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RESUMO 

 

 

A presente dissertação tem como objetivo estudar a formação urbana da cidade de 

Itaperuna, município do estado do Rio de Janeiro, e a segregação sócio-espacial, 

construída historicamente, e suas consequências sociais no espaço urbano, a partir de 

levantamentos de dados históricos, pesquisa bibliográfica e pesquisas com moradores dos 

bairros de Itaperuna, assim como, pesquisa junto aos agentes imobiliários. Estuda-se 

também como ocorrem a segregação residencial e a autossegregação nesta cidade. O 

recorte espacial é a cidade de Itaperuna, visto que 92% da população municipal vive na 

sede e o recorte temporal será focando nos dias atuais. Primeiramente, procura-se realizar 

um trabalho de conceituação, posteriormente, apresenta-se a ocupação urbana, e a 

formação da segregação sócio-espacial de caráter predominantemente socioeconômico 

em Itaperuna.    

 

Palavras-chave: Itaperuna, segregação, autossegregação, residencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to study the urban formation of the city of Itaperuna, a municipality 

in the state of Rio de Janeiro, and the historically constructed socio-spatial segregation 

and its social consequences in the urban space, based on surveys of historical data, 

research bibliography and research to the residents of the neighborhoods of Itaperuna, as 

well as, research with real estate agents. We also study how residential segregation and 

self-segregation occur in this city. The spatial clipping is the city of Itaperuna, since 92% 

of the municipal population lives at headquarters and the temporal cut will be focusing 

on the present day. Firstly, it is sought to carry out a work of conceptualization, later, it 

presents the urban occupation, and the formation of socio-spatial segregation of 

predominantly socioeconomic character in Itaperuna. 

 

Key words: Itaperuna, segregation, self-segregation, residential. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os estudos acerca da segregação sócio-espacial, geralmente, têm como recorte espacial 

o ambiente das metrópoles. Compreender como é formado e vivido em uma cidade pequena de 

aproximadamente de 100.000 habitantes é um desafio necessário para os dias atuais. Por isso, 

o interesse do estudo sobre “A Segregação Sócio-espacial na Cidade de Itaperuna”. 

No primeiro capítulo fazemos a análise de conceitos que possibilitam um suporte teórico 

para que, posteriormente, se entenda a dinâmica da relação teórico-empírico da segregação 

sócio-espacial vivenciada dentro do território da cidade de Itaperuna. Portanto, neste primeiro 

capítulo tem-se uma reflexão teórica de alguns conceitos e sub-conceitos, como: espaço e 

território. Aborda-se também, teoricamente, a ideia de: segregação sócio-espacial, usando 

autores, especialmente, da Sociologia Urbana.   

Alguns autores do campo da Geografia e da Sociologia, por exemplo, tratam do conceito 

de Espaço. Diante da diversidade de disciplinas e autores que abordam o tema, busquei trazer 

múltiplos olhares sobre o mesmo conceito. Segundo Milton Santos (2008), para se entender o 

espaço faz-se necessário realizar a leitura socioeconômica da realidade, pois ele é permeado 

pelas influências dos agentes sociais e econômicos. Não se tem uma formação espacial neutra 

e o seu processo se dá de maneira histórica.   

Neste mesmo sentido, Castells (2000) trata a construção do espaço urbano, sendo a 

consequência de procedimentos determinados historicamente e transpassados pelas forças 

produtivas e instancias sociais. A partir desta compreensão de Milton Santos (2008) e de 

Castells (2000) de que o processo da formação do espaço acontece de maneira histórica que, 

mais tarde, no terceiro capítulo será analisado e refletido como historicamente se deu a 

formação do espaço e da segregação sócio-espacial na cidade de Itaperuna.  

Retomando a conceituação de espaço, Corrêa (1995), afirma que ele é uma arena de luta 

de forças entre as classes sociais distintas, por conseguinte, esta realidade gera lugares mais 

valorizados e outros não. Isso possibilita as segregações socioespaciais no Brasil que tem um 

caráter socioeconômico, derivando segregações dos tipos residenciais e autossegregações.  

Corrêa (1995), compreende que quem produz o espaço urbano são os proprietários de 

meio de produção, o Estado, agentes imobiliários e grupos sociais distintos. Consequentemente, 

há conflitos sociais que disputam a soberania e que gera lutas entre si, onde o Estado tem um 

papel relevante sendo organizador espacial desta cidade.  
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Enquanto para Harvey (2005), o espaço é uma palavra-chave complexa que tem uma 

divisão tripartite: espaço absoluto, espaço relativo e espaço relacional. Ressalta-se que na visão 

destes autores citados anteriormente o conceito de espaço tem como convergência a necessidade 

de entendê-lo através da análise socioeconômica com forte influência do capitalismo.  

Segundo Raffestin (1993), o espaço antecede o território. Quando alguém se apodera do 

espaço seja de maneira concreta ou abstrata tem-se o território, um subconceito. Assim, o 

espaço e território não são sinônimos, especialmente, porque é no território que acontece as 

relações de poder.  

Em Santos (2008), o território é dialético, permeado de conflitos, sendo socialmente 

construído a partir do exercício do poder de determinados grupos ou classes sociais: 

economicamente, politicamente, culturalmente. Haesbaert (2004) defende a visão de que o 

território tem sentido de poder que não é unicamente político, uma vez que se amplia o caráter 

de dominação concreta e simbólica em uma perspectiva de apropriação. 

Estas diferenças socioeconômicas vividas tanto no espaço quanto no território permitem 

que ocorram expressões sociais na forma de segregação social. Tem-se, assim, áreas na cidade 

mais valorizadas (que possuem prestígio social) e áreas menos valorizadas (geralmente, sem 

prestígio social e marcadas pelo preconceito), uma dicotomia resultante de um sistema que gera 

diferenças entre classes.  

Na perspectiva de Castells (2000), esta segregação é a organização do espaço em áreas 

de forte homogeneidade social interna e com uma densa diferença social entre elas, sendo, 

portanto, efeito da distribuição do produto (moradia) no espaço. Segundo o pensamento de 

Negri (2008), a segregação sócio-espacial acontece de cima para baixo, ou seja, parte da classe 

alta que tem a força de controlar e produzir o espaço urbano. Quando consegue-se ter a 

separação no território, na cidade, tem-se um instrumento de poder para a classe dominante na 

forma de controle.  

O segundo capítulo busca analisar a metodologia aplicada para a realização desta 

dissertação. O pesquisador dividiu a cidade em cinco regiões e em cada uma delas foram 

utilizadas entrevistas semiestruturadas, como instrumento de coleta de dados. Para 

compreender como os agentes imobiliários atuam na cidade foi feita entrevista em três 

imobiliárias de Itaperuna.  

A grande parte dos entrevistados solicitou do pesquisador o sigilo, logo, ao longo da 

dissertação, seus nomes serão substituídos por siglas. Ressalta-se que em todas as entrevistas 

fez-se um roteiro pré-estabelecido para que durante o momento da entrevista houvesse a 

liberdade de fazer outras perguntas pertinentes. Durante o pós-entrevista foi realizado a 
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transcrição das falas dos moradores das regiões entrevistadas, para isso foi usado o aparelho de 

celular do entrevistador para a realização do registro, porém, alguns não permitiram a gravação, 

sendo registrado em um caderno de campo suas falas. E no momento da entrevista com os 

agentes imobiliários, a escrita foi realizada durante a fala deles.  

As fotografias da cidade, que serão vistas ao longo da dissertação, foram tiradas pelo 

próprio pesquisador. Houve situações dificultosas para estes registros, pois quando foi tirado 

foto de lugares nobres, em menos de cinco minutos, aproximou-se do pesquisador carros da 

segurança privada que cuidavam da área, mesmo o pesquisador estando em área pública (rua 

do bairro) e com o crachá de aluno da Universidade Federal Fluminense, os seguranças pediram 

que não continuasse a realização das fotos. Salienta-se que nenhuma destas ruas pertenciam a 

condomínios fechado. Usou-se, também, fotografias retiradas da internet, da Biblioteca 

Municipal, da Câmara dos Vereadores, nos sites das rádios e no Google Imagem 

Para o levantamento bibliográfico busquei professores universitários de Itaperuna que 

estudam a cidade, foram feitas visitas constantes a Biblioteca Municipal, a departamentos 

públicos como o Arquivo Municipal e a Câmara Municipal. E, por fim, artigos científicos, 

dissertações e teses encontradas em sites dos programas de pós-graduações foram necessárias 

para a fundamentação teórica.  

O terceiro capítulo, como dito anteriormente, volta-se para a reflexão da formação da 

cidade de Itaperuna, assim como, o desenvolvimento histórico da segregação sócio-espacial. A 

cidade se desenvolveu as margens do rio Muriaé e, sobretudo, ao longo da estrada de ferro. 

Entretanto, a população pobre, sendo muitos deles escravos (alforriados) e camponeses, se 

espalhou pela margem direita do rio, sendo o primeiro núcleo chamado de Niterói, uma analogia 

ao município fluminense. Sendo este o princípio da segregação sócio-espacial.  

Para que não houvesse uma relação mais próxima entre os ricos e os mais pobres no 

mesmo espaço (sobretudo na parte de cima da linha férrea), esta elite não permitiu, pela 

influência política, que fossem construídas casas consideradas mais simples próximas a elas. 

Deste modo, os pobres foram construindo suas casas próximas às margens do rio. 

Concomitantemente, com o êxodo rural da elite, muitos dos filhos dos fazendeiros foram 

para a cidade do Rio de Janeiro, antiga capital do país, para estudar medicina. Posteriormente, 

a elite agrária que dominava e influenciava a cidade, sendo um importante agente social e 

econômico, passou a ser protagonizada pelos médicos formados pelos filhos destes fazendeiros. 

Os médicos, até os dias atuais, possuem força política, econômica e social em Itaperuna. 

Todavia, surgiram outros profissionais, como as dos donos de universidades particulares, 

assumirão junto aos médicos a influência sociopolítica e econômica.  
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Compreende-se, portanto, que a organização do espaço urbano é influenciada pelo 

acúmulo do capital individual e da divisão social do trabalho, tendo a classe dominante o 

controle deste espaço. Na realidade itaperunense, o grupo médico foi se tornando o grupo 

dominante do território que influencia todas as esferas de poder democrático e econômico. Por 

isso, alguns prefeitos foram médicos ou apoiados por esta classe.  Ressalta-se, que a cidade de 

Itaperuna passou por um período importante de transição do capital agrário para o capital 

médico. Não houve uma ruptura com os latifundiários, mas sim, uma rearticulação e uma 

transferência de poder setorial, pois muitos dos médicos eram filhos de fazendeiros e estes 

investiram na formação deles e dos setores imobiliários (PEREIRA JÚNIOR, 2015). 

Ao longo do século XX, o município tornou-se extremamente urbano e, atualmente, 

segundo dados do IBGE (2010), a população urbana corresponde a 92% do total. Os demais 

munícipes vivem nos distritos e na zona rural, por isso, o recorte espacial escolhido foi a cidade 

de Itaperuna, isto é, a sede do município.  

Deste modo, o quarto capítulo tem como foco maior o prisma teórico-empírico, logo, 

tem-se o objetivo de compreender como acontece a segregação sócio-espacial na cidade. De 

acordo com o pensamento de Negri (2008), é pela classe dominante, que possui a maior renda, 

ao consumir e valorizar de forma diferenciada o espaço urbano é que se produz a segregação 

sócio-espacial. Eles controlam e produzem o espaço nas cidades de acordo com seus interesses.  

Ainda, segundo Negri (2008), a segregação não é somente espacial, mas também, social, 

pois a renda, o tipo de ocupação e o nível de educação também são fatores importantes para 

esta análise. Logo, há uma segregação residencial da sociedade ocasionada pela diferença 

econômica. Esta é uma realidade importante de se destacar na cidade de Itaperuna. Diante deste 

contexto, as maneiras como as classes se distribuem no espaço urbano dependem do acúmulo 

de capital individual que cada um consegue ter. Morar em um bairro popular não depende 

somente de suas características culturais, étnicas ou raciais, mas da reprodução da força de 

trabalho que o capital precisa para reproduzir-se. 

Assim, para que se possa compreender melhor cada área da cidade e como se deu sua 

formação e como acontece a segregação sócio-espacial, o presente estudo tem como finalidade 

analisar cada zona da cidade, sendo ela subdividida em: norte, leste, centro-norte, centro e sul, 

perpassando, por seus respectivos bairros.  

Salienta-se que, Itaperuna, tendo uma abrangência central no Noroeste Fluminense, 

certos fenômenos urbanos típicos de cidades médias, grandes ou metrópoles, também, 

acontecem neste mesmo território como: o centro e a nova centralidade, os engarrafamentos, a 

segregação residencial, a autossegregação horizontal e vertical.  
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Finalmente, este estudo tem como finalidade analisar a formação da segregação sócio-

espacial na cidade de Itaperuna, a partir da sua história, identificando os agentes sociais e 

econômicos, compreendendo e demonstrando empiricamente como ocorre a organização deste 

espaço urbano, que gerou áreas seletivas e valorizadas, bem como, entender como esta 

segregação e suas consequências sociais tem se dado atualmente. 
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CAPÍTULO I 

O ESPAÇO, O TERRITÓRIO E A SEGREGAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL: estudo dos 

conceitos 

 

1.1 – Introdução do pensamento de Milton Santos sobre o espaço  

 

Milton Santos nasceu em Brotas de Macaúbas, Bahia, no ano de 1926. Teve como 

formação inicial o Direito pela Universidade Federal da Bahia em 1948, sob a influência de um 

tio, também formado em Direito. Criou o Jornal O Farol e atuou como jornalista e redator do 

Jornal A Tarde, militou como vice-presidente da União Nacional dos Estudantes e criou o 

Partido Estudantil Popular.  

Contudo, o seu interesse pela Geografia fez com que este intelectual mudasse seu âmbito 

de pesquisa. Milton Santos lecionou Geografia Humana na Faculdade Católica de Filosofia, 

assim como, ministrou esta mesma disciplina na Universidade Federal da Bahia. Seus estudos 

e diagnósticos, entre 1948 e 1964, teve como foco o estado da Bahia e a cidade de Salvador, 

produzindo mais de 60 títulos (BRITO; THEIS, 2015).  

Fez doutorado na França, na Universidade de Strasbourg, e sua tese teve como título: O 

Centro da cidade de Salvador. A parceria com seu orientador Tricart lhe possibilitou um 

intercâmbio entre as produções acadêmicas do Brasil e da França. Esta proximidade possibilitou 

a abertura para sua estadia neste mesmo país durante a perseguição da ditadura militar 

brasileira, por conseguinte, Santos contribui para a qualificação de professores, não somente 

franceses, mas também africanos. Foi docente de universidades em diversos países como: 

França, Canadá, Estados Unidos da América - EUA, Venezuela e Tanzânia.   

Seu retorno ao Brasil aconteceu no ano de 1977, porém, não regressou para a 

Universidade Federal da Bahia, uma vez que não lhe foi concedida nenhuma cadeira. Deste 

modo, foi convidado para atuar na Universidade do Rio de Janeiro e, em 1984, tornou-se 

professor titular de Geografia Humana na Universidade de São Paulo. Foi presidente, entre 

1991 e 1993, da Associação Nacional de Pós-Graduação em pesquisa e Planejamento Urbano 

e Regional e, posteriormente, da Associação Nacional de Pós-graduação em Geografia.  

O pensamento de Milton Santos, através de suas obras, aponta o estudo sobre a natureza 

do espaço geográfico e da natureza empírica. A partir disso há o estudo focado em categorias 

como o território e o lugar no Terceiro Mundo, por isso, ele é conhecido como o geógrafo do 

Terceiro Mundo, visto que em suas pesquisas se dedica a desigualdade e suas consequências 

nos territórios latino-americanos, especialmente, na cidade em seu processo de urbanização.  À 
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vista disso, em 1982, é publicado sua obra Ensaios sobre a Urbanização Latino-americana, 

nesta literatura é feito estudos de casos na Colômbia, Venezuela, México e Peru.   

O espaço em seu pensamento é relevante, pois de seu ponto de vista, este conceito é 

categoria principal para a compreensão do território em sua forma, função, estrutura, processo 

e totalidade. No espaço geográfico deve-se ser levado em conta o seu caráter dinâmico, sendo 

este espaço visto como um ente social, por conseguinte, surge a definição da categoria da 

formação sócio-espacial (BRITO; THEIS, 2015). Por isso, a escolha deste autor para 

compreender a formação do espaço no Brasil.  

 

Todas as definições oferecidas por Milton Santos, fazem referências à relação 

entre as coisas e os homens, isto é, à natureza e objetos criados historicamente 

e a humanidade contemporânea, aludindo a uma ontologia que, contudo, não 

define em si um objeto teórico nem sociológico nem geográfico, já que Santos 

afirma que ambos objetos são inseparáveis, caracterizando o espaço como 

hibrido (MAMANI, 2004, p. 183).   

 

As contradições existentes no espaço são estudadas por Milton Santos apoiando-se nos 

conceitos de fixos e fluxos em circuitos espaciais da produção. “Com os termos fluxos e fixos, 

o autor alude ao fato dos objetos serem substratos da ação humana” (MAMANI, 2004). Desse 

modo, o espaço é configurado pelos objetos criados pela ação do homem e pela vida social. 

 Para o estudo do espaço, em Santos, é fundamental entendê-lo pela perspectiva das suas 

formas físicas, as relações sociais e os processos vividos nele historicamente. Reconhece-se, 

portanto, na geografia humana o primado social, “ (...) o espaço não se limita às formas físicas, 

apesar de poder ser descrito de maneira separada e sistemática (...) (MAMANI, 2004). Assim, 

este mesmo espaço deve ser visto e analisado pelas transformações sócio-espaciais permeado 

pela escala local e global.  

 

1.2 O Espaço no olhar de Milton Santos   

 

O espaço enquanto conceito, segundo Milton Santos (2008), deve ser analisado a partir 

da sua formação socioeconômica. Esta formação precisa ser refletida pela perspectiva da 

estrutura técnico-produtiva que também se manifesta geograficamente. Por isso, que este autor 

afirma: “O valor de cada local depende de níveis qualitativos e quantitativos dos modos de 

produção e da maneira como eles se combinam (SANTOS, 2008, p. 28). 
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Compreende-se, portanto, que o espaço tem valores diferentes de acordo com os níveis 

do modo de produção. Por conseguinte, têm-se espaços seletivos, segregados, geralmente, 

delimitados pelo poder do sistema econômico 1e político dominante.   

Santos (2008) ainda aponta que os modos de produção são distintos comparando tempos 

históricos diferentes. O modo de produção no Brasil durante trezentos anos teve como base a 

escravidão, trabalhos compulsivos com grande carga de castigo físico. Por isso, Vasconcelos 

afirma: “A diferenciação socioespacial aparece, portanto, em contextos variados e é resultante 

de vários processos, como de colonização, ou de desigualdades originárias do passado 

escravista” (VASCONCELOS, 2013, p. 18).  

 Enquanto, no século XX, com a força da industrialização houve transformações, com o 

modo de produção capitalista com a exploração da força de trabalho em busca da mais-valia. 2  

O espaço torna-se a expressão de uma conjuntura histórica e de uma forma social que 

tem seu sentido nos processos sociais vividos nele. Logo, o processo histórico e a evolução da 

formação social acontecem através da organização deste espaço, inclusive, a medida que ele é 

construído, há a distribuição populacional que não se dá de maneira neutra. Existem interesses 

econômicos, políticos e sociais que sustentam a decisão de repartição. Isso faz com que se tenha 

realidades socioeconômicas e estruturais distintas no mesmo espaço. O espaço também é 

compreendido por Milton Santos (2008), como uma associação entre uma sociedade que se 

encontra em movimento constante com uma paisagem em evolução permanente. 

 

1.3 O Espaço e o processo de globalização  

 

Ao pensar acerca da divisão internacional do trabalho em que nações consideradas 

desenvolvidas oferecem produtos tecnologicamente mais sofisticados e caros. Enquanto que 

regiões periféricas exportam os bens primários que irão produzir tais mercadorias sofisticadas 

e que, posteriormente, serão vendidas para os países pobres em um preço mais elevado. Tem-

se, assim, um intercâmbio desigual entre a polaridade de desenvolvidos e subdesenvolvidos 

(CARLEIAL, 2012).  

                                                           
1 Por sistema econômico, entendemos o processo social pelo qual o trabalhador, agindo sobre o objeto de seu 

trabalho, (a matéria-prima), com a ajuda de meios de produção, obtém um certo produto. Este produto está na base 

da organização social – quer dizer, de seu modo de distribuição e de gestão, bem como das condições de sua 

reprodução (CASTELLS, 2000, p. 2001).  
2 Marx, no Capital Volume I, trata da mais-valia como a diferença entre o valor final da mercadoria e o tempo do 

trabalho gasto para sua produção. Deste modo, o capitalista retira do trabalhador um tempo extra que não seria 

necessário para a produção, tendo, portanto, o lucro e a demasiada exploração do trabalhador. 
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Segundo Milton Santos (2008), existem áreas luminosas e áreas opacas, ou seja, nas 

áreas luminosas controladas por ações de poder hegemônico, marcado pelo alto investimento 

em ciência e inovação tecnológica, a circulação de capital e de mercadorias fluem mais 

facilmente. Estes são chamados de circuito superior em que o capital é exorbitantemente grande 

devido a tecnologia utilizada.  

Entretanto, nas opacas há pouco investimento, consequentemente, tendo um fluxo mais 

lento de capital e mercadoria. Estes são denominados de circuito inferior por Milton Santos, em 

que há menos utilização de capital, podendo progredir sem uma organização burocrática.  

 

Dentre as múltiplas denominações aplicadas ao mesmo tempo, nenhuma é 

mais expressiva que a de período tecnológico. A técnica, esse intermediário 

entre a natureza e o homem desde os tempos mais inocentes da história, 

converteu-se no objeto de uma elaboração científica sofisticada que acabou 

por subverter as relações do homem com o meio, do homem com o homem, 

do homem com as coisas, bem como as relações das classes sociais entre si e 

as relações entre as nações (SANTOS, 2012, p. 16) 

 

 Assim, a técnica, a ciência e a informação não são distribuídas de forma hegemônica 

na escala global, criando um novo tipo de desigualdade. Na teoria de Milton Santos (2008), esta 

realidade é vista como perversa devido ao controle das técnicas e a sua manipulação política 

pelos atores hegemônicos que têm seus interesses particulares e egoístas. Ao mesmo tempo que 

uma minúscula parte da população mundial tem o controle deste capital, a maioria padece com 

problemas básicos como saúde, educação e habitação.  

No âmbito local, as empresas que se instalam, muitas vezes com o incentivo do poder 

político, modificam a paisagem e faz com que esta sociedade produza o que elas apetecem 

trazendo uma especificidade de produção para a região. Logo, tem-se a impressão que o 

desenvolvimento tem um caráter positivo, como: progresso, modernização, urbanização.  

As multinacionais, localmente, tornaram-se a forma concreta de levar este progresso e 

modernização para as realidades periféricas. “Só as empresas multinacionais poderiam 

objetivar as tendências imanentes do período e impor em toda parte essa forma de 

universalização perversa que caracteriza a vida mundial (...)” (SANTOS, 2012, p. 16).  

Neste sentido, os atores hegemônicos, controlam a distância suas aquisições. Esta 

realidade é compreendida por Milton Santos como espaço geográfico vertical, isto é, de cima 

para baixo.  Enquanto o horizontal acontece pelo domínio cotidiano do território compartilhado 

que se tem solidariedade. Isto gera uma tensão entre o global e o local. “Inúmeras vezes as 

ações e decisões tomadas em um lugar provem de ordens vindas de longe, o que causa certo 

estranhamento para quem vive o lugar” (COSTA, 2014, p. 69).  
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Desta forma, a construção de espaço urbano3 nada mais é que um resultado de 

procedimentos determinados, historicamente, em uma localização geográfica transpassado 

pelas forças produtivas e por instâncias sociais.  As mudanças urbanas ou espaciais podem ser 

pensadas ou reconstruídas por uma ordem determinada, intervindo diretamente ou 

indiretamente na vida diária das pessoas. O espaço e a paisagem gradativamente se 

transformam, adaptando-se as necessidades que emergem da sociedade.  

Assim, não se pode pensar o conceito de espaço no pensamento de Milton Santos (2012) 

sem levar em consideração o processo de globalização, a questões técnicas, científicas e 

informacionais permeadas pelas escalas mundial, nacional e regional ou local. Estudar o espaço 

é refletir um conjunto indissociável de sistemas de objetos, podendo ser naturais ou não, devido 

a existência de objetos fabricados. Em cada período histórico, novos objetos e ações juntam-se 

a outra, transformando o todo formalmente e substancialmente.  

Ele (o espaço) tornou-se a mercadoria universal mais importante neste tempo vigente, 

sendo marcado pelas especulações, por interesses econômicos, ideológicos ou políticos. Nesta 

lógica, o espaço se concretiza como inimigo do homem, devido a sua desumanização.  

Os espaços urbanos dos países subdesenvolvidos têm como aspectos convergentes a 

disparidade de renda entre pessoas e regiões. Esta disparidade regional faz com que as maiores 

cidades4, metrópoles ou cidades polos, possuam a centralidade de atividades terciárias. 

Enquanto as cidades pequenas, também chamada de cidades locais por Milton Santos, servem 

às necessidades mediáveis da população tendo, por conseguinte, uma especialização do espaço.  

Em países com industrialização tardia, como os da América Latina, as cidades que 

possuíam importância demográfica, intencionalmente, foram escolhidas pelo capital 

estrangeiro na busca de mão de obra barata. Posteriormente, os espaços urbanos destas cidades 

modificaram-se com um aumento significativo da taxa demográfica.  Ainda acerca dos países 

subdesenvolvidos, segundo Santos (2008), as personalidades dos espaços são derivadas, 

moldadas e remoldadas pelas influências externas de países desenvolvidos.   

 

 

 

                                                           
3 Urbano designaria então uma forma especial de ocupação do espaço por uma população, a saber o aglomerado 

resultante de uma forte concentração e de uma densidade relativamente alta, tendo como correlato previsível uma 

diferenciação funcional maior (CASTELLS, 2000, p. 40).  
4 A cidade, segundo Castells (2000), não é o local da produção, mas sim, de gestão e de domínio associado a 

primazia social do aparelho político administrativo.  
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1.4 O estudo do Espaço em Roberto Corrêa  

 

Roberto Lobato Corrêa é um conceituado geógrafo brasileiro tendo seu estudo voltado 

para a Geografia Urbana, focando em temas como espaço, cultura, rede urbana, geografia 

cultural. Ele compreende a organização do espaço urbano através do homem com diferentes 

agentes no modo de produção.  

Portanto, de acordo com o pensamento de Roberto Corrêa (1995), o espaço urbano como 

um objeto social deve ser compreendido como o conjunto de diferentes usos de terra justapostos 

entre si. O seu uso pode ser realizado de diversas maneiras, definindo áreas: centro, áreas 

industriais, áreas residenciais. Este espaço pode ser fragmentado e articulado devido ao 

condicionante social que gera campo de lutas.  

