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RESUMO 

 

 

 

A REVALORIZAÇÃO DO BAIRRO PARQUE TAMANDARÉ, EM CAMPOS DOS 

GOYTACAZES, RJ, SOB A LÓGICA DA ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA 

 

 

 

Abordam-se, neste estudo, as transformações incididas no espaço urbano do município de 

Campos dos Goytacazes à luz dos ciclos econômicos regionais, enfatizando o interstício 

compreendido entre os anos 2000 e 2017. Toma-se como campo analítico, deste contexto, as 

transformações ocorridas na paisagem do bairro Parque Tamandaré, através da atuação dos 

mais diversos agentes moduladores do espaço sejam eles de natureza pública ou privada, mas, 

principalmente, a partir da atuação da indústria imobiliária. Neste sentido, observa-se, no 

âmbito da especulação imobiliária local, o processo, cada vez mais adensado, de demolições 

de antigas edificações residenciais unifamiliares como forma de reverter a escassez de 

terrenos para abrir margem para a verticalização do bairro a partir de novas estruturas e 

produtos imobiliários destinados à residências plurifamiliares, hotéis, escritórios, dentre 

outros, o que concentra infraestrutura, bens e serviços naquela região, de modo a aumentar, 

ali, o preço da terra, revalorizando-a ainda mais. Nesta vertente, o Parque Tamandaré vem 

sendo apropriado, de modo substancial, pelas classes mais abastadas cujas demandas, 

dialeticamente, produzem e reforçam as desigualdades socioespaciais no tecido urbano, o que 

repercute no direcionamento de enormes parcelas da população para as áreas periféricas, onde 

o preço da terra é baixo, não se constituindo, portanto, em atrativo para os agentes 

imobiliários, e, por conseguinte, privando-as do acesso à infraestrutura, bens e serviços 

necessários à vida na cidade. 
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socioespacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

THE REVALUATION OF THE “PARQUE TAMANDARÉ” NEIGHBORHOOD, IN 

CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, UNDER THE PROPERTY SPECULATION LOGIC 

 

 

 

In this research study, the transformations in the urban space of the municipality of Campos 

dos Goytacazes are approached, under the light of the regional economic cycles, emphasizing 

the intersection between the years 2000 and 2017. As an analytical field, from this context, 

the transformations occurring in the landscape of the Parque Tamandaré neighborhood are 

considered, through the performance of the most diverse modulating agents of the space, 

whether public or private, but mainly from the real estate industry. In this sense, it is 

observed, in the scope of the local real estate speculation, the process, increasingly densely 

packed, of demolitions of old single-family residential buildings as a way of reversing the 

scarcity of land in order to open up the neighborhood for new neighborhood structures and 

real estate products destined to multi-family dwellings, hotels, offices, among others, which 

concentrates infrastructure, goods and services in that region, in order to increase the price of 

land there, and to further enhance it. In this aspect, Parque Tamandaré has been substantially 

appropriated by the more affluent classes whose demands, dialectically, produce and reinforce 

socio-spatial inequalities in the urban fabric, which has repercussions in the direction of large 

portions of the population to the peripheral areas, where the price of land is low and therefore 

it is not attractive to real estate agents, and consequently deprives them of access to the 

infrastructure, goods and services necessary for life in the city. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho analisa as transformações espaciais ocorridas no bairro Parque 

Tamandaré, localizado no município de Campos dos Goytacazes, região Norte do Estado do 

Rio de Janeiro, no período compreendido entre os anos 2000 e 2017. O bairro que, até então, 

caracterizava-se pela presença de edificações residenciais e comerciais horizontalizadas, 

assiste, cada vez mais, à chegada de grandes empreendimentos imobiliários voltados para a 

edificação de condomínios verticalizados de alto padrão, sejam eles destinados à moradia ou 

ao setor de bens e de serviços – redes hoteleiras, salas comerciais, escritórios, entre outros. 

Aponta ainda para a concentração de tais edificações, no referido bairro, em ritmo 

bastante acelerado, tanto quanto, para o processo de demolição de antigas estruturas para 

propiciarem, ali, a expansão do setor imobiliário ligado à construção civil. Neste contexto, 

evidencia-se, de igual modo, a concentração de infraestrutura e de equipamentos urbanos no 

local - condição fundamental para a expansão imobiliária, o que o revaloriza ainda mais. 

O problema que se coloca a partir da dinâmica capitalista local e regional - a qual se 

desdobra no processo de valorização e de revalorização
1
 do espaço urbano - se realiza através 

da concentração de infraestruturas e de bens e serviços garantidos, numa imbricação de 

interesses, tanto pelo setor público quanto privado, em determinados espaços da cidade, os 

quais passam a contar com grande oferta de equipamentos urbanos
2
 em relação a outras áreas. 

Por seu turno, a concentração de equipamentos urbanos em áreas centrais como é o caso do 

bairro Parque Tamandaré contribui para a ocorrência de dois fenômenos correlatos: i) a 

revalorização daquele espaço vem propiciando o aumento real dos preços dos imóveis
3
 e a 

especulação imobiliária no local, e, ii)  tal concentração de equipamentos urbanos promove 

um tipo de desigualdade específica, a saber: a desigualdade socioespacial, uma vez que os 

equipamentos urbanos essenciais à vida dos moradores da cidade muitas das vezes não 

                                                           
1
Para CARLOS (2011), nas sociedades capitalistas, o espaço foi transformado em mercadoria sendo vinculado, 

portanto, ao valor de troca. Desta forma, a valorização e, ainda a revalorização do espaço representa os diversos 

momentos da reprodução continuada do capital, no âmbito, certamente, da racionalidade que fundamenta a 

propriedade privada. 
2
Entendem-se, aqui, por equipamentos urbanos, os equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de 

esgoto, energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica e gás encanado como disposto pela lei federal 

de 19 de dezembro de 1979, em seu artigo V (Parágrafo Único). A mesma lei dispõe ainda sobre os 

equipamentos comunitários (ou de uso coletivo), dentre os quais se elencam educação, saúde, lazer e similares e 

as áreas verdes. – (Ver em www.notariado.org.br). 
3
Dito de outro modo: a revalorização do espaço urbano se viabiliza numa lógica concentradora de recursos 

infraestruturais. Em contrapartida, infla a massa daqueles desassistidos por infraestrutura, bens e serviços, uma 

vez que tais parcelas da população residem nas periferias, onde o preço da terra é baixo, não se constituindo, 

portanto, em ponto atrativo nos circuitos do capital imobiliário, cuja racionalidade é a especulação (Ver em 

PÁDUA, 2015). 
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chegam às áreas periféricas, ou, quando  o fazem, isto se dá de forma insuficiente ou 

inadequada, agravando ainda mais os processos de segregação existentes no espaço urbano. 

 A hipótese que se formula para tal problema é a de que as transformações ocorridas 

no espaço urbano do município de Campos dos Goytacazes refletem momentos de inflexão / 

expansão dos ciclos econômicos regionais os quais, dentro da racionalidade capitalista, 

impactam fortemente o setor imobiliário. 

Em face do exposto, este estudo tem por objetivo geral analisar as transformações 

espaciais ocorridas no bairro Parque Tamandaré, no contexto das mudanças verificadas na 

rede urbana do município de Campos dos Goytacazes, no interstício já enunciado. Por 

objetivo específico, busca-se analisar os fatores de ordem socioeconômica que resultaram no 

processo de revalorização do bairro sob a lógica da especulação imobiliária. Não obstante, a 

escolha do presente objeto de estudo, bem como toda a pesquisa que o direcionou, encontra 

sua justificativa (acredita-se) na importância de uma maior elucidação em torno das dinâmicas 

espaciais urbanas ocorridas no município de Campos dos Goytacazes, em consonância com os 

ciclos de desenvolvimento econômico regional, os quais produzem desdobramentos sociais 

importantes no que tange aos aspectos ligados à revalorização da terra urbana – fenômeno, 

aliás, claramente exacerbado no bairro em questão. 

Neste aspecto, considerou-se como sendo de expressiva relevância a compreensão 

acerca da formação sócio-histórica do bairro no sentido de identificar as transformações 

ocorridas em sua paisagem diante das dinâmicas econômicas locais e regionais, e, neste viés, 

analisar o papel do poder público nos mais diversos momentos de intervenções urbanísticas 

seja promovendo, seja reforçando, a elitização do lugar, o que reverbera, indubitavelmente, no 

acirramento das desigualdades socioespaciais no município. 

Considera-se ainda que a pesquisa venha contribuir para pensar a cidade de forma 

mais isônoma, inserindo os interesses coletivos, ainda que conflitantes, no âmbito da 

construção de ações públicas que primem pela justiça espacial e pelo direito à cidade, base, 

aliás, de qualquer gestão que se pretenda democrática, e, dentro disso, propor um eixo de 

discussão acerca da construção de ações de políticas públicas que visem à minimização do 

ônus social proveniente dos processos de transformação do espaço urbano no município de 

Campos dos Goytacazes.  

A metodologia empregada, na pesquisa, consistiu na revisão de literatura e 

referenciais teóricos, registros fotográficos de empreendimentos lançados no bairro Parque 

Tamandaré, visitas a órgãos públicos como ao Arquivo Publico Municipal e à Secretaria de 

Infraestrutura e Mobilidade Urbana onde, no setor de arquivos, foi possível registrar 
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fotograficamente (e analisar) as plantas originais relativas aos processos de desmembramentos 

de chácaras, loteamentos e terrenos que resultaram em ruas e avenidas que hoje configuram, 

geograficamente, o bairro. O Sindicato da Indústria da Construção Civil, assim como o 

Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil e Mobiliário (SCONCIMO – 

RJ) foram visitados. Realizaram-se fotografias dos empreendimentos estabelecidos no bairro 

com o objetivo de registrar o processo crescente da verticalização do mesmo. 

Recorreu-se a sítios oficiais como o do CIDAC – Centro de Informações e Dados de 

Campos em busca do perfil socioeconômico do referido bairro, entre outros aspectos, mas 

também, a sítios não governamentais. Realizaram-se entrevistas com moradores (e não 

moradores) em busca da percepção dos mesmos no que respeita às transformações ocorridas 

na paisagem do bairro Parque Tamandaré, e, neste prisma, aos possíveis ressignificados 

construídos a partir do bairro transformado em face da cidade como um todo.  

Empreendeu-se um estudo de caso sobre o Estádio de Futebol Godofredo Cruz, 

antiga sede do Americano Futebol Clube, localizado no bairro Parque Tamandaré e demolido 

no ano de 2014, ano de comemoração do centenário do clube como apontam notícias 

veiculadas por diversas mídias na ocasião, isto por que, para além da memória construída em 

torno e a partir do próprio estádio enquanto local de sociabilidade entre os mais diferentes 

atores da sociedade campista, o próprio equipamento em si, constituíra-se, ao longo do tempo, 

como referência espacial atribuída ao bairro, de maneira mais particular, e, à cidade de modo 

mais geral, numa concepção de pertencimento de indivíduos, classes e segmentos societais ao 

lugar. 

