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Para entender o desenvolvimento regional é preciso pensar na participação da sociedade no
planejamento contínuo da ocupação do espaço e na distribuição dos produtos do processo de
crescimento. O conceito de desenvolvimento é atrelado a um processo complexo de mudanças
e transformações de caráter econômico, político, humano e social, é o crescimento transformado
para satisfazer as várias necessidades do ser-humano. Pode-se citar várias formas de fomentar
esse desenvolvimento regional, uma delas é o recurso proveniente do petróleo - royalties. As
rendas petrolíferas apresentam uma oportunidade ímpar para o desenvolvimento, porém, na
prática não é o que acontece na maioria dos municípios produtores de petróleo e na Bacia de
Campos não é diferente, a produção fluminense de petróleo está concentrada nos municípios, a
saber: Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Carapebus, Campos
dos Goytacazes, Macaé, Quissamã, Rio das Ostras e São João da Barra, trata-se de municípios
ricos, porém com grande desigualdade social. Por conta dessa elevada desigualdade social o
propósito do trabalho é identificar na visão da população mais vulnerável quais os desafios para
o desenvolvimento dos municípios da Bacia de Campos e a partir disso, compreender as
estratégias que podem ser adotadas para fazer com que o desenvolvimento chegue a essas
pessoas, para tal vamos discutir conceitos centrais que nortearão a pesquisa, analisar o nível e
os desafios de desenvolvimento dos municípios da bacia de Campos e por fim analisar os
desafios para o desenvolvimento regional, na perspectiva da população mais vulnerável. Para
isso vamos fazer levantamento bibliográfico acerca dos temas, coletaremos dados juntamente ao
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), usaremos indicadores sociais, e faremos
entrevistas com grupos focais nessa região. Os municípios da bacia de Campos recebem
royalties por serem produtores de petróleo, esse recurso poderia promover o desenvolvimento de
diversas formas, contudo, boa parte desse recurso são destinados para outros fins. O
desenvolvimento dos municípios da Bacia de Campos ocorre de maneira seletiva, não alcança a
todos os indivíduos de todas as classes sociais, há uma parcela da população que fica à margem
do processo de desenvolvimento e muitas vezes sofrem impactos negativos. Na visão dessa
população mais vulnerável às falhas nessa política de desenvolvimento para todos podem dar-se
por vários problemas, e a maioria delas estão relacionadas as tomadas de decisões e ações do
governo, e falta de participação por parte da população nos processos decisórios.
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