Desta forma, quem produz o espaço urbano são os proprietários dos meios de produção, 

os fundiários, os imobiliários, o Estado e os grupos sociais, ou seja, grupos com interesses 

distintos que lutam pela soberania ocasionando lutas entre si. Estes são os diferentes agentes do 

modo de produção.  

Sob esta perspectiva, o Estado tem um papel fundamental, pois atua como organizador 

espacial da cidade. Por isso, a forma espacial e suas consonâncias, em uma cidade capitalista, 

se dão entre os processos sociais, influenciando toda organização deste espaço.  

Na dinâmica da organização espacial, a descentralização5 é fundamental para entender 

o crescimento da cidade do ponto de vista demográfico ou mesmo espacial, uma vez que ela 

torna o espaço urbano complexo com núcleos secundários de atividades que possibilita a 

abertura de novos mercados e a especulação imobiliária (CÔRREA, 1995).  

  

1.5 O estudo do Espaço em David Harvey 

 

David Harvey é um dos principais nomes da Geografia Humana. Iniciou sua vida 

acadêmica com discurso voltado para a Geografia Quantitativa, porém, posteriormente, 

assumiu uma postura marxista e voltou-se para os estudos urbanos. 

 É relevante para este autor entender a dinâmica espacial do sistema capitalista e suas 

consequências nas relações sociais. Preocupa-se em criar e inserir uma teoria espacial e suas 

                                                           

5 A descentralização é significativa para o crescimento de uma cidade, pois faz com que o centro não seja o único 

foco principal, portanto, as outras áreas tornam-se também relevantes para a vida social, para a moradia e também 

para os agentes sociais e econômicos. Há, assim, a descentralização da área central (CÔRREA, 1995).  
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interações entre o espaço e o tempo, sem privilegiar um ou outro. O espaço, portanto, para este 

autor é uma palavra-chave e complexa que deve ser estudada, tendo que decifrar seu conceito.  

Sob a influência das teorias de Karl Marx e de Henri Lèfébvre6, Harvey, acerca do 

estudo urbano, se opôs ao pensamento neoliberal e, também, ao capitalismo, esforçando-se na 

denúncia das contradições sociais ocorridas no espaço geográfico, resultado do modo de 

produção do sistema capitalista. Ressalta-se que seus estudos possuem diálogos com a 

economia, com a ciência política e com a antropologia, ou seja, a sua produção acadêmica não 

tem somente referências da geografia.  

Sendo assim, no pensamento de David Harvey para compreender a sociedade atual faz-

se necessário refletir acerca da sobrevivência do modo de produção capitalista, atentando para 

as relações entre o espaço e o tempo. Ao avaliar a respeito da vida cotidiana em uma sociedade, 

predominantemente capitalista, que o homem contemporâneo vive. Faz-se necessário 

compreender o processo de produção, circulação e realização das mercadorias, tendo como 

sentido teleológico o lucro conseguido pela exploração do trabalhador.  

 

Acredito que todos nós concordamos de modo aceitável que a reprodução da 

vida cotidiana depende das mercadorias produzidas mediante o sistema de 

circulação de capital, que tem a busca do lucro como seu objetivo direto e 

socialmente aceito. Podemos considerar a circulação do capital um processo 

contínuo, no qual se usa moeda para adquirir mercadorias (força de trabalho e 

meios de produção, como matérias-primas, maquinários, insumos de energia 

etc.), com o objetivo de combina-los na produção e fabricação de uma nova 

mercadoria, que pode ser vendida pela moeda gasta incialmente mais o lucro 

(HARVEY, 2005, p. 129).  

 

De acordo com Harvey (2005), quando há interrupções no processo de ganho do lucro 

ocorrem mudanças na vida cotidiana no formato que o homem de hoje conhece. Para que não 

se tenha estas interrupções, o Estado torna-se um aliado fundamental, pois age priorizando os 

interesses particulares do capitalismo com a justificativa de estar se preocupando com o 

interesse geral.  

Por conseguinte, o Estado tem responsabilidades significativas na produção do espaço, 

visto que este espaço é extremamente necessário para a reprodução do capital. Para que se possa 

                                                           
6 Henri Lèfébvre foi um filósofo francês que contribui para os estudos sobre a produção do espaço e sobre a vida 

cotidiana, fundamentando o espaço urbano como problema na compreensão da origem da sociedade 

contemporânea (LÈFÉBVRE, 2010).  
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ter crescimento econômico e expansão da circulação da mercadoria e de capital7 depende de 

infraestrutura construída no espaço que tem como principal promotor o Estado.  

A proposta de Harvey é que se tenha a substituição do modo de produção capitalista 

para que o homem sobreviva. A adaptabilidade que o ser humano tem em relação ao capitalismo 

é um ponto a favor a este sistema e toda sua forma de expressão no espaço. Todavia, é urgente 

encontrar caminhos para a mobilização e organização global de uma oposição a esta realidade 

sistemática. A finalidade desta mobilização é a defesa da existência humana. 

Harvey (2005), ainda compreende que o espaço é uma palavra-chave que possui 

complexidade. Por isso, ele se posiciona avaliando esta palavra-chave em uma divisão tripartite: 

espaço absoluto, espaço relativo e espaço relacional. Logo, o espaço absoluto é fixo, lugar de 

registros e planejamento de eventos. É o local das propriedades, das cidades onde se tem 

barreiras físicas e fronteiras. O espaço relativo oferece diversidades de localizações relativas a 

custo, tempo, modo de transporte. É o lugar da mobilidade, dos fluxos que ocorrem comércio, 

circulação de capital, venda da força de trabalho. E o espaço relacional tem-se a concepção de 

relações internas. O evento ocorrido neste espaço dever ser visto não a partir de um único ponto, 

mas de tudo o que acontece ao seu redor. Leva-se em conta as sensações, os sonhos, frustrações.  

Finalmente, o espaço urbano na visão dos três autores trabalhados: Milton Santos, 

Roberto Côrrea e David Harvey tem como ponto de convergência a sua compreensão a partir 

de uma análise socioeconômica, em que o capitalismo tem papel fundamental na transformação 

deste espaço.  

 

1.6 O espaço na visão sociológica de Manuel Castells 

 

Manuel Castells Oliván, sociólogo espanhol, atuou como professor na Universidade de 

Paris, nas décadas de 1960 e 1970. Posteriormente, foi para a Universidade de Berkeley, 

Califórnia, sendo professor de Sociologia e Planejamento Regional. Lecionou, também, como 

professor na Universidade Aberta da Catalunha, Barcelona, e na Universidade da Califórnia do 

Sul.  

Seu pensamento tem uma base na teoria de Marx codificada em uma versão 

althusseriana. A referência da tradição marxista é obrigatória, como ponto de partida, uma vez 

que o Estado tem papel fundamental no novo processo de urbanização, por isso, exige uma 

                                                           
7 Segundo Harvey (2005), a circulação do capital impõe a compra e venda da força de trabalho como mercadoria 

e a separação entre compradores e vendedores suscita a tensa relação de classes. Sem esta compra e venda não há 

lucro para a classe que detém o poder hegemônico. 
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teoria que seja capaz de analisar o espaço com as lutas sociais e os processos políticos. Sendo 

que a ideologia produzida e modificada pela luta de classes é sempre em função da conjuntura 

histórica. Portanto, Castells analisará a questão da dominação de classes no meio urbano da 

seguinte maneira:  

Compreende-se que na perspectiva de Castells, a problemática urbana conota no modo 

de produção capitalista, sobretudo, em seu estágio avançado. Por isso, se deve pensar na 

dependência da classe subalterna a partir da dominação de classe. 

O espaço é um produto material em relação com outros elementos materiais. Entre estes 

outros, os homens, que entram também em relações sociais determinadas que dão ao espaço 

uma forma, uma função, uma significação social. Ele é uma expressão concreta de cada 

conjunto histórico. O espaço urbano não é organizado pelo acaso, mas é estruturado pelos 

processos sociais. Está associado à evolução de um aglomerado em crescimento rápido, 

dominado por uma industrialização capitalista inteiramente comandada pela lógica do lucro. 

Para analisar o espaço existem duas teorias gerais da organização social dirigida por dois 

princípios essenciais:  

- o princípio de interdependência entre os indivíduos: fundado na diferença 

complementar (relações de simbiose) e suas semelhanças suplementares (relações de 

comensalismo); 

- princípio da função central: a posição de cada indivíduo com relação a esta função 

determina sua posição no sistema e suas relações de domínio.  

Assim, a organização urbana explica-se por um conjunto de processos que moldam, 

distribuem e correlacionam as unidades ecológicas, sendo que os principais processos 

ecológicos são a concentração em que há aumento da densidade da população em certo espaço 

e um dado momento, a centralização, a descentralização, a circulação, a segregação e a invasão-

sucessão.  

 

1.7  Análise conceitual acerca do território  

 

Esta subseção tem como objetivo refletir sobre o conceito do território através de autores 

da área da geografia, como: Claude Raffestin, Milton Santos e Rogério Haesbaert. No primeiro 

momento será feito uma discussão da diferença entre o espaço e o território. Posteriormente, 

para o aprofundamento desta seção, com Haesbaert, será analisado outros conceitos derivantes 

do território. É pertinente esta análise conceitual, para que possa dar continuidade ao estudo 

acerca do espaço compreendendo a sua dinâmica, como será visto a seguir.  
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Segundo Raffestin8 (1993), o espaço é a realidade inicial para a produção de um 

território, ou seja, o espaço antecede o território, pois quando alguém se apodera do espaço de 

forma concreta ou abstrata, o ator territorializa o espaço. “O território se forma a partir do 

espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza 

determinadas ações) em qualquer nível” (RAFFAESTIN, 1993, p. 143). 

 Sendo assim, espaço e território não são sinônimos, possuem suas diferenças, porque o 

território é efetivado quando se tem a apropriação social do espaço. É marcado pela relação de 

poder, tendo por conseguinte, uma perspectiva relacional.  

 

É fundamental ressaltar que o espaço constitui, metaforicamente, a “matéria-

prima” para a produção do território, ou seja, o espaço é anterior ao território. 

O território é uma produção a partir do espaço. Cristaliza-se através da 

apropriação social do espaço (econômica, política e culturalmente) por atores 

que realizam determinadas atividades sociais: os atores sintagmáticos, cujas 

intencionalidades e comportamentos, nas diferentes maneiras, tempos, 

dimensões e intensidades de territorializarem-se e viverem os produtos do(s) 

“processos” do(s) território(s), estão fortemente mescladas e intrinsecadas ao 

poder (EDUARDO, 2006, p. 178 – 179).  

 

Para Raffestin (1993), é no território que acontecem as relações de poder, com uma 

intensa troca de energia e informação. Esta combinação de energia e informação, que pode fazer 

com que a energia se transforme em conhecimento, gerando o poder, que tem uma estreita 

relação com trabalho que modifica a natureza e as relações sociais.  

Segundo Santos (2008), o fundamento para o Estado-Nação era o território e ao mesmo 

tempo este Estado o moldava. Contudo, com o avanço da globalização a visão de território 

estatizado foi limitada, passando a ter uma concepção de território transnacional, com caráter 

global. Para este mesmo autor, o progresso defendido pela globalização é uma falácia, não é 

para todos, promove oportunidades econômicas, uns territórios seletivos e alcança estratos 

limitados da população. A globalização de fato é para todos? Este é seu questionamento.  

Perde-se a noção de território como lugar de todos para um território globalizado que, 

predominantemente, tem-se o interesse das empresas transnacionais privilegiado. “O território 

são formas, mas o território usado são objetos e ações, sinônimos de espaço humano, espaço 

habitado” (SANTOS, 2008, p. 138).  

                                                           
8 Claude Raffestin, geógrafo francês que teve sua produção acadêmica voltada para a Geografia Humana no ramo 

da Geografia Política, influenciando importantes geógrafos brasileiros como Roberto Lobato Corrêa. Deste modo, 

seu estudo buscou estabelecer a relação entre a política e o território, no âmbito local e global. O território em seu 

pensamento deve ser considerado as relações de poder, tendo a população como a base deste poder.  
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Em Santos (2008), o território é dialético, permeados por conflitos. É a expressão 

concreta e abstrata do espaço apropriado e produzido. Eduardo (2006), aponta que o território 

é socialmente construído a partir do poder exercido por grupos ou classe social determinada 

com caráter econômico, político ou cultural.  

 

1.7.1 O território em Rogerio Haesbaert 

 

Rogerio Haesbaert é um geógrafo brasileiro que tem seus estudos no âmbito da 

geografia humana. O foco de suas produções acadêmicas está, especialmente, nos conceitos de 

território e região. A partir disto analisa a territorialização, a desterritorialização, a 

territorialidade e a identidade. Nesta seção será analisado, especialmente, dois conceitos de seu 

pensamento: o território e a multiterritorialidade.   

Deste modo, na perspectiva de Haesbaert (2004), o território nasce com uma dupla 

conotação: material e simbólica, pois etimologicamente, território tem a ver com terror, isto é, 

ato de aterrorizar, impor pelo medo. Tem uma visão de dominação política, jurídica da terra 

que ocasiona temor por parte daqueles que são dominados.  

Deste modo, território, independentemente, de sua acepção tem sentido de poder que 

não se limita ao político, pois amplia para o sentido concreto de dominação ou simbólico com 

caráter de apropriação. Os agentes possuem papel fundamental neste contexto. 

Enquanto “continuum” dentro de um processo de dominação e/ou 

apropriação, o território e a territorialização devem ser trabalhados na 

multiplicidade de suas manifestações – que é também e, sobretudo, 

multiplicidade de poderes, neles incorporados através dos múltiplos agentes/ 

sujeitos envolvidos. Assim, devemos primeiramente distinguir os territórios 

de acordo com os sujeitos que os constroem, sejam eles indivíduos, grupos 

sociais, o Estado, empresas, instituições como a Igreja etc. (HAESBAERT, 

2005, p. 2).  

 

A territorialidade possui uma dimensão política que também se expressa nas relações 

econômicas e culturais, sobretudo, pela forma como as pessoas utilizam a terra e como elas se 

organizam no espaço dando significado ao lugar. Há, assim, um processo de dominação e 

apropriação do espaço que variam de acordo com o tempo. 

Os múltiplos territórios e a multiterritorialidade compreendido por Haesbaert (2004) 

tem suas diferenças, pois o primeiro é a condição sine qua non, necessária, mais não suficiente 

para a realização da multiterritorialidade. O capitalismo é fundamentado de forma geográfica 

sob estas duas concepções territoriais, sendo os múltiplos territórios voltados para a lógica 
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estatal, com fronteiras delimitadas. Neste se abriga a reunião de vários territórios plurais em 

que existe um conjunto justaposto de diversos territórios em seu interior.  

 

(...) estamos denominando multiterritorialidade, pelo menos no sentido de 

experimentar vários territórios ao mesmo tempo e de, a partir daí, formular 

uma territorialização efetivamente múltipla, não é exatamente uma novidade, 

pelo simples fato de que, se o processo de territorialização parte do nível 

individual ou de pequenos grupos, toda relação social implica uma interação 

territorial, um entrecruzamento de diferentes territórios. Em certo sentido, 

teríamos vivido sempre uma “multiterritorialidade” (Haesbaert, 2004:344).  

  

A multiterritorialidade está associada a lógica empresarial que usa as redes que nódulos 

de conexão, não se limitando as questões de fronteiras. O território plural neste contexto é 

entendido como o conjunto superposto de vários territórios em que a amplitude pode ir além 

dos seus limites. Tem-se um olhar que prioriza as relações deste território com aqueles que 

estão acima dele (HAESBAERT, 2005). A multiterritorialidade não se atém ao caráter físico, 

pois com a emersão e o avanço tecnológico criou-se a possibilidade de se ter uma conexão 

virtual, diminuindo as distâncias territoriais, culturais e linguísticas.  

Isto aumenta a possibilidade de interagir de forma interpessoal, mas também, o 

capitalismo usa-se disto para crescer seu poder de dominação, influência e articulação. As 

mercadorias, de uma certa maneira, não encontram barreiras para sua circulação. A 

multiterritorialidade não permitiu somente as mudanças econômicas ou de caráter interpessoal, 

visto que muitas vezes somente um grupo seleto de pessoas abastardas podem tocar nesta 

realidade. “Esta multiterritorialidade também seria visível através do caráter de “classe 

internacional”, tanto no sentido da internacionalização da vida profissional ou de negócios 

quanto de lazer, via turismo internacional” (HAESBAERT, 2005, p. 13). Mas, também 

possibilitou que as informações de territórios distantes fossem não apenas vistas e, sim vivido. 

Como no caso do terrorismo ocasionados por grupos extremistas, em que mesmo sabendo que 

esta situação, por muitas vezes, se encontra longe do Brasil, pessoas passam a sentir medo em 

um país que diretamente não é alvo destes extremistas.  

A experiência de multiterritorialização, neste tempo, inclui esta dimensão tecnológico-

informal que possibilita uma reterritorialização via ciberespaço que cria uma extrema 

valorização da densidade de informação estratégica do espaço. Sendo que este espaço virtual é 

permeado também pelo poder político, econômico e cultural.  

O objetivo deste poder é exercer uma dominação sobre o homem e sobre as coisas. “O 

território, como espaço dominado e/ou apropriado, manifesta hoje um sentido multi-escalar e 
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multidimensional que só pode ser devidamente apreendido dentro de uma concepção de 

multiplicidade, de uma multiterritorialidade” (HAESBAERT, 2005, p.18).   

Por fim, de acordo com a visão de Haesbaert (2004), a multiterritorialidade amplia a 

possibilidade de uma sociedade que inclua, universalmente, as pessoas de maneira igualitária. 

Tem-se a esperança de que haja uma maior tolerância multicultural a partir do respeito das 

diferenças humanas e sociais.  

Anteriormente, compreendeu-se que o espaço deve ser refletido a partir de sua formação 

socioeconômica, sendo delimitado pelas forças dominantes como a do capital e muitas vezes 

subsidiado pelo Estado, responsável pela organização do espaço, segundo Côrrea (1995). O 

território na perspectiva estudada é a apropriação deste espaço permeado pelo poder. Vale 

ressaltar que o espaço antecede o território. A multiterritorialidade é a expressão do não limite 

dos territórios impulsionado pela globalização e pelo avanço da tecnologia. Isso fez com que 

existisse uma maior interação entre pessoas e um maior fluxo da circulação das mercadorias, 

ampliando os territórios de exportação e de consumo. 

Assim, a realidade sócio-espacial deve ser entendida a partir da formação econômica 

permeada pelas relações sociais, marcada pela disputa da manutenção do poder hegemônico 

que busca ter em mãos o domínio sobre este espaço e território. Segundo Milton Santos (2012), 

a sociedade não se distribui uniformemente no espaço por obra do acaso. Enfatiza-se que esta 

distribuição se dá pelo resultado de uma seletividade histórica e geográfica que gera separação 

entre classes na cidade de caráter social, especialmente, pela distinção de renda econômica.  

Negri (2008), aponta que a partir da Revolução Industrial, a grande parte da segregação 

na área urbana é por classes ou por etnia. Em determinados territórios pode ocorrer esta 

separação pela língua, como no caso dos latinos residentes nos EUA, que criam territórios que 

predomina a língua espanhola e a cultura hispânica. Buscam morar próximos aos seus 

semelhantes como uma maneira de preservação e defesa de si mesmo ou por questões morais, 

étnicas e culturais.  

 

As condições atuais do crescimento capitalista criaram uma forma particular 

de organização do espaço indispensável à reprodução das relações 

econômicas, sociais e políticas. A forma como atualmente se distribuem as 

infraestruturas, os instrumentos de produção, os homens – enfim, as forças 

produtivas – possui até certo ponto um caráter de permanência, isto é, de 

reprodução ampliada, isso amparado, exatamente, na longevidade de um 

grande número de investimentos fixos. Tudo, pois, conspira para que a 

organização do espaço se perpetue com as mesmas características, 

favorecendo o crescimento capitalista e duas distorções (SANTOS, 2012, p. 

73).   
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Há, assim, uma segregação sócio-espacial que têm expressões sociais, nitidamente 

representada, na organização espacial pelas classes distintas ressaltadas pela pobreza, miséria, 

violência, degradação ambiental, falta de moradia. Neste sentido, o capitalismo contribui 

notoriamente para que se agrave e se perpetue a separação dos homens em grupos (ricos e 

pobres) e, consequentemente, esta dinâmica resultou em uma divisão espacial. Em que é 

possível verificar na paisagem9 urbana que há territórios mais privilegiados marcados por uma 

melhor infraestrutura sanitária, de saúde, de educação, de pavimentação. “(...) garantindo que 

regiões com abundância de capital fiquem mais ricas enquanto as carentes ficam relativamente 

mais pobres (HARVEY, 2006, p. 111).  

Isto permite que agências imobiliárias colaborem para o aprofundamento da separação 

espacial, pois são valorizadas áreas mais nobres dominada pela classe alta, reforçando a 

segregação residencial na cidade capitalista. “A segregação poderia ser tipificada, portanto, pela 

combinação de três critérios: o valor do solo; a localização da moradia de elite e da moradia 

popular” (MAMANI, 2004, p. 148).  

 

1.7.2 A segregação sócio-espacial em Manuel Castells  

 

A sociedade, para Castells, é compreendida como uma comunidade que é definida como 

um sistema de relações entre partes funcionais diferenciadas que está localizada 

territorialmente. De acordo com seu pensamento, o sistema econômico e o processo social pelo 

qual o trabalhador, agindo sobre o objeto de seu trabalho (matéria-prima), com a ajuda de meios 

de produção, obtém um produto que está na base da organização social.  

Para este autor, um ponto significativo para a questão urbana é a moradia. A 

concentração, dispersão e distribuição de trabalhadores provoca, em caso de crise, um ponto de 

estrangulamento importante no processo de produção. Deste modo, as necessidades de moradia 

determinam uma demanda importante do mercado e a intervenção pública na questão da 

habitação pode ocorrer em dois planos: na intervenção da demanda com a criação de uma 

demanda solvável e a intervenção da oferta com a construção direta das moradias e a adoção de 

medidas para facilitar as realizações imobiliárias e diminuir seu preço. Outra maneira de 

intervenção estatal está na concessão de facilidades de créditos para a compra de moradias 

sociais.  

                                                           
9 Paisagem possui um caráter multifacetado combinando cultura, valores e significados. De acordo com Milton 

Santos (1996), ela é apenas a porção da configuração territorial que pode ser alcançada pela visão. Sendo também, 

compreendida como apenas uma parte da situação. A situação como um todo pode ser definida pela sociedade, 

enquanto sociedade e espaço. Percebe-se, portanto, como o conceito de paisagem é multifacetado.  
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A distribuição das residências no espaço produz sua diferenciação social e específica na 

paisagem urbana, uma vez que as características das moradias e de sua população estão na base 

do tipo e do nível das instalações e das funções que se ligam a elas. As características sociais 

tendem a formar cachos espaciais, ou seja, tanto mais estas características são próximas, tanto 

mais tendem a se reagrupar espacialmente. O princípio essencial que influencia a distribuição 

das residências no espaço é o prestígio social (CASTELLS, 1978).  

A segregação sócio-espacial não é a projeção direta sobre o espaço do sistema de 

estratificação social, mas um efeito da distribuição do produto entre os sujeitos. Com isso, 

pensa-se na composição do espaço urbano a partir do estudo de seu processo de produção. “(...) 

o nível da luta de classes exerce também uma influência sobre as formas e os ritmos de 

segregação” (CASTELLS, 1978, p. 263).  Ainda, na visão de Castells (2000), a separação 

urbana é a organização do espaço em áreas de forte homogeneidade social interna e com uma 

densa diferença social entre elas. É o efeito da distribuição do produto (moradia) no espaço.  

Esta segregação é entendida também como hierarquia, haja vista que existem territórios 

com prestígio social, que transmite para o resto da população residente na cidade, respeito e 

valoração. Todavia, em territórios não ocupados pela elite, não há prestígio social e cria na 

mente da população citadina certo repúdio a esta área, geralmente, considerada de risco. 

Portanto, a segregação, em Castells, está relacionada ao acesso social diferenciado ao 

produtor imobiliário e não dimensão espacial de forma direta. “A distribuição dos lugares de 

residência segue as leis gerais da distribuição dos produtos e produz reagrupações em função 

da capacidade social dos sujeitos no sistema capitalista (CASTELLS, 1978, p. 204).  

 

1.8 Área de estudo 

 

Primeiramente, foi visto de forma conceitual o espaço, o território e a segregação sócio-

espacial na visão de autores da geografia, sobretudo, da geografia humana e da sociologia. 

Nesta seção é relevante e indispensável apresentar a área de estudo para que, posteriormente, 

no último capítulo, mostrar como ocorre no espaço urbano de Itaperuna a segregação sócio-

espacial, a partir dos conceitos estudados anteriormente.  

A área de estudo foca-se no espaço urbano de Itaperuna analisando a formação da 

segregação sócio-espacial em seu âmbito histórico e contemporâneo. Tem-se como recorte a 

sede do município, pois 92% da população reside na cidade de Itaperuna e os demais 8% estão 

distribuídos nos distritos e na zona rural, por conseguinte, foi neste território que se deu a 
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execução da pesquisa de campo com os agentes imobiliários e entrevistas com moradores de 

cada zona da cidade. 

De acordo com o último censo do IBGE em 2010, o município de Itaperuna possuía 

uma população de 95.841 habitantes, que corresponde 30,2% da população do Noroeste 

Fluminense. Para 2016, o IBGE fez uma estimativa de uma população aproximada de 99.504 

citadinos. Segundo o Plano Municipal de Assistência Social de Itaperuna - PMASI (2016), há 

uma população flutuante, devido a migração de estudantes, que é de 5.000 pessoas. Ainda de 

acordo com o Censo 2010, os moradores do município se dividem desta forma no território: 

SINOPSE QUANTIDADE TIPO 

População Residente 95.841 pessoas 

População Urbana 88.368 pessoas 

População Rural 7.473 pessoas 

Homens na área urbana 42.604 homens 

Mulheres na área urbana 45.764 mulheres  

Tabela 1. População urbana do município de Itaperuna. Fonte: IBGE Censo 2010, site. Adaptação 

própria, 2017.  

Como é demonstrado na tabela acima, a grande parte da população itaperunense 

encontra-se na área urbana. Por isso, se questiona como é feita esta divisão dentro do território 

da cidade. Todos vivem de forma homogênea ou há heterogeneidade entre um bairro e outro?  

Este questionamento é fundamental para analisar a existência da segregação sócio-espacial 

nesta cidade.  

De acordo com Vasconcelos (2013), a justaposição de classes está associada a 

proximidade espacial existente entre classes sociais muito distintas. Portanto, é comum 

encontrar em Itaperuna bairros fronteiriços que possuem casas e apartamentos de alto padrão, 

tendo bem perto a classe média baixa ou pobre. É importante destacar que a realidade da 

heterogeneidade de classes acontece até mesmo na mesma rua, não limitando, portanto, a 

realidade da justaposição por fronteiras de bairros.  

Sendo assim a justaposição aponta para a reflexão da não homogeneidade social dentro 

de um mesmo lugar, dentro de uma mesma rua, por isso, em um logradouro e circunvizinhança 

podem se ter classes sociais distintas com casas típicas da classe média e outras mais simples.  

