais 

6200 (85,8) foi área de produção dedicada à cana, 1339 Ha. (16%) de pecuária, 200 

Ha. (2,5%) reserva legal  e 20 Ha. (0,31) área inaproveitada.19  

A escrita visual contida nos “Álbuns de Cambahyba” se concentra num conjunto de 

208 fotografias inéditas de um total 392 distribuídas ao longo das 108 paginas que 

compõem os dois álbuns descobertos interior das ruínas da usina. Sem data precisa e 

sem autoria declarada, se presume por analogias com outras fontes da época20, que 

as  fotos  foram elaboradas  aproximadamente  entre  1945  e  1950  por  um fotografo 

profissional vindo de fora da cidade de Campos. Não existem informações sobre a 

existência nem conservação de outros álbuns deste tipo na cidade, razão pela que se 

intui que foi um trabalho encomendado a algum profissional especialista neste tipo de 

labores em função a qualidade das fotografias e  apresentação.        

19 SANTANA, André Santos (1984) O sucesso da crise na região de Campos, Dissertação de Mestrado 
UFRRJ, pág. 264
20 O trabalho de datação das fotos  foi realizado conjuntamente  com o  professor  Leonardo Vasconcelos 
(CEFET-Campos)  e o ex usineiro Jorge Renato Pereira Pinto. 
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 O formato dos Álbuns, de cor verde, é retangular com dimensões de 34 cm de altura x 

49 cm de largura.  As  fotografias  são todas em preto  e  branco,   de   tamanho de 

11x17cm. e dispostas em ordem de 4 fotografias por folha. Cada folha possui duas 

legendas explicativas que servem didaticamente como guia para o leitor.

 

Pagina do Álbum da Usina  Cambahyba. 

Inicialmente  o  trabalho  se  concentrou  em  definir  a  unidade  de  analise  ou  blocos 

discursivos  temáticos  contidos  no  Álbum  de  Cambahyba.  Os  blocos  foram 

classificados  em sete  categorias  que  identificam a  composição   do  patrimônio  da 

usina,  a seguir: 

Categoria 1: Casa do Usineiro (4 fotos)

Categoria 2: Terras pertencentes a usina – trabalhadores rurais (65 fotos)

Categoria 3: Vila de empregados e operários da Usina (27 fotos)

Categoria 4: Maquinaria, acessórios e implementos  agrícolas (25 fotos)

Categoria 5: Edifícios , dependências e instalações da Usina (35 fotos) 
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Categoria 6: Veículos e abastecimento (22 fotos)

Categoria  7: Animais de criação (30  fotos)

Posteriormente a esta categorização inicial das imagens, aplicou-se, inspiradas nas 

orientações metodológicas de Ana Maria Mauad (1996), duas fichas de elementos. 

Uma primeira referida às informações de   forma do conteúdo  das fotos (número do 

álbum; numero da foto;  local retratado;  tema retratado; pessoas retratadas; objetos 

retratados; atributo das pessoas;  atributo da paisagem; categoria retratada; qualidade 

da foto(boa razoável  e ruim). Posteriormente se aplicou  outra dedicada a  registrar a 

forma de expressão das fotografias,  baseada no tipo de  enquadramento privilegiado 

pela foto:  I: direção da foto esquerda, direita e centro, II distribuição dos planos: PG 

geral,  PM  médio,  e  PP  primeiro  plano;  e  enquadramento  III:  objeto  central.  As 

informações coletadas constituíram a base de nossa interpretação.    

As fotografias agrupadas e divididas em eixos temáticos relatam e ordenam  de forma 

visual  um projeto  de  leitura  sobre  o  cotidiano  do  trabalho  da  usina,  descrevendo 

detalhadamente  as  estruturas  materaisi,  as  fases,  tarefas  e  articulações  que  dão 

ordem  e  sentido  a  estrutura  de  funcionamento  do  complexo  agroindustrial.  São 

sequencias previamente roteirizadas e produzidas sobre a totalidade das tarefas da 

usina, compondo um discurso visual sumamente didático sobre o dia a dia do mundo 

do trabalho do acucar, sublinhando suas  amenidades e, sobretudo,  a modernidade e 

magnificência do empreendimento. O registro fotográfico das instalações da usina se 

nos apresenta com uma verdadeira viagem documental e pedagógica pelo interior da 

usina,  sinalizada  e  orientada  através  de  breves  e  eficazes  legendas  explicativas 