Para nortear a pesquisa, do ponto de vista teórico – metodológico, recorreu-se, com 

maior tenacidade, à categorias conceituais como a hierarquização espacial urbana, à elitização 

do espaço (desdobrado em capital simbólico), ao espaço para consumo e à desigualdade 

socioespacial (reverberada em processos de segregação e de autossegregação) à luz de 

matrizes convergentes de pensamento elaboradas por teóricos como Milton Santos, Pierre 

Bourdieu e Henri Fefebvre – plataforma imprescindível para a análise das transformações 

espaciais incididas naquele bairro enquanto reflexo da produção capitalista do espaço. Neste 

último aspecto, Lewis Mumford se apresenta, aqui, como autor basilar no que tange à 

necessidade de se perceber a cidade como um construto histórico, e, portanto, inserida num 

recorte espaço – temporal específico, o que a dota de particularidades inerentes ao modo de 

produção que a construiu, no caso, o modo de produção capitalista com todas as suas 

contradições, nela espacializadas, e, no próprio modo de vida urbano, engendrado por este 

sistema. 
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A estrutura deste trabalho se apresenta da seguinte forma: o primeiro capítulo 

compreende o referencial teórico que possibilitou a elaboração da problematização e 

formulação da hipótese concernente ao objeto que se pretendeu estudar. O segundo capítulo 

registra a revisão de literatura sobre o objeto estudado e seu respectivo campo analítico, numa 

matriz histórica. O terceiro capítulo discute a formação sócio-histórica do bairro Parque 

Tamandaré, apresentando alguns possíveis vetores de sua urbanização, entre os quais, 

encontra-se o antigo Estádio de Futebol Godofredo Cruz. Finalmente, o quarto capítulo 

analisa a revalorização do bairro sob a lógica da especulação imobiliária. Neste último, as 

estratégias de marketing utilizadas pelos agentes imobiliários, como forma de mercantilização 

da terra urbana e da moradia, por excelência, se fazem presentes, assim como, uma leitura 

crítica da ideologia do progresso e da modernização que se impõem às expensas da destruição 

do lugar (e de todos os seus significados). 



1. REFERENCIAL TEÓRICO - METODOLÓGICO 

 

O presente capítulo aborda matrizes de pensamento, autores e conceitos de suma 

importância para a análise e compreensão do objeto de estudo desta dissertação ao considerar 

o fenômeno urbano em suas especificidades históricas, focalizando a cidade como o lugar, por 

excelência, da acumulação e da reprodução ampliada do capital que, mesmo num recorte 

local, demonstra a complexidade da geografia de um capital cujos circuitos e escalaridades 

são globais.  

Da necessidade de ajuste do capital global às suas interfaces locais, advém a lógica 

da mercantilização da terra urbana – o que implica em processos de valorização e de 

revalorização do espaço urbano. Como contradição de toda esta racionalidade, tem-se o 

aprofundamento das desigualdades socioespaciais na cidade, repercutindo, por exemplo, na 

negação do direito à cidade para grandes parcelas da população o que fere, por conseguinte, 

muitos dos valores democráticos, e, junto a isso, constata-se o enfraquecimento da cidadania e 

da vida pública como esferas de ação política entre as mais diversas classes (e frações de 

classe) no sentido da construção de uma via de convivência pautada pelo respeito às 

diferenças, pela cordialidade entre os cidadãos, e, sobretudo, no que tange à apropriação da 

cidade de modo mais justo e igualitário, a partir, principalmente, de ações oriundas do poder 

público.  

 

1.1-O Fenômeno Urbano 

 

Discutir os fenômenos urbanos – suas questões, suas implicações, dimensões ou 

possibilidades, mas também, os seus conflitos, os seus limites, os seus hiatos e as suas 

potencialidades, dentro, obviamente, do pressuposto de que o urbano só se realiza na 

complexidade que lhe é inerente - torna o pensar a cidade condição fundamental para a 

compreensão do urbano dentro de suas especificidades no tempo e no espaço (SIMMEL, 

1973, p.25). A cidade produz o urbano: sua materialidade, sua vida mental, sua 

funcionalidade, sua lógica, seu modo de vida sui generis (Idem). 

Santos (1988, p.23) observa que a paisagem urbana é um construto e, como tal, 

encontra-se subsumida à dinâmica do capital que engendra no espaço urbano novas 

funcionalidades em face da obsolescência de antigas formas e funções já não mais adequadas 

às diferentes demandas sociais que vêm no bojo dos novos movimentos do modo de produção 
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capitalista o qual, encontra na cidade, o lócus, por excelência, de sua reprodução. Desta 

forma, aduz: 

A paisagem não se cria de uma só vez, mas por acréscimos, substituições; a lógica 

pela qual se fez um objeto no passado era a lógica da produção naquele momento. 

Uma paisagem escrita sobre outra, é um conjunto de objetos que têm idades 

diferentes, é uma herança de muitos diferentes momentos. Daí vem a anarquia das 

cidades capitalistas. Se juntas se mantém elementos de idades diferentes, eles vão 

responder diferentemente às demandas sociais. A cidade é uma heterogeneidade de 

formas, mas subordinada a um movimento global. O que se chama desordem é 

apenas a ordem do possível, já que nada é desordenado. Somente uma parte dos 

objetos geográficos não mais atende aos fins de quando foi construída [...] 

(SANTOS, 1988, p.23)  

 

Mumford (1965, p.11) aponta para a dimensão histórica da cidade, enfatizando que 

embora suas origens, em termos cronológicos, nem sempre estejam claras, ainda assim, na 

tentativa de analisar suas características ou funcionalidades, faz-se necessário que se 

identifique a cidade dentro de um tempo-espaço histórico – social, uma vez que suas 

estruturas e funcionalidades se transformam em decorrência da forte influência que os modos 

de produção vigentes exercem sobre as mesmas, tanto assim que, de acordo com o autor, 

O crescimento da cidade comercial foi um processo lento, pois teve de enfrentar 

resistência tanto nas estruturas quanto nos costumes da cidade medieval [...]. Mas o 

resultado final do capitalismo foi introduzir os costumes na praça de mercado, de 

maneira universal, em todos os cantos da cidade: nenhuma parte delas ficava imune 

à mudança, se esta pudesse ser conseguida em troca de um lucro (MUMFORD, 

1965, p.523).  

 

Nesta vertente, tornam-se fortemente relevantes os apontamentos de Simmel (2014, 

p.17) acerca do que denomina por cultura monetária – aquela criada a partir da economia 

mercantil não apenas no que tange à forma de produção das mercadorias, mas, sobretudo, 

como um “fenômeno que projeta sua sombra (para o bem ou para o mal) sobre todas as 

relações sociais”, e, dentro disso, a cidade aparece como pedra angular da cultura moderna, 

vista como definidora dos efeitos do dinheiro sobre a vida social. 

Comungando das observações, até aqui esplanadas, Lefebvre (2002, p.23) apregoa 

que, numa sociedade capitalista, as trocas comerciais tornam-se uma função primordialmente 

urbana de modo que, a partir desta função (e, como estratégia facilitadora da mesma), surgem 

as formas (arquiteturais ou urbanísticas), o que resulta em uma nova estruturação do espaço 

urbano. 

Santos (2014, p.119-120) defende que o espaço é formado por dois componentes que 

interagem entre si. O primeiro é a configuração territorial, conjunto de dados naturais 
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modificados pela técnica (engenharia). O segundo é a dinâmica social, ou seja, um conjunto 

de relações que definem uma sociedade em um momento específico.  

Voltando a Lefebvre (1999, p.142), defronta-se com a premissa segundo a qual o 

capitalismo tenha encontrado na conquista do espaço urbano e, mais propriamente, na 

especulação imobiliária, na comercialização da terra urbana e nas grandes obras uma nova 

estratégia de produção de mais-valia, mas, sobretudo, de “reorganização completa da 

produção subordinada aos centros de informação e decisão” (Idem). Neste arcabouço teórico, 

vale citar Botelho (2007, prefácio) para quem a cidade se constitui como:  

 
O lugar da divisão do trabalho aprofundada, da concentração de poder e de riquezas, 

onde mais claramente expressam-se as diferenças, sejam elas de classe, étnicas ou de 

gênero. Na cidade e sua região os processos econômicos e políticos espacializam-se, 

podendo ser compreendidos na forma de morar, porque a habitação modula os 

quadros de vida (BOTELHO, 2007, prefácio). 

 

Neste prisma, fundamenta o autor, que os processos de valorização imobiliária, 

produzidos como parte da própria dinâmica do capital, criam vias de fragmentação, de 

homogeneização e de hierarquização do espaço urbano, o que resulta na produção de um 

espaço para ser consumido, numa coadunação de ações entre o capital imobiliário e o capital 

financeiro em suas relações com a produção do espacial urbana (BOTELHO, 2007, p.13), 

reforçando o: 

[...] aprofundamento da separação espacial das distintas classes sociais, na medida 

em que, tendencialmente, homogeneíza-se socialmente as áreas da cidade através 

dos mecanismos de hierarquização dos preços de acesso à terra urbana e à moradia. 

Por outro lado, tal homogeneização é acompanhada por uma crescente fragmentação 

do espaço, que se materializa na diminuição das áreas de transição e de convívio 

entre as distintas camadas socioeconômicas da população. Ao mesmo tempo em que 

a distância em quilômetros entre ricos e pobres diminui, a distância socioeconômica 

aumenta, e as barreira que impedem o convívio entre as distintas classes sociais 

tornam-se onipresentes nos shoppings centers, condomínios fechados e fortificados, 

nas áreas de lazer exclusivas para um determinado grupo social, etc. (BOTELHO, 

2007, p.15) 

 

Dito de outro modo, a valorização (ou mesmo, a revalorização) do espaço urbano, 

sob a égide da racionalidade capitalista se dá, via de regra, num modelo excludente, 

contribuindo para o acirramento da desigualdade socioespacial que, percebe-se, ter assumido 

uma nova roupagem, diversa, portanto, da tradicional dualidade centro-periferia, como 

explicita Villaça (2001, p.143-144) para quem o antigo padrão centro – periferia, no qual o 

primeiro, área nuclear, dotada de satisfatório aparato infraestrutural, e, a última, mais distante 

do centro e, portanto, subequipada, já se encontra transformado, haja vista as novas 

centralidades surgidas em decorrência da atuação do setor imobiliário em áreas periféricas, o 
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que, de modo algum, aproxima as diferentes classes sociais, mas, ao contrário, aumentam o 

fosso e a barreira construídas historicamente entre elas. 