Lógico, que o fator do imposto pode influenciar a decisão de onde construir sua residência como 

será visto posteriormente.  

As funções de uso do solo urbano levam a uma organização espacial da cidade. Esta 

dinâmica pode provocar privilégios dentro do espaço urbano, como apontou Castells (1978). À 
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vista disso, a cidade pode não ser um lugar democrático, podendo se tornar uma arena de disputa 

e de conflitos. 

De acordo com Garcias e Bernardi (2008) é considerado urbano no Brasil, justamente, 

o perímetro urbano. Este perímetro pode ser o lugar da sede do município, assim como seus 

distritos. Para melhor ilustrar esta realidade em Itaperuna pode ser encontrado a seguir o número 

da população em cada distrito e sede: 

 

Tabela 2. Divisão do território itaperunense por distritos. Fonte: Censo IBGE 2010. Adaptação própria, 

2017.  

 

Como pôde ser visto acima, a grande parte dos habitantes residem na cidade de 

Itaperuna. Por isso a relevância de analisar a sua organização espacial, compreendendo também 

se há realidades de segregação residencial ou autossegregação existentes nela.  

 

1.8.1 Panorama socioeconômico da sede do município de Itaperuna 

 

Em conformidade com PMASI, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 

IDHM de Itaperuna encontra-se com a média de 0,730. A classificação do nível muito alto está 

entre 0,8 a 1,0. Assim, o município está na posição 23º em relação as outras cidades de seu 

estado. Na escala nacional, ela se encontra na posição 1.021º.  

Acerca da pobreza extrema, o Censo 2010 apontou que 1,8% da população urbana se 

situava-se nesta realidade. No mesmo tempo que, 2,8% dos pobres extremos estavam na área 

rural. O PMASI relatou que esta situação foi superada com a inclusão total deste público no 

Programa Bolsa Família, cerca de 738 famílias.  

Em relação ao saneamento básico, o Censo de 2010, avaliou que na área urbana 84% 

está adequado, 10,9% está semi-adequado e 5,1% estão inadequados. Enquanto na zona rural 
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somente 7,6% encontra-se adequado. Todavia, é interessante ressaltar que apesar de 84% do 

saneamento está adequado no âmbito urbano, a grande parte dos dejetos são lançados nos 

córregos e no rio da cidade10.  

Ainda, consoante com o PMASI, a coleta de lixo e a limpeza dos bairros são feitos 

rotineiramente, apesar da cidade possuir muitos morros e ruas estreitas. E 100% dos domicílios 

recebem água tratada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro – 

CEDAE. Na esfera econômica, Itaperuna é o município mais desenvolvido da região, possuindo 

universidades11, empresas e comércio12 expressivos. Entre as grandes empresas que se 

estabeleceram nela estão a Quatá Alimentos e Laticínios Marília (atraída por incentivos fiscais). 

O Plano Diretor Participativo de Itaperuna – PDPI (2007) aponta o seguinte: “Reafirmar a 

posição de polo regional que Itaperuna ocupa no Noroeste Fluminense e região de influência, 

através do fortalecimento das interações com municípios e estados vizinhos” (PDPI, art. 5º, I; 

2007).  

Deste modo, este documento oficial fortalece a decisão do governo municipal, 

juntamente com os empresários e empreendedores do município, de manter Itaperuna como 

polo econômico e educacional, influenciando não somente o Noroeste Fluminense, mas 

também, a região de influência (Zona da Mata Mineira e Sul do estado do Espírito Santo).  

A atividade econômica predominante do município é a prestação de serviços e comércio 

correspondendo 58,2% da economia, seguido pela indústria (23,4%) e pela agropecuária (20%) 

(PMASI, 2016). Recentemente a educação superior privada ganhou força nesta balança, pois 

ela tem atraído pessoas de toda região de influência do município, inclusive, contribuindo com 

os aluguéis de imóveis, movimentando a especulação imobiliária.  

O setor de comércio, ainda, tem uma relevância nesta análise, pois é ele quem 

impulsiona a economia local, sendo um dos grandes atrativos para moradores de toda região 

Noroeste Fluminense. Na Avenida Cardoso Moreira, na Rua Assis Ribeiro e na Rua 10 de Maio 

estão localizadas o maior número de lojas e escritórios comerciais da cidade. A Rua José Rafael 

                                                           
10 De acordo com o PDPI 2007, tem-se como objetivo geral a promoção do desenvolvimento municipal de forma 

socialmente justa, ambientalmente equilibrada e economicamente viável, visando a qualidade de vida da 

população, reduzindo a desigualdade social. Entretanto, com os dados citados, esta realidade encontra-se distante 

de ser alcançada, visto que a grande parte do município ainda polui o principal rio que o abastece (PDPI, art. 5º, 

II; 2007).  
11 Entre as Instituições de Ensino Superior que se encontram na cidade estão: Universidade Iguaçu, Sociedade 

Universitária Redentor, Centro Universitário São José, Instituto Federal Fluminense, Fundação Universitária de 

Itaperuna.  
12 Entre os centros comerciais se destacam: Edifício Rotary, Centro Comercial Jorge Nunes, Centro Comercial e 

Empresarial Itaperuna, Galeria Mak’s, Itaperuna Shopping Center, Pátio Cidade Nova, Rua das Confecções.  
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Vieira ganhou uma especificidade comercial, pois é neste lugar que são vendidos a maior parte 

dos produtos de confecção, sendo também conhecida como a rua das “confecções”.  

Os únicos dois distritos que se destacam em atividades econômicas são o de Boa Ventura 

e o de Raposo. O primeiro possui onze fábricas de pequeno e médio porte que produzem 

bermudas, calças, camisas e pijamas. O segundo é um polo turístico por causa dos parques 

hidrominerais.  

Para alguns empresários da cidade, Itaperuna é como uma “metrópole”, a Grande 

Itaperuna. Ela vai de São José de Ubá e abrange regiões do sul do Espírito Santo, como Guaçuí, 

e alcança também sua influência na região da Zona da Mata mineira como Muriaé e Leopoldina. 

Isso ocorre por causa da prestação de serviços que a “Grande Itaperuna” fornece através do 

ensino, dos atendimentos clínicos, da advocacia, da engenharia, da construção civil 

(CERQUEIRA, 2016).  

 

1.8.2 A mobilidade urbana em Itaperuna 

 

Em relação a mobilidade urbana, a cidade possuía em 2015 cerca de 18.508 veículos 

(automóveis, camioneta, caminhonete e utilitário). Em referência a motos (motocicleta, 

ciclomotor, motoneta, triciclo, quadriciclo) era de 13.123, tendo uma taxa de 7,2 habitantes por 

motos.  

Contudo, a frota de ônibus e micro-ônibus é considerada baixa, pois são 431,74 

habitantes por ônibus, tendo somente uma empresa de transporte público, Viação Santa Lúsica, 

para atender toda a cidade e os distritos. Esta realidade tem gerado problemas de 

engarrafamento em uma cidade pequena. No horário das 17 horas até às 19 horas é comum 

encontrar o tráfego lento no centro desta localidade.  
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Figura 1 Engarrafamento em Itaperuna. Fonte: Adilson Ribeiro, site, 2017. 

Segundo Maricato (2008), o automóvel influenciou o modo de vida urbano na era da 

industrialização. Deixou de ser um produto exclusivamente dos ricos, tendo as classes 

“inferiores” uma maior acessibilidade a este tipo de transporte.  Em uma cidade como Itaperuna 

que tem apenas uma empresa de ônibus e que não há incentivo para o uso da bicicleta13, como 

um meio de transporte, os carros se tornaram uma via importante para a mobilidade urbana. Por 

conseguinte, em horários mais densos em que se tem uma maior circulação destes veículos há 

uma lentidão no tráfego urbano gerando o engarrafamento. 

 Isso também é um reflexo da centralidade regional que Itaperuna exerce, pois, muitas 

pessoas da região vem de suas cidades para trabalharem ou realizar compras, aumentando 

também o fluxo de veículos. Para Maricato (2008), o carro assim como, quaisquer outros 

produtos da indústria, gerou fetichismo da mercadoria, sendo que quem o possui não adquiriu 

uma maior independência de locomoção, mas também, masculinidade, potência, poder, 

seguranças.  

 

 

 

 

 

                                                           
13 Segundo o PDPI no art. 13º, III, a; define a garantia de prioridade para o deslocamento a pé, de bicicleta e em 

transportes coletivos. Todavia, esta realidade não pode, ainda, ser contemplada no cotidiano da vida dos munícipes, 

visto que não há espaço no centro da cidade para quem utiliza a bicicleta, não existe uma ciclovia. Para que se 

possa fazer o uso deste meio de transporte de forma segura precisa-se dividir o espaço com os pedestres da calçada 

que corta a cidade. Ressalta-se que o governo municipal tem buscado promover intervenções que possam 

solucionar os pontos críticos do trânsito através de guardas municipais.  
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

Mapa 1 Município de Itaperuna e seus distritos. Fonte: Mapas do Rio, site, 2017. 

 

2.1 Coleta de dados 

 

Foi utilizado a entrevista semiestruturada como instrumento de coleta de dados para os 

moradores dos bairros de cada zona da cidade e com os agentes imobiliários. Fez-se um roteiro 

pré-estabelecido, portanto, durante a execução da entrevista foi realizada outras perguntas que 

foram consideradas pertinentes.  

O principal método utilizado para a realização desta pesquisa foi o qualitativo. A 

pesquisa qualitativa envolve o estudo do caso, do contexto que o entrevistado está inserido e 

coleta uma variedade de materiais empíricos que descrevem situações e momentos 

significativos, rotineiros e problemático da vida dos indivíduos. Sendo assim, os instrumentos 

de trabalho utilizados na pesquisa de campo da pesquisa qualitativa permitem a mediação entre 

o marco teórico-metodológico e a realidade empírica (LAKATOS; MARCONI, 2003).  

No método qualitativo, o pesquisador deve ter certas habilidades como perceber e 

contextualizar o que há em seu entorno, fazer o exercício de se desligar dos valores e interesses 

de grupos e pessoas a serem pesquisadas e manter a objetividade, tendo um grau de 

distanciamento pessoal (LAKATOS; MARCONI, 2003). 
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Foi utilizado também o método quantitativo para demonstrar diversas realidades da 

cidade de Itaperuna em diferentes âmbitos: econômico, social e entre outros. Os dados foram, 

sobretudo, coletados em departamentos públicos ou sites oficiais do governo. Este método se 

difere do qualitativo ao atribuir valores numéricos às declarações, utilizando estatísticas. 

A seguir, para a melhor visualização do espaço urbano de Itaperuna em suas divisões 

por zonas, foi elaborado uma imagem em que a parte em azul representa a Zona Norte, em 

verde a Zona Centro-oeste, em amarelo a Zona Central, em rosa a Zona Sul e em vermelho a 

Zona Leste.  

 

 

Figura 2 Zonas da cidade de Itaperuna. Fonte: Google, site, 2017. Adaptação própria. 

A entrevista foi dividida em três partes: a pré-entrevista, a entrevista e a pós-entrevista. 

Segundo Meihy e Ribeiro (2011), a pré-entrevista é o momento de preparação para se encontrar 

com o entrevistado, tendo uma boa explicação acerca do trabalho a ser feito com ele, sendo 

muito importante mostrar, para quem será entrevistado, como será feito o registro de suas falas. 

“ Os cuidados com a pré-entrevista devem levar em conta a boa apresentação do projeto” 

(MEIHY; RIBEIRO, 2011, p. 104).  

LEGENDA 

1. Azul: Zona 

Norte. 

2. Verde: Zona 

Centro- norte. 

3. Amarelo: 

Zona Central; 

4. Rosa: Zona 

Sul; 

5. Vermelho: 

Zona Leste.  
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No momento da entrevista, a segunda etapa, deve-se ter o cuidado de colocar a 

identidade do entrevistado por siglas para que seja respeitada a decisão de sigilo (se for o caso), 

o local, a data do encontro. Sendo plausível deixar o entrevistado a vontade para que ele possa 

falar e a pesquisa fluir de forma tranquila. “Uma boa entrevista sempre é resultado de uma 

conversa entabulada amistosamente (...) (MEIHY; RIBEIRO, 2011, p. 106). 

Enquanto a pós-entrevista é a etapa que se deve rever os registros, se a escrita foi fiel a 

fala do entrevistado e, também, o momento de dar o retorno a ele. “O tempo do retorno sempre 

deve ser informado a fim de evitar tensão ou angústia no entrevistado” ((MEIHY; RIBEIRO, 

2011, p. 105). 

 

2.2 Pesquisa com os moradores dos Bairros 

 

Para que pudesse compreender qual a visão que o morador tem de seu bairro, em cada 

zona da sede municipal. Estabeleceu-se contatos com moradores destas localidades com faixas 

etárias distintas (entre 20 anos e 60 anos). Primeiramente, este contato foi com pessoas 

conhecidas. Posteriormente, pessoas desconhecidas, que eram próximas das pessoas que já 

havia sido feito a entrevista, se ofereceram para responder também este questionário14. Com 

isso, foram realizadas 25 entrevistas, sendo 5 de cada zona da cidade, sendo realizados da 

seguinte maneira: 

 Zonas Quantidade de 

Questionário Aplicado 

Nome dos Bairros 

1 Zona Norte 5 1 CEHAB, 1 São Manuel, 

1 Lions Clube, 1 Cidade 

Nova (beira-rio), 1 

Cidade Nova.  

2 Zona Central 5 2 Centro, 1 Horto 

Florestal, 1 Marcatempo, 

1 Castelo. 

3 Zona Centro-oeste 5 2 Vinhosa, 2 São 

Matheus, 1 Guaritá. 

4 Zona Sul 5  2 Niterói, 1 Fiteiro, 1 São 

Francisco, 1 Frigorífico  

                                                           
14 O modelo do questionário respondido encontra-se em anexo.  
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5 Zona Leste 5 1 Aeroporto, 1 

Matadouro, 1 Vale do 

Sol, 1 Boa Fortuna, 1 

Bom Pastor. 

6 Total 25  25 

Tabela 3 Divisão territorial onde foram aplicadas as entrevistas. Fonte: Elaboração do autor.    

Ressalta-se que a grande parte pediu que o nome não fosse divulgado, porque tinha 

medo da exposição ou de represarias devido a respostas, pois alguns, por exemplo, desejaram 

falar sobre o tráfico de drogas em seu bairro ou sobre nomes políticos. Assim, pôde-se colher, 

por amostragem, a imagem que o morador tem de sua realidade vivenciada em seu bairro.   

Posto isto, os nomes fictícios para manter o sigilo das pessoas que se dispuseram falar 

sobre o assunto são os respectivos: 

- Entrevistados da Zona Norte: 

1. ZN 1, ZN 2, ZN 3, ZN 4, ZN 5 

- Entrevistados da Zona Central: 

1. ZC 1, ZC 2, ZC 3, ZC 4, ZC 5 

- Entrevistados da Zona Centro-oeste: 

ZCO 1, ZCO 2, ZCO 3, ZCO 4, ZCO 5 

- Entrevistados da Zona Sul: 

ZS 1, ZS 2, ZS 3, ZS 4, ZS 5 

- Entrevistados da Zona Leste:  

ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5 

Conforme Marconi e Lakatos (2003), a amostra é uma porção ou parcela conveniente 

selecionada da população pesquisada, sendo um subconjunto do universo. Esta pesquisa por 

amostragem iniciou-se a partir de pessoas conhecidas do pesquisador, depois, pessoas não 

conhecidas foram entrevistadas.  

Optou-se por esta forma de pesquisa, visto que o público-alvo era muito grande, 

pegando, portanto, uma amostra da população. Adotou-se a amostragem por conglomerado que 

foi fundamental para a coleta de dados, uma vez que se subdividiu-se a população a ser 

investigada em grupos fisicamente próximos (zonas da cidade), independentemente, se eram 

homogêneos ou não (LAKATOS; MARCONI, 2003).  

O registro foi feito em áudio, em sua grande parte, pois houve entrevistados que 

prefeririam que não fossem feitos nenhum tipo de gravação. Neste caso, a entrevista foi sendo 
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escrita pelo pesquisador. Neste contexto, a pessoa sentiu-se mais à vontade e, inclusive, falou 

sobre assuntos delicados como o tráfico de drogas.  

Posteriormente, foi realizada a transcrição das falas daqueles que permitiram que fossem 

gravadas suas falas. Este foi um trabalho longo e exaustivo. A transcrição é o nome dado ao ato 

de converter o conteúdo do áudio em texto escrito. (MEIHY; RIBEIRO, 2011, p. 107).  Foi-se 

fiel também aos erros de ortografia e gírias dos entrevistados para que as falas deles ficassem 

autênticas, sem deturpações.  

 

“Erros das gramáticas, vícios de linguagens e outros devem ser mantidos em 

doses suportáveis e indicativas do controle da língua do entrevistado. Jamais 

se deve comprometer o teor das ideias em favor da “fidelidade” a norma culta 

((MEIHY; RIBEIRO, 2011, p. 109). 

 

Durante o processo de coletas de dados preocupou-se em tirar fotografias dos bairros, 

que foi realizado pelo próprio autor, para a ilustração do trabalho. Entretanto, algumas áreas, 

especialmente, nas mais nobres, teve-se dificuldade de realizar esta atividade, pois mesmo não 

tendo condomínios fechados, existia seguranças particulares nas ruas destas áreas mais 

valorizadas. Sendo assim, a equipe de segurança pediu ao pesquisador para parar de fazer as 

fotos, para a proteção dos moradores. Mesmo o pesquisador explicando os motivos das fotos, 

eles solicitaram que parasse de fazê-las.  

Ainda, em relação a fotografias e a dados da cidade, buscou-se em escolas municipais, 

na biblioteca municipal de Itaperuna, na Câmara de Vereadores, nos sites do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE, no site da Light FM, emissora de rádio local, e no Google 

Imagem registros fotográficos históricos da cidade que serão vistos durante toda a dissertação.  

 

2.3 Pesquisa com as Imobiliárias de Itaperuna 

 

Foi realizada, também, entrevistas com corretores da cidade de Itaperuna, sendo 

escolhidas de forma aleatória três imobiliárias, localizadas no centro da cidade. Criou-se um 

questionário semiestruturado para entrevista-los, portanto, se teve oportunidades de realizar 

outras perguntas que não estavam pré-programada.  

Salienta-se a boa recepção que o pesquisador teve para a realização desta pesquisa, os 

corretores foram solícitos durante todo o atendimento. Este grupo específico pediu sigilo 

nominal e da empresa quando fossem redigidas suas falas na dissertação, devido a questões que 

trouxeram, mostrando quais as áreas da cidade eram mais prestigiadas ou desprestigiadas por 

este setor. Deste modo, os termos a serem usados serão os respectivos: 
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- Imobiliária I; 

- Imobiliária II; 

- Imobiliária III.  

Os sites das imobiliárias de Itaperuna também foram acessados para verificar o valor do 

imóvel em cada localidade da cidade. Esta pesquisa tornou-se relevante para comparar as falas 

dos corretores com os anúncios das vendas ou dos aluguéis destes imóveis. As entrevistas com 

os corretores não foram gravadas para que eles pudessem sentir-se mais livres para falar. Usou-

se um caderno de campo para a realização das anotações das falas, em média esta pesquisa 

durou cerca de uma hora em cada imobiliária. Entendeu-se o ponto de vista destes corretores 

sobre como eles veem as diferenças sociais urbanas dentro do município, sendo percebida como 

algo naturalizado, como pode ser analisado a seguir:  

 
Há bairros ou ruas que são mais desprestigiadas mesmo, porque as pessoas 

não têm poder aquisitivo ou econômico. São mais pobres! Quem tem o poder 

de pagar compra em um lugar mais caro e, quem não tem, fica em áreas 

desprestigiadas, mesmo! Tudo depende do poder aquisitivo. A gente só 

oferece o imóvel. Este é o nosso trabalho (Entrevistado da Imobiliária II, 

corretor).  

 

Com esta fala entende-se que a segregação residencial, a especulação imobiliária é 

somente parte do cotidiano dele. Tudo depende do fator econômico, de quanto a pessoa pode 

pagar ou não. Torna-se algo comum, natural em seu trabalho. De acordo com a Imobiliária I, 

as pessoas quando buscam lugares para morar desejam sair do centro da cidade, porque é uma 

área que é muito propícia a enchente durante o período de cheia do Rio Muriaé que acontece 

entre dezembro e março. O fator barulho também é significativo para a não ocupação do centro.  

O centro de Itaperuna é uma das áreas que mais possuem comércio, além, de hospitais 

(cerca de 3), cinema, um grande fluxo de automóveis e de pessoas que veem de toda região 

Noroeste Fluminense. Portanto, é a área mais valorizada do município, valendo cerca de R$ 

5.000,00 m². Porém, é um local que tem perdido moradores, especialmente, os com maior poder 

aquisitivo, por fatores citados anteriormente, segundo a entrevistada (Imobiliária I).  

As Imobiliárias II e III afirmam também que o centro é, ainda, a área mais cara da cidade 

e ressaltam que tem perdido moradores para bairros menos movimentados e com menos 

barulhos e sem risco da enchente. O corretor da Imobiliária II relatou que o centro tem sido 

ocupado por moradores que veem de fora, como os universitários que encontram nele um lugar 

propício para ter menos despesas, visto que tem de tudo nesta zona. 
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 O corretor da Imobiliária III apontou que deve ser levado em conta a condição física do 

imóvel, sendo uma importante característica que compõe o valor final dele. Por isso, que pode 

se ter ruas, no centro, que o aluguel ou a venda da residência pode valer cerca R$ 800,00 m², 

mesmo sendo no lugar mais caro do município.  

Importante enfatizar que as subdivisões do centro como os Bairros: Horto, Castelo, 

Marca Tempo, não são percebidos por eles como área central, pois, segundo o corretor da 

Imobiliária II, estas localidades são mais pobres, possuem o metro quadrado muito baixo. Com 

isso, estas partes do centro são singulares, não podem ser consideradas de fato área central, 

mesmo estando nela. “Estas áreas não têm valor e prestígio comercial. É muito marcada pela 

violência e droga” (Corretor da Imobiliária II).  

Após, a Zona Central, uma pequena parte do Lions Clube é a área mais valorizada da 

cidade, sendo o custo do metro quadrado valendo cerca de R$ 4.000,00. De acordo com o 

corretor da Imobiliária III, quem reside neste lugar são pessoas que não desejavam mais viver 

no centro, devido ao barulho e ao movimento, recorrendo a um lugar mais tranquilo.  

 

 

Figura 3 Imagem da segunda área mais nobre da cidade de Itaperuna. Fonte: própria, 2017. 
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Figura 4 Empreendimento de prédios de alto padrão na segunda área mais valorizada da cidade de 

Itaperuna. Fonte: própria, 2017. 

Como o dono destes terrenos15, que mais tarde foram loteados, não tinha a necessidade 

de vendê-los rapidamente, não os ofereceu a um preço baixo. Entretanto, quando começou a ter 

procura por estas terras, este dono vendeu no valor alto e como teve muita saída ele os vendeu 

no preço desejado. “O proprietário tinha condição boa. Eles colocaram o terreno em preço alto 

para não popularizar a área” (Corretor da Imobiliária III).  

Deste modo, quem os comprou foram pessoas com alto poder aquisitivo, como: 

médicos, advogados, empresários do comércio itaperunense e alto escalão de universidades 

particulares. Pode-se perceber o processo de homogeneização desta parcela do espaço urbano. 

Quem mora nesta área, hoje, possui prestígio e respeito social. Como se percebe na figura 13, 

estes moradores em comum acordo padronizaram as cores da casa com o branco, em respeito e 

alusão ao grupo médico, de acordo com a Imobiliária II.    

Na Figura 4 é possível ver um empreendimento de condomínio vertical de alto padrão, 

portanto, compreende-se que as empresas de construções contribuem com este processo de 

homogeneização do espaço urbano, pois investem pensando em uma determinada classe social, 

que neste caso específico, voltou-se para quem tinha maior poder aquisitivo. Esta realidade está 

                                                           
15 O entrevistado não soube dizer quem era o dono deste terreno.  
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em consonância com o que Côrrea (2013) aponta para a importância e a influência dos agentes 

imobiliários e da classe hegemônica para produção do espaço urbano.  

A terceira área mais valorizada encontra-se no Bairro Cidade Nova, nas proximidades 

das universidades privadas e supermercados. Com isso, tem-se o metro quadrado no valor de 

R$ 3.000,00. Este bairro fica na Zona Norte da cidade e nesta mesma localidade está sendo 

construído o primeiro condomínio fechado horizontal de Itaperuna. Segundo o corretor da 

Imobiliária III, este empreendimento tem como sócio majoritário a família Chequer. Esta 

família possui vários comércios no município como lojas de eletrodoméstico, de roupas, de 

produtos infantis e fazendas, tendo uma grande influência econômica.  

A outra parte da cidade, na Zona Norte, que tem importância imobiliária é o Bairro 

CEHAB – Baixa, tendo o valor do metro quadrado de R$ 2.000,00. O Bairro Caiçara ganhou 

no início grande valorização imobiliária, chegando o metro quadrado valer R$ 3.000,00, porém, 

pelo fato de ser muito longe da área central e não ter comércio perto, as três imobiliárias, ainda, 

não souberam relatar o quanto foi desvalorizado esta localidade.  

Em oposição a esta realidade têm-se os bairros São Matheus, São Francisco, Frigorífico, 

Bom Pastor, Vale do Sol, Jardim Surubi, uma parte da CEHAB, Loteamento São Manoel, além 

do Horto, Marca Tempo e Castelo são as áreas com menor valor imobiliário. De acordo com as 

três imobiliárias entrevistadas, os metros quadrados destes bairros variam entre R$ 200,00 a R$ 

800,00.  

Ressalta-se que estas áreas são compostas por pessoas com pouco poder aquisitivo, 

sendo em sua grande parte trabalhadores assalariados ou autônomos, segundo as informações 

da Imobiliária II. O corretor da Imobiliária III relatou que mesmo nestes bairros citados acima 

pode-se ter imóveis acima de R$ 800,00, pois cada imóvel tem uma característica estrutural que 

compõe o valor final, devendo ser levado em conta se há comércio em seu entorno, se existe 

pontos de ônibus próximo, onde o sol se põe e se a vizinhança é tranquila.  

A seguir tem-se o gráfico do valor do metro quadrado dos bairros mais caros da cidade 

e os menos valorizados. Estes dados foram fornecidos pelos agentes imobiliários entrevistados. 

Ao cruzá-los percebeu-se que houve convergência nas informações concedidas por estas 

imobiliárias.  
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Tabela 4 Valor do metro quadrado na cidade de Itaperuna. Fonte: Imobiliárias de Itaperuna, através de 

entrevista. Adaptação própria, 2017. 

Acima pode-se ver que o centro da cidade e os bairros da Zona Norte (Lions Clube, 

Cidade Nova e CEHAB) são ás áreas mais valorizadas pelas agências imobiliárias. Enquanto 

as subdivisões da área central (Castelo e Marca Tempo), a subdivisão da Cidade Nova (Jardim 

Surubi), os bairros da Zona Sul (São Francisco e Frigorífico), os bairros da Zona Centro-oeste 

(São Matheus) e os da Zona Leste (Vale do Sol e Bom Pastor) são os menos valorizados por 

estas agências. Em seguida tem-se o mapa mostrando as áreas valorizadas e desvalorizadas, 

sendo a área amarela os mais valorizados e a parte em azul a menos valorizada.  

 

Mapa 2 Bairros Valorizados e Desvalorizados. Fonte: Imobiliárias, adaptação própria, 2017. 
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O mapa acima mostra em amarelo os bairros considerados mais valorizados pelas 

imobiliárias de Itaperuna. O fator econômico é fundamental para definir esta realidade, isto é, 

as áreas mais nobres se preocupam em manter o valor dos terrenos altos para que em sua região 

não sem tenha uma popularização do território onde fica suas residências. E em azul estão as 

áreas menos valorizadas compostas por trabalhadores assalariados e trabalhadores autônomos, 

como apontou o corretor imobiliário. A parte não sinalizada em cor possui um valor 

considerado moderado pelos corretores. Este valor varia entre R$ 800,00 a R$ 2.000,00.  

Para a demarcação destas áreas foi usada a ferramenta do Google Maps e o conversor 

de arquivos em PDF para imagens. A fonte para demarcar foram os dados fornecidos pelos 

corretores, baseando-se nas áreas de valores do metro quadrado e também das ruas que foram 

apontando como valorizadas ou não.  

 

2.4 Dados de Pesquisa do IPTU de Itaperuna 

 

A Lei Complementar nº 696 de 11 de setembro de 2014, assinada pelo Prefeito Alfredo 

Paulo Marques Rodrigues, institui a planta de valores genéricos do município de Itaperuna, 

definindo assim, critérios para avaliação dos imóveis e para o lançamento do Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Urbana - IPTU.  

De acordo com esta lei complementar em seu artigo 1 § 3º os valores do IPTU 

correspondem aos preços praticados no mercado imobiliário do Município de Itaperuna, sendo 

estes valores revisados e atualizados anualmente, como aponta o artigo 1 § 5º desta mesma lei. 

Sendo assim, o mapa abaixo demonstra as áreas do valor dos impostos na cidade.  
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Mapa 3 O Território de Itaperuna e o valor dos impostos. Fonte: Prefeitura de Itaperuna, 2017.  

Estes dados foram coletados pelo site da Prefeitura de Itaperuna no link que demonstra 

as leis municipais. Porém, para chegar a número da lei complementar foi feita pesquisa com os 

funcionários dos departamentos da Fiscalização e Impostos na Prefeitura Municipal. O arquivo 

do mapa se encontrava em PDF, portanto, foi preciso convertê-lo para o formato png (usando 

um site da internet: http://pdftoimage.com/pt/), que corresponde a imagem, para que pudesse 

ser usado na dissertação e, assim, ser melhor editado.  

No mapa acima pode-se perceber que a cor verde escura corresponde os valores do IPTU 

mais baixos. Enquanto a cor vermelha escura demonstra os lugares deste imposto mais caro. O 

IPTU é definido por quadras, assim, uma quadra do centro da cidade em sua principal avenida 

pode variar entre R$ 480,00 e R$ 900,00 reais.  

No Bairro São Matheus, um dos menos valorizados pelas imobiliárias, na quadra da Rua 

Maria Cecília Nicolau, o IPTU vale cerca de R$ 39,00. Sendo que na Rua Lúcio Tavares, que 

está dentro da sinalização do verde escuro, o imposto custa R$ 15,00.  

Salienta-se que no Bairro Fiteiro, onde está localizado o Morro dos Médicos, uma das 

áreas nobres da sede municipal, o IPTU está valendo cerca de R$ 240,00, sendo o mesmo valor 

pago pelos moradores do Morro da Vinhosa, que não está em uma zona denominada nobre. 

Esta situação, ainda é mais complexa, quando se avalia o valor pago pela segunda área mais 
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valorizada da cidade que está, aproximadamente, no preço de R$ 216,00. O mesmo pago pelos 

moradores do bairro popular São Manoel, que é uma localidade vizinha desta área nobre.  

Sendo assim, a questão do imposto influencia também onde a pessoa vai morar, 

portanto, algumas pessoas da classe média deixaram de viver no centro da cidade para habitar 

em bairros distantes por causa do silêncio, mas também, a questão do imposto se tornou 

relevante para eles, pois mesmo habitando em lugares considerados nobres, longe do centro, 

estas pessoas pagam o mesmo valor do IPTU que uma pessoa pobre paga.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

CAPÍTULO III 

A HISTÓRIA DA CIDADE DE ITAPERUNA E A FORMAÇÃO DA SEGREGAÇÃO 

SÓCIO-ESPACIAL 

 

3.1 -  O desenvolvimento histórico do município de Itaperuna 

 

A atual localização do município de Itaperuna fazia parte, séculos atrás, da capitania de 

São Tomé, pertencente ao português Pero de Góis. Este sistema de capitania tinha também uma 

finalidade sucessória, por isso, ficou conhecida como capitanias hereditárias. Elas foram 

estabelecidas por Dom João II, em 1532. São Tomé abrangia o sul do estado do Espírito Santo, 

uma parte de Minas Gerais e o norte do Rio de Janeiro, a partir de Macaé (PEREIRA JÚNIOR, 

2015). A seguir tem-se uma figura desta divisão de territórios:  

Antes da ocupação feita por José de Lannes, considerado o desbravador do Noroeste 

Fluminense, a região em que se encontra Itaperuna era chamada de Sertão da Pedra Lisa que se 

expandia até a Aldeia de Santo Antônio de Guarulhos, conhecida hoje como Guarús, bairro de 

Campos dos Goytacazes. Mais tarde este território foi anexado a província do Espírito Santo, 

de 1753 a 1832, pela ordem de Dom José. Isto fez com que até os dias de hoje estas regiões 

tivessem uma proximidade cultural, econômica e de trânsito de pessoas com o intuito de lazer 

e estudos (PEREIRA JÚNIOR, 2015).  

Os nativos que habitavam estas localidades eram chamados de índios Goytacazes e de 

Puris, sendo que os Puris, ficavam na região do contemporâneo Noroeste Fluminense. Segundo 

Muylaert Júnior (1910), estes últimos acolhiam os estranhos com certo cavalheirismo, mesmo 

tendo certa desconfiança em relação aos homens civilizados.  

José de Lannes Dantas Brandão foi um personagem importante para a construção da 

história itaperunense. Em 1831, ele se alistou na polícia de Ponte Nova, Minas Gerais - MG, 

porém, desertou das fileiras e foi para Campos dos Goytacazes. Com medo de ser encontrado 

pela força militar imperial, Brandão passou pelo rio Muriaé, no estado do Rio de Janeiro, e 

seguiu para o arraial de Arrepiados, distrito de Viçosa – MG (DINIZ, 1985).  

Com a chegada da Família Real no Brasil em 1808, o interior do Rio de Janeiro tornou-

se um celeiro para alimentar a capital, portanto, as terras do Norte Fluminense foram muito 

utilizada para esta finalidade. Deste modo, o Sertão da Pedra Lisa não despertou interesse para 

uma possível ocupação por parte dos moradores de Campos dos Goytacazes.  



53 
 

Em 1832, José de Lannes juntamente com sua esposa, a senhora Rosauria Maria de 

Jesus, subiu para o noroeste da província do Rio de Janeiro e desbravou terras que não 

despertavam interesses para elite campista. As estas terras, primeiramente, eles deram o nome 

de Conceição, situada no vale do Carangola acima de Natividade (atualmente). Sediaram neste 

lugar a fazenda de Porto Alegre que possuía grandes proporções.  

Em 1833, ele retornou a Viçosa e trouxe consigo escravos e uma pessoa próxima 

chamada de Bambuí16 (um tropeiro), que mais tarde receberá de suas mãos terras da fazenda 

Porto Alegre. Posteriormente, José de Lannes traz também seus familiares: irmãos (Antônio 

Brandão e Francisco Brandão), cunhadas e sobrinhos para suas terras.  

Com a Lei Provincial nº 56 de 10 de maio de 1840, tem-se o incentivo de 

estabelecimento de colônias agrícolas em áreas não ocupadas. Com isso, os familiares de 

Lannes recebem terras e formaram fazendas com os respectivos nomes: Bom Sucesso e Boa 

Esperança.  

Outros homens brancos e livres vindos de Minas Gerais também ocuparam terras nesta 

mesma região, construindo fazendas. Assim, José da Terra Pereira funda a fazenda do Limoeiro 

(1840), nas proximidades do rio Muriaé. O senhor Joaquim Ribeiro da Silva edifica a fazenda 

São Domingos, José Bastos Pinto e José Garcia Pereira fundam fazendas em Laje do Muriaé. 

Logo, a região esquecida pela elite campista passa a ser tomada por pessoas vindas, sobretudo, 

da província de Minas Gerais (MUYLAERT, 1910).  

Em 1842, o presidente da província de Minas, enviou tropas para poder prender o 

desertor José de Lannes. Diante de um grande número de militares, ele se entregou às 

autoridades. Contudo, devido ao seu empenho de desbravador, Lannes recebe o perdão do 

presidente da província saindo fortificado com o título de guarda-mor (MUYLAERT, 1910).  

Inicia-se a partir destas famílias a elite agrícola que comandará socialmente e 

economicamente o município de Itaperuna. Vale ressaltar que Francisco de Lannes Dantas 

Brandão, irmão de José, tornou-se o subdelegado de todo o território noroeste por 14 anos. 

Assim, tem-se a união da força dos latifúndios e do poder de justiça. Em 1852, com uma revolta 

dos escravos das fazendas da localidade, José de Lannes foi assassinado pelos seus próprios 

escravos: Francisco Calafate, José e Miguel. Em 12 de agosto de 1853, eles foram condenados 

a morte em Campos dos Goytacazes (MUYLAERT, 1910).  

 

                                                           
16 No momento presente, há uma importante área da zona rural do município de Itaperuna que recebeu o nome de 

Bambuí, homenagem a este tropeiro, amigo de Lannes.  



54 
 

3.2 O cultivo do café e o fortalecimento político e econômico da região de Itaperuna 

 

Um dos grandes legados de José de Lannes para a região foi o plantio de café trazido 

em 1836 de Macaé. Este foi o principal cultivo durante muitos anos no município, levando a 

ser em 1935, um dos maiores produtores no Brasil.  

Durante a década de 1870, onde hoje se localiza a cidade de Laje de Muriaé, tinha-se o 

território mais importante, politicamente, da presente região Noroeste Fluminense. Neste 

mesmo período começou-se a discutir acerca do processo de emancipação da futura região de 

Itaperuna devido a maior independência econômica frente a Campos dos Goytacazes (PEREIRA 

JÚNIOR, 2015).  

 

O movimento tem sua discussão em Laje do Muriaé, por sua importância 

política e pelo interesse local em se desvincular de Santo Antônio de Pádua e 

ser incorporado pelo território de Itaperuna, movida pela identificação 

produtiva e econômica com a atividade cafeeira (PEREIRA JÚNIOR, 2015, 

p. 42,).  

 

Por causa do café e da necessidade da sua escoação, sentido litoral, foi criada a Estrada 

de Ferro Campos – Carangola que tinha como ponto termina para seu escoamenteo a Estação 

de Porto Alegre (LIGIÉRO, 1960). O Comendador Cardoso Moreira havia comprado terras nas 

proximidades desta região e também adquiriu ações da Estrada Campos-Carangola tornando-

se juntamente com o Dr. Francisco Portela um dos principais acionistas (PEREIRA JÚNIOR, 

2015).  

Assim, segundo Ligiéro (1960), em 1880, além de Laje do Muriaé, Natividade queria 

que se criasse um município que servisse como referência para aquela localidade. “De acordo, 

então, com o Dr. Francisco Portela, Presidente da ferrovia, o povo de Natividade promoveu 

uma reunião, tendo como finalidade discutir e deliberar a maneira mais plausível de alcançar-

se (...) a fundação de um município da região” (LIGIÉRO, 1960, p. 176).  

Enquanto não se conseguia junto aos representantes da Província do Rio de Janeiro a 

criação de um município que seria em Porto Alegre (Natividade), a sede provisória deveria ser 

localizada na Freguesia de Laje. Sendo que Porto Alegre seria a estratégia política e econômica 

mais viável, uma vez que a Estrada de Ferro que levaria a riqueza do café para Campos findava 

neste território.  

Com isso, segundo Ligiéro (1960), Laje se empenhou largamente na campanha da 

emancipação política destas freguesias frente a região de Campos dos Goytacazes. Laje, por 

conseguinte, fazia questão de ressaltar a união com a freguesia de Porto Alegre (Natividade). 
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Todavia, foram negados a eles a emancipação política pelo Decreto nº 2597.  E Laje continuou 

a pertencer a Santo Antônio de Pádua.                       

 

O golpe que acabamos de focalizar somente poderia encerrar, nos seus liames, 

um fim político estratégico, ao que supormos, assim concebido: separar duas 

forças políticas (Lage e Natividade) dificultando ou diminuindo, tanto quanto 

possível, a possibilidade de formação de um GRANDE E NOVO 

MUNICÍPIO, ali, no coração mesmo do Norte Fluminense. É que, com o 

advento da Estrada de Ferro do Carangola, muito se esperava da nossa zona, 

portadora, também de alto nível demográfico, com cujo desenvolver imediato, 

a Cidade de Campos poderia alimentar seu sempre sonhado sonho de 

emancipar-se do Rio de Janeiro, constituindo-se em Província independente... 

(...) (LIGIÉRO, 1960, p. 180,).  

 

Deste modo, percebe-se as articulações políticas do Norte Fluminense em busca de uma 

maior autonomia frente a capital do Império. Assim, Campos dos Goytacazes desejava ter mais 

independência, sendo a capital de sua própria província. Do mesmo modo que Laje, juntamente, 

com Natividade, mais ao norte desta mesma província, ansiavam por ter emancipação em 

relação a Campos. Para isso, por volta da década de 1880, se articularam politicamente, porém, 

não obtiveram êxito.  

A Freguesia de Laje tinha uma grande força neste momento: social e política. Portanto, 

em 1870 a Loja Maçônica, como a representação da elite e da força política, foi fundada nesta 

freguesia com o nome de “Ao Oriente da Lage”. Trouxeram a imprensa 17para este lugar, assim 

como o professor de piano, o Maestro Giuseppe Masini, que foi professor de harpa da Princesa 

Isabel, para cuidar da educação musical dos filhos da elite agrária.  

Mesmo Laje tendo todo o credenciamento social, comercial, econômico e político para 

pleitear a sede de um município, esta freguesia permaneceu “presa”, primeiramente, a Campos 

dos Goytacazes, depois passou a pertencer a São Fidélis e, por fim, a Santo Antônio de Pádua. 

Entretanto, pelo fato da elite lajense não se identificar com Santo Antônio de Pádua desejaram 

ainda lutar por uma sede própria. Foi articulado um ponto estratégico e mais centralizado da 

Estrada Campos-Carangola. Deste modo, foi escolhida a Vila de São José do Avahy, que 

futuramente seria chamada de Itaperuna.  

                                                           
17 Em 4 de novembro de 1886 foi fundado o primeiro jornal fluminense do Vale do Muriaé por Manoel Francisco 

dos Reys Tavora. O nome deste periódico foi denominado de “O Lagense”. Em 31 de março de 1887, Ernestina 

Fagundes Varela, militante da imprensa que passou por cima de preconceitos da época pelo fato de ser mulher e 

funda o jornal “O Jardineiro”, sendo o segundo jornal da época, fazendo com que Laje se tornasse o berço da 

Imprensa Fluminense do Vale do Muriaé (LIGIÉRO, 1960).  
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Com o apoio político, inclusive, econômico de Laje, de Natividade e ainda do 

Comendador Cardoso Moreira e do Deputado Doutor Francisco Portela18 deu-se novamente o 

movimento de emancipação desta parte do Noroeste Fluminense. Segundo Pereira Júnior 

(2015), além dos interesses do Comendador Moreira tem-se o grande envolvimento dos 

proprietários de terras locais que tinham influência na localidade, sendo um grupo seleto com 

arcabouço financeiro que tinha poder de articulação na capital do Império. Em 1887, foi criada 

a freguesia19 de São José do Avaí, sendo elevada à categoria de vila20, tendo como sede o arraial 

de Porto Alegre. 

De acordo com o decreto de criação da vila, o presidente da província ordenou que antes 

fossem construídas os edifícios destinados a Igreja Católica, a Câmara Municipal, a Casa do 

Júri e a cadeia, usando o próprio dinheiro da elite local (LIGIÉRO, 1960).  

 

3.3  A elevação da Vila de São José do Avahy a categoria de cidade 

 

A freguesia de São José do Avaí passou por um expressivo crescimento econômico, 

demográfico e político devido à estrada férrea que transportava os produtos de Minas Gerais e 

os cafés da própria freguesia para Campos dos Goytacazes. Deste modo, Itaperuna se constitui 

como lugar de passagem (de Minas e Campos).  

Com o êxito do café, sendo o principal produto econômico de exportação do Brasil na 

época, fez com que São José do Avahy ganhasse mais força e influência política. Este produto 

agroexportador foi fundamental para o acúmulo de capital dos fazendeiros deste período, 

tornando-os coronéis da região.Foi também o café que atraiu pessoas das províncias do Espírito 

Santo, de Minas Gerais e do próprio Rio de Janeiro para a Vila de São José do Avahy, 

aumentando assim, o número de habitantes deste local. Com o intuito de fortalecer o 

desenvolvimento econômico e político do território, o Comendador José Cardoso Moreira doou 

terras para a elite em busca da prosperidade da localidade. Por conseguinte, a elite conseguiu 

alcançar sua meta e houve uma ampliação da importância administrativa da vila e, em 10 de 

                                                           
18 O Dr. Portela foi médico da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, presidente da Estrada de Ferro Campos-

Carangola e, por esta, força econômica alçou a força política chegando a ser Deputado. Posteriormente, é ele quem 

dará o nome a cidade de Itaperuna.  
19 Circunscrição eclesiástica que forma a paróquia; sede de uma igreja paroquial, que servia também, para a 

administração civil; categoria oficial institucionalmente reconhecida a que era elevado um povoado quando nele 

houvesse uma capela curada ou paróquia na qual pudesse manter um padre à custa destes paroquianos, pagando a 

ele a côngrua anual (FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS, 2017).  
20 Sede do termo; unidade político-administrativa autônoma equivalente a município, trazida de Portugal para o 

Brasil no início da colonização (FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS, 2017).  
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maio de 1889, foi elevada à categoria de município, passando se chamar Itaperuna21. 

Compreende-se, portanto, que as primeiras terras que compuseram o território do município 

itaperunense foram dadas as elites de acordo com a vontade de um comendador, manipulando 

desde já este território em favor de um grupo. Assim, Pereira Júnior afirma que: 

  

O início da ocupação urbana marcada pela doação de terras feita pelo 

Comendador Cardoso Moreira em conjunto com a articulação política e 

econômica para a criação administrativa e física da vila, marca o primeiro 

momento desta relação entre poder e a cidade (PEREIRA JÚNIOR, 2015, 

p.46)  
 

O nome Itaperuna foi escolhido pelo doutor Francisco Portela, médico da prefeitura de 

Campos e presidente da Estrada de Ferro Carangola que passava pela cidade. Esta denominação 

originou-se, após um passeio feito por Portela a uma serra no extremo norte do município e ao 

ver uma grande pedra escura deu o nome de Itaperuna, por isso, caminho da pedra preta.  

Segundo Muylaert Júnior (1910), as freguesias de Natividade, Santo Antônio do 

Carangola, São Sebastião do Varre-Sai e Bom Jesus do Itabapoana pertenceriam ao município 

de Itaperuna. De acordo com Ligiéro (1960), o “conformismo” de Natividade por ter perdido a 

elevação para a categoria de município para Itaperuna foi um eufemismo, pois alguns periódicos 

deste lugar como “O Independente”, trouxe as seguintes frases: “É preciso destruir Itaperuna!” 

e “Mudança da sede já”.  

Ainda Ligiéro (1960), apologista da história da cidade de Laje, disse que esta região 

desde de 1885, sem compromisso político com Natividade, poderia ter lutado pela sede do novo 

município, mas, por serem coerentes para darem exemplo de caráter, deixaram que Itaperuna 

fosse elevado à categoria de município.  

Portanto, para ele: “A cidade de Itaperuna é o prolongamento, político da Laje, ou 

melhor, é historicamente, a CIDADE DA LAGE, que foi criada com o nome de São José do 

Avahy (...)” (LIGIÉRO, 1960, p. 210). Pacheco (1960, p. 164), continua: “Foi Laje de Muriaé 

quem fez e quem ergueu ao lugar de proeminência que desfruta, o nome de Itaperuna, visto ser 

a História de Itaperuna a própria História de Laje”.  

Entretanto, analisando esta construção histórica, a elite agrária de Laje defendeu 

juntamente com o Dr. Portela e com o Comendador Moreira a sede em Itaperuna devido a 

posição central que esta cidade tinha na passagem da Estrada de Ferro Campos – Carangola, 

                                                           
21 O topônimo Itaperuna vem da língua indígena que significa caminho da Pedra Preta (Ita = Pedra + Per = 

Caminho + Una = Preta). 
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que já levava em seus trilhos uma importante produção cafeeira produzida na região, 

especialmente, gerado em Itaperuna.  

 Portela e Moreira, ainda eram importantes acionistas deste empreendimento e já 

gozavam de significativa influência na capital, sendo o Dr. Portela deputado. Com isso, segundo 

Pereira Júnior (2015), a cidade de Itaperuna vai sendo ocupada em torno da Estrada de Ferro, 

criando seu espaço urbano.  

 

3.4 A formação da segregação sócio-espacial no espaço urbano de Itaperuna 

 

A cidade vai crescendo, vai crescendo, pouco importa se lhe exijam 

certos planos de urbanismo. Vai crescendo livremente, sem prefeito que 

consiga organizar o crescimento22 (ASSIS apud PACHECO, 1969, p. 

165).  

 

O município de Itaperuna teve sua emancipação em um contexto social e histórico 

significante para o país. Em 1888 aconteceu a abolição dos escravos e em 1889, ano da 

emancipação, teve-se a proclamação da república. O café teve relevância para o despontamento 

de Itaperuna tanto no estado do Rio de Janeiro quanto no Brasil como um grande produtor, por 

conseguinte, foi possível uma maior articulação entre a elite cafeeira regional e as elites 

políticas republicanas. Este produto foi trazido por Lannes de Macaé (RJ) para a região, ainda 

no período do Império. Com isso, a agricultura de subsistência foi substituída pela agricultura 

comercial de renda de terra (PEREIRA JÚNIOR, 2015).  

Para que tal atividade fosse viabilizada, a implantação de infraestrutura de transporte de 

mercadorias foi essencial, o que ocorreu com a extensão dos ramais ferroviários com a criação 

da Estrada de Ferro Campos – Carangola. Abaixo tem-se a expressão de uma parte de um poema 

de Assis (apud PACHECO 1961) que retrata a importância da produção cafeeira para a região. 

Que povo maravilhoso! 

Livre como Itaperuna, 

desde o tempo do café 

desde do tempo em que a Bandeira entusiasmado repicava: 

“Marcha soldado pé de café! 

Se não marchar direito 

o Brasil não fica de pé”.  

                                                           
22 Trecho do poema escrito por Assis em 6 de agosto de 1961 sobre Itaperuna.  
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Com o fim do trabalho compulsório dos negros, conquistado pela luta de movimentos 

abolicionistas e pela assinatura da Princesa Isabel, que também era a favor destes movimentos, 

teve-se a necessidade de atrair novas pessoas para trabalharem nas lavouras cafeeiras da região. 

Em Varre-Sai, por exemplo, vieram alguns italianos para atuarem nesta produção. Enquanto 

em Itaperuna chegaram pessoas das províncias do Espírito Santo, de Minas Gerais e, por fim, 

da própria província do Rio de Janeiro. No poema de 1966, de Manuel Bandeira, denominado 

de Itaperuna (apud PACHECO, 1960) demonstra a alta produção desta atividade econômica: 

Itaperuna exceção republicana 

Itaperuna pacífica das pequenas propriedades 

Das 4806 pequenas propriedades registradas 

Com os seus 52 mil milhares de cafeeiros 

A sua futura safra de um milhão e 700 mil arrobas.  

A grande parte destes migrantes eram pobres que buscavam melhores condições de vida 

e de remuneração. De acordo com Rodrigues, Seufitelli e Miranda (2013), a cidade se 

desenvolveu as margens do rio Muriaé e, sobretudo, ao longo da estrada de ferro. Entretanto, a 

população pobre, sendo muitos deles escravos/ livres e camponeses, se espalhou pela margem 

direita do rio, sendo o primeiro núcleo chamado de Niterói, uma analogia ao município 

fluminense.  

Estes pobres na década de 1890, em sua grande parte, vinham da zona rural em busca 

de trabalho na cidade e assumiram atividades econômicas, como: açougueiros, sapateiros, 

ferreiros entre outros ofícios considerados autônomos. Para que não houvesse uma relação mais 

próxima entre os ricos e os mais pobres no mesmo espaço (sobretudo na parte de cima da linha 

férrea), esta elite não permitiu, pela influência política, que fossem construídas casas 

consideradas mais simples próximas a elas. Deste modo, os pobres foram construindo suas 

casas próximas às margens do rio.  

A ligação entre o centro e este novo espaço urbano era feito através de balsa. Em 1893 

foi inaugurada uma ponte de madeira que substituiu a balsa, por conseguinte, proporcionou o 

aumento demográfico do bairro Niterói, uma vez que não se precisava gastar com a balsa 

(PEREIRA JÚNIOR, 2015). O outro espaço urbano criado para acolher os excluídos da margem 

da estrada de ferro foi o bairro Vinhosa, próximo a região central da cidade.  

Portanto, percebe-se a formação histórica da segregação espacial da cidade de Itaperuna, 

sendo definida pela elite local, determinando uma segregação de caráter econômico, pois era 

este fator que impedia os mais pobres de construírem suas residências próximos a margem da 

Estrada de Ferro.  
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Figura 5 A Elite de Itaperuna (RJ) e a Estrada de Ferro Carangola – Campos, s.d.. Fonte: Estações 

Ferroviária do Brasil, site, 2016. 

Após, uma maior autonomia econômica e política de Campos dos Goytacazes 

estimulada pela riqueza advinda do café. A cidade de Itaperuna passou a aderir em seu espaço 

urbano à elite agrária que antes morava, em sua maioria, no campo.  A Avenida Cardoso 

Moreira tornou-se o reduto desta nova elite urbana.  

Com a alta produção cafeeira e com o término da construção da Estrada de Ferro, houve 

um importante crescimento econômico e demográfico, tornando o município de Itaperuna o 

maior produtor de café do país na década de 1920 produzindo cerca de 277.355 sacos. Enquanto 

o segundo produzia 200.133 sacos na região de Carangola, Minas Gerais (PEREIRA JÚNIOR, 

2015). Deste modo, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

(2010), a população que em 1900 era de aproximadamente de 39.187 em 1920 chegou a 90.807. 