mecanografadas  atribuídas  a  cada  uma fotos.  Elas  conduzem facilmente  ao  leitor 

curioso para um  passeio visual que se inicia no exterior, justamente desde nos portais 

do jardins da casa do usineiro, e prossegue pelo interior da fabrica, apresentando seus 

edifícios externa e internamente, suas maquinarias grandiosas, as rotinas de trabalho 

e seus arfifices alinhados nos mais variados postos de trabalho com seus instrumentos 

e munidos de indumentarias apropriadas, assim também como percorre as instalações 

subsidiarias  e  anexas  do  complexo  agrícola  com  suas  lavouras,  mostrando  a 

diversidade  e  riqueza  de  paisagens  e  tarefas  que  componham  o  dia  a   dia  de 

Cambahyba. 

Um  dos   Álbuns  consigna  em  sua  legenda  inaugural  seu  propósito  evidente:“A 

industria Açucareira  e  Alcooleira  esta confinado um papel  importante na economia  
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nacional. Faremos aqui uma demonstração das atividades que encerram uma usina  

campista,  a  Cambahyba”.  Produzido  como  intuito  de  testemunhar  e  divulgar  a 

modernidade alcançada pelo empreendimento na região, o álbum - enquanto moderno 

instrumento  comemorativo  e  propagandístico  dos  logros  empresariais  -   propõe 

simultaneamente realçar e perpetuar a forca da tradição e o poder do usineiro, que 

embora ausente  no registro,  é  o  “guardião”  invisível   e  verdadeiro  mentor  dessas 

realizações. 

Através  de  uma  logística  visual  eficientemente  mediada  pela  lente  do  fotografo  e 

pautada pelo equilíbrio do enquadramento, a escolha de planos e o foco refinado  das 

imagens, os Álbuns de Cambahyba  incorporam na sua estética elementos descritivos 

que nos ilustram sobre os afazeres da comunidade da usinas. As fotos descrevem 

tanto tarefas produtivas como de lazer,  educação e cotidiano dos habitantes da usina. 

Podemos  inferir  da  leitura  do  discurso  fotográfico  a  influencia  dos  desígnios  do 

usineiro adaptada as demandas do regime visual estadonovista. Isto fica eloqüente na 

sintaxes aplicada na elaboração do repertorio temático que compõe o percurso visual 

dos álbuns e na sutileza de sua formalidade visual, que resume uma sóbria  narrativa 

linear que deixa bem expressa às prioridades da obra: 

1. A apropriação e uso da noção de  “Álbum fotográfico comemorativo”  como produto 

ideológico  formulador  de  novos  significados  a  partir  de  uma  elaboração  estética 

baseada  em  valores  de  numa  sociedade  “moderna”   vista   em  desenvolvimento, 

submetida a uma ordem disciplinar do Estado centralizado, pautada na ausência de 

conflito, o apelo ao nacionalismo, à justiça social e o progresso econômico,  entre os 

pontos mais destacados, tal como fora preconizado desde 1939 pelo Estado a traves 

da   ação  do   DIP-  Departamento  de  Imprensa  e  Propaganda  e  cujo  exemplo 

encontramos na obra malograda do  Álbum  “Vida Getuliana”.  

2. Visar explicitamente à construção de uma imagem moderna e positiva da usina  e 

do projeto  político ideológico dos usineiros campistas  enquanto lideres e benfeitores 

da sociedade;

Como expressa  uma voz do setor: 

“Cada  usina  era  uma  ilha  dentro  do  município.  Tinha  suas  regras,  seus  

domínios, seus festejos do padroeiro e por conseqüência adquiria hábitos e  

tradições próprias. A usina era o centro em torno do qual girava o trabalho, a  

família, o progresso, o futuro”. (PEREIRA PINTO: 1995)
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3.  Denotar  a  importância  do  trabalho  e  da  materialidade  das  condições  de  vida 

alcançadas dentro da usina  (moradia, educação, saúde, alimentação) associadas à 

figura do  usineiro como  patrão, o que equivale à identificação do Usineiro com o 

Estado enquanto provedor de bem estar,  transformando as conquistas sociais dos 

trabalhadores em realizações do usineiro instituídas tradicionalmente na região sobre 

a forma da dádiva e suas expressões paradigmaticas: o paternalismo e o coronelismo.