Sobre a hierarquia urbana, menciona Santos (2007, p.11): 

 

[...] A atividade econômica e a herança social distribuem os homens desigualmente 

no espaço, fazendo com que certas noções consagradas, como a rede urbana ou a de 

sistema de cidades, não tenham validade para a maioria das pessoas, pois o acesso 

efetivo aos bens e serviços distribuídos conforme a hierarquia urbana depende do 

seu lugar socioeconômico e também de seu lugar geográfico (SANTOS, 2007, p.11) 

 

 

Feitas estas considerações, ressalta-se que as cidades podem ser percebidas como 

lugares centralizadores da população em torno da produção e do consumo. Neste sentido, a 

Teoria dos Lugares Centrais, de Crhistaller (1966) explica as cidades como:  

 
[...] uma organização espacial da população de acordo com a importância e o 

dinamismo das atividades econômicas, principalmente o comércio e a indústria. A 

proximidade de centros industriais e comerciais faz com que a distribuição da 

população se de em torno desses polos aglutinadores, ou seja, uma polarização ou 

redes desses centros urbanos (CHRISTALLER, 1966)
4
 

 

 

Deste modo, o espaço urbano se configura enquanto um local densamente povoado, 

portando atividades comerciais e industriais que acabam por hierarquizar os mais diversos 

espaços dentro da malha urbana. Se as atividades econômicas, como assevera Christaller 

(1966), encontram-se espacializadas, embasa-se nisto, o fundamento segundo o qual 

determinados ramos da economia só podem se viabilizar a partir do pressuposto de que, numa 

dada região do espaço urbano, haja segmentos sociais  traduzidos em potenciais consumidores 

dos bens e serviços oferecidos por tais ramos econômicos. Isto se dá, e, de modo bastante 

visível, no que tange ao estabelecimento de empreendimentos imobiliários (comerciais ou 

residenciais) de alto padrão em locais já beneficiados por uma rede infraestrutural 

caracterizada por significativa qualidade ou dimensão – trata-se do space consumming 

(BOURDIEU, 1998, p.161). 

Na perspectiva de Milton Santos (2014, p.59) é, neste nexo, que se dá a 

hierarquização
5
 entre os diferentes espaços urbanos, bem como o processo de concentração de 

                                                           
4
Disponível em http://universoredeck.blogspot.com.br/2015/06/christaller-e-teoria-dos-lugares-centrais.html. 

5
VILLAÇA (2001) chama atenção para o fato de que a hierarquização urbana decorre da própria estruturação 

interna da cidade que, tende a se voltar para a lógica de localização das camadas sociais de alto poder aquisitivo 

às quais procuram se estabelecer em áreas de boa acessibilidade em relação ao centro principal da cidade. 

Segundo o autor, esta racionalidade implica no deslocamento progressivo de serviços e de equipamentos 

urbanos para estas áreas, o que resulta, numa hierarquia (no sentido de maior valorização) desta em relação 

àquelas (periféricas) desvalidas destes serviços e equipamentos. Seria, assim, o cerne da fragmentação intra-

urbana. 
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equipamentos urbanos
6
 e de infraestrutura, em determinados locais do tecido urbano, o que 

acaba por promover o aumento do preço da terra, e, consequentemente, o alijamento (ou 

desfavorecimento) por parte de expressivas parcelas da população cujo poder aquisitivo é 

incompatível com a lógica do consumo do espaço (Idem). 

Santos (2007, p.47) ao tratar do poder que o consumo exerce na vida das pessoas, na 

ambiência dos valores impostos pelo modo de produção capitalista, sustenta que tal aspecto, 

cada vez mais exacerbado, implica no aviltamento da cidadania, haja vista que este sistema, 

em seu pragmatismo, direciona – por meandros muito específicos – a passagem do “cidadão 

imperfeito” ao “consumidor mais-que-perfeito”. Neste sentido, menciona Karl Marx (1848) 

para quem a religião era o “ópio dos oprimidos”, abrindo, entretanto, um veio de discordância 

ao demonstrar que esta via de alienação se encontra crescentemente presente no consumo, de 

modo que: 

 
O papel que as religiões têm jogado como estímulo ou freio aos valores desta ou 

daquela civilização é, hoje, dado como certo. Todas travaram combate singular, 

porque alicerçado na fé, para plantar nos espíritos, com as sementes da crença, um 

código de convivência social e, ao mesmo tempo, uma moral particular, a cuja 

obediência todos deviam se inclinar, em nome dos homens e de Deus [...]. Já o 

consumo instala a sua fé por meio de objetos, aqueles que em nosso cotidiano nos 

cercam na rua, no lugar de trabalho, no lar e na escola, quer pela sua presença 

imediata, quer pela promessa ou esperança de obtê-los. Numa sociedade tomada 

como competitiva pelos valores que erigiu como dogmas, o consumo é o verdadeiro 

ópio, cujos templos modernos são os shoppings centers e supermercados, aliás 

construídos à feição das catedrais. O poder do consumo é contagiante, e sua 

capacidade de alienação é tão forte que a sua exclusão atribui às pessoas a condição 

de alienados. Daí a sua força e o seu papel perversamente motor na sociedade atual. 

(SANTOS, 2007, p.48) 

 

 

Assim é que Santos (2007, p.52) assevera que a existência, quando direcionada para 

que o indivíduo busque nas coisas em si mesmas, e, não na consagração dos valores, o seu 

objetivo precípuo, o que se tem é o relevo do consumidor em detrimento do cidadão e, nesta 

vertente, atesta: 

O consumidor não é o cidadão. Nem o consumidor de bens materiais, ilusões 

tornadas realidades como símbolos: a casa própria, o automóvel, os objetos, as 

coisas que dão status, nem o consumidor de bens imateriais ou culturais, regalias de 

um consumo elitizado como turismo e as viagens, os clubes e as diversões pagas ou 

de bens conquistados para participar ainda mais do consumo como a educação 

profissional, pseudo-educação que não conduz ao entendimento do mundo [...]. O 

                                                           
6
Entendem-se, aqui, por equipamentos urbanos, os equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de 

esgoto, energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica e gás encanado como disposto pela lei federal 

de 19 de dezembro de 1979, em seu artigo V (Parágrafo Único). A mesma lei dispõe ainda sobre os 

equipamentos comunitários (ou de uso coletivo), dentre os quais se elencam educação, saúde lazer e similares e 

as áreas verdes. – (Ver em www.notariado.org.br). 
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consumidor [...] alimenta-se de parcialidades, contenta-se com respostas setoriais, 

alcança satisfações limitadas, não tem direito ao debate sobre os objetivos de suas 

ações, públicas ou privadas. (SANTOS. 2007, pp.56-57) 

 

Neste sentido, o direito de ser proprietário de uma casa, por exemplo, quase sempre 

se confunde com o direito de morar, de forma que o primeiro se configura como fruto de um 

discurso ideológico, consagrando, assim, o predomínio de uma visão imobiliária da cidade, o 

que impede que a mesma seja vista como totalidade (SANTOS, 2014, p.60-61). O direito de 

morar estaria, desta maneira, subsumido à critérios nos quais a cidade existe para servir à 

economia e não à sociedade (Idem). 

O autor supracitado considera ainda que, neste aspecto, ocorre uma forma específica 

de segregação
7
, caracterizada pela desigualdade de acesso aos equipamentos urbanos que são 

projetados para atender àqueles que podem pagar pelo valor dos mesmos. Sem dúvida 

alguma, estas disparidades em relação ao acesso à malha infraestrutural que, no espaço 

urbano, se materializa de modo socialmente injusto, implica na dificuldade em se vislumbrar a 

possibilidade de construção de uma sociedade que prime pelo bem-estar e pelo direito à 

cidade enquanto princípios que devem ser fundamentais e inerentes a todos os cidadãos, 

evidenciando que:  

 
Deixado ao quase exclusivo jogo do mercado, o espaço dividido consagra 

desigualdades e injustiças e termina por ser, em sua maior parte, um espaço sem 

cidadãos. Olhando o mapa do país, é fácil constatar extensas áreas vazias de 

hospitais, postos de saúde, escolas secundárias e primárias, informação geral e 

especializada, enfim, áreas desprovidas de serviços essenciais à vida social e à vida 

individual. O mesmo, aliás, se verifica quando observamos as plantas das cidades 

em cujas periferias, apesar de uma certa densidade demográfica, tais serviços estão 

igualmente ausentes. É como se as pessoas nem lá estivessem. (SANTOS, 2014, 

p.59) 

 

Diante desta assertiva, torna-se relevante a observação proposta por Lefebvre (2016, 

p.37) acerca da produção capitalista do espaço na qual o espaço urbano, sob a lógica 

especulativa dos agentes imobiliários, tem o seu valor de uso traduzido para valor de troca. 

No primeiro caso, o autor considera a existência de aspectos como a própria cidade, a vida e o 

tempo urbanos, realizados a partir da relação entre os indivíduos entre si e com a cidade na 

condição de totalidade. No segundo, o espaço é transformado em mercadoria e junto a esta 

lógica, malbaratados os seus signos. 

                                                           
7
Segundo Villaça (2001, p.143), nas cidades brasileiras, predomina o padrão de exclusão centro X periferia, no 

qual o centro é dotado da “maioria dos serviços urbanos, públicos e privados”, sendo ocupado pelas classes de 

mais alta renda e, a periferia, ocupada predominantemente pelos excluídos, é subequipada e quase sempre 

longínqua, de modo que, assim, “o espaço atua como um mecanismo de exclusão”. 
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Nesta vertente, Carlos (2017) afirma que na cidade: 

 
[...] a propriedade privada do solo urbano vai revelando sua função econômica como 

realização continuada do valor sustentada pela função jurídica que a impõe enquanto 

direito garantido institucionalmente, tornando inquestionável sua existência tanto 

mental (plano do conhecimento) quanto prática (na vida cotidiana). Como 

consequência, o processo de reprodução do urbano revela sua contradição 

fundamental que reside na reprodução do espaço sob o capitalismo: sua produção é 

social enquanto sua apropriação é privada. Isso explica, na escala do lugar, a 

justaposição entre morfologia social (de uma sociedade dividida em classes) e 

morfologia espacial (a cidade segregada pela existência da propriedade privada da 

riqueza que define acessos desiguais), como a expressão material dessa contradição. 

Nessa escala, o espaço urbano torna-se um meio e um poder nas mãos de uma classe 

dominante que, através das políticas públicas, direciona e regulariza os fluxos, 

centralizando, valorizando e desvalorizando os lugares da vida, e aprofundando as 

desigualdades. (CARLOS, 2017, p.35) 

 

A apropriação privada do espaço urbano pelas classes dominantes (ou hegemônicas, 

numa concepção gramsciana) resulta em processos de segregação, o que produz uma vivência 

fragmentária da cidade (LEFEBVRE, 2016, p.104).  

Bourdieu (1998, p.160) observa que a posse do capital possibilita, aos seus 

detentores, o poder sobre o espaço – poder que, segundo ele, se “manifesta no espaço físico 

apropriado sob a forma de uma certa relação entre a estrutura social da distribuição dos 

agentes e a estrutura espacial da distribuição dos bens ou dos serviços, privados ou públicos” 

(Idem). 

Como produto do fenômeno urbano Simmel (2014, p.14) aponta para duas 

personalidades forjadas nos meandros da cultura monetária, são elas, o cínico e o blasé. O 

primeiro tende a valorizar somente aquilo que pode ser monetizado, mercantilizado; já o 

blasé, se caracteriza pela indiferença ao que está a sua volta. Tais aspectos, no plano 

ideológico, dificulta a troca, a convivência, o diálogo entre as classes, o que pode ser 

percebido nas relações sociais nas quais o próprio espaço urbano passa a ser dotado de 

barreiras, físicas ou tácitas, inviabilizando a experiência de fato da vida em sociedade, no 

plano mais coletivo, democrático e em igualdade de direitos. 

 

1.2- A mercantilização do espaço urbano 

 

Harvey (2004, p.40) apregoa que a acumulação do capital possui uma dimensão 

geográfica inerente ao sistema capitalista tanto no que tange à sua matriz estritamente 

econômica como também política, de vez que, segundo o autor, este sistema teria entrado em 

colapso se não fossem as possibilidades de expansão geográfica, de reorganização espacial e 
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de desenvolvimento geográfico desigual do mesmo. Nesta conjuntura, atesta a “perpétua 

realização do ‘ajuste espacial’ das contradições internas do capital”, registradas de modo 

marcante como uma hiperacumulação do mesmo em áreas geográficas específicas (Idem). 

Para o autor, este esforço do capitalismo em se ajustar espacialmente, tendo em vista as 

próprias contradições do sistema, está associado, indiscutivelmente, a uma geografia histórica 

de acumulação do capital em nível global, o que produz rebatimentos na forma desigual pela 

qual este processo se inscreve territorial e socialmente. 

Santos (2012, p.16-19) reitera que a expansão capitalista tem, no desenvolvimento 

técnico, o seu maior aliado, defendendo, inclusive, o papel cada vez mais importante do setor 

terciário nas esferas da acumulação e da reprodução do capital. Para tal, discute os 

mecanismos financeiros em vigor, demonstrando que as grandes empresas, em número 

considerável de países, sobretudo nas periferias, nem mesmo precisam transferir os seus 

capitais – “esses são encontrados in situ, por meio da utilização da poupança compulsória das 

populações locais e do incentivo ao consumo” (SANTOS, 2012, p.19).  

Desta forma, de acordo com Santos (2012), existe um grande volume de capitais que, 

estando livres nos países centrais, passam a ser direcionados a contextos de especulação, nos 

vários lugares do planeta, não se subsumindo apenas aos aspectos econômicos, mas, 

financeiros e políticos. 

Estas questões se levantam como meio de compreender as dinâmicas espaciais locais 

enquanto um fenômeno que reflete, numa escala mais dilatada, a lógica e rearranjos do capital 

global. Neste sentido, digna de nota, é, pois, a abordagem de Borja e Castells (1998) a 

respeito do poder da técnica sobre as transformações espaciais urbanas, já que: 

 

El processo de globalização y la informacionalización de los processos de 

producción, distribución y gestión, modifican profundamente la estrutura espacial y 

social de las ciudades en todo el planeta. Éste es el sentido más directo de la 

articulación entre lo global y lo local. Los efectos sócio-espaciales de esta 

articulación varián según los niveles de desarrolo de los países, su historia urbana, 

su cultura y sus instituciones. Pero es en esa articulación donde se encuentra em 

ultimo término la fuente de los nuevos processos de transformación urbana, y, por 

tanto, los puntos de incidência de políticas urbanas, locales y globales capaces de 

invertir el processo de deterioro de la calidad de vida en las ciudades (BORJA; 

CASTELLS, 1998, p.35) 

 

Se, por um lado, como asseguram Borja e Castells (1998, p.22), o poder público, em 

suas diferentes escalas, está cada vez mais internacionalizado, ao mesmo tempo, somente a 

partir dele (ou seja, de suas ações no âmbito do lugar) é que o global se realiza no plano do 

local. Daí a centralidade das cidades nos circuitos do capital. 
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Neste prisma analítico, o poder público desempenha grande protagonismo no âmbito 

da revalorização do espaço, posto que, na racionalidade especulativa, não configura interesse, 

por parte das empresas privadas, produzir elementos que, apesar de serem imprescindíveis à 

ancoragem de seus empreendimentos, não se constituem como rentáveis em si mesmos, 

ficando, então, no âmbito do poder público, a oferta dos mesmos (CAMPOS, 2011, p.64). São 

eles, pois, elementos relacionados à infraestrutura urbana e equipamentos coletivos. Nesse 

sentido, então: 

 [...] O papel do Estado é fundamental como um agente produtor e transformador do 

espaço urbano, na medida em que cria condições para que o modelo de acumulação 

capitalista se realize, principalmente através da execução de grandes obras públicas, 

da implementação de infraestruturas e equipamentos coletivos de consumo, bem 

como um agente regulador do uso e da apropriação do espaço, por meio da 

legislação urbanística [...]. (CAMPOS, 2011, p.64) 

 

 

Diante disso, depreende-se que a moradia é consubstanciada em mercadoria de 

elevado valor monetário uma vez que sua produção demanda significativo aporte de recursos, 

não apenas por parte das empresas, mas também pelos indivíduos e famílias e, 

principalmente, porque, em países como o Brasil, “a moradia encontra-se associada à 

propriedade privada da terra e à própria regulação, todos determinantes da capacidade de se 

criar terra urbana” (CAMPOS, 2011, p.63). 

A conjugação, pois, dos fatores ou pressupostos para a criação de uma “terra 

urbana”, resulta num processo bastante complexo de produção de moradia cujo valor final é 

elevado e inacessível a uma enorme parcela da população. Deste modo, o setor imobiliário 

opera na busca de estratégias que viabilizem o valor mais alto possível da habitação enquanto 

mercadoria como forma de alcançar, evidentemente, expressiva lucratividade, tendo no preço 

da terra urbana o fator central do processo de produção de moradias, bem como de obtenção 

de lucros. 

De acordo com Santos (1979, p.129-131) o Estado é o ente financiador das grandes 

firmas, principalmente na condição de investidor nos mais diversos ramos da economia. 

Assim: 

Tal política, sem dúvida, tem como pretexto o encorajamento e o estímulo à 

industrialização, mas frequentemente ela equivale a um financiamento, com os 

fundos públicos, da indústria local ou estrangeira. [...] O financiamento pelos 

investimentos públicos, quer seja direto, quer seja indireto, contribui para criar 

atrofias ou distorções no crescimento industrial e no crescimento econômico do país. 

(SANTOS, 1979, p. 129)  
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A criação de infraestruturas está, entre as ações do poder público, como um dos 

aspectos de financiamento da implantação das indústrias modernas, e, mesmo no caso de o 

investimento ser privado, ainda que seja este um caso raro, “o Estado se vê na obrigação de 

seguir a tendência imposta pelos interesses particulares seja para ligar a rede privada à rede 

nacional, seja pelas despesas de manutenção.” (SANTOS, 1979, p.131) 

Seguindo este mesmo raciocínio, Leal e Borges (2012, p.42) defendem que ao 

contrário do que apregoam os neoliberais, o Estado (poder público) adquire cada vez mais 

centralidade nas decisões de mercado. No concernente ao mercado imobiliário, a oferta do 

“produto imobiliário”, traz novas demandas por serviços conformando a imbricação deste 

setor com outros ramos e atividades econômicas diversas. Reside aí, segundo os autores, a 

raison d’être da cidade como estratégia de reprodução do capital, numa vertente de 

“necessidade da dispersão geográfica do capital, por meio das atividades econômicas e 

financeiras e da integração dos sistemas mundiais”, resultando, então, no que denominam por 

financeirização do capital e governança corporativa no mercado imobiliário (Idem). 

Diante de disso, o interesse do poder público no jogo do mercado imobiliário se dá 

pelo fato de que principalmente, quando se trata das edificações de alto padrão, têm-se 

refletidas, no imaginário social, referências e conceitos de “sofisticação, requinte e elegância 

aos hábitos de morar” os quais não apenas imprimem novas feições a uma nova estratégia de 

acumulação urbana, bem como dotam as cidades de um dado potencial de competitividade, o 

que, por sua vez, levam os seus gestores a empreenderem ações (entre elas, as 

desregulamentações) que visem a atração de investimentos privados, potencializando os 

negócios imobiliários (LEAL; BORGES, 2012, p.43). Neste prisma, constata-se que: 

 

[...] é sob forma de capital imobiliário que o processo especulativo se realiza através 

da produção e comercialização. Ao estocar solo de alto valor fundiário e produzir 

imóveis caracterizados por inovações no produto, o processo especulativo se realiza 

na forma da mercadoria habitação (LEAL; BORGES, 2012, p.42). 

 

Spósito (2009, p.20) converge, de igual modo, com os autores citados anteriormente, 

em relação à importância das ações do poder público para a realização ampliada do capital 

nos liames das transformações espaciais urbanas, demonstrando que o mesmo: 

 
[...] age como empreendedor (constrói obras), como legislador (elabora leis para a 

gestão da cidade), como tributador (cobra impostos e taxas dos cidadãos) [...] e 

como polícia (intermedia e reprime conflitos sociais). Por isso, sua atuação não é 

neutra, porque cada atitude leva necessariamente a um resultado, ora beneficiando 

um, ora beneficiando outro grupo interessado. Por exemplo: aumentar impostos 

penaliza as pessoas mais pobres; desapropriar terrenos penaliza os proprietários; 
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reprimir passeatas, prejudica aqueles que estão reivindicando algo,  etc.(SPÓSITO, 

2009, p.20). 

 

Afirma ainda, a autora, que a revalorização do  espaço urbano resulta no aumento do 

preço da terra de vez que: 

 
O lote urbano, fração do território, reflete então claramente o seu caráter de 

mercadoria, porque é vendido para seu futuro comprador pelo agente que faz o 

loteamento, por um preço estabelecido considerando o preço da terra anteriormente 

cobrado, somado ao preço das benfeitorias no bairro [...] e ao lucro do agente. 

(SPOSITO, 2009, p.24) 

 

 

Desta maneira, nas sociedades compreendidas pelo modo de produção capitalista, 

observa-se que quando o lote urbano permanece desocupado por muito tempo torna-se 

evidente que o proprietário aguarda o momento em que o seu preço aumente, para vendê-lo 

com um lucro maior. A este fato denomina-se especulação imobiliária, processo que, aliás, 

“decorre principalmente da capacidade diferenciada que as pessoas têm para se apropriar do 

solo urbano”, de acordo com o seu poder aquisitivo (SPÓSITO, 2009, p.25). É interessante 

mencionar, ainda, que a concentração da propriedade fundiária não é uma especificidade dos 

países subdesenvolvidos, ocorrendo, também, nos países desenvolvidos. A diferença, 

entretanto, reside na capacidade do poder de compra da população que é desigual num e 

noutro país (Idem). 