Deu-se um impacto significativo no espaço urbano desta cidade que começou a ser cada vez 

mais urbana.  

 

3.5 A formação dos primeiros bairros da cidade de Itaperuna 

 

Com o declínio do café a partir de 1930, os latifundiários passaram a focar suas 

atividades econômicas na pecuária e na produção de leite. Assim, esta nova atividade substituiu 

a importância do café, investindo portanto, na atividade agropecuária. Neste mesmo contexto 

histórico, Vargas assume o poder e inicia o processo de integração nacional pelas rodovias, 

diminuindo, a importância da ferrovia no país. Em 1946 é inaugurado o Terminal Rodoviário 
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de Itaperuna na região norte da cidade, também, nas proximidades desta zona é criada a 

destilaria de álcool.  

Posteriormente, esta construção será substituída pela fábrica de laticínios chamada de 

CAPIL – Cooperativa Agropecuária de Itaperuna, em forma de cooperativa para atender as 

necessidades dos produtores locais.A CAPIL até, os dias atuais, é uma importante maneira de 

organização dos produtores locais de venderem a sua produção leiteira. Em 2015, segundo o 

IBGE, Itaperuna foi o maior produtor de leite do Estado do Rio de Janeiro com 

aproximadamente 40.000 litros. 

Nas proximidades do Terminal Rodoviário e desta cooperativa se teve uma mudança no 

espaço urbano com a criação do loteamento Cidade Nova, com o surgimento do bairro 

Governador Roberto Silveira, mais conhecido como CEHAB23 e o bairro Presidente Costa e 

Silva, também denominado de Lions Club24, este último para atender as necessidades dos 

operários que trabalhavam na fábrica de laticínios e dos trabalhadores ligados a Companhia da 

Estrada de Ferro.  

Neste novo contexto, o município para atender o constante aumento urbano cresceu para 

a região norte emergindo novos bairros.  A seguir tem-se uma vista dos bairros atuais da cidade, 

mostrando que os bairros Cidade Nova e Governador Roberto Silveira (CEHAB) se tornaram 

um dos maiores da cidade ao longo do tempo, sendo áreas influentes economicamente, 

politicamente no município como será visto posteriormente.  

                                                           
23 A Prefeitura Municipal de Itaperuna, nas décadas de 1980 e 1990, em parceria com a CEHAB - Companhia 

Estadual de Habitação do Estado do Rio de Janeiro construíram casas populares para atenderem a falta de moradia 

na cidade. Estas casas foram edificadas na parte final do bairro Governador Roberto Silveira. Por isso, este bairro 

ficou mais conhecido como CEHAB. Entretanto, esta região não é, exclusivamente, voltada para a classe popular, 

pois há áreas que possuem casas de classe média.  
24 O Bairro Lions foi sendo formado a partir dos próprios operários que encontraram terras baratas nas 

proximidades das instalações da fábrica de laticínios. Concomitantemente, os empregados da Estrada de Ferro 

passaram a adquirir terras neste mesmo local, pelo mesmo motivo: o baixo preço.  
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Figura 6. Vista dos bairros de Itaperuna com destaque para os bairros Governador Roberto Silveira 

(CEHAB), Cidade Nova e Presidente Costa e Silva. Fonte: Google, site, com adaptações próprias, 2017.   

No centro da cidade, na primeira metade do século XX, foram criados espaços de lazer 

para a elite itaperunense como o ITC – Itaperuna Tênis Clube. Enquanto no novo espaço 

urbano, no loteamento Cidade Nova foi criado o Itapuã Clube para atender a classe operária. 

Compreende-se nesta realidade a separação de lazer e de socialização na cidade.  Ainda, neste 

contexto, de acordo com Diniz (1985), a partir de 1943, iniciou-se as atividades do time de 

futebol Comércio e Indústria Atlético Clube, sendo os seus principais integrantes trabalhadores 

das Cooperativa de Laticínios e da Estrada de Ferro, sendo esta uma forma de recreação e lazer 

para este público específico.  

Em 1947, este mesmo clube adquiriu no Bairro Cidade Nova, onde ficava localizado a 

Cooperativa, um terreno para a construção de um pequeno estádio para o treino. Porém, mais 

tarde, devido as dificuldades financeiras, este mesmo espaço transformou-se em 15 lojas e 16 

salas para aluguel. Posteriormente, este time finalizou suas atividades.     

Em 1975, foi criado um conjunto habitacional chamado de CEHAB, através do Banco 

Nacional de Habitação, como uma política pública para atender as necessidades da classe mais 

pobre da cidade. Nas décadas de 1980 e 1990 foram edificadas casas populares, em parceria 

com o governo estadual através da CEHAB, para atender a defasagem habitacional existente 

no município. Esta defasagem teve um caráter, sobretudo, econômico, mas também, por causa 

de catástrofe ambiental, uma vez que os moradores da cidade sofreram com enchentes. Eles 

foram incluídos neste programa, e também, aqueles que se encontravam em áreas de risco 

decretado pela Defesa Civil.  
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Estas casas eram compostas por dois quartos pequenos, um banheiro, sala e cozinha. 

Nesta mesma localidade, foi planejado uma escola municipal (Francisco de Mattos Ligiéro) do 

ensino infantil até o atual 9 anos para atender as famílias que se aglomeravam nesta nova 

realidade na cidade. Contudo, no início da formação deste ajuntamento urbano, foi com pouca 

infraestrutura urbana, sem pavimentação, sendo que a rede sanitária desembocava no córrego 

do bairro: o valão da CEHAB. Por isso, que Maricato (2008), diz que: “A periferia 

desurbanizada é uma fonte inesgotável de dependência política que afirma a relação de 

clientela. O asfalto, especialmente, tem forte apelo eleitoral (MARICATO, 2008, p. 12).  

Deste modo, ao longo do tempo, este bairro foi ganhando infraestrutura, inclusive, 

pavimentação e equipamentos públicos nas áreas da educação (além da escola Ligiéro foi 

construída uma creche escola) e na área da saúde, tendo também um forte comércio próprio. 

Ao longo do século XX e, especialmente, no século XXI, o bairro CEHAB passa por uma 

importante transformação sendo subdividido. Com esta subdivisão surge a CEHAB alta e a 

CEHAB baixa (estendendo até o Lions Club), esta última tem mais investimentos de 

infraestrutura e com densa especulação imobiliária25 há, assim, valorização desta área 

recebendo a classe rica vinda do centro da cidade. Por conseguinte, houve um aumento da 

infraestrutura, melhoria na rede de educação e saúde. Entretanto, na parte deste bairro que foi 

ocupado pelo conjunto habitacional foi permanecendo construções mais simples habitando 

pessoas com menor renda. 

 Os loteamentos Presidente Costa e Silva e João Bedim, ambos de um mesmo herdeiro, 

são novas ocupações urbanas resultado da especulação imobiliária que as instituições de 

educação tanto do ensino básico quanto do ensino superior trouxeram para esta localidade. 

Próximo a esta área encontra-se o Morro do Doutor Edgar, com casas de alto padrão.   

Devido ao Rio Muriaé ter constante enchentes, áreas nas proximidades do hospital que 

está mais baixo do nível do rio sofreram com constantes inundações. Em 1987, é inaugurada 

uma ponte que ligará o centro da cidade com o bairro Niterói. Entretanto, uma parte do bairro 

que antes era voltado aos menos favorecidos foi ocupada pelo grupo médico, especialmente, 

um morro que, hoje, é chamado de Morro dos Médicos.  

                                                           
25 Quem realiza esta especulação imobiliária são os promotores imobiliários. De acordo com Corrêa (1995), estes 

promotores realizam de forma total ou parcial ações como: incorporação, financiamento, estudo técnico, 

construção ou produção física do imóvel e comercialização. A atuação destes agentes sociais, os promotores 

imobiliários, reforça a segregação residencial.  
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Figura 7. Morro dos Médicos. Fonte Gláucia Cristina, 2016.  

 

Figura 8. Vista do Morro dos Médicos. Fonte: Google, site, 2017.  

Esta foi uma ocupação urbana estratégica, uma vez que muitos do grupo médico sofriam 

com as inundações provocadas pelo rio, sendo encontrada uma localização que é perto do centro 

e do hospital que as águas das enchentes não poderiam chegar. Novamente, entende-se que a o 

espaço urbano é definido ou redefinido pela classe dominante. A seguir tem-se um comparativo 

entre a planta de uma casa de alto padrão na cidade de Itaperuna e uma planta de apartamento 

do Programa Minha Casa, Minha Vida faixa 1.  
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Figura 9. Planta de Casa de Alto Padrão. Fonte: Rafael Calzolari, site, 2017.  

Percebe-se que nesta residência (apartamento) existe elevador, três quartos, sala, 

cozinha e área de serviço. A seguir tem-se a planta de um apartamento do Programa Minha 

Casa, Minha Vida.  

 

Figura 10. Planta de um Apartamento do Programa Minha Casa, Minha Vida, site, 2017.  

Compreende-se, portanto, que a segregação sócio-espacial na cidade de Itaperuna foi 

sendo formada, especialmente, pelos interesses da elite em conjunto com os governos. Isto foi 

visto na separação que, simbolicamente, o Rio Muriaé representou quando a classe dominante 

da época não permitiu que se construísse próximo à Estrada de Ferro. 

 

(...) a segregação se estabelece, sempre, como uma mescla de condicionantes 

e expressões objetivas e subjetivas. Não há dúvida de que fatos muito 

concretos, como a presença de um rio ou de uma ferrovia que separa uma parte 
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da cidade da outra, pode induzir ou reforçar a segregação (SPOSITO, 2013, 

p.66).  

 

Assim, este tipo de segregação são se explicita na lei, mas se encontra na maneira como 

a classe dominante decodifica esta divisão dentro do território, manipulando-o de acordo com 

aquilo que lhe apetece. Por conseguinte, os agentes sociais que pertencem a dinâmica deste 

processo são analisado da seguinte forma: os que segregam e os que são segregados (SPOSITO, 

2013).  

Por fim, a criação das casas populares no fim do bairro CEHAB é uma forte expressão 

desta articulação territorial pela classe dominante, uma vez que foi levada para uma região até 

então pouco valorizada sem infraestrutura urbana para atender as necessidades de uma classe 

subalterna.  

 

3.6 O empreendedorismo de Padre Humberto Lindelauf 

 

Com a chegada de Padre Humberto Lindelauf, a cidade de Itaperuna passou por 

mudanças importantes marcados também pelo empreendedorismo. Este padre é de origem 

alemã, nascido em 1910 na cidade de Aachem. Ele era formado em arquitetura e engenharia 

civil, lecionava disciplinas como matemática, química, línguas e música.  

Ele veio para o Brasil devido a Segunda Guerra Mundial e em 24 de outubro de 1947 

assumiu a Matriz São José do Avahy localizada no centro da cidade, tendo em torno dela a elite. 

Entretanto, construiu igrejas católicas em bairros ocupados pelos operários como o Lions Club, 

onde foi edificada a Igreja Santa Rita de Cássia, no bairro Niterói (à margem esquerda do Rio 

Muriaé) que foi construída a Igreja São Benedito e o bairro Vinhosa (um bairro historicamente 

popular) em que foi edificada a Igreja Nossa Senhora de Fátima. 

A pequena capela dedicada a São José foi transformada pelo Padre Humberto em uma 

grande igreja no centro da cidade, em uma parte alta, sendo um local até os dias de hoje muito 

importante para os católicos da cidade, especialmente, para suas atividades confessionais. Vale 

ressaltar por ser uma instituição religiosa em uma área central e Itaperuna sendo uma cidade 

polo, que atrai pessoas de toda região, é comum encontrar nela, diariamente, pessoas em suas 

dependências de todo o Noroeste. Isso contribui para o comércio local que tem em seu entorno.  

Este mesmo padre construiu em bairros periféricos o Asilo Santo Antônio dos Pobres e 

o Patronato para crianças órfãs. No centro da cidade foram construídas o Monumento do Cristo 

Redentor (na parte mais alta – pensando no turismo), o Educandário São José, a Faculdade de 

Filosofia de Itaperuna (pensando na educação) e o Hospital Regional de Itaperuna (pensando 
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na saúde). Além, de trazer para cidade, pela sua influência, a Companhia Telefônica de 

Itaperuna.  

Logo, com seu trabalho o espaço urbano foi sendo modificado na arquitetura, na 

construção civil, na educação, na saúde e nos símbolos da cidade como o Cristo Redentor. Em 

agosto de 1969, retornou para a Alemanha morrendo dois meses depois.  

 

3. 7 Itaperuna como polo regional na saúde e a força sociopolítica dos médicos  

 

Na década de 1960, o governo estadual irá construir uma filial do Hospital Miguel Couto 

- HMC em Itaperuna. Entretanto, com problemas financeiros a inauguração não ocorreu, sendo 

doado o edifício para a Conferência São José do Avahy (legado do Padre Humberto Lindelauf) 

que transferiu seu hospital para o que seria a filial do HMC.  

 

Figura 11. Conferência São José do Avahy em 1940, atualmente, funciona o Centro Universitário São José. 

O prédio atual encontra-se totalmente diferente desta figura acima. Fonte: apud Pereira Júnior, 2015. 

Com isso, a cidade irá se tornar o grande polo de saúde da Região Noroeste. 

Consequentemente, ao redor do hospital serão edificadas casas voltadas para a elite, formadas 

por agropecuaristas e médicos (estes, na maioria das vezes, também eram proprietários de terras 

rurais). Esta classe terá grande influência política e socioeconômica até os dias atuais no 

município e região, inclusive com forças para eleger políticos.   
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Compreende-se, assim, que a organização do espaço urbano é influenciado pelo 

acúmulo do capital individual e da divisão social do trabalho, tendo a classe dominante o 

controle na organização deste espaço. Na realidade itaperunense, o grupo médico foi se 

tornando a classe dominante do território que influencia todas as esferas de poder democrático 

e econômico. Por isso, muitos dos prefeitos foram médicos ou apoiados por esta mesma classe. 

A seguir nomes de alguns prefeitos que além de políticos eram médicos:  

De 1889 até 1916 o poder executivo era exercido pelo Presidente da Câmara. 

- 1890 – Dr. José Baptista da Costa Azevedo; 

- 1890 – Dr. João Braga; 

A partir de 1916 o poder executivo passou a ser desempenhado pelo Prefeito, que seria 

nomeado pelo Presidente do Estado até 1921. 

-1916 Dr. Manoel Paes de Azevedo. 

Com a Revolução vitoriosa de 1930, Getúlio Vargas assume o poder e o município 

passou a ser dirigidos por interventores. Assim, neste período muitos prefeitos foram militares, 

como coronéis, tenente e major, segue abaixo o médico que foi eleito o interventor: 

-1940 a 1944 Dr. Raul Travassos da Rosa 

A partir de 1947, o país estando novamente constitucionalizado. Os prefeitos voltam a 

ser eleitos: 

- 1947 a 1950 Dr. Moacir de Paula 

- 1950 a 1954 Dr. José Bruno Garcia da Silveira 

O Dr. José da Silveira foi o último médico-prefeito eleito até o ano de 2016. Atualmente, 

o prefeito de Itaperuna é um médico Dr. Marcos Vinícius (PR). Porém, ressalta-se que o grupo 

médico influenciou politicamente a eleição de outros prefeitos, especialmente, no período da 

década de 1980 e 1990 que se teve a polaridade entre Cláudio Cerqueira Bastos (PSDB) 

funcionário do Banco do Brasil e Péricles Ferreira Olivier de Paula, engenheiro e que teve forte 

apoio do grupo médico.  

-1983 a 1988 Cláudio Cerqueira Bastos 

-1989 a 1992 Péricles Ferreira Olivier de Paula 

-1993 a 1996 Cláudio Cerqueira Bastos 

-1997 a 2000 Péricles Ferreira Olivier de Paula 

-2001 a 2004 Péricles Ferreira Olivier de Paula 

-2005 a 2008 Jair de Siqueira Bittencourt Junior – candidato apoiado por Péricles de 

Paula. Atualmente, ele é deputado estadual.  

-2009 a 2011 Cláudio Cerqueira Bastos – morreu de pneumonia aos 91 anos; 
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-2011 a 2012 Fernando Paulada – vice de Cláudio Bastos assume o poder.  

De acordo com Pereira Júnior (2015), a cidade de Itaperuna passou por um período 

importante de transição do capital agrário para o capital do grupo médico. Não houve uma 

ruptura com os latifundiários, mas sim, uma rearticulação e uma transferência de poder setorial, 

pois muitos dos médicos eram filhos de fazendeiros e estes investiram na formação deles e dos 

setores imobiliários. A cultura da elite rural foi sendo trazida para dentro da área urbana de 

Itaperuna, pois, em 1954, foi implantado um bairro com uma conexão mais rápida entre a capital 

do estado e as elites, criando um aeroclube. Nas proximidades foram loteadas áreas com 

características de chácaras.  

 

3.8 A segregação residencial na cidade de Itaperuna 

 

Segundo Corrêa (2013), o espaço urbano corre o risco de ser fragmentado devido as 

diferentes áreas sociais 26entre si em sua origem e em sua dinâmica, também, em sua realidade 

econômica e social. Com isso, a fragmentação gera uma exposição entre as dissemelhantes 

áreas da cidade. Ainda de acordo com Corrêa (2013), a segregação residencial é um importante 

processo espacial que ocasiona a fragmentação na área urbana. Por isso, ele afirma que: “A 

partir da segregação e das áreas sociais originam-se inúmeras atividades econômicas 

espacialmente diferenciadas, como centros comerciais e áreas industriais” (CORRÊA, 2013, p. 

38).  

Ao se falar da segregação residencial é preciso compreender que no processo de sua 

formação deve ser levado em conta a concentração no espaço urbano de classes sociais, tendo 

locais em que há homogeneidade entre si, como também, a heterogeneidade entre elas. Por este 

motivo é comum ter áreas consideradas nobres, tendo uma homogeneidade entre o alto padrão 

das casas e da infraestrutura do bairro. Este grupo tem maior recurso financeiro, com uma 

melhor qualidade de vida. E em lugares mais pobres pode-se ter também certa homogeneidade, 

sendo espaços, geralmente, com infraestrutura e casas inferiores em relação aos dos bairros de 

alto padrão, havendo assim, uma heterogeneidade entre estas realidades.  

Este panorama citado acima, leva a compreender que se tem uma segregação residencial 

imposta sofrida pela classe subalterna. Corrêa (2013), alega que este tipo de segregação 

acontece porque os mais pobres são vítimas da especulação imobiliária. Isso faz com que não 

                                                           
26 Segundo Rogério Lobato Corrêa (2013), a área social corresponde ao conteúdo social da segregação residencial 

e que envolve de maneira espacial áreas que são homogêneas internamente, mas heterogênea entre si. Com isso, 

se tem uma exposição das diferenças entre classes e suas fragmentações.  
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se tenha alternativas de escolha locacional e de tipo de habitação. “O mercado estabelece, como 

se argumenta, de modo equivocado, preços diferenciados da terra urbana e da habitação, 

levando à escolha segundo a capacidade que se tem de pagar pela moradia” (CORRÊA, 2013, 

p. 44).  

Antes de analisar especificamente a realidade da segregação residencial na cidade27 de 

Itaperuna é necessário compreender, nos dias atuais, a sua dinâmica socioeconômica que tem 

influência regional (Noroeste Fluminense), visto que se trata de um município central. Por 

conseguinte, esta centralidade ocasionou uma grande circulação de pessoas de toda região. Os 

serviços públicos, especialmente, os da área da saúde, a força e a variedade do comércio e a 

solidificação do polo educacional fez com que Itaperuna se tornasse relevante para todo o 

Noroeste Fluminense.  

Segundo Pereira Júnior (2015): “Com os equipamentos públicos de saúde inicia-se a 

especialização do município como centro de saúde e sua importância frente às atividades 

agropecuária e agroindustrial” (PEREIRA JÚNIOR, 2015, p. 63). Esta realidade fez com que 

este grupo (médico) se tornasse muito importante para a especulação imobiliária dentro do 

território. Ainda, de acordo com Pereira Júnior (2015), os médicos são os principais agentes 

sociais de Itaperuna, sendo articuladores eficazes devido ao seu forte capital. Cerqueira (2016), 

também aponta os médicos como importantes agentes sociais e econômicos no território 

itaperunense.  

 

Parece ser consenso entre as lideranças empresariais, alinhado com a gestão 

municipal e o grupo político do ex-prefeito Péricles, que a diferenciação 

econômica de Itaperuna se deve à forma em que desenvolveram as atividades 

de saúde e educação. (...) Para ele, se não fosse a saúde e a educação, Itaperuna 

estaria “quebrada”, pois o leite, apesar de sua importância, não tem mais a 

força de outrora para sustentar o município (CERQUEIRA, 2016, p. 56).  

 

Entretanto, eles não são os únicos, pois os donos do comércio e os de instituições 

educacionais privadas também têm se tornado agentes sociais significativos nesta esfera 

regional e tem transformado o território urbano de acordo com seus interesses, aprofundando a 

segregação residencial.  

Enfim, os agentes sociais formais são os proprietários dos meios de produção, 

proprietários fundiários, promotores imobiliários e o Estado. Enquanto os agentes informais são 

os grupos excluídos (VASCONCELOS; CORRÊA; PINTAUDI, 2013). 

                                                           
27 “O termo cidade vem do latim, civitas, que dá origem, entre outras, as palavras como cidadania, cidadão, 

civismo. Também latina a palavra urbe. É hoje um sinônimo de cidade, que por sua vez, gerou outros termos 

relacionados a vida em coletividade como urbanismo, urbano, urbanidade” (GARCIAS; BERNARDI, 2008, p.3).  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISE DA SEGREGAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL NA CIDADE DE ITAPERUNA 

 

 

4.1 Análise do IPTU na cidade de Itaperuna 

 

A diretriz que avalia o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU na cidade 

de Itaperuna fundamenta-se na Lei Municipal Complementar nº 698 de 11 de dezembro de 

2014. Esta lei institui a planta de valores genéricos do município de Itaperuna, definindo 

critérios para avaliação dos imóveis e para o lançamento do imposto territorial urbano.  

De acordo artigo deste lei  nos §1 e 3, os valores do metro quadrado dos terrenos 

expressos em reais correspondem aos preços praticados no mercado imobiliário deste 

município. Os critérios de cálculo do IPTU são os constantes no Código Tributário de Itaperuna. 

Vale ressaltar que nesta mesma lei aponta que a planta de valores genéricos deve ser revisada 

anualmente.  

O artigo 2º deste lei complementar aponta que o contribuinte a qualquer tempo pode 

solicitar a revisão do valor de seu IPTU, desde que protocole na Prefeitura Municipal de 

Itaperuna o requerimento fundamentado e instruído com documentação comprobatória, sendo 

estes os documentos: avaliação bancária, carta de adjudicação, avaliação do perito judicial, 

publicidade comercial, guias ITBI ou qualquer outro comprovante ou laudo assinado por 

profissional. Somente por deferimento da revisão ou por decisão judicial que haverá a fixação 

de outro valor venal.  

Salienta-se que os Impostos cobrados na cidade de Itaperuna são cobrados por ruas. 

Deste modo, um mesmo imóvel no centro da cidade varia de acordo com sua localidade. Por 

exemplo, o IPTU de um imóvel na região central na principal avenida da cidade, Avenida 

Cardoso Moreira, chega a R$ 900,00. Enquanto, na Rua Dez de Maio, uma importante rua 

comercial, o valor do IPTU alcança o valor de R$ 480,00 (Lei Complementar nº 698 de 11 de 

dezembro de 2014, Anexo II).  

Há outras discrepâncias no valor da cobrança dos impostos, pois enquanto na Rua Maria 

Paulina Brum, localizada no Morro dos Médicos de classe alta, o valor do IPTU custa R$ 

168,00, no bairro Fiteiro, bairro popular da cidade de Itaperuna, o mesmo valor é cobrado na 
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Rua Abido Bussade (Lei Complementar nº 698 de 11 de dezembro de 2014, Anexo II). A seguir 

tem-se o mapa da Planta Geral de Valores. 

 

 

Mapa 4 Planta Geral de Valores por m². Fonte: Lei Complementar nº 696/2014, Anexo I. 

Como se ver no mapa, as regiões em vermelho escuro e claro correspondem a região 

com o maior valor do IPTU. Esta localidade corresponde ao centro da cidade e a nova 

centralidade de Itaperuna localizada na zona norte. As regiões verde escuro e verde claro são 

as áreas com o valor mais baixo do IPTU, em sua grande parte, se encontram bairros populares.  

A seguir será analisado como ocorre a segregação residencial e a autossegregação no 

espaço urbano de Itaperuna, mostrando em cada região da cidade esta realidade. A cidade é 

dividida em cinco regiões, sendo elas: Zona Central, Zona Norte, Zona Sul, Zona Centro-norte 

e Zona Leste.  
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4.2 A zona central da cidade de Itaperuna 

 

 

Figura 12. Zona Central de Itaperuna. Fonte: Google Maps, 2017.  

A região central da cidade de Itaperuna é considerada a parte mais antiga da cidade, pois 

foi neste lugar que a grande parte da elite agrária se estabeleceu após a saída da zona rural no 

fim do século XIX, sendo este espaço urbano construído ao longo da Estrada de Ferro Campos- 

Carangola.  

Neste sentido pode-se retomar o pensamento de Milton Santos (2008), refletido no 

primeiro capítulo, que aponta o espaço a partir desta formação socioeconômica. Em Itaperuna, 

esta realidade não foi diferente, visto que o centro da cidade, especialmente, a margem da trilha 

da Estrada de Ferro por muito tempo foi dominado pela elite que não permitia, por fator 

econômico, que pessoas mais pobres construíssem suas casas nesta mesma localidade.  

Atualmente, a zona central itaperunense é subdividida28 da seguinte forma: 

- Centro; 

 Horto Florestal; 

 Marca Tempo; 

 Morro do Castelo; 

 

 

                                                           
28 As áreas de alguns bairros foram subdivididas devido à grande extensão de seu tamanho, mas compõe o mesmo 

território.  
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4.2.1 O centro da cidade de Itaperuna 

 

De acordo com Corrêa (1995), a área central é o foco principal da cidade. É o lugar que 

se concentra as atividades comerciais mais relevantes, de gestão pública e privada, marcada, 

muitas vezes, pela paisagem da verticalização. E o território de Itaperuna tem passado ao longo 

deste tempo por este processo de verticalização da região central. Isto está consoante com 

Corrêa, uma vez que a paisagem urbana itaperunense tem vivenciado o processo de 

verticalização, especialmente, mas, não unicamente, na zona central.  

 

Figura 13. Centro de Itaperuna em 1977. Fonte: Rádio Light FM, site, 2017. 
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Figura 14. Centro de Itaperuna e sua verticalização. Fonte: rfitaperuna, site, 2017.  

 

 

 Figura 15. Verticalização da cidade de Itaperuna. Fonte: própria, 2017. 