4.  Promover a mitologia do usineiro baseada na imagem de provedor dos pobres, 

valores próprios do humanitarismo cristão adotados pelo Varguismo e baseados na 

caridade  e o assistencialismo. 

Neste  sumario  exercício  de  uso  da  fonte  fotográfica  e  esboço  de  um  regime  de 

visualidade associado aos valores produzidos pela ideologia trabalhista da Era Vargas, 

buscou-se  adicionalmente  integrar  ao  ato  interpretativo  o  interesse  patrimonial  de 

resgatar e preservar certos vestígios materiais que exemplifiquem e testemunhem por 

igual um ciclo tecnológico e um sistema de trabalho que forjaram a riqueza de uma 

clase e alavancaram um setor vital da economina exportado do pais, a agroindustria. 

Os álbuns em evidencia não somente narram detalhes e  peculiaridades  de um ciclo 

industrial no seu peculiar momento de apogeu, senão que também constituem uma 

etapa na continuidade dos descobrimentos e os avanços aos que muitas vezes dão 

lugar,  assim  como  podem  ser  parte  das  repercussões  geradas  na  evolução  dos 

ofícios,  procedimentos e modos de viver de uma determinada sociedade no tempo. 

Em  contraste  com  as  experiências  de  desenvolvimento  patrimonial  das  regiões 

açucareiras do nordeste (Recife, Pernambuco) e de São Paulo (Piracicaba), onde o 

senso de preservação das “tradições” da industria sucroalcooleira permanece presente 

e associado à vitalidade, importância e sucesso deste setor na economia, a política e a 

cultura  regional,  em  Campos  dos  Goytacazes  paradoxalmente  se  preserva  a 

invisibilidade  desta  historia  sendo  a  recuperação   deste  passado  e  do  patrimônio 

associado  ao  mundo  do  açúcar  um  assunto  negligenciado,  já  que  o  mesmo  e 

apresentado  como metáfora de algo inerte e traumático. 

O fracasso  econômico recente do empreendimento açucareiro na região expresso na 

desindustrialização avancada e irreversivel, somado ao fenômeno da “demonização” 

da  classe  do  setor  dos  usineiros  pelo  discurso  político  recente,  gerou  um  forte 

sentimento  de frustração que passou a  ser  cristalizado no imaginário  coletivo das 

novas elites como representação metafórica que associa Campos ao lugar do “já foi”. 

Desta maneira, esse passado específico literalmente abandonado e que ressurge na 
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potencia enunciativa das fotos que compõem os álbuns de Cambahyba nos convida a 

recompor  e  debater  o  mundo de  trabalho  e  a  visão da  classe dos usineiros,  sua 

riqueza intrínseca e os limites que obstaculizam a revisão da  história da região. Esse 

passado,  da mesma forma que os álbuns abandonados dentre as ruínas da velha 

usina, permanece oculto e sendo univocamente associado ao arcaísmo da sociedade 

e,  desta forma, sistematicamente negligenciado como referencial  patrimonial  desua 

comunidade.  O  mundo  do  açúcar  em  Campos  dos  Goytacazes  reduzido  a 

monumentalidade de suas ruinas se torna invisível e desta maneira  trabalhoso para 

sua  reabilitação,  tornando  qualquer  projeto  de  re-qualificação  do  complexo 

agroindustrial campista uma operação delicada e complexa. Operação que demanda 

cuidado em sua abordagem, formulação e tratamento, já que qualquer tentativa de sua 

reivindicação,  ainda que critica,  se torna polêmica,  em função das desaveniencias 

recente  e  das  sensibilidades existentes  a  flor  de pele  quando se faz referência  à 

discussão política do assunto, pelos fortes interesses em jogo na apropriação política 

e  usos  desse  passado.  A este  fenômeno  se  somam  os  efeitos  decorrentes  das 

controvérsias e litígios jurídicos ainda em aberto e, fundamentalmente, as feridas que 

o  açúcar  causou  na  trama  profunda  da  sociedade  campista,  uma  comunidade 

marcada a fogo pela escravidão,  a desigualdade,  a sub-cidadania e o atraso num 

contexto de “modernidade” inconclusa que hoje demanda se completar  para acolher 

os benefícios provenientes do boom  atual do ciclo petroleiro. 
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