Torna-se importante ressaltar que o controle da terra urbana é disputado pelos 

diversos agentes capitalistas, e, por conseguinte, o fazem também no que respeita às 

condições que permitem o acesso a uma rentabilidade ótima por meio da sua melhor 

localização, e, nesta vertente, a questão localizacional, é, pois, indissociável das condições 

infraestruturais, como que num processo de retroalimentação: no ambiente urbano, espaços 

que já oferecem uma malha infraestrutural de relevância se configuram como alvos dos 

interesses dos agentes imobiliários (VILLAÇA, 2001; SPOSITO, 2009; SANTOS, 2004; 

CORRÊA, 1995). 

Contudo, para que lá implantem seus empreendimentos, demandam do poder público 

cada vez mais ações ou políticas que adensem - numa lógica concentradora - infraestruturas, 

bens e serviços e toda uma gama de facilidades e de atratividades numa dinâmica cíclica, 

deixando ver que as ações de planejamento passam ao largo da neutralidade política 

(OLIVEIRA, 1981, p.23). 

Segundo Carlos (2017, p.38), nesta via, o espaço urbano transformou-se em condição 

para a realização do capital financeiro, de forma que as operações urbanas resultam, quase 
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sempre, em políticas públicas que distribuem (ou disponibilizam) os recursos espaciais 

(infraestrutura, bens e serviços) de forma desigual. Daí ser factível a compreensão acerca da 

desigualdade socioespacial gerada por meio dos processos advindos das contradições sociais 

engendradas pela “concentração da riqueza, do poder e da propriedade orientadas pelo próprio 

Estado” (Idem), posto que:  

 

A ação do poder público, reforçada pelas políticas públicas, cria processos de 

valorização diferenciada do espaço urbano com a aplicação de recursos em 

determinadas áreas, a qual está associada à ação consciente dos empreendedores 

imobiliários nas áreas destinadas aos novos negócios. A propósito, esses 

empreendedores têm afastado para periferias cada vez mais distantes parcelas 

significativas de cidadãos que ocupam as áreas chamadas “degradadas” – favelas, 

ocupações de prédios etc. Essas ações aprofundam a exploração enraizada  através 

das alianças que privilegiam, constantemente, os setores imobiliários, as empresas 

de transporte e grandes construtoras. Uma ação que se realiza contra o social. 

(CARLOS, 2017, p.39) 

 

Em face do exposto, retomando Munford (1965, p.151) fica claro que só se pode 

entender a cidade, em seus múltiplos aspectos, dentro de um recorte histórico que abra um 

viés de análise sobre o modo de produção então vigente e das ideologias que o alimentam, e, 

que, por ele, são alimentadas. Nesta matriz analítica, observa Lefebvre (1999) que: 

 
[...] O urbanismo deve ser considerado, em parte, como uma estratégia de manutenção 

dos ganhos da classe capitalista no setor imobiliário, encobrindo as operações 

realizadas no setor público como forma de auxílio à reprodução do capital 

(LEFEBVRE, 1999, p.147). 

 

Neste prisma, o poder público assume determinadas posturas como as de criar 

mecanismos que atraiam, ou, facilitem, os investimentos do setor imobiliário, quase sempre, 

disponibilizando o solo urbano enquanto mercadoria, algo, portanto, negociável.  

Segundo Carlos (2017, p.34), atualmente encontra-se nas cidades médias a tendência 

à verticalização do espaço. Esta mesma assertiva é encontrada em Abramo (2007, p.64) para 

quem a inovação técnica é concebida como algo intrínseco à produção capitalista como um 

todo, e, no caso em questão, capitalista do espaço, traduzida, segundo o autor, pela 

diversificação dos produtos, entre os quais, o produto ou mercadoria habitação. Assim, 

observa: 

 

Basta percorrer qualquer cidade para perceber que as características do bem 

habitação, com inovações surgidas no mercado em um determinado momento [...]. 

Assim, os empresários urbanos inovadores recorreram aos arquitetos e suas 

discussões sobre a forma do bem construído para modificar a concepção (e o 

conceito) dos imóveis residenciais, ao know-how dos artesãos da construção para 

propor variações na decoração interna e externa dos imóveis, aos engenheiros, para 

levar situações novas à ‘técnica do interior do habitat’, ao desenvolvimento das 

inovações concernentes a outros bens duráveis que a habitação deveria acolher e a 



31 

todos os que possam fornecer elementos de diferenciação do bem habitação. 

Bastante carregado do simbolismo de segurança
8
, este bem torna-se objeto 

mercantil: a lógica da concorrência mercantil é que o faz entrar na dança da 

diferença sistemática dos bens [...]. (ABRAMO, 2007, p.78-79) 

 

Ao discorrer sobre a durabilidade do bem moradia, Abramo (2007, p.79) demonstra 

que o espaço urbano é dotado de um estoque de residências – muitas delas com uma duração 

de vida que pode abranger de décadas a séculos – o que se traduz em entrave para o mercado 

imobiliário, atravancando a expansão do setor, uma vez que tais estoques se assentam sobre o 

solo que não pode ser deslocado. Ou seja: observa o autor que “o bem residência é não móvel 

e indissoluvelmente ligado à localização que o encerra”, de modo que a irreversibilidade e a 

longa durabilidade deste bem dificultam a decisão de sua oferta no mercado, sobretudo, num 

mercado futuro, posto que, segundo ele, toda oferta traz consigo uma dimensão virtual (Idem). 

Abramo (2007, p.80) observa que, numa lógica mercantil, o capital imobiliário tende 

a agir de forma “biológica” e “material”, sendo que, no primeiro caso, é preciso criar um 

campo ideológico no qual viceje a obsolescência do bem; no segundo, sua demolição, por 

exemplo, de modo a tornar possível que novas concepções de moradia se concretizem, 

elencando-se entre as mesmas, questões relacionadas à segurança, localização, conforto e 

bem-estar, além, é claro, de status social – tudo isso, diga-se de passagem, em consonância 

com valores e idiossincrasias que dialoguem ou reflitam aspectos conjunturais em voga em 

determinadas sociedades e em momentos específicos. 

Nesta linha de análise, Mumford (1965) pondera que a expansão em direção às áreas 

um pouco mais distantes do centro da cidade e a demolição de antigas estruturas tornam-se 

meios adotados pelo capitalismo no sentido de garantir a sua plena reprodução, de modo que: 

 
Para ter campo aberto para os seus interesses típicos, o capitalismo adotou dois 

métodos em relação às estruturas urbanas existentes: procurou escapar para os 

subúrbios além, livres de todas as restrições municipais, ou por outro lado, procurou 

demolir as velhas estruturas ou ocupá-las com uma densidade muito maior do que 

aquela para a qual tinha sido – numa época supostamente mais pobre – projetada. A 

demolição urbana e a substituição tornaram-se duas principais marcas da nova 

economia. Quanto mais efêmero o recipiente, mais rápido o rodízio (MUMFORD, 

1965, p.524). 

 

Abramo (2007, p.64) compreende esta racionalidade a partir do conceito 

shumpeteriano de “destruição-criativa”, apropriando-se do mesmo para analisar, com 

inequívoca propriedade, os aspectos que caracterizam ou conformam o mercado da moradia, 

de forma mais particular, e, imobiliário, de modo mais geral. 

                                                           
8
Grifo nosso. 
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À guisa de relevo sobre a discussão, até aqui exposta, recorre-se a Emílio Pradilla 

Cobos (2012, p.26) que, em seu artigo intitulado El capital financeiro-inmobiliario sustituye 

al productivo, analisa o fenômeno de desindustrialização que vem ocorrendo na zona 

metropolitana do Vale do México, em quadros de interesses do capital imobiliário no sentido 

de aumentar a oferta de terra urbana, enfatizando , dentro disso, que tal não é um fenômeno 

presente apenas no México, mas que se revela em toda a América Latina. Assim, observa que: 

 
Para los inversionistas y los gobiernos locales, sea cual sea su definición ideológica 

formal, el sector imobiliário, organicamente articulado al sector financeiro y con 

similares características especulativas que éste, aparece como el sector substituto em 

términos de generación localizada de valor y plusvalía, y de empleo. Aparece 

también como um vector de la reutilización de terrenos bien localizados en la 

estructura urbana, con inmmuebles ya obsoletos cuya inversión y ganancia 

correspondiente ya se recuperaron con creces, y que puedem re-insertarse 

convenientemente, mediante la demolición y construción de nuevos inmeubles, en la 

atividade constructiva, y generar nueva plusvalía y nuevas rentas del solo. (COBOS, 

2012, p.26) 

 

De acordo com Cobos (2012, p.27) é na atividade imobiliária que os governos locais 

vêm encontrando legitimidade ideológica para o que concebem como modernização urbana 

seja “la créacion de íconos globales, la formación de ciudades globales o la inserción en la 

globalización.” Nesta vertente, a permissividade dos governos locais, segundo o autor,  se 

coloca como uma via de benefícios para que os agentes imobiliários (e, o poder público é um 

deles) se apropriem de zonas industriais abandonadas, de infraestruturas obsoletas, de áreas 

urbanas antigas para, a partir daí, remodelarem a paisagem urbana, inovando nas técnicas, 

transformações e funcionalidades das novas edificações, viabilizando, sobremaneira, as 

possibilidades de reprodução do seu capital no espaço urbano. 

Como parte das estratégias de valorização imobiliária, Souza (2008, p.76) assevera 

que, em contextos marcados pelo medo e pela insegurança, o “cercamento” vem se colocando 

como “dispositivo de segurança inscrito no espaço” transformando-se, assim, num fator que 

permeia a economia na hora de se decidir pela compra de um imóvel o que, por sua vez, 

demonstra o quanto a “(in)segurança” afeta os valores de mercado no qual se inclui o preço 

do solo urbano e das moradias. 

Como parte desta racionalidade, a verticalização da residência, se impõe como uma 

estratégia de retorno lucrativo, por parte dos agentes imobiliários, haja vista que o solo urbano 

é ainda mais caro em áreas nobres (ABRAMO, 2007, p.64). Assim, os edifícios de 

apartamento, ao possibilitarem a residência de dezenas de famílias onde antes era possível o 

estabelecimento de uma única (considerando aqui lotes, terrenos ou glebas nos quais existiam 

habitações horizontalizadas unifamiliares) garantem aos agentes imobiliários vultosos 
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retornos aos seus investimentos – mais uma vez, trata-se da técnica como condição fundante 

para a reprodução do capital. A verticalização surge então como uma solução para os 

empreendedores imobiliários devido ao alto preço da terra. Em contrapartida, onde o preço da 

terra é baixo, os capitalistas tendem a investir menos, economizando, pois, no aporte de 

capital (ABRAMO, 2007, p.64). 