Ao ver estas figuras, pode-se resgatar o pensamento de Milton Santos (2008), que diz 

que a paisagem é a porção da configuração territorial que pode ser alcançar pela visão. Ela se 

encontra em movimento constante, em evolução permanente. Ainda, acerca da região central. 
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Corrêa (1995), relata que pela aglomeração de atividades econômica em um mesmo espaço, 

esta área (centro) torna-se valorizada dentro da cidade. Com isso, os preços dos imóveis são 

mais elevados em comparação a outras realidades territoriais urbanas.  

O centro de Itaperuna possui áreas residenciais, escritórios de advocacia, consultórios 

médicos, clínicas, hospitais, bares, restaurantes e instituições de educação privadas e públicas 

desde do ensino infantil até o superior. Entretanto, este centro é fortemente marcado pelo 

comércio, pelo setor de serviços que é bem diversificado. O comércio começou a ganhar força 

em Itaperuna a partir da década de 1960 com o calçamento, melhoramento da infraestrutura, 

inclusive, com a energia elétrica e urbanização (CERQUEIRA, 2016).   

Anteriormente, era marcado pelo improviso, pois como a grande parte dos itaperunenses 

moravam na zona rural aquilo que excedia de produção agrícola era trazido pelos pequenos 

produtores para a cidade com a finalidade de vender. E com o lucro da venda era comprado 

mercadorias que não tinham na roça no pequeno comércio, inclusive, de acordo com Cerqueira 

(2016), usava-se as cadernetas de anotações para se comprar fiado.  

Com o aumento da população urbana sendo que, atualmente, cerca de 92% dos 

itaperunenses moram na cidade, houve a expansão e diversificação do setor de comércio. Este 

setor se solidificou desde da década de 1980 com a Associação Comercial e Empresarial de 

Itaperuna. Ainda, na década de 1980, o setor de saúde foi crescendo e se fortalecendo 

bruscamente devido ao Hospital São José do Avahy, mas também, pelos médicos em seus 

consultórios particulares que são referência para toda região.  

A partir disso, a saúde contribuiu para o crescimento do comércio, pois atraiu muitas 

pessoas de fora que acabam diariamente comprando nas lojas, almoçando nos restaurantes. 

Enfim, usando toda a diversidade comercial da cidade. A partir dos anos 2000, a área da 

educação, sobretudo a superior, fez com que houvesse aumento no fluxo de pessoas que 

passaram habitar no município ou simplesmente vir estudar e retornar para sua localidade. Esta 

dinâmica fez com que tivesse um impacto no comércio, especialmente, aqueles que são voltados 

para vestuário, sapatos e de alimentos, como os restaurantes e bares. 

O centro da cidade possui três hospitais:  

- Hospital das Clínicas, antiga Casa de Saúde; 

- Hospital da Unimed, antiga Clínica São Camilo; 

- Hospital São José do Avahy29 

                                                           
29 Hospital filantrópico fundado em 1925 pelo Dr. Diogo Cabral de Melo, sendo chamado de Ambulatório São 

José. Nos dias de hoje cerca de 60% dos recursos vem do Sistema Único de Saúde - SUS (CERQUEIRA, 2016).  
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O Hospital São José do Avahy é que tem maior relevância em toda região, sendo 

também o mais antigo da cidade. Ele é referência regional nas áreas de hemodinâmica (tendo 

um CTI específico), oncologia, nefrologia e referência nacional na neurologia (tendo também 

um CTI específico). Outra importância deste hospital está relacionada aos médicos 

conceituados em todo território nacional como o Doutor Renan Tinoco, cirurgião e diretor da 

instituição. 

Diante desta realidade, pessoas da Zona da Mata Mineira, Sul do Espírito Santo e de 

todo o Estado do Rio de Janeiro procuram os atendimentos no âmbito da saúde, impulsionando 

a vida socioeconômica do município. Em torno deste hospital é encontrada casas de alto padrão 

que antigamente, em sua grande parte, pertencia aos médicos. Vale ressaltar que a elite médica 

itaperunense atual é derivação da elite latifundiária dos séculos XIX e XX. Assim, muitos filhos 

de fazendeiros foram para a cidade do Rio de Janeiro para estudar medicina. Ao retornar para 

Itaperuna polarizaram a área na proximidade do hospital (PEREIRA JÚNIOR, 2015). 

Entretanto, a localidade em que se encontra o hospital tem baixo relevo e em períodos 

de enchente é facilmente atingida. Isso fez com que, estes médicos buscassem outras áreas e, 

que posteriormente, foi denominado de Morro dos Médicos que fica dentro do Bairro Fiteiro e 

mais tarde áreas do Bairro Governador Roberto Silveira (CEHAB) e Cidade Nova.  

 

4.2.2 As subdivisões da Zona Central 

 

As outras áreas são subdivisões do centro: Horto Florestal, Marca Tempo e Castelo que 

ficam na parte mais alta desta localidade, também conhecida como Morro do Cristo (Horto, 

Castelo e Marca Tempo), uma vez que neste morro encontra-se a estátua do Cristo Redentor.  
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Figura 16 Em baixo o centro comercial de Itaperuna e no alto a comunidade do Morro do Cristo. Fonte: 

própria, 2017.  

Como mostra a imagem acima é perceptível uma segregação residencial dentro da 

mesma zona urbana. Enquanto na parte de baixo existem prédios de alto padrão residencial, 

edifícios comerciais. No morro onde se localiza as subdivisões do centro, têm-se casas mais 

simples, sem alto valor imobiliário.  

De acordo com relatos de moradores desta localidade, o bairro foi sendo formado, 

especialmente, por pessoas que moravam na zona rural e com a crise do café, muitos deles 

passaram a viver neste bairro, uma vez que era mais barato os terrenos. Alguns ainda apontam 

que negros, após a escravidão, passaram a viver no Morro do Cristo, como mostra a seguir: 

“Eu lembro que muitas pessoas que vinham da roça, como meu pai, vieram para cá, 

porque era mais barato o terreno. Lembro que tinha muito mais vegetação aqui. Eu vi esta 

vegetação indo embora e sendo construídos barracos, muitos barracos” (Entrevistado ZC 1) 

“Os meus pais me contam que o bairro Horto foram formado por pessoas que vieram 

do campo e de outros lugares da região por causa do café, mas com a crise da produção, não 

tinham mais empregos e subiram o morro porque era mais barato o terreno (...) Ah! Lembro 

que meus avôs me contaram que muitos negros livres também ajudaram a formar o bairro”. 

(Entrevistado ZC 3)  

O Morro do Cristo é denominado pelo poder público municipal como área de 

vulnerabilidade social e de risco social. Por isso, no Castelo existe um Centro de Referência de 
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Assistência Social – CRAS – para atender a demanda de todo este território. Encontra-se 

também uma escola municipal chamada de São José, a mesma criada pelo Padre Humberto 

Lindelauf, anteriormente, intitulada de Educandário São José.  

No Horto Florestal há uma escola municipal (Vereador Elzo Galvão da França) mais 

conhecida como “coleginho” e uma Unidade Básica de Saúde - UBS. Pelo fato do Horto 

Florestal ser muito próximo do Marca Tempo, neste último não há nenhum aparelho social 

governamental.  

“As principais mudanças que vi foi o crescimento populacional do bairro e de alguns 

serviços públicos como a UBS, o melhoramento da escola do bairro, os agentes comunitários, 

tudo isso não existia na década de 90” (Entrevistado ZC3).  

 

Figura 17. O morro do Marca Tempo na região central de Itaperuna. Fonte: própria, 2017.  

Estas áreas constantemente são notícias na impressa regional com casos de tráfico de 

drogas e de “bocas de fumo”. Há poucos relatos de assassinatos e muito menos de assalto. 

Todavia, não foi encontrada estatística para serem analisadas acerca desta realidade. Entretanto, 

moradores desta localidade apontaram a droga como um sério problema para eles, como se ver 

a seguir: 

“Aqui tem muitos pontos de droga e o mais triste são de garotos que eu vi crescer. Por 

isso, que eu que quero mudar” (Entrevistado ZC 1). 

“A principal mudança que vi no bairro foi o aumento da droga. Muita gente que jogou 

bola comigo ou que estou agora tá preso ou está no tráfico. Que não tiveram muita 
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oportunidade na vida. Muitos deles, a família era desestruturada e acabaram indo para este 

caminho” (Entrevistado ZC 2)  

“O ruim aqui é a droga. E por causa da pobreza e pelo fato de sermos negros, a polícia 

sobre com tudo, até jogaram (a polícia) tarraxas no campinho de futebol para a gente não 

jogar” (Entrevistado ZC 3) 

“O bairro é muito antigo, então a grande parte que reside aqui é morador de nascença, 

como eu. Eu gostaria de mudar do (a pedido do morador omite-se o nome da parte do Morro 

do Cristo). Não gosto daqui! O morro é grande e tem muita droga. Tem gente que sobe o morro 

para vir comprar droga, inclusive os playboyzinhos universitários e do Lions” (Entrevistado 

ZC 4).  

“O bairro em coisa positiva. Acho que são as pessoas, mas tem coisa ruim. Aqui em 

cima (a pedido do morador omite-se o nome da parte do Morro do Cristo) é um ponto de tráfico 

forte. Eles matam mesmo! Sem dó! São cruéis! A polícia chega aqui partindo para cima. Tenho 

medo! (Entrevistado ZC 5).  

Para os moradores entrevistados, a pior parte do bairro é a questão do tráfico de drogas 

que ocasionam em alguns medos, sendo a parte mais negativa para eles o preconceito, mesmo 

de maneira sutil.“ (...), mas quando a gente fala que moramos aqui sinto, às vezes, o 

preconceito, outras vezes não” (Entrevistado ZC1). Contudo, o melhor para os moradores desta 

comunidade são as pessoas:: 

“As coisas positivas do meu bairro é que as pessoas são gente boa, sempre prestativo 

e a ruim é a droga” (Entrevistado ZC 2).  

“As melhores coisas que tem neste bairro são as pessoas. São muito humildes” (ZC 3).  

Segundo alguns residentes, morar no Morro do Cristo, ou apenas Morro, não é morar 

no centro da cidade, mesmo fazendo parte desta região, mas sim próximo do centro, ou seja, 

simbolicamente, eles não se veem parte desta zona da cidade, como mostram os relatos dos 

entrevistados a seguir: 

“Moro no Horto desde sempre. Desde que nasci moro aqui. Meu pai já morava neste 

lugar, meu irmão mora no meu quintal. Eu não quero mudar deste bairro. É perto do centro 

(Entrevistado ZC 2). 

Eu resido neste bairro há anos. Minha família herdou dos meus avôs este terreno. Gosto 

de morar aqui porque é perto do centro. Tem os mercados, os principais comércios, os bancos” 

( Entrevistado ZC 3).  

Há, portanto, uma dicotomia simbólica dentro deste espaço urbano, uma vez que que 

mesmo o Morro sendo geograficamente pertencente ao centro da cidade, eles não se enxergam 
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desta maneira. Como existe uma certa homogeneidade, por fatores econômicos, entres os 

domiciliados do Morro, eles se veem como um. Neste ponto pode-se retomar a visão de Castells 

e Borjas (2000) quando se trata da homogeneidade e heterogeneidade dos espaços urbanos 

próximos.  

“Aqui todo mundo é igual! Tudo pobre e feliz! (risos) ”(Entrevistado ZC 2). 

“No meu bairro todo mundo é igual. Tem até casas mais bonitas que as outras, mas 

todo mundo é humilde e se relaciona bem” (Entrevistado ZC 3).  

“Todo mundo aqui é pobre. Tem uns que tem a condição melhor, mas a grande parte é 

igual” (Entrevistado ZC 4).  

Finalmente, neste sentido, eles se veem com certa homogeneidade, devido a mesma 

classe econômica. Corrêa (2013) afirma que: “(...) a segregação residencial é resultado, no 

espaço urbano, da necessidade de existência distintas entre grupos sociais”. E esta dinâmica é 

vivida entre o Morro e o Centro de Itaperuna, por conseguinte, alguns moradores consideram 

outros bairros melhores, como é mostrado a seguir: 

“ Eu moro em um bairro pobre. Tem parentes meus que moram em bairros melhor, 

como a CEHAB. Tem casas melhores lá”. (Entrevistado ZC 1) 

“Com certeza há lugares que são melhores e mais bonitos para viverem, como a 

CEHAB, onde moram os médicos e também tem os Morros dos Médicos e o Lions” 

(Entrevistado ZC 2).   

“A cidade de Itaperuna é bem dividida. Tem bairros mais ricos e outros pobres. Isso é 

ruim porque tem lugares que não me sinto bem de ir, por exemplo: o Morro dos Médicos” 

(Entrevistado ZC 3).  

 

4.3 A zona norte da cidade de Itaperuna 

 

 

 Figura 18. Zona Norte de Itaperuna. Fonte: Google. 
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Após o processo de aglomeração no centro da cidade. A zona norte de Itaperuna foi uma 

das primeiras áreas para onde a cidade se expandiu. Sendo que hoje, ela divide a centralidade 

com o centro itaperunense. Salienta-se que esta questão centro e centralidade será analisada, 

posteriormente. 

A zona norte é composta por três áreas: 

- Cidade Nova (a área mais antiga da zona norte); 

- Presidente Costa e Silva (também conhecido como Lions Club); 

- Governador Roberto Silveira (mais conhecido como CEHAB). 

Há, também, subdivisões dentro destes bairros, como consta a seguir: 

- Cidade Nova: 

 Jardim Surubi: 

 Loteamento Bedim; 

 Parque dos Ipês; 

 Loteamento Capil. 

- Governador Roberto Silveira: 

 CEHAB alta; 

 CEAHB baixa; 

 Loteamento São Manoel; 

 Bananal. 

- Presidente Costa e Silva (não há subdivisões). 

 

4.3.1 Centralidade, policentralidade e multicentralidade: uma análise conceitual 

 

Retomando a questão teórica acerca da centralidade e centro. De acordo com Sposito 

(2013), centralidade não é concreta e nem é uma área da cidade e, sim, uma condição e 

expressão de central que um determinado lugar pode exercer e representar. Para esta autora, 

têm-se múltiplas áreas centrais que deve ser entendida como aquelas em que há concentração 

de atividades comerciais e de serviços. Logo, “(...) áreas centrais, em que diferentes tempos 

materializam-se de forma intensa, num espaço denso, de elevado valor econômico e grande 

conteúdo simbólico” (SPOSITO, 2013, p. 74).  

A função que o centro exerce sobre a cidade pode-se ter em diversos outros lugares desta 

mesma cidade, por conseguinte emergiu-se as concepções de multicentralidade e de 

policentralidade. A primeira acontece quando outra área do espaço urbano ganha força 

comercial e de serviços, dividindo este peso com o centro. À medida que a policentralidade está 
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relacionada ao aparecimento de grandes empreendimentos comerciais ou públicos que 

redefine, profundamente, a estrutura espacial urbana, como os Shoppings, Hipermercados, 

Departamentos públicos entre outros.  

 

Conformam, deste modo, uma centralidade que não é hierarquicamente 

inferior à do centro principal, em termos de ofertas, diversidades ou grau de 

especialização dos bens e serviços que oferecem, mas, sim, que compete com 

o centro principal, num esforço de oferecer um mix muito diversificado de 

bens e serviços (...) (SPOSITO, 2013, p. 75) 

 

Ao longo do tempo, especialmente, após os anos 2000, a Zona Norte de Itaperuna passou 

por este processo de multicentralização e policentralização. Ainda, são bairros mais 

residenciais, porém, com a chegada de Bancos, supermercados, universidades, centros 

empresariais, grandes restaurantes, importantes lojas, Fórum, Ministério Público, Defensoria 

Pública, Rodoviária Interurbana, Unidade de Pronto Atendimento - UPA e, recentemente, a 

Prefeitura Municipal. Estes estabelecimentos fizeram com que esta zona se expandisse, se 

valorizasse e dividisse o peso com o centro. Alguns a chamam de “novo centro”.  

Por conseguinte, houve o deslocamento de muitos consumidores, frequentadores do 

centro para esta nova centralidade. A grande diferença que no “novo centro” há mais vagas para 

estacionamento público, avenidas e ruas mais largas. O transporte público também foi alterado 

por conta desta realidade. Assim, muitos das linhas dos ônibus que não passavam nesta área, 

agora, quase que obrigatoriamente trafegam.  

 

4.3.2 A Segregação sócio-espacial no Bairro Cidade Nova 

 

Na Cidade Nova, recentemente, deu-se início a construção do primeiro condomínio 

horizontal fechado de alto padrão denominado de Bela Aurora. Com isso, Itaperuna começou a 

intensificar o processo de autossegregação horizontal. 

 

 Figura 19. Propaganda do Condomínio Bela Aurora. Fonte: Mania de Saúde, site, 2017.  
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O empreendimento imobiliário escolheu um importante jornal regional de principal 

circulação entre os médicos para divulgar o projeto. E como eles são um dos mais importantes 

agentes econômicos do município eles se tornaram um relevante público para este 

empreendimento.  

Corrêa (2013) compreende autossegregação como uma política de classe associada à 

elite e que reforça a segregação residencial e do espaço urbano. Cria-se áreas nobres que quem 

usufrui são os grupos de alto status social que também buscam prestígios. “Após a sua 

realização no espaço urbano torna-se muito difícil reverter os padrões espaciais das áreas 

segregadas: a expulsão à força é um dos meios bastante conhecidos, realizando-se uma “limpeza 

social” (CORRÊA, 2013, p. 43). 

Toda esta dinâmica faz com que o mercado imobiliário aprofunde a especulação, 

contribuindo para a diferenciação de preços da terra urbana e da habitação. Consequentemente, 

quem tem dinheiro para pagar terá condições de ter os lugares mais caros, sendo este um 

investimento financeiro fundamental para a cidade capitalista. 

Ao enfocar os agentes responsáveis pela produção do espaço urbano, em 

grande parte responsáveis pelas situações socioespaciais que geram a 

segregação e a autossegregação, refiro-me aos proprietários de terras, 

incorporadores, corretores de imóveis, poder público etc. (SPOSITO, 2013, p. 

70).  

 

Existe também o fator segurança que esta classe busca nestes condomínios fechados em 

que se tem um pesado investimento em tecnologia e em pessoas que cuidam da segurança.  

 

Figura 20. Anúncio de Imóvel no Bairro Lions, site, 2017.  

Este anúncio acima mostra um empreendimento para classe média em um dos bairros 

mais valorizados da cidade. Este residencial, além da boa localização como atrativo, possui 

comércio em seu entorno como supermercado, padarias, bares e restaurantes frequentados, 

sobretudo, pela classe média. Ressalta-se que neste edifício há sauna, piscina e academia.  
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Para a autora Sposito (2013), a segregação e a autossegregação sócio-espacial é um 

movimento que alimenta o outro. Por isso, ela afirma: 

 

Não se trata, assim, apenas de duas formas de segregação diametralmente 

opostas entre si, perspectiva que emerge, quando se consideram as ações dos 

sujeitos sociais envolvidos nas ações de segregar, de um lado, e a condição de 

ser e de se sentir segregado do outro (SPOSITO, 2013, p. 70). 

 

Deste modo, para Sposito (2013), este processo segregação e autossegregação resulta 

em duas possíveis possibilidades em que há os que segregam e os que são segregados e, 

também, aqueles que estão na esfera segregada e os que não estão. A segregação residencial na 

Cidade Nova tem sido marcada, sobretudo, na parte dos novos loteamentos, pela 

autossegregação com a criação deste condomínio fechado, mas também, pelos condomínios 

fechados verticais de alto padrão.  

Entretanto, parte mais antiga deste bairro estão os herdeiros de muitos daqueles que não 

puderam construir suas casas à margem da Estrada de Ferro e, por causa desta realidade, 

passaram a construir suas residências à margem do rio Muriaé. No geral, as casas nesta 

proximidade, espacialmente, na beira do rio são pessoas da classe C 30ou pobres.  

“As pessoas contam que o bairro foi formado a partir de pessoas que vieram do campo, 

da roça mesmo! E não tinham onde morar e foram invadindo estas terras aqui. Os meus avôs 

contaram que é tudo terra invadida. Mas, faz é tempo! Por isso, que a grande parte das pessoas 

que moram aqui na Cidade Nova na beira-rio são mais simples. Muitas casas mudaram para 

melhor. Por exemplo, casas que não tinham embolso agora está até pintada. Isto tudo foi 

durante o período do governo do Lula. Antes, era tudo paralelepípedo e agora é tudo asfaltada. 

Lógico, tem muitos buracos na rua. Mas, melhor do que andar no barro” (Entrevistada ZN 3).  

Ainda de acordo com a entrevistada acima, para os moradores da Cidade Nova, que têm 

seus domicílios na proximidade do rio houve muita mudança na estrutura do bairro, pois mesmo 

tendo asfaltamento, rede sanitária, água encanada e luz, o bairro continua com muito buraco 

nas ruas. A grande modificação que eles apontaram estão na reforma que os moradores fizeram 

na casa, com a ampliação, pintura e melhoramentos internos como trocas de piso e compra de 

móveis.  

O bairro Cidade Nova é marcado pela presença de uma instituição de ensino superior 

(UNIRedentor) que possui diversos cursos nas áreas como: Medicina, Direito, Arquitetura e 

                                                           
30 Segundo Marcelo Neri da Fundação Getúlio Vargas - RJ, pertenceriam a classe C todos aqueles que têm uma 

renda mensal entre R$ 1064,00 e R$ 4591,00. Enquanto a Classe A e B com uma renda superior a R$ 4591,00.  
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Urbanismo, Serviço Social, diversas Engenharias entre outros. E, também, tem a presença da 

UNIG – Universidade Nova Iguaçu. Por causa desta realidade em seu entorno foram construídas 

diversas residências, especialmente, condomínios verticais para atender a demanda de 

estudantes que vêm de fora para estudar e passam a morar na cidade. Há também o 

Supermercado Fluminense e o Centro Poliesportivo, pertencente a PMI que oferece atividades 

físicas e o Curso de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física. Portanto, é um local muito 

movimentado, consolidando esta região como uma nova centralidade. 

“Moro aqui há pouco tempo. Aqui perto do Poliesportivo. É bem legal aqui. É bem 

movimentado, sobretudo, porque tem o Poliesportivo que atrai muita gente, tem o 

supermercado e tem a Faculdade Redentor. Gosto daqui! Mas, lembro que as pessoas foram 

comprando estes terrenos porque era barato. Tinha um monte de brejo aqui. Olha! Também 

lembro que tinha as construtoras que investiram pra caramba aqui. Depois que vieram as 

faculdades, como a UNIG e a Redentor. Começou ter muitas imobiliárias vendendo casas por 

aqui. Daí o bairro foi crescendo. Aqui tem muita coisa perto. Tem um grande supermercado, 

tem as faculdades perto. O pessoal tem chamado aqui de novo centro, porque muitas das 

principais lojas que ficava no centro da cidade mudaram para esta região. Depois que veio a 

prefeitura para cá, foi ainda mais conhecida como novo centro. Aqui é mais individualista o 

povo! Não tem muito relacionamento” (Entrevistada ZN 4). 

Ainda, segundo a entrevistada citada acima, que reside na proximidade da Faculdade e 

Redentor e de frente ao Poliesportivo, relatou que mesmo seu bairro não sendo totalmente 

urbanizado, pelo fato de faltar calçamento, estas duas instituições trouxeram muito movimento, 

uma vez que era um lugar pacato.  

No Jardim Surubi ou apenas Surubi encontram-se áreas carentes que tem o perfil de 

pobreza e de pessoa da classe C, por isso, foi instalado neste território o CRAS e a UBS. Dentro 

da subdivisão que é o Surubi, existe a “favela do Claudão31” que fica na parte de trás do 

condomínio fechado, sendo divido por um morro. Com isso, se tem a proximidade entre duas 

realidades heterogêneas entre si, mas homogêneas quando se olha para dentro do mesmo bairro 

e também para o condomínio.  

 

 

                                                           
31 Cláudio Cerqueira Bastos (Claudão) foi prefeito de Itaperuna com três mandatos, não consecutivos. Morreu no 

ano de 2011. Foi em sua gestão que foi construída a ponte do Claudão que liga o bairro do Fiteiro que tem o Morro 

dos Médicos ao centro da cidade.  
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4.3.3 A Segregação Sócio-espacial no Lions Clube, na CEHAB e no Loteamento São 

Manoel 

 

O bairro Lions Club, nome dado em homenagem ao Lions Club International32, 

historicamente foi associado as pessoas que trabalhavam na Estrada de Ferro e das indústrias 

de laticínios sediadas no bairro Cidade Nova. Portanto, é comum encontrar pessoas que residem 

há décadas neste lugar. “O bairro se formou a partir dos trabalhadores da ferrovia e também 

dos moradores que trabalhavam na fábrica de leite. A área era desvalorizada e assim se tinha 

mais facilidade para comprar” (Entrevistado ZN 5). 

Este bairro foi um dos primeiros a receber os médicos e empresários que não queriam 

mais residir no centro da cidade. Com isso, além de casas de pessoas de classe C (pessoas que 

moram há mais tempo nesta área) têm-se muitos prédios e casas de classe média e de alto 

padrão. “Houve aumento das pessoas, muitas pessoas passaram a morar aqui. Lembro que 

depois que o povo rico se cansou de viver no centro foi encontrando aqui no Lions o seu refúgio. 

É mais tranquilo aqui! Por isso, que você ver muitas mansões aqui em baixo” (Entrevistado 

ZN 5). 

Nesta última década foi construída a parte mais homogênea deste território, com casas 

de luxos e de prédios de alto padrão, solidificando esta parte da cidade como uma das mais 

nobres.  

 

 Figura 21. Casas de Alto Padrão no Lions Club. Fonte: foto do autor, 20 de julho de 2017.  

                                                           
32 Organização foi fundada por Melvin Jones nos EUA e tem como finalidade prestar serviços humanitários. Não 

se tem registros que explica o porquê foi dado este “apelido” ao bairro Presidente Costa e Silva, chamando-o de 

Lions Club.  



88 
 

Através desta foto, mostra-se que mesmo o bairro sendo um dos mais nobres ele ainda 

não tem asfaltamento, sendo usado blocos de tijolos de pedra, os paralelepípedos. A CEHAB 

alta e baixa, assim como o Loteamento São Manoel são próximos ao Lions Club, tendo uma 

característica marcada também pela justaposição, pois há casas mais pobres, de classe C e de 

classe média em um mesmo território ou até mesmo em uma mesma rua. O Bananal, 

antigamente, era uma zona rural na proximidade da CEHAB baixa, porém, com o avanço e o 

aumento populacional desta área, o Bananal tem deixado de ser zona rural, passando a ser 

urbana. É um bairro marcado também pela justaposição.  

 

Figura 22. As casas de classe média do bairro Lions Club e no fundo a CEHAB alta. Fonte: SkyscraperCity, 

site, 2017.  

 

Através desta figura se vê a segregação residencial entre dois bairros próximos, sendo o 

Lions Club caracterizado pela classe média e rica. Enquanto o bairro CEHAB notado (situado 

no morro na foto) pela presença da classe média, classe C e pobres. A CEHAB baixa é a parte 

mais antiga do bairro composto basicamente por famílias de classe média e classe C. É uma 

região que possui UBS, o Programa Dentinho Feliz, especialmente, para atender os mais pobres. 

Ainda nesta mesma área tem-se restaurantes com cardápios mais caros e temáticos, como no 

caso do restaurante japonês, pizzaria e bares mais sofisticados.  

Na CEHAB alta tem a forte presença da classe C e dos pobres que são atendidos nos 

programas governamentais instalados na CEHAB baixa. Neste bairro é muito interessante 
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destacar que há o compartilhamento do mesmo território composto por classes diferentes 

formando uma justaposição. Um dos entrevistados relatou que no bairro CEHAB pelo fato de 

terem muitos moradores antigos o relacionamento entre eles é tranquilo. Sente-se à vontade de 

andar em todas as partes de seu bairro. Isso é diferente quando ele precisa ir no Lions Club, 

pois há partes deste bairro que o deixa constrangido de ir.  

“Onde moro vejo na mesma rua que tem pessoas que tem casas melhores, como a 

minha, e pessoas que tem casas mais pobres. Aqui cima, no morro, tem muitas casas pobres e 

isto desvalorizou a minha. Isso é ruim, mas como não penso em sair daqui não ligo para isso. 

Mas, por exemplo, perto da Escola Nossa Senhora das Graças, no Lions, tem muitas mansões, 

pessoas ricas mesmo! Dizem que moram um monte de médico lá! E esta área é bem perto daqui 

de casa. É apenas 15 minutos andando devagar. Na CEHAB baixa, como nós chamamos a 

parte plana do bairro, as casas são melhores. São moradores mais antigos. Então, meu caro, 

tem segregação sim. As principais mudanças que vi foi o aumento da população e das casas. 

A grande parte aqui da parte da CEHAB que moro são moradores nem tão ricos, mas também, 

não são pobres. Percebo também que outras áreas como o final da CEHAB sentido Bananal e 

AVAHY são áreas que cresceram demais, não tinha nada lá. Somente existia eucalipto que deu 

espaço para as casa”. (Entrevistada ZN 1). 

Segundo esta mesma entrevistada, a CEHAB passou por diversas melhorias, 

especialmente, quando o antigo prefeito passou a morar neste lugar. Isso fez com que tivesse 

mais cuidado entre os demais bairros da cidade. Ela, ainda, apontou os pontos positivos e 

negativos de seu bairro a partir de sua visão: “As coisas positivas que vejo no bairro são as 

pessoas, o comércio, as escolas, o SESI, as academias. Tem tudo aqui. E o ruim são as áreas 

que tem drogas. E pessoas que vi crescer que estão neste mundo” (Entrevistado ZN 1). 

O Loteamento São Manoel é uma das áreas mais novas da cidade e cresceu, sobretudo, 

após os anos de 2005, devido ao baixo valor das terras. Por isso, foram morar neste lugar 

pessoas mais pobres ou de classe C. Este loteamento fica na parte de trás do Lions Club, onde 

moram muitos ricos da cidade.  

“O bairro é novo. Então, a grande parte dos moradores que vieram para cá, vieram 

atraídos pelo fato dos terrenos serem baratos. Não sei quem era o dono daqui. Sei que meu 

marido comprou. O bairro é novo, como eu disse, e por isso, não tinha muita infraestrutura. 

Agora parece que o governo olhou para “nois” e agora está tendo muita coisa para cá, como 

a rua com paralelepípedo. A principal mudança que vi foi de fato as ruas que o prefeito tem 

colocado paralelepípedo. O resto continua a mesma coisa” (Entrevistada ZN 2).  
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Assim, percebe-se fortemente a contradição entre estas duas realidades, especialmente, 

no que se trata da segregação residencial e de infraestrutura. Enquanto o Lions Club já possui 

calçamento, mesmo sendo de paralelepípedos e neste ponto, se percebe a pressão da classe mais 

rica sobre o governo municipal. Só recentemente, que o bairro São Manoel está passando pelo 

processo de urbanização com calçamento e rede sanitária.  

 

Figura 23. Implementação da Rede Sanitária no Bairro São Manoel. Fonte: Itaperunanews, site, 2017.  

 

 Figura 24. Pavimentação do Bairro São Manoel. Fonte: O Diário do Noroeste, site, 2017.  
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Segundo entrevistada ZN 2, o bairro sempre sofreu muito preconceito, sendo até mesmo 

chamado de favelinha. Com a urbanização da área faz crescer o sentimento de orgulho e de 

satisfação, inclusive, com o prefeito. Ela apontou os pontos positivos e negativos de seu bairro: 

“As coisas que enxergo de positivo são as pessoas. Os moradores aqui são “show”. 

Sempre alegres, mesmo com tantas lutas. A grande parte é tudo trabalhador. A gente acorda 

cedo, chega tarde. A gente mata um leão todos os dias. O ruim são as drogas que existem por 

aqui. Vejo garotos pequenos, adolescente, sabe! Que ficam aqui vendendo drogas, em vez de 

ir procurar um trabalho. Aqui perto na rua de trás a gente sabe que tem pontos de drogas. 

Mas, a gente fica quieto” (Entrevistada ZN 2).  

Um dos grandes descontentamentos comum dos bairros CEHAB e Lions Club está no 

valão, denominado de valão da CEHAB, onde é lançado o esgoto de todas a casas destes dois 

bairros, sendo posteriormente, lançado sem tratamento sobre o rio Muriaé. 

 

 Figura 25. Valão da CEHAB. Fonte: foto do autor, 2017. 
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Figura 26. Valão da CEHAB em período de cheia. Fonte: Adilson Ribeiro, site, 2017. 

Para eles, esta realidade causa um profundo incômodo, pois gera mal cheiro em período 

de seca e muitos mosquitos, além de animais como os ratos. Sendo que em período de cheias 

ele transborda e invade algumas casas.  

Finalmente, o bairro CEHAB (alta e baixa, Loteamento São Manoel e Bananal) quando 

se trata da segregação residencial é fortemente marcado pela justaposição, pois em um mesmo 

território há casas de classe média e classe C, mas também, há presença de pobres. É um espaço 

urbano com profundas contradições. No geral, tem-se um bom relacionamento entre os 

moradores devido à grande parte deles residirem há muito tempo neste lugar, acompanhando 

todo o processo de mudança vivenciado pelo bairro. 

Enquanto o bairro Lions Club tem uma maior homogeneidade entre a classe média e a 

classe mais rica da cidade. O Bairro Cidade Nova tem sofrido contrastes entre aqueles que 

vivem há mais tempo nele, especialmente, nas proximidades do rio e os empreendimentos dos 

condomínios fechados de alto padrão tanto vertical quanto horizontal. Vale ressaltar que a zona 

norte se tornou a extensão da centralidade do centro da cidade, devido a sua importância 

comercial, de departamentos públicos, de saúde e de educação.  
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4.4 A zona centro-norte da cidade de Itaperuna 

 

 

Figura 27. Zona Centro-Norte de Itaperuna. Fonte: Google, site, 2017.  

Esta zona historicamente foi ocupada por moradores mais pobres, sendo que alguns 

deles atendiam as casas e empreendimentos dos médicos que residiam na proximidade do 

Hospital São José do Avahy.  Esta zona foi subdivida ao longo dos anos, a partir do crescimento 

deste território, da seguinte forma: 

- Vinhosa; 

- São Matheus; 

- Guaritá; 

- Parque dos Colibris.  

 

4.4.1 A realidade de uma nova subdivisão: Parque dos Colibris  

 

O Parque dos Colibris é a área mais recente, sendo anteriormente, uma zona rural que 

ficava na proximidade destes bairros. Com o aumento da aglomeração urbana no sentido deste 

espaço e os empreendimentos de imóveis voltados para a classe C fez com que esta realidade 

deixasse de ser rural para ser urbano. 
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“O bairro é recente, é bem novo, como disse! Era tudo fazenda isso aqui. Daí o dono 

resolveu lotear para uns bacanas aí, uns empresários e eles começaram a lotear. Tem até a 

MRV aqui com as casas mais populares. O povo chama de casas da Caixa, porque está sendo 

tudo vendido pela Caixa. As casas da Caixa são ajeitadinhas, são pintadas. Tem casa de 

bacana no início do bairro, perto da divisa com o Guaritá. Mas, a grande parte é tudo casa 

faltando embolso, sem pintura. É gente construindo a vida, sem pagar aluguel”.  (Entrevistado 

ZCN  4).  

Como é um bairro recente, a Prefeitura, na gestão de 2017, levou para este território 

asfaltamento, UBS e a empresa de ônibus da cidade tem atendido os moradores desta localidade, 

que antes era uma zona rural. “A mudança está acontecendo. É só olhar em sua volta. Agora 

temos até UBS para atender a gente. Temos asfalto e até casa mais bacana. Antes não tinha 

isso. Essa mudança foi brusca. Em apenas 2 anos” (Entrevistado ZCN 4)  

 

4.4.2 A homogeneidade social no Guaritá 

 

O Guaritá, outra subdivisão da Zona Centro-norte, formou-se perto do Parque dos 

Colibris, sendo anterior a este último. Tem-se a presença quase que homogênea de um perfil 

socioeconômico voltado para a classe C. As pessoas foram atraídas para esta área em busca de 

terrenos mais baratos, portanto, vieram moradores de outros bairros que buscavam sair do 

aluguel.  

“O bairro se formou a partir de pessoas vindo de toda a parte da cidade em busca de 

terreno barato para poder sair definitivamente do aluguel. Daí você ver que as casas não são 

tão boa. Tem casas pintadas, tem casas só no embolso. É vida que segue! Mas, a principal 

mudança que vi nestes tempos no bairro foi, justamente, em algumas casas que agora estão 

melhores. Antes tinha muito mais casa como barraco. Agora tem cara de casa. Muitos até 

conseguiram pintar. A parte que eu morava era simplesmente chão. Agora não! Agora tem 

asfalto” (Entrevistada ZCN 3). 

Também é uma área que apresenta certa homogeneidade social, uma vez que há pouca 

presença de pessoas com maior poder aquisitivo. “Aqui todo mundo é pobre. Não tem diferença 

não! As pessoas são trabalhador! Muita gente trabalha em comércio, nas lojas, nas padarias. 

Então, não tem diferença entre a gente não” (Entrevistada ZCN 3).  

A entrevistada também apontou os pontos positivos e negativos da região que vive, 

apontando como um dos grandes desafios os conflitos intrafamiliares. “A parte positiva são as 

pessoas maneiras que vivem aqui. A grande parte é gente boa. Tem aqueles insuportáveis, mas 
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a grande parte é boa. A parte negativa são as brigas que tem de vez em quando. Homem que 

bate em mulher! É bêbado brigando! É uma cachorrada só!” (Entrevistada ZCN 3).  

 

4.4.3 A homogeneidade social no bairro São Matheus 

 

O bairro São Matheus também é uma área com uma forte homogeneidade voltada para 

a classe C. É um bairro recente que teve seus terrenos vendidos a preços baixos, por isso, a 

presença desta classe citada acima, bem como os mais pobres.  

“ Eu lembro que lá do Cristo dava para ver aqui. Era tudo mato. O pessoal mais 

humilde foram comprando uns pedacinhos de terra, porque era mais barato e foram 

construindo suas casas, na verdade seus barracos. Por isso que você ver que a grande parte é 

tudo casa humilde. Uns até são barracos. As principais mudanças do bairro está no 

asfaltamento, na casas que cresceram. Antes eram barracos de dois cômodos, ainda até tem, 

mas agora houve um aumento delas” (Entrevistado ZCN 5).  

“O bairro era bem pobre. Agora vejo que tem estrutura, antes a rua não era asfaltada, 

pelo contrário. Tinha muito barro aqui. As casas eram sem pinturas e, também, não tinha muita 

casa aqui. Com o passar dos anos, foi interessante ver o aumento do tamanho das casas, as 

pessoas conseguiram pintar elas. Estas são as principais mudanças que vejo” (Entrevistada 

ZCN 1). 

Nesta mesma localidade tem-se a presença de escola pública e de UBS, tendo 

pavimentação e infraestrutura. Ainda, e acordo com um entrevistado ZCN 5, o São Matheus foi 

uma área construída por trabalhadores, sendo que muitos deles exercem suas atividades no 

comércio e no Hospital. É um bairro bom, mas, que infelizmente tem a presença ainda da droga 

e do tráfico. Sendo um assunto que incomoda de dizer, devido ao medo.  

“As coisas positivas são as pessoas que moram aqui. As negativas são estes garotos 

metidos a traficante. Mais, são tudo medroso. Solta uma cabeça de nego e eles saem correndo. 

Tudo fraco. Mas se dizem traficante. Só tenho pena dos pais deles, vendo seus filhos ganhando 

a vida desta maneira. Não sabe se vão voltar vivos” (Entrevistado ZCN 5). 

“As coisas ruins são os pontos de drogas, lá para o fundo do São Mateus. É muita droga 

e tráfico. Eu fico até quieta! Se não sobra para gente!”(ZCN 1). 

Para o entrevistado, como o bairro tem a grande parte de moradores da mesma classe, 

sente-se à vontade de andar nas ruas e de se relacionar com seus vizinhos. Acha que é uma área 

esquecida pelo poder público, sobretudo, porque tem crescido sem planejamento urbano e sem 

a presença da esfera pública. “Aqui todo mundo é pobre. As casas são mais ou menos. É! Tem 
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umas casas mais bacanas que as outras em uma mesma rua. Isso é verdade, mas grande parte 

é pobre, meu filho!” (Entrevistado ZCN 5).  

No Bairro São Matheus, ainda se tem certos costumes tipicamente interiorano. Como 

muitos são pobres, nem sempre o salário que recebem ou o “bico” que fazem dá para as despesas 

da casa até o fim do mês, por isso, a realidade do comprar fiado é comum nesta localidade. “As 

coisas positivas são ainda as coisas de pobre que temos (risos). Quando a gente tá sem 

dinheiro, a gente pode comprar no fiado. A mercearia aqui da esquina tem até uma 

caderneta”(Entrevistado ZCN 1).  

 

4.4.4 A segregação sócio-espacial no bairro Vinhosa 

 

O bairro Vinhosa é um dos mais antigos da cidade, ele faz fronteira com o centro, quase 

sendo confundido com a região central. Nele tem uma maior heterogeneidade entre classes e 

entre residências, visto que é composta pela classe média e C, sendo que na parte mais alta tem 

a presença dos pobres. A sua proximidade com o centro é um ponto importante para os 

moradores, como é visto a seguir: “O bairro tem muita coisa próxima! É bem perto do centro. 

Assim, fico bem próximo dos bancos, dos restaurantes, das lojas, das padarias. A parte ruim é 

que aqui todo mundo é mais individualista. Cada um na sua, mal dá bom dia” (Entrevistado 

ZCN 2). Esta realidade faz com que seja a área mais valorizada da Zona Centro-norte.  

Todavia, a segregação residencial é mais visível nesta localidade com apartamentos, 

casas e terremos mais valorizados. 

 “Aqui as casas são mais parecidas. Aqui no início da Vinhosa as pessoas têm um poder 

aquisitivo maior, mas quando entra lá para dentro aí sim você mais gente pobre. Aqui as 

pessoas economicamente se igualam mais. Tem diferença social gritante, por exemplo, aqui no 

início é mais gente classe média. Agora você entra aqui para dentro: São Mateus, Colibri... 

você vai ver mais gente pobre. Muitos deles trabalham no comércio ou em casa de família. Por 

exemplo: a mulher que dá faxina na minha casa é do São Matheus” (Entrevistado ZCN 1).  

Deste modo, pode-se retomar o pensamento de Corrêa (1995), em que ele analisa que o 

aumento do preço dos imóveis é resultante do preço da terra. Isto se deve a ação e especulação 

dos agentes sociais. Compreende-se também que no bairro Vinhosa se tem uma maior valoração 

devido a sua maior proximidade com o centro da cidade e de aparelhos públicos de saúde. Por 

isso, Ana Carlos (2013) afirma que: 

 

Desta forma, a produção capitalista, ao incorporar o solo urbano como 

mercadoria, transforma-o produtivo e, dessa forma, redefine a produção da 
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cidade. Portanto, a extensão do capitalismo, longe de prescindir do espaço, faz 

dele meio e condição de seu constante processo de valorização (CARLOS, 

2013, p. 104).  

 

Para poder atender as pessoas mais pobres foi criado na Vinhosa, já na proximidade com 

o São Matheus, o CRAS. Foi escolhido este lugar pelo fato de ser de fácil acesso as pessoas 

também do Gauritá e do Parque Colibris.  

Por fim, compreende-se que no Parque Colibris, no São Matheus e no Guaritá existe 

uma maior homogeneidade socioeconômica. Logo, a segregação residencial não é tão 

fortalecida e como não há empreendimentos de alto padrão previstos para esta área entende-se 

que é uma região que não sofrerá mudanças nestas perspectivas, sendo um bairro de classe C e 

de pobres. Sendo que os pobres ficam, em sua maioria, nos morros. Enquanto a Vinhosa 

presencia-se uma maior realidade de segregação residencial devido sua imediação com o centro 

da cidade que trouxe a valoração espacial.  

 

4.5 A zona sul da cidade de Itaperuna 

 

 

Figura 28. Zona Sul de Itaperuna. Fonte: Google, site, 2017.  

Esta zona historicamente foi ocupada por pessoas que não tinham condições financeiras 

de construir suas casas em torno da Estrada de Ferro, por isso, foram edificando suas residências 
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no outro lado da margem do rio Muriaé. É uma região bem próxima do centro da cidade, sendo 

dividida por um rio.  

“O bairro é antigo. Meus avôs me contaram que ele foi sendo formado a partir de 

escravos que foram libertos e também de pessoas que mais tarde saíram da roça para a cidade 

e como não tinha lugar na parte nobre. Vieram para aqui do outro lado da ponte. Meu bisavô 

contava que tinha que vir para cá (Bairro Niterói) de Balsa, pois não tinha ponte. Daí depois 

que colocaram a ponte de ferro tudo melhorou” (Entrevistado ZS 1). 

Antes da construção das pontes, no fim do século XIX e uma boa parte do século XX, 

para se ter acesso ao centro da cidade os moradores do bairro Niterói precisavam usar as barcas, 

como foi visto anteriormente no capítulo que retrata a parte histórica da cidade. Atualmente, 

esta localidade é composta pelos bairros: 

- Presidente Kennedy (mais conhecido como Fiteiro); 

- Niterói (homenagem ao município da Grande Rio chamado de Niterói); 

- São Francisco; 

- Frigorífico.  

 

4.5.1 O bairro Frigorífico e sua homogeneidade social 

 

O bairro Frigorífico tem este nome devido a presença de um frigorífico sediado neste 

lugar. É um dos bairros mais distantes do centro da cidade e que possui uma homogeneidade 

socioeconômica. Muitos de seus moradores são funcionários deste frigorífico, pescadores 

(devido a área ser bem próxima do rio) ou pessoas que são funcionárias da atividade comercial 

no centro do município. Há, ainda, neste território o presídio de Itaperuna. 

 

Assim, a segregação urbana se expressa, por exemplo, na morfologia 

profundamente desigual das habitações, na dificuldade e/ou impossibilidade 

de acesso à centralidade urbana e aos serviços, e hoje, marcadamente, pela 

quase impossibilidade da presença na cidade, para grande parte dos seus 

habitantes (ALVAREZ, 2013, p. 113).  

 

Deste modo, a realidade do bairro é caracterizada, majoritariamente, pela presença da 

classe C e pobre. Diante da distância que o bairro tem do centro da cidade foi instalado neste 

local a UBS e há também uma escola municipal que atende ao público até o fim do ensino 

fundamental II. “Neste um ano que estou aqui vi coisas boas mudando como asfaltamento de 

ruas, UBS, escola pública reformada” (Entrevistado ZS 3).  
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Ainda, segundo o entrevistado deste bairro, as pessoas que residem nele há uma certa 

proximidade afetiva entre eles, pelo fato de não haver muitos moradores nesta área. Uma das 

coisas mais importante é a existência do frigorífico que fornece muito trabalho para o bairro, 

mas o que mais lhe incomoda é a droga e o tráfico.  

“As coisas positivas do bairro são as vizinhas. Tudo gente boa! As coisas negativas são 

as drogas e o tráfico. O tráfico aqui é pesado. As pessoas dizem que após os familiares dos 

presos que se mudaram para cá houve um aumento da droga e do tráfico. Eu acho que isso é 

preconceito. Droga tem em todo canto, especialmente, em um bairro afastado” (Entrevistado 

ZS 3).  

Percebe-se, portanto, que é um bairro marcado pela homogeneidade entre classes 

socioeconômicas, mas também, marcadas por problemas sociais como o do tráfico de drogas e 

da, ainda resistência, da presença do presídio. Isto refletiu negativamente para os moradores e 

por muitas vezes trouxe o sentimento de medo e de insegurança.  “Aqui não tem diferença entre 

a gente, porque é um bairro afastado e gente rica não vem morar aqui. Eu percebo que aqui a 

gente é tudo da mesma classe: a classe pobre (risos). Mas, o bom que aqui não tem favela” 

(Entrevistado ZS 3). 

Por causa desta realidade foi implementado o Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculo para atender e trabalhar a prevenção de vulnerabilidade e risco social em todo seu 

território.  

 

4.5.2 A segregação sócio-espacial nos bairros Niterói, Fiteiro e São Francisco 

 

O bairro Niterói, Fiteiro e São Francisco têm a presença da justaposição, ou seja, têm 

áreas que residem pessoas de classe média e em sua proximidade pessoas mais pobres. As de 

classe média, sobretudo residem na parte baixa. À medida que os pobres habitam, não 

exclusivamente, nas partes altas, dos morros.  

“Tem muitas casas boas e pobres na mesma rua. Isso é reflexo da desigualdade 

econômica, que gera isso aí que você está vendo. Gente com mais poder e gente mais pobre” 

(Entrevistado ZS 2).  

“Aqui você percebe que tem casas muito bonitas, casas mais ou menos e casas pobres, 

às vezes, tudo na mesma rua. As pessoas se dão bem, mas você a diferença social. Aqueles que 

tem mais dinheiro morando em uma rua que tem uma casa pobre. Não sei explicar isso. Chega 

a ser engraçado!” (Entrevistado ZS 1). 
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Com isso, a paisagem urbana nesta localização é marcada pela profunda contradição 

entre ricos e pobres dentro de um mesmo espaço. Isto é muito perceptível quando se olha o 

bairro Fiteiro que tem de um lado o Morro dos Médicos e moradores mais pobres dentro da 

mesma região.  

 

A paisagem urbana revela a desigualdade que são socioespaciais, porque 

fundamentadas num processo contraditório de produção social do espaço, no 

qual a valorização/circulação de capitais de diferentes níveis (locais, regionais 

e globais) (...) (ALVAREZ, 2013, p. 113).  
 

Segundo a entrevistada ZS 5, por um longo tempo os médicos não deixaram que casas 

mais humildes fossem construídas em seu morro, pois isso, seria motivo de desvalorização dos 

imóveis edificados neste espaço.  

“Sem sombra de dúvidas tem diferenças sociais entre bairros. Aqui bem perto tem o 

morro dos médicos. Um lugar que traz prestígio social para as pessoas que moram lá, traz 

sentido de poder. E a gente aqui embaixo, no asfalto que tem uma vida mais ou menos. Isso, 

meu rapaz, sem sombra de dúvidas é diferença social entre bairros” (Entrevistado ZS 2). 

Uma das grandes vantagens para os entrevistados destes bairros está na proximidade 

com o centro. Assim, cerca de dez minutos as pessoas já podem ter acesso aos serviços 

disponíveis no centro da cidade. Diferentemente, da zona norte, a zona sul depende bruscamente 

daquilo que é disponibilizado pela zona central. “Eu me sinto basicamente do Centro, porque 

moro tão perto dele que não me vejo do bairro Niterói. Tudo o que preciso fazer dependo de ir 

ao centro” (Entrevistada ZS 3). 

Deste modo, os bairros Niterói, Fiteiro e São Francisco não possuem um comércio 

diversificado e forte, levando as pessoas atravessarem a ponte em direção ao centro para 

poderem ter suas distintas necessidades atendidas. O bairro Fiteiro, que é próximo do Morro 

dos Médicos, tem passado por diversas mudanças em sua infraestrutura, tendo melhorias em 

suas casas e na presença do poder governamental na área da saúde e da educação.  

“Houve mudanças aqui no Fiteiro. A rua principal continua sem ser asfaltada. A parte 

que moro ainda é chão de terra e quando chove é um desespero. Lógico, sobretudo, depois do 

Governo Lula, as pessoas passaram a investir mais em suas casas. Só você perceber que elas 

não estão mais no embolso. Pelo contrário, tem muito mais casas pintadas. Tem a UBS, tem 

novas escolas”(Entrevistado ZS 2).  

As coisas positivas foram a chegada de UBS e de escolas públicas novas. A parte ruim 

é a droga. Muita droga. E também o preconceito que as pessoas têm em relação as pessoas 
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que frequentam o terreiro. Acho isso um absurdo. Eu tenho minha religião e tenho o dever de 

respeitar quem é macumbeiro. Vê só! Eu condenar a pessoa porque ela gosta de pegar um 

espírito? Jamais!(Entrevistado ZS 3) 

Finalmente, os bairros da zona sul possuem visivelmente a presença da contradição 

socioeconômica vivida em uma cidade capitalista, porém, como em outras regiões da cidade há 

a forte existência da justaposição, exceto o bairro Frigorífico que há uma maior homogeneidade.  

 

4.6 A zona leste da cidade de Itaperuna 

 

 

Figura 29. Zona Leste de Itaperuna. Fonte: Google, site, 2017.  

A Zona Leste de Itaperuna, historicamente, é uma das regiões mais novas da cidade, 

sendo basicamente construída por pessoas que trabalham nas atividades comerciais do centro 

(PEREIRA JÚNIOR; 2015). Pelo fato de não ser uma área de centralidade, eles dependem 

vigorosamente da zona central. Assim, não existe um comércio variado, nem restaurantes de 

grande relevância, agências bancárias ou de correios. Por isso, para estes moradores um dos 

grandes desafios é sempre ter que se locomover para o centro, para ir ao médico ou para ter 

acesso ao comércio mais diversificado. Esta zona é composta pelos seguintes bairros com suas 

respectivas subdivisões: 

- Ministro Sá Tinoco (mais conhecido como Aeroporto) com suas subdivisões; 

 Padre Humberto Lindelauf (mais conhecido como Matadouro); 

- Marechal Castelo Branco com suas subdivisões: 
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 Loteamento Bom Pastor; 

 Loteamento Boa Fortuna; 

 Vale do Sol; 

- Caiçara; 

 

4.6.1 A segregação sócio-espacial no bairro Aeroporto e Matadouro 

 

O bairro Ministro Sá Tinoco é mais conhecido como Aeroporto devido a construção do 

aeroporto municipal, que anteriormente, funcionava como um aeroclube para a elite no século 

XX e que mais tarde teve atividades comerciais para viagem com o tráfego aéreo entre Itaperuna 

e Rio de Janeiro que era feito em 45 minutos. Atualmente, este aeroporto é usado para atividades 

comerciais de empresas e para o recebimento de autoridades políticas como governadores e 

deputados.  