Carlos (2017) demonstra que há nisto uma dinâmica que favorece a concentração de 

infraestrutura na rota do capital que valorizou (ou revalorizou) o espaço urbano. Como já foi 

dito, o problema que daí advém é que aqueles segmentos da população que não podem pagar 

pelo preço da terra urbana, cujo preço se elevou, adensam ainda mais a massa de 

desfavorecidos de infraestrutura, de bens e de serviços, posto que: 

 

[...] A produção do espaço urbano se impõe como condição, meio e produto da 

reprodução da sociedade no seio do processo geral de reprodução capitalista. Sob o 

capitalismo, a produção do espaço torna-se uma mercadoria, ganhando concretude 

prática na contradição dialética valor de uso/valor de troca. Em seu movimento de 

reprodução, domina as relações sociais através da generalização da troca (e de forma 

contratual), que se desdobra para toda a sociedade como necessidade de ampliação 

da base de consumo necessária à reprodução ampliada e sem limites do mundo da 

mercadoria [...] (CARLOS, 2017, p.34) 

 

Observa-se, deste modo, que, num contexto de valorização do espaço urbano, a 

projeção da malha infraestrutural tende a se concentrar em locais cujos habitantes integram as 

chamadas classes hegemônicas ou elites – estas sim, consideradas potencialmente como um 

promissor mercado consumidor para o setor imobiliário. Nesta conjuntura, o poder público, 

presumivelmente, possui responsabilidade sobre esta desigualdade de acesso à infraestrutura, 

aos bens e serviços (e, aos equipamentos urbanos, de modo mais abrangente) uma vez que 

suas ações acabam por reforçar a concentração de infraestrutura no tecido urbano, capturado 

que é, pelos diversos agentes imobiliários privados, numa vertente de imbricação de interesses 

(sendo o próprio poder público também promotor da produção e das transformações do 

espaço urbano), onde as agências privadas dependem dos dispositivos públicos, ou, ainda, das 

políticas públicas para atingirem seus interesses (CALDEIRA, 2000; OLIVEIRA, 1981; 

TOPALOV, 1979).  

Campos (2011) assevera que no processo de valorização / revalorização do espaço 

urbano, verifica-se que a ação do poder público se dá: 

 
[...] através de infraestruturas e meios de consumo coletivo no espaço urbano, que 

por sua vez constituem-se fator determinante do preço da terra e, por conseguinte, da 

moradia. Na grande maioria das cidades brasileiras é visível a oposição entre áreas 

ricas e áreas pobres, oposição que reflete a complexidade da produção do espaço 
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urbano e das relações sociais que nele se estabelecem.[...]. Dois fenômenos de 

diferenciação espacial decorrem simultaneamente a partir do efeito da acumulação 

capitalista: as zonas mais bem equipadas em infraestrutura urbana concentram as 

zonas residenciais das classes dominantes e as zonas de negócio e as zonas menos 

equipadas concentram a população de baixa renda, que tendem a se estabelecer em 

locais cada vez mais distantes em relação às primeiras e que apresentam uma 

suboferta estrutural  em relação aos recursos e serviços urbanos: são as periferias 

urbanas [...].(CAMPOS, 2011, p.64) 
 

Como já apontado, constitui fato de grande relevo para a análise das implicações que 

a ação do capital engendra, numa determinada parte do espaço urbano, - quando relacionada 

ao todo – a questão da desigualdade de acesso, pela maioria da população, aos dispositivos 

essenciais à vida plena (segurança, saúde, educação, lazer, informação, transporte, entre 

outros), uma vez  que a cidade é o lugar da reprodução do capital: no urbano não existe o 

acaso, antes, isto sim, o que impera é uma organicidade produzida (e, ao mesmo, produtora) 

da racionalidade do capital, que lá, é gestada, principalmente, a partir da indústria imobiliária 

(TOPALOV, 1984, p.159). 

Como propõe Topalov (1979), na cidade, ou ainda, no espaço urbano, tudo se reduz à 

busca incessante pelo lucro - uma vez que ele próprio (o espaço urbano) – tem o seu valor de 

uso trasladado para valor de troca, reduzido que é à mercadoria, reificado, portanto, 

subsumido à lógica do mercado, da mercantilização. Sobre este aspecto, observa-se que: 

 
[...] la ciudad es también un conjunto de mercancías producidas con vistas a la 

ganancia. La ciudad es el marco de la ganancia, pero sus elementos son también 

objeto de ganancia. El marco edificado urbano proporciona al capital, en su 

conjunto, un valor de uso complejo. Pero el marco edificado urbano es también un 

conjunto de mercancías inmobiliarias: habitaciones, edificios destinados al 

comercio, oficinas, etc. Todas estas mercancías son producidas por el capital: ellas 

sirven de apoyo a la valorización de los capitales particulares, especializados en su 

producción y en su circulación (TOPALOV, 1979, p.75). 

 

Depreende-se daí que sendo as próprias habitações transformadas em mercadorias, 

pela força do capital, o direito à cidade restringe-se a uma minoria, na qual se encontram 

aquelas classes (ou frações de classes) que podem usufruir (mesmo pagar) pelo espaço 

valorizado pelo capital numa lógica concentradora de equipamentos urbanos e aparatos de 

infraestruturais. Em contrapartida, as massas destituídas destas possibilidades, se veem 

cerceadas no que tange à vivência da cidade de maneira mais ampla e isônoma.  

O resultado mais imediato disso são as mais diversas formas de segregação, de 

marginalização, de desfavorecimentos e de espoliação às quais são submetidas parcelas cada 

vez mais crescentes da população que só podem ter acesso às terras periféricas da cidade, 

onde o preço é baixo, e, o poder público notadamente ausente, e, neste caso, como fruto desta 
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ausência, também ausentes (ou precarizados) se encontram os equipamentos urbanos e todos 

os demais aspectos possibilitadores de qualidade de vida cidadã  (KOWARICK, 1979, p.57). 

Assim como Munford (1965, p.11), Spósito (2009, p.59) assevera que a cidade 

constrói-se historicamente e enfatiza que “as cidades capitalistas são apropriadas 

particularmente, isto é, os donos são pessoas” (Idem, p.56). Se estas cidades possuem donos, 

também possuem os “não-donos”, já que: 

 
Existe uma diferenciação muito grande no poder de apropriação e utilização do solo 

entre as pessoas. Se existem, por um lado, aqueles que possuem um, dois, ou até 

vinte, cinquenta lotes urbanos ou mais, e que são considerados os proprietários do 

solo urbano, por outro lado existem aqueles que não têm acesso ao direito de 

propriedade urbana. A parcela dos que não têm direito ao acesso de propriedade é a 

maior na sociedade capitalista [...] (SPÓSITO, 2009, p.59) 

 

As transformações incidentes no espaço urbano, via estabelecimento de grandes 

empreendimentos residenciais ou comerciais, sobretudo, aqueles de alto padrão, presentes em 

áreas de grande valorização estão, quase sempre, ligadas a ação de empresas transnacionais 

que se constituem como instrumentos de concentração e de acumulação, valendo-se, assim, da 

utilização da mão de obra barata dos países subdesenvolvidos para produzirem a baixo custo, 

elevando, consequentemente, as suas taxas de lucro (SANTOS, 2012, p.17). Neste contexto, 

tal racionalidade não se viabilizaria sem “uma mundialização da produção e do consumo, das 

trocas e do mercado, do capital sob todas as suas formas e trabalho”, na qual “o próprio estado 

torna-se internacionalizado ao assegurar as condições do crescimento econômico em escala 

mundial” (Idem). 

As alterações na paisagem urbana, principalmente, quando analisadas à luz das 

edificações de condomínios residenciais plurifamiliares verticalizados, não se efetivam apenas 

a partir de aspectos políticos e econômicos, mas também, ideológicos (SANTOS, 2012, p.20). 

E, contrariando a premissa marxiana, segundo a qual os modos de produção (estrutura) 

determinam a superestrutura (matrizes sociais e ideológicas), observa que: 

 

Vivemos numa época em que o superestrutural se adianta ao estrutural, não somente 

para preparar o seu advento como também para determinar-lhe os contornos. Os 

papéis do Estado e da ideologia, no nível nacional e principalmente no nível 

internacional, são fundamentais para a definição da totalidade do aparelho produtor, 

depois da produção propriamente dita, até aqui chamada de consumo. No passado, a 

ideologia era uma emanação direta de cada formação econômica e social. Hoje, tal 

relação rompeu-se, inverteu-se, porque o econômico foi totalmente mundializado e 

porque já não existe uma defasagem  entre produção e emissão de uma ideologia 

elaborada alhures, nem tampouco sua recepção e consumo no mesmo lugar. 

Atingimos assim uma fase histórica em que as transformações econômicas podem 

ser obtidas a princípio, a partir de manifestações ideológicas, antes mesmo que uma 

presença mais maciça de capital de produção ou do capital comercial seja necessária. 

(SANTOS, 2012, p. 21-22)  
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Segundo Caldeira (2000, p.258), os condomínios fechados representam uma nova 

categoria de empreendimentos urbanos, os quais ela denomina “enclaves fortificados”. De 

acordo com a autora, estes novos empreendimentos – universos privados para as elites - estão 

mudando os hábitos de vida, trabalho, consumo e lazer das classes médias e altas. Também 

assevera que os “enclaves fortificados” possuem em comum o fato de serem propriedades 

particulares para uso coletivo e, ao mesmo tempo, estruturas que reforçam a desvalorização 

daquilo que é público e, portanto, aberto na cidade. Para a autora, até mesmo a forma como se 

dispõem arquitetonicamente no espaço, voltados que são para o seu interior e, não, para a rua, 

já denota a rejeição por parte de seus moradores em relação aos espaços públicos. 

Seus fortes aparatos de segurança ditam as normas de inclusão e de exclusão em seus 

espaços (CALDEIRA, 2000, p.258-259), conferindo, aos mesmos, inclusive, posição de 

destaque social, no qual: 

 
[...] a construção de símbolos de status é um processo que elabora diferenças sociais 

e cria meios para a afirmação da distância e de desigualdades sociais. Os enclaves 

são literais na sua criação de separação. São claramente demarcados por todos os 

tipos de barreiras físicas e artifícios de distanciamento e sua presença no espaço da 

cidade é uma evidente afirmação de diferenciação social. Eles oferecem uma nova 

maneira de estabelecer fronteiras entre grupos sociais, criando novas hierarquias 

entre eles, e, portanto, organizando explicitamente as diferenças como desigualdade. 

O uso dos meios literais de separação é complementado por uma elaboração 

simbólica que transforma enclausuramento, isolamento, restrição e vigilância em 

símbolos de status. Essa elaboração é evidente nos anúncios imobiliários. 

(CALDEIRA, 2000, p. 259). 

 

Todavia, sobre este aspecto, Souza (2008, p.78) menciona que o auto-

enclausuramento aprofunda, ainda mais, as desigualdades socioespaciais posto que se 

configura como um projeto de vida que  maximiza os benefícios individuais em detrimento 

daqueles outros de cunho coletivo. Partindo desta premissa, aponta para o fato de que: 

 
[...] espaços públicos vão sendo, por causa do medo, ou “abandonados” (a 

frequência com que são visitados diminui drasticamente) ou, “cercados” e 

“monitorados”, o que tampouco favorece uma vida pública livre, densa e espontânea 

[...]. Os espaços públicos tornam-se, cada vez mais, do que se poderia chamar de a 

“Síndrome da Cidade Vigiada”
 9
 (SOUZA, 2008, p.78) 

 

Souza (2008, p.78), entretanto, observa que o auto – enclausuramento produz um 

paradoxo que merece reflexão: a busca da segurança através da privatização dos espaços 

públicos, via edificação dos condomínios exclusivos, projetam na cidade o sentimento de 

                                                           
9
Souza (2008, p.84) explica que o termo “cidades vigiadas” foi utilizado no Brasil pelo historiador Robert 

Moraes Pechman (2002), por ocasião de seus estudos sobre as relações entre poder, política e espaço urbano no 

Rio de Janeiro. 
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medo e posturas cada vez mais defensivas, impactando, sobremaneira, a qualidade das 

relações sociais, e, por desdobramento, adensando ainda mais a segregação, constituindo um 

fenômeno que o autor denomina por anemia do espaço público (p.74), isto é, o 

negligenciamento do espaço público enquanto o lugar, por excelência,  de acontecimento da 

vida, com todas as suas nuances e complexidades. 

Defende Caldeira (2000, p.211) que estes novos padrões de construção encontram 

mercado consumidor, entre outros fatores, pelas ideologias que vendem, entre elas, aquelas 

ligadas à segurança, conforme já esboçado, linhas acima. Ao estudar as novas dinâmicas 

urbano-espaciais presentes na cidade de São Paulo, na década de 1980, a autora constata de 

forma claramente visível a reconfiguração do modelo clássico centro-periferia na construção 

espacial daquela cidade. Nisto afirma: 

 
Sobrepostas ao padrão centro-periferia, as transformações recentes estão gerando 

espaços nos quais os diferentes grupos sociais estão muitas vezes próximos, mas 

estão separados por muros e tecnologias de segurança, e tendem a não circular ou 

interagir em áreas comuns [...]. O principal instrumento deste padrão de segregação 

espacial são os ‘enclaves fortificados’, ou seja, espaços privatizados, fechados e 

monitorados para residência, consumo, lazer e trabalho. (CALDEIRA, 2000, p.211) 

 
 

Segundo Caldeira (2000, p.211), o medo do crime e do adensamento da violência 

urbana seriam a principal justificativa para o surgimento de tais modelos residenciais – 

“espaços que atraem aqueles que estão abandonando a esfera pública tradicional das ruas para 

os pobres, os ‘marginalizados’ e os sem-teto”.  

Segundo a autora, há igualmente, neste contexto, uma expressiva preocupação de 

determinados segmentos da sociedade com a decadência social, isto é, aqueles que procuram 

residir em condomínios fechados demonstram, nitidamente, sua intolerância em relação à 

pessoas de grupos sociais diferentes do seu, não estando, portanto, preocupados em encontrar 

soluções comuns para as questões que afligem a cidade.  

Em vez disso, torna-se cada vez mais frequente a adoção, pelas classes hegemônicas, 

de técnicas bastante elaboradas no sentido de fazer prevalecer o distanciamento, a divisão e, 

mesmo, a exclusão social (Idem, p.255). O próprio medo traslada-se, assim, numa mercadoria 

vendável nos quadros da comercialização do produto segurança que vem na esteira dos 

empreendimentos residenciais – um luxo a mais proporcionado pelos novos produtos 

imobiliários destinados às classes de alto poder aquisitivo.  
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1.3- SEGREGAÇÃO ESPACIAL NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

 

Botelho (2007, p.27) assevera que constituem exemplos da atuação do poder público, 

no seu intuito de atratividade de investimentos do setor imobiliário, a legislação de 

regulamentação do uso do solo e do espaço público, o direcionamento dos investimentos, a 

construção de infraestrutura, e os planos de valorização de determinadas áreas urbanas. Isso 

gera, a um só tempo, segundo o autor, a valorização dos capitais imobiliários, de modo mais 

específico, e do próprio capital, de forma mais expandida, de tal maneira que a valorização de 

áreas urbanas se faz necessariamente a partir do direcionamento de infraestrutura para as 

mesmas.  

Como produto da lógica que norteia as ações públicas e privadas no sentido da 

concentração de equipamentos urbanos em áreas valorizadas da cidade observa-se, 

assimetricamente, a inexistência ou precariedade dos mesmos nas áreas periféricas, o que 

espacializa o fenômeno da segregação que, para além da dimensão geográfica, assume, antes 

de tudo, um viés social e, ao mesmo tempo, simbólico, como o argumentado por Topalov 

(1984, p.159): 

 
A segregação espacial requer legibilidade simbólica dos espaços. A concentração 

espacial das camadas superiores opera uma transformação qualitativa de conteúdo 

dos equipamentos públicos e dos equipamentos comerciais privados, tornando-os 

mais seletivos. A especificidade do espaço das camadas superiores é signo de 

distinção social, participa do sistema de expressão e de reiteração simbólica da 

hierarquia das situações de classe [...] (TOPALOV, 1984, p.159) 

 

Ao analisar a lógica de autossegregação que embasa a busca por moradias em 

condomínios residenciais, edificados em áreas nobres, valorizadas (ou revalorizadas) da 

cidade, torna-se relevante o fato de que “les quartiers résidentiels, à leur manière, son des 

ghettos, les gens de haut standing par les revenus ou le pouvoir en viennent à s’isoler eux-

mêmes dans les ghettos de la richesse” (LEFEBVRE, 2009 apud CONINCK, 2012) 

Reside nisto uma lógica, aparentemente contraditória, mas, que vai de encontro aos 

anseios do bem morar (ou do bem viver) das classes hegemônicas: estar próximo ao centro 

garante proximidade e favorecimentos pelo acesso à rede de infraestrutura, de bens e de 

serviços; ao mesmo tempo, não as agrada o compartilhamento do espaço urbano com os 

socialmente desiguais (BOURDIEU, 1989, p. 11). Nesta racionalidade, tais classes buscam  

nos condomínios residenciais o isolamento em relação aos indesejáveis, indivíduos 

pertencentes a outros extratos sociais – subalternos, desassistidos pelo poder público, 
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cidadãos privados do direito à cidade como valor de uso, de compartilhamento de 

experiências e de sociabilidade. Neste viés, 

 
As diferentes classes e frações de classes estão envolvidas numa luta propriamente 

simbólica para imporem a definição do mundo social mais conforme aos seus 

interesses, e imporem o campo das tomadas de posições ideológicas reproduzindo 

em forma transfigurada o campo das posições sociais. (BOURDIEU, 1989, p.11) 

 

Assim, a inovação do espaço urbano se delineia como forma de manutenção 

competitiva do capital sobre o espaço. Para Alves (2015, p.148) esta inovação do espaço 

urbano tem na segregação socioespacial um de seus fundamentos a partir do momento em que 

a cidade e a vida urbana se revelam como possibilidades distantes de realização para a maioria 

de seus habitantes, de tal modo que: 

 
As segregações urbanas são mais do que a separação dos diferentes sujeitos no 

espaço. Seu conteúdo inclui também, sem excluir a separação espacial, privações 

socioespaciais dos mais diferentes tipos, a saber: negação ou dificuldade de 

mobilidade física pela precariedade do transporte público e, em muitos casos, pela 

impossibilidade de pagamento do mesmo. Essa aparente imobilidade física 

corrobora com a imobilidade social, pois sem ter muitos recursos, o acesso à 

moradia, por exemplo, se dá no limite da sobrevivência. Como um dos conteúdos da 

produção do espaço urbano está pautado, ao menos no Brasil, na propriedade 

privada da terra/solo urbano, a impossibilidade de acesso às áreas com maiores 

riquezas sociais urbanas, como equipamentos públicos e de serviços (água encanada, 

tratada e com coleta de esgoto, acesso à energia elétrica, escolas públicas de 

qualidade, saúde pública de qualidade, áreas verdes, de lazer, cultura e esporte, 

serviços bancários e outros), obriga as pessoas a morarem em áreas sem esses bens e 

serviços, que em geral ficam distantes das centralidades já consolidadas, onde, além 

dessas riquezas sociais, também se concentram e há a possibilidade de empregos. 

(ALVES, 2015, p.148) 
 

Em face disso, Löwy (1998, p.55) assevera que há inquestionavelmente uma 

mudança da qualidade do espaço público, cujas ideologias e racionalidades se opõem ao que 

se deve esperar de uma sociedade construída efetivamente sobre bases democráticas. Assim, 

observa que: 

 
As concepções individualistas e privativas da vida social não são fruto do arbítrio ou 

fantasia dos pensadores políticos da burguesia; elas constituem o produto ideológico 

da separação entre o produtor e o processo do conjunto da produção [...]. A 

sociedade burguesa cujo princípio é o egoísmo, promove incessantemente uma 

guerra de todos os indivíduos uns contra os outros, só delimitados entre si por sua 

individualidade, e projeta o “coletivo”, o “genérico” numa situação superior e 

externa ao meio social: o Estado.” (LÖWY, 1998, p.55-56) 

 

É neste âmbito que se torna factível a compreensão em torno do conceito de 

segregação cuja concretude se faz cada vez mais presente nas transformações espaciais 

urbanas das sociedades capitalistas hodiernas.  
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Lefebvre (2016, p.104) assevera que a segregação deve ser analisada a partir de três 

matrizes, simultâneas e, às vezes sucessivas, quais sejam: espontânea, quando se origina das 

rendas e das ideologias; voluntária, quando estabelece espaços separados; e, finalmente, 

programada, quando se dá sob o pretexto de arrumação e de plano. Nisto, observa que: 

 

Cada projeto de reforma urbana põe em questão as estruturas, as da sociedade 

existente, as das relações imediatas (individuais) e cotidianas, mas também as que se 

pretendem impor através da via coatora e institucional àquilo que resta da realidade 

urbana [...] Em si mesma reformista, a estratégia de renovação urbana se torna 

necessariamente revolucionária, não pela força das coisas, mas contra as coisas 

estabelecidas [...]” (LEFEBVRE, 2016, p.122) 

 

Assim, como parte das estratégias do capital, “o Estado e a empresa, apesar de suas 

diferenças e às vezes de seus conflitos, convergem para a segregação”, as quais “destroem 

morfologicamente a cidade, ameaçando a vida urbana” (LEFEBVRE, 2016, p.105).  

Pádua (2015, p.146) destaca que este novo momento vivido pelo setor imobiliário 

tem produzido um novo modo de vida ou de sociabilidade decorrente deste movimento de 

transformação dos lugares o que, segundo o autor, demonstra uma outra via de apropriação da 

cidade pelos moradores, “evidenciando a segregação como fenômeno revelador dos conteúdos 

da produção do espaço e da autossegregação como desejo de consumo”(Idem). 