Tanto o Aeroporto quanto o Matadouro são regiões em que se tem, majoritariamente, a 

presença da classe média e C. Desta maneira, há uma heterogeneidade socioeconômica, 

marcando a segregação residencial nesta esfera. Segundo Souza (2013), que em toda sociedade 

heterônoma sempre terá algum grau ou de algum modo, segregação residencial como expressão 

espacial da desigualdade.  

De acordo com entrevistado ZL 1, mesmo tendo diferenças econômicas entre as pessoas 

que residem na mesma rua, isso não é impedimento de se manter um relacionamento. “De fato, 

há um sentimento de constrangimento pelo fato de um ter uma casa mais bonita que a outra, 

mas não é limite para manter a convivência afetiva entre vizinhos” (Entrevistado ZL 1).  

Segundo a entrevistada ZL 2, que mora no bairro Matadouro, afirma que esta região por 

ser nova atraiu muitas pessoas em busca de terrenos mais baratos. O custo destes terrenos e 

também o baixo valor do imposto chamou a atenção de pessoas de toda a cidade. Ainda é uma 

área que necessita, em certas localidades, de asfaltamento. Entretanto, a relação entre vizinhos 

em sentido afetivo e em sentido de solidariedade faz com que ela não deseja se mudar deste 

bairro.  

“ O que me atraiu a este bairro como muitos dos meus vizinhos foi o valor do terreno. 

Na época custava cerca de R$ 10.000,00. Era muito barato. Trocamos bairros como CEHAB 

e Cidade Nova para podermos vir para cá. Aqui é muito sossegado! E com o baixo valor do 

terreno pude construir uma casa boa para minha família. Os vizinhos são ótimos, sempre me 

ajudam no que preciso. A nossa relação é quase de família (risos)” (Entrevistada ZL 1). 
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Para a entrevistada ZL 2, o bairro Aeroporto é composto por muitas contradições. É 

nitidamente observado que em uma mesma rua tem casas de pessoas com poder aquisitivo 

maior e outras casas com pessoas mais pobres. Em um mesmo espaço há a heterogeneidade 

econômica, mas que não impede o relacionamento entre vizinhos. 

“Meu filho aqui na rua você mesmo pode ver a diferença de casas, mas o mais bonito 

é que a gente se dá bem. Você pode ver que minha casa é mais humilde e aqui do lado tem uma 

casa bem mais elaborada. O dono dela é gerente de loja, lá no centro da cidade. Mas, tudo o 

que eu necessito ou o que eles necessitam sempre estamos prontos para nos ajudar. Mesmo eu 

sendo pobre e eles doutores, há um respeito bem grande entre a gente” (Entrevistada ZL 2). 

De olho no contexto de pouco comércio na região um grande supermercado da cidade 

começou a investir nesta zona da cidade. São o Supermercado Fluminense e o Supermercado 

Aeroporto. Com isso, no que diz respeito a compras de gêneros alimentícios e outros produtos. 

Este local passou a depender menos do centro, como afirma a entrevistada ZL 2: “Aqui é bom! 

Tem supermercado perto. É lógico no centro da cidade tem mais promoções (risos), mas aqui 

é bom também. O valor mensal do mercado não sai tão caro” (Entrevistada ZL 2).  

 

4.6.2 A homogeneidade social na Zona Leste de Itaperuna 

 

Nos bairros Loteamento Boa Fortuna, Loteamento Bom Pastor e Vale do Sol existe uma 

maior homogeneidade entre as classes socioeconômica, pois a grande parte são pessoas pobres 

ou da classe C. Sendo que no Loteamento Bom Pastor é nítida a carência, a vulnerabilidade e o 

risco social que estas pessoas enfrentam, inclusive, a grande parte de suas ruas não são calçadas. 

Entretanto, têm água e esgoto encanado.  

Uma das grandes reclamações que os entrevistados ZL 3, ZL 4 e ZL 5 alegaram está na 

falta de estrutura do bairro e, também, na falta de cuidado que se tem em relação ao valão do 

Boa Fortuna, uma vez que ele transmite mal cheiro e doenças através de ratos.  
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Figura 30. Valão do Boa Fortuna. Fonte: foto do autor, 30 de julho de 2017. 

“A parte ruim do bairro está justamente na falta de cuidados na infraestrutura dele. É 

só você ir lá para dentro no bairro Bom Pastor e vai ver um monte de rua sem asfaltamento. É 

de chão batido mesmo! E quando chove fica barro só” (Entrevistado ZL 3).  

“O que mais desagrada em meu bairro é este valão nojento. Quando fica muito tempo 

sem chuva sobe um odor horrível. Não tem jeito para isso mais não! Até mesmo quando vou no 

Restaurante Fogão a Lenha que é perto do valão vem um cheiro terrível. Se a comida e bebida 

de lá não fosse boa eu não iria torrar minha grana lá (risos)” (Entrevistado ZL 4).  

“O que mais me preocupa neste valão são os ratos. Cara é cada ratazana! A prefeitura 

sempre passa por aqui com os agentes comunitários de saúde para combater isso e mais outros 

animais, mas é preocupante” (Entrevistado ZL 5).  

De acordo com Pereira Júnior (2015), o Loteamento Boa Fortuna, Vale do Sol e 

Loteamento Bom Pastor são bairros com um público de baixa renda, composto por funcionários 

do comércio e trabalhadores domésticos. Compreende-se, desta maneira que a periferia, no 

sentido de afastamento do centro e áreas privilegiadas fez com que certos bairros em Itaperuna 

não possuíssem infraestrutura e supervisão da aplicação de normas urbanas.  

Por causa desta realidade, os entrevistados ZL 3 e ZL 4 alegaram que um dos maiores 

problemas desta área está vinculada a drogadição e ao seu tráfico. “É triste ver nossas crianças 

que eu mesmo vi crescer hoje aqui se envolvendo nesta merda de droga. Umas crianças tão 

bonitas que eram cheias de vida agora nesta situação” (Entrevistado ZL 4). “ É tão dolorido 

ver esta situação destes jovens no tráfico. Dói muito! Meu filho! Sobre este assunto eu não 

quero falar porque perigoso” (Entrevistado ZL 3). Para atender esta demanda foi criado um 

CRAS no Aeroporto, mesmo sendo um pouco distante destes bairros, dentro deste equipamento 
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social existe o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para dar atenção as famílias 

que se encontram em vulnerabilidade social.  

 

4.6.3  A singularidade do bairro Caiçara na Zona Leste de Itaperuna 

 

O bairro Caiçara é um dos mais novos da cidade, senão o mais novo. É homogêneo 

sendo composto pela classe média, tendo uma infraestrutura com água, esgoto, calçamento e 

luz. Porém, como é pouco povoado ainda não tem a presença do poder público através de 

aparelhos de saúde ou de educação e nem comércio, sendo totalmente dependente do centro e 

do Aeroporto, mesmo com seu pouco comércio.  

 

Figura 31. Bairro Caiçara. Fonte: Bom Negócio, site, 2017.  

Pôde-se compreender enquanto o Aeroporto e o Matadouro possuem uma maior 

heterogeneidade entre seus moradores, sendo encontrada de forma mais intensa a segregação 

residencial. Nos bairros Loteamento Boa Fortuna, Loteamento Bom Pastor, Vale do Sol e 

Caiçara existe uma homogeneidade socioeconômica. Sendo que os primeiros se tratam de uma 

realidade mais pobre com pouca infraestrutura e com a forte presença da vulnerabilidade social. 

Enquanto o Caiçara possui uma área totalmente composta pela classe média (como se pode ver 

acima na foto), mas que não possui comércio e nem a presença do poder público através de seus 

aparelhos.  

Finalmente, é pertinente retomar Corrêa (1995), que afirma que a segregação residencial 

é uma realidade de um processo que origina a uma organização espacial de áreas socialmente 

homogêneas de maneira interna, mas com profundas distinção entre elas. Sendo também a 

segregação residencial uma expressão espacial das diferenças classes sociais marcadas pela 
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valoração de terras dos mais ricos e a desvalorização dos mais pobres que sofrem com 

preconceitos e descréditos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através deste trabalho de dissertação buscou-se entender como acontece a segregação 

sócio-espacial em Itaperuna, uma cidade pequena que possui uma população 

predominantemente urbana, tendo a grande parte de seus habitantes vivendo na sede do 

município.  Ao realizar o levantamento bibliográfico percebeu-se que a análise acerca da 

segregação sócio-espacial, geralmente, é realizada em grandes cidades ou metrópoles. Fazer 

este estudo sobre uma cidade pequena, que tem grande importância para a região Noroeste 

Fluminense (“Grande Itaperuna”), foi um desafio acadêmico necessário para articular o que foi 

produzido teoricamente em uma perspectiva macro para uma realidade micro. Foram 

trabalhados autores nacionais e internacionais de significância sobre os estudos acerca da 

segregação sócio-espacial.  

Deste modo, o primeiro capítulo foi dedicado a fundamentação teórica, com base nas 

reflexões de autores como Milton Santos, Roberto Lobato Corrêa, David Harvey e Manuel 

Castells. O pensamento de Milton Santos, foi preeminentemente relevante para fundamentar 

conceitos e categorias como o espaço e o território para a discussão da segregação, sendo o 

espaço uma importante categoria para que se possa entender o território em sua forma, função, 

estrutura, processo e totalidade. Ainda em relação ao espaço, ele é configurado pelas formas 

físicas, pelas relações sociais, pelos processos vividos nele historicamente, pelas 

transformações que ocorrem nas escalas globais e locais.  

Neste contexto, durante o processo de pesquisa sobre Itaperuna e durante o processo de 

escrita buscou-se mostrar a formação histórica desta cidade, seguindo o pensamento de Milton 

Santos, que aponta que o espaço deve também ser compreendido pelos processos nele vividos 

historicamente. Consequentemente, estes processos contribuíram para a constituição da 

segregação sócio-espacial no território de Itaperuna. Foi através desta visão teórica de Santos 

que emergiu a necessidade de realizar a pesquisa juntamente com os moradores da cidade, 

buscando compreender a formação dos bairros e como eles veem a sua realidade vivida nele.  

Ressalta-se que na teoria de Santos, para entender o espaço deve-se levar em conta a 

perspectiva socioeconômica, por isso, foi analisado em cada região da cidade de Itaperuna, 

como esta realidade acontece e como os próprios moradores veem a segregação sócio-espacial 

no bairro em que mora, visto que a organização espacial, a distribuição populacional não ocorre 

de maneira neutra, como foi mostrado ao longo da dissertação. 

 Há interesses econômicos e sociopolíticos que articulam e selecionam onde cada classe 

social deve residir dentro do espaço urbano. Estes interesses impactam o espaço e a paisagem 
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da cidade, como no caso refletido do centro e da nova centralidade, o crescimento da 

verticalização com a construções de prédios comerciais e de condomínios verticais e, ainda, 

com o estabelecimento da autossegregação, no qual a elite se fecha em condomínios em nome 

da segurança, por exemplo.   

Os estudos de Roberto Lobato Corrêa contribuíram significativamente para o 

entendimento do espaço no âmbito urbano. Ele afirma que este espaço é produzido pelos donos 

do meio de produção, pelos imobiliários, pelo Estado e pelos grupos sociais, portanto, diferentes 

agentes sociais disputam o espaço urbano, sendo o Estado fundamental, visto que atua como 

organizador espacial da cidade.  

David Harvey compartilha desta mesma concepção de Côrrea, pois para ele o Estado se 

torna um aliado necessário a partir do momento que valoriza os interesses particulares do 

capitalismo, sendo o espaço peça significante para a reprodução do capitalismo. Foi a partir 

desta perspectiva de Côrrea e de Harvey que se viu a necessidade de realizar pesquisas 

juntamente com os agentes imobiliários para compreender como é feita a articulação por parte 

destes agentes.  

O pensamento de Castells possui uma convergência com Côrrea, Harvey e Santos à 

medida que analisa o processo de formação do espaço de uma forma não neutra, ou seja, ele é 

estruturado pelo processo histórico e pelos processos sociais, tendo influência da lógica 

capitalista comandada pelo lucro.  

Esta afirmativa de Castells e dos outros autores citados anteriormente, durante a análise 

da compreensão do espaço urbano de Itaperuna, possibilitou o entendimento que a elite 

itaperunense, primeiramente a latifundiária e por último a elite médica, comercial e, 

recentemente, os donos das faculdades privadas, juntamente, com o poder governamental, ao 

longo da história foram forças catalizadoras para a articulação da dominação da classe 

dominante em relação à classe subalterna, por conseguinte, à dominação da organização do 

espaço urbano.  

Esta realidade foi vista quando houve o êxodo rural e estes moradores mais pobres 

passaram a viver na outra margem do Rio Muriaé no bairro chamado Niterói, pois não podiam 

morar próximo a linha férrea, espaço destinado a elite da época. Posteriormente, os médicos e 

os donos de faculdades criaram uma área para eles denominada de Morro dos Médicos e as 

mansões do bairro Lions Club, r tendo como principal objetivo a saída do centro devido aos 

transtornos do período de cheias do rio e dos barulhos da região central da cidade.  

A disciplina da geografia contribui também com o entendimento teórico sobre o 

território por autores como Raffestin e Haesbaert. Sendo assim, compreende-se que existe uma 
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diferença entre espaço e território, visto que o território é a apropriação social do espaço, 

marcado pela relação de poder. O espaço é anterior ao território, sendo que é no território que 

acontece as relações de poder, que inclui o poder simbólico.  

Seja no espaço ou no território, o capitalismo tanto em escala nacional ou local contribui 

para o desenvolvimento da segregação sócio-espacial que se expressa claramente na 

organização espacial e, neste estudo, especificamente na organização espacial urbana. Em 

muitas circunstâncias, no caso de Itaperuna, foram criados lugares destinados somente para uma 

classe como o Morro dos Médicos e isso fez com que regiões que se localizam no centro da 

cidade como o Castelo e o Marca Tempo não sejam vistos como áreas centrais, mesmo estando 

geograficamente nesta área.  

É um agravamento da separação entre ricos e pobres, marcada também, pela falta de 

infraestrutura, de políticas públicas eficientes para os mais pobres. Como aponta Mamami 

(2004), a segregação pode ser tipificada por três critérios: o valor do solo, a localização da 

moradia da elite e da moradia popular. De acordo com Castells (1978) é significativo para 

questão urbana a moradia e isso afeta a demanda no mercado imobiliário. As imobiliárias 

contribuirão para estabelecer o valor do solo, da moradia da elite e da classe subalterna. Muitas 

vezes, a intervenção governamental é necessária, criando políticas habitacionais para os menos 

favorecidos economicamente.   

As características das moradias podem agrupar determinadas classes sociais, isto é, 

áreas urbanas onde moram pessoas mais ricas, lugares que detêm prestígio social, e áreas que 

moram pessoas da classe média e, ainda, áreas que moram pessoas mais pobres. Há este 

agrupamento em Itaperuna, porém, se deve reafirmar que é bem mais comum encontrar em 

determinadas áreas estas classes distintas em uma mesma rua. Isto se dá pelo preço da terra, 

pelo preço do IPTU, havendo, portanto, em um mesmo local classes sociais diversas vivendo 

em um mesmo território, algumas vezes em boa convivência, como foi visto nas entrevistas. 

Esta aproximação entre ricos e pobres em uma mesma área, ou até mesmo, em uma mesma rua 

é compreendido por Vasconcelos (2013) como uma justaposição, isto é, a aproximação espacial 

existente entre classes sociais heterogêneas.  

Para melhor compreender como acontece a segregação sócio-espacial na cidade de 

Itaperuna e, também, para entender como ocorre a distribuição das classes sociais no território 

foi aplicada entrevista semiestruturada com 25 moradores de 5 zonas distintas da sede do 

município: Zona Norte, Zona Sul, Zona Centro-Oeste, Zona Leste e Zona Central. Vale ressaltar 

que foi assumido o compromisso de estabelecer o sigilo da fala de todos as entrevistas, portanto, 

seus nomes foram substituídos por códigos, como: ZN, ZS, ZCO, ZC, ZL. No anexo estará 
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presente o modelo da entrevista realizada, mas sem a descrição de suas falas para manter o 

compromisso assumido pelo entrevistador.  

A entrevista com as imobiliárias I, II e III mostrou que a região central ainda é a área 

mais cara da cidade, tendo o IPTU mais elevado de toda cidade. Esta realidade, incluindo, a 

questão das enchentes corriqueiras do Rio Muriaé e o fator barulho fizeram com que muitos da 

elite desejassem sair desta zona, ocupando bairros próximos do centro como no caso do Morro 

dos Médicos e áreas da Zona Norte como Lions Club, Cidade Nova e CEHAB. Com isso, houve 

uma valorização destes territórios da cidade, porém, o centro permanece como o espaço urbano 

mais valorizado. Entende-se também que as áreas mais nobres se preocupam em manter o valor 

dos terremos altos para que não se tenha desvalorização de suas residências.  

A pesquisa dos valores do IPTU pôde sinalizar as áreas mais caras da cidade, 

novamente, o centro foi o lugar mais valorizado. Entretanto, através desta mesma pesquisa 

descobriu-se que regiões consideradas nobres do município possuem o mesmo valor que áreas 

menos nobres. Esta realidade aponta um dos motivos da saída da classe dominante do centro da 

cidade. Para exemplificar, a segunda região mais valorizada da cidade, possui o valor do IPTU, 

aproximadamente R$ 240,00, o mesmo pago pelos moradores do bairro popular São Manoel. 

Ressalta-se, assim, o paradoxo das cidades capitalistas, dominada pela elite que organiza seu 

espaço, juntamente, com o poder governamental, de acordo com seus interesses.  

A categoria dos médicos, historicamente, se tornou um importante agente 

socioeconômico no município. Ser médico em Itaperuna representa prestígio, poder simbólico, 

econômico e político, tendo força e influência para a eleição de políticos na cidade ou eles 

mesmos serem eleitos. Ainda se ressalta que por muito tempo a política foi polarizada entre 

Cláudio Cerqueira Bastos e Péricles Olivier de Paula, este último foi senador. Após, este 

período, tiveram candidatos que foram eleitos através da influência deles, como o prefeito 

Alfredão e Jair Bittercourt, que atualmente é deputado estadual e Secretário Estadual do 

governo vigente. No ano de 2016, esta polarização partidária, Claudio Bastos e Péricles, foi 

rompida com a vitória de Dr. Marcos Vinícius, médico oftalmologista, que não pertence a estes 

grupos políticos.  

 Os agentes que possuem a força de controlar o espaço urbano colaboram com a 

formação da segregação residencial e a autossegregação, tipos de segregação sócio-espacial, 

que foi refletido ao longo do trabalho. A segregação residencial é compreendida pela 

concentração no espaço urbano de classes sociais, sendo que alguns lugares existem a 

homogeneidade entre si, portanto, esta segregação afirma a disparidade social que há nas 

cidades capitalistas. Solidifica também a concepção de que o lugar que os indivíduos moram 
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podem trazer prestígio social ou desprestígios, visto que alguns sofrem preconceitos por 

morarem em bairros populares ou em favelas. A especulação imobiliária também é um fator 

expressivo para a manutenção da segregação residencial, pois os mais pobres não têm 

alternativas de escolha locacional ou do tipo de habitação que reside.  

Ao realizar a divisão da cidade em cinco regiões percebeu-se que na Zona Central 

muitos moradores do Morro do Cristo reafirmam a visão de que eles não pertencem a região 

central da cidade, mesmo geograficamente, fazendo parte dela. Eles apontaram como um dos 

grandes problemas que enfrentam é o preconceito por morarem nesta localidade, marcada pela 

questão do tráfico de drogas. Esta perspectiva que eles possuem reafirma a ideia de que o lugar 

que a pessoa mora traz prestígio social ou desprestígio.  

Entretanto, os próprios moradores, apontam que a parte positiva do bairro são as 

pessoas, que são “gente boa”. É possível entender que no Morro do Cristo há certa 

homogeneidade, mesmo havendo o processo de justaposição, ou seja, habitações na mesma rua 

que tem um maior poder econômico que a outra.  

A região norte recebeu a grande parte da elite que não desejava mais viver no centro da 

cidade, sendo também, a nova centralidade do município, uma vez que atraiu para sua zona, as 

principais universidades, faculdades e centros universitários, além da prefeitura municipal e de 

importantes supermercados, bancos e grandes lojas, estabelecendo, portanto, a policentraldiade 

que está atrelada ao aparecimento de grandes empreendimentos comerciais ou públicos 

(SPOSITO, 2013).  

Nesta mesma zona foi criado o primeiro condomínio fechado horizontal, os já existentes 

têm características vertical e concentrados na região norte e central. Côrrea (2013), compreende 

que a autossegregação reforça a segregação residencial e da vida urbana. É um movimento que 

alimenta o outro (SPOSITO, 2013), pois a venda de condomínios reforça a especulação 

imobiliária e colabora para que agentes imobiliários tenham força para contribuir na 

organização espacial no sentido socioeconômico.  

Ainda, acerca da Zona Norte, especialmente, no bairro Lions Club e CEHAB, ressalta-

se que a elite que habitava no centro da cidade, muitos deles, passaram a morar nestes dois 

lugares, solidificando esta área como uma das mais nobres. Entretanto, há um paradoxo, pois, 

mesmo sendo um espaço considerado nobre, não se tem ainda asfaltamento, sendo usado 

paralelepípedos E próximo ao Lions tem o Loteamento São Manoel, um bairro com perfil de 

pessoas mais pobres, neste local poucas ruas são asfaltadas, com pouca infraestrutura.  

Deste modo, aponta-se que a força da elite fez com que todas as suas ruas tivessem pelo 

menos paralelepípedos, enquanto em suas proximidades, em um bairro mais pobre, poucas ruas 
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tiveram este mesmo tipo de atenção, no que diz respeito a infraestrutura. Isso representa o 

desequilíbrio de forças existentes quando há duas classes distintas, tendo uma maior força 

econômica que a outra. Esta realidade impacta, inclusive, na infraestrutura urbana e demonstra 

que o poder governamental contribui para esta disparidade social quando atende uma classe 

dominante e não atende na totalidade a classe subalterna. Há, portanto, a manutenção da 

segregação residencial.  

A região centro-norte é um território que, historicamente, recebeu os primeiros 

moradores da elite médica e também de classes mais pobres. Desde do início do século XXI, 

tem se tornado um local que tem recebido empreendimentos, voltado para a habitações 

populares, como no caso do Parque dos Colibris.  

Há certa homogeneidade social, nesta zona, como no caso do Guaritá, São Matheus e 

Parque dos Colibris, uma vez que a grande parte dos moradores são preponderantemente da 

classe C. É uma área que possui uma forte presença do tráfico de drogas que incomoda muito 

seus moradores, como foi visto nas entrevistas. O bairro Vinhosa se destaca, nesta zona, pela 

heterogeneidade socioeconômica que existe devido as diferentes classes sociais existentes. 

Assim, a segregação residencial é mais visível nesta localidade com apartamentos, casas e 

terrenos mais valorizados que outros.  

A Zona Sul da cidade possui área com certa homogeneidade social, como no caso do 

Bairro Frigorífico. Há uma densa presença da classe C, com uma forte proximidade afetiva 

entre eles, visto que é uma localidade pequena e a grande parte das pessoas se conhecem, mas, 

também, marcada pela presença do tráfico de drogas que gera desconforto entre seus habitantes. 

Enquanto nos bairros Niterói, Fiteiro e São Francisco é preponderante a heterogeneidade 

socioeconômica, portanto, há pessoas de classe média e pessoas mais pobres vivendo próximas 

umas das outras. É relevante apontar que os moradores destes bairros são muito vinculados ao 

comércio do centro da cidade, pela falta de diversidade do comércio entre eles, criando uma 

relação de dependência entre o centro e os bairros da zona sul.  

A última área analisada foi a zona leste que tem a presença marcante da heterogeneidade 

socioeconômica (Matadouro e Aeroporto), fator relevante para a segregação residencial, devido 

a desigualdade espacial existente. Em uma mesma rua há pessoas de classes sociais distintas, 

porém, é importante salientar que mesmo havendo esta diferenciação, de acordo com os 

entrevistados, há um bom relacionamento entre eles.  

Nos bairros Loteamento Boa Fortuna, Loteamento Bom Pastor e Vale do Sol têm-se 

certa homogeneidade social, visto que muitos dos moradores estão na mesma classe social, 

assim como a Zona Sul, estes bairros, especialmente, o Caiçara são muito dependentes do que 
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é disponibilizado no comércio do centro da cidade, sendo o Caiçara um bairro que existe a 

homogeneidade social, pois a grande parte de seus habitantes são de classe média.  

Enfim, o processo de segregação sócio-espacial analisado em uma escala local, em uma 

cidade pequena denominada Itaperuna, ocorre de maneira semelhante à escala nacional, em 

grandes metrópoles, como foi estudado por importantes acadêmicos. Porém, neste processo, há 

particularidades e até mesmos tardios, como o da autossegregação horizontal, com a criação do 

primeiro condomínio fechado da cidade. Mas, existem similitudes entre a segregação sócio-

espacial nas metrópoles e em cidade pequena que é a disparidade de renda entre pessoas e 

bairros, como no caso do Morro dos Médicos, no caso do centro da cidade que bem próximo se 

tem o Horto Florestal. Esta realidade fortalece a segregação residencial. Compreendeu-se 

também que é comum na cidade de Itaperuna que em uma mesma rua há pessoas com maiores 

condições econômicas vivendo com pessoas com menores condições econômicas. Esta relação 

da proximidade de habitação entre pobres e ricos é demonstrado por Vasconcelos (2013) como 

o processo de justaposição.  
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ANEXOS 

 

 

ENTREVISTA COM MORADORES DE ITAPERUNA 

 

1 –  Nome Fictício  

 

______________________________________________________________________ 

 

2 – Faixa Etária 

( ) 10 – 1 7 anos 

( )  18 – 29 anos 

( ) 30 – 45 anos 

( ) 46 – 59 anos  

( ) acima de 60 anos 

3 – Quanto tempo você mora no bairro? Você gostaria de permanecer nele ou gostaria de 

mudar? Por que? 

4 – Como o bairro se formou? 

5 – Quais as mudanças que viu ao longo do tempo em seu bairro? 

6 – Quais as coisas positivas que enxerga em seu bairro? E quais as negativas? 

7 – Qual a sua renda mensal? 

( ) Não possui 

( ) Menos de um salário 

mínimo 

( ) Um salário mínimo 

( ) Entre dois e quatro 

salários mínimos 

( ) Acima de cinco 

salários mínimos  
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8 – Como é o seu relacionamento com seus vizinhos?  

9 – Percebe se há segregação residencial em seu bairro? Se sim, como você se sente diante 

disso?  

10 – Percebe se há diferenças sociais entre bairros?  
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ENTREVISTA COM AGENTES IMOBILIÁRIOS 

 

Nome fictício  

_________________________________________________ 

 

1 – Há quanto tempo trabalha como corretor imobiliário? 

2 – Quais as áreas mais valorizadas da cidade? Quanto vale o metro quadrado? 

3 – Quais as áreas menos valorizadas da cidade? Quanto vale o metro quadrado? 

4 – Quais as áreas mais procuradas da cidade para moradia? E para o comércio? 

5 – Possui dados quantitativos sobre as áreas valorizadas e menos valorizadas? 

 