O contraponto desta questão é que aí se apresenta uma contradição inerente ao 

processo de urbanização regido pelos pressupostos de reprodução do capital: o 

empobrecimento do espaço como lugar de significações em face à cidade como um todo, 

posto que a crescente modulação do espaço impõe, ao mesmo, uma vivência entrecortada 

tanto no que respeita à própria concepção de espaço vivido, tanto no que concerne ao 

engessamento desta vivência em momentos determinados (PÁDUA, 2015, p.146). 

Fefebvre (2002, p.38) demonstra que a produção do espaço urbano, nos quadros do 

sistema capitalista, produz uma urbanização repleta de contradições sociais, haja vista, as 

diferenças visíveis na paisagem das áreas centrais e das periféricas da cidade, ou, se se quiser, 

entre os locais mais valorizados pelo poder público conjugado às iniciativas privadas e as 

áreas que não oferecem aos agentes imobiliários indícios de lucratividade. Estas últimas 

seriam, pois, os “campos cegos” (Idem) – regiões desfavorecidas socialmente e, que, por não 

expressarem o ideal de modernidade que as cidades projetam, tornam-se “invisíveis” às 

classes hegemônicas e aos gestores públicos, entre outros. 

Neste campo analítico aduz Lefebvre (2002): 

[...] O que olhamos, na verdade, não enxergamos. Quantas pessoas percebem 

‘perspectivas’, ângulos e contornos, volumes, linhas retas ou curvas, mas não podem 
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ver, nem conceber, percursos múltiplos, espaços complexos! Não podem saltar do 

cotidiano – fabricado segundo as coações da produção industrial e do consumo dos 

produtos e da indústria – para o urbano que se libertaria desses determinismos e 

coações. (LEFEBVRE, 2002, p.38) 

 

Percebe-se, a partir do arcabouço teórico lefebvriano, que este é o tipo de relação 

estabelecida num tecido urbano notadamente definido pela segregação socioespacial, e, por 

desdobramento deste aspecto, cooperador para a formação (e / ou aumento) dos “espaços 

públicos anêmicos” (SOUSA, 2008, p.84) - aqueles que têm na segregação estabelecida pelos 

condomínios fechados o motivo maior para o esfacelamento da conviviabilidade das 

diferentes classes, indivíduos e fragmentos de classe na dimensão pública do espaço, 

prejudicando vivências e buscas coletivas para os problemas que afligem a sociedade. Dito de 

outro modo, processos de segregação ou autossegregação implicam diretamente no 

esvaziamento dos espaços públicos, lugares da vida em sociedade e base, por excelência, da 

construção de estruturas sociopolíticas mais democráticas. 

É, neste viés, que Bourdieu (1998, p.160) explicita o simbolismo que permeia os 

processos de segregação / autossegregação no espaço urbano. Diz ele: 

 
Considerados como corpos (e, indivíduos biológicos), os seres humanos estão, do 

mesmo modo que as coisas, situados em um lugar (eles não são dotados da 

ubigüidade que lhes permitiria estarem em vários lugares ao mesmo tempo) e eles 

ocupam um espaço. O lugar pode ser definido absolutamente como o ponto do 

espaço físico onde um agente ou uma coisa se encontra situado, tem lugar, existe. 

Quer dizer, seja como localização, seja, sob um ponto de vista relacional, como 

posição, como graduação em uma ordem. O lugar ocupado pode ser definido como a 

extensão, a superfície e o volume que um indivíduo ou uma coisa ocupa no espaço 

físico, suas dimensões, ou melhor, o seu entulhamento [...]. (BOURDIEU, 1998, 

p.160) 

 

Ora, deste ponto de vista, o lugar não é tão-somente um espaço geográfico: ele é 

também, e, sobremaneira, o lócus de “sobreposição” ou de “entulhamento” do social. Isto é: 

as classes hegemônicas tendem a “entulhar-se”, “aglomerar-se” em locais do espaço urbano 

nos quais torna-se possível registrar, ao nível do lugar, do bairro, do condomínio, o seu status 

social, fazendo do mesmo uma extensão de suas ideologias, dos seus conceitos de 

modernidade, da convivência, inclusive, com os socialmente iguais. Infere-se daí que, neste 

caso, a decisão pelo local de moradia de indivíduos e famílias, passa a ter como uma das 

decisões centrais o fator vizinhança como uma externalidade social de grande poder decisório 

no momento de compra de um imóvel (ABRAMO, 2007, p.41), levando-se em conta: 

 
[...] escolhas de localização formuladas com base numa busca de aglomeração 

(proximidade) de famílias do mesmo tipo devido aos efeitos positivos da sinergia 

assim produzida, isto é, escolhas voltadas para “externalidades de vizinhança”.  

Descendo do mais alto ao mais baixo escalão da distribuição dos recursos familiares, 
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segundo a mesma lógica de externalidade de vizinhança, nota-se que,  a cada 

patamar, as famílias que têm rendimentos mais elevados expulsam as de mais baixa 

renda, criando uma dinâmica de exclusão que produzirá uma estrutura de cidade 

segmentada. O espaço residencial, então, já não será definido em função da 

existência do centro dos negócios: levará em conta, sobretudo, as localizações 

relativas aos diversos tipos de famílias (ABRAMO, 2007, p. 52). 

 

De acordo com Carlos (2017, p.35) uma das consequências mais imediatas da 

apropriação privada do espaço urbano – derivada da concepção do lugar enquanto campo 

perfeito para a reprodução do capital e da “realização das alienações impostas pelo 

desenvolvimento da lógica da valorização” – é a privatização da cidade que não mais vivida 

em sua totalidade, passa a ser objeto de privação, vivida e percebida em fragmentos, portanto, 

como uma “exterioridade” para o que contribuem (e, mesmo, reforçam) o controle direto ou 

indireto da norma e da vigilância, de forma que: 

 
[...] a apropriação dos lugares da vida constitui a segregação como racionalidade que 

se projeta pela separação dos sujeitos no espaço. A segregação [...] realiza-se como a 

negação do urbano e da vida urbana através da separação dos lugares da vida 

enquanto elementos autônomos. Portanto, a prática social despedaçada sinaliza o 

empobrecimento e a deterioração da vida social diante da extensão da 

mercantilização que acompanha a privatização do mundo. (CARLOS, 2017, p.35) 

 

Assim, a cidade vivida e percebida enquanto algo exterior aos indivíduos, 

experienciada, portanto, de modo esfacelado – porque apropriada de forma privada – produz, 

segundo Carlos (2017, p.36), uma urbanidade fragmentada, fragilizando as relações sociais 

uma vez que a própria condição de cidadão se reduz à esfera simplista da sobrevivência, 

dissociando-o da condição de “homem da cidade”(Idem). 

Souza (2008, p.69) vê nos “enclaves territoriais criminosos” (por exemplo, as 

favelas) e nos “condomínios exclusivos” os componentes principais da fragmentação 

sociopolítico-espacial. Mais ainda: vê na auto-segregação uma “pseudo-solução” para os 

problemas que vicejam na cidade, principalmente aqueles relativos à segurança – enfatizada, 

inclusive, pelo autor, num viés de ubiguidade. Assim é que assevera: 

 
A auto-segregação é uma solução escapista. Representa uma fuga e não um 

enfrentamento construtivo. Como tal, não passa de uma pseudo-solução. Se de uma 

parte, os “condomínios exclusivos” prometem solucionar os problemas de segurança 

dos indivíduos e famílias de classe média ou da elite, de outra parte, deixam intactas 

as causas da violência e da insegurança que os nutrem. Pior: no longo prazo, 

colaboram para deteriorar a qualidade de vida, a civilidade e as condições de 

exercício da própria cidadania na cidade [...]. (SOUZA, 2008, p.73) 

 

Para o autor, isto se dá em decorrência do fato de que a auto-segregação, reforçada 

pelo que denomina por “condomínios exclusivos”, põe em evidência o empobrecimento do 
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espaço público enquanto lugar da alteridade, da convivência com as diferenças, ao passo que 

atenta contra as possiblidades de socialização e de diálogo entre as classes, reiterando que o 

enclausuramento voluntário só pode terminar por reforçar preconceitos na esteira da 

ignorância e do medo [...] (SOUZA, 2008, p.74). 

De acordo com Souza (2008, p.74), o espaço urbano possui uma dimensão político-

pedagógica já que “educa” ou “deseduca”. Neste caso, os “condomínios exclusivos” educam 

para o ódio e intolerância entre as classes, deseducando, por conseguinte, para a o respeito, o 

convívio e todos os aspectos plausíveis de interação entre as mesmas. Neste sentido, chama 

atenção para a existência de um “elitismo arrogante” que fomenta o ódio racial, bem como o 

medo e a intolerância diante das diferenças de todos os matizes. 

Tal arrogância elitista evoca, inexoravelmente, a concepção lefebvriana segundo a 

qual a segregação produz uma insensibilidade tal que os indivíduos tendem a não reagir mais 

ao que é diferente, passando a perceber tudo a sua volta de forma “nivelada”, indiferentes, 

pois, “à amplitudes significantes de contrastes” (LEFEBVRE, 2014, p. 32). 

 



2. APONTAMENTOS HISTÓRICOS SOBRE O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS 

GOYTACAZES 

Neste capítulo, busca-se tecer uma análise sobre a formação histórico – territorial do 

município de Campos dos Goytacazes tendo em vista as dinâmicas regionais do Norte 

Fluminense que projetaram o município, não apenas no âmbito da Região, mas também - 

numa escala mais expandida - no cenário nacional. Nesta vertente, reveste-se de grande 

importância compreender as origens e mesmo o processo de formação das elites locais que, 

dotadas de proeminência econômica, logo se mostraram capazes de grande influência política 

junto aos governos municipal, estadual e federal, de modo que, não raras vezes, mais do que 

influência, era esta elite que, em diversos momentos, ocupava cargos de mando nestas esferas 

de poder (Ver ALVES, 2009). 

Ressalta-se aqui, entre os principais ciclos econômicos vividos pela região, o que se 

caracterizou pelo estabelecimento, na mesma, do parque sucroalcooleiro, dado o poder 

irrefutável deste setor no que respeita a produção do espaço urbano do município em questão, 

explicitando já um espaço produzido sob as mais diversas formas de contradições e de 

desigualdades. Ainda aqui, demonstra-se a inter-relação entre os ciclos econômicos regionais 

e as transformações na paisagem urbana em face dos distintos estilos arquitetônicos que 

imprimiram suas marcas no espaço urbano do município de Campos dos Goytacazes, 

refletindo os ideais de bem-viver, de requinte, de luxo e de modernidade demandadas pelas 

elites (ou classes hegemônicas) em determinados recortes temporais, mas, sempre em 

consonância com as dinâmicas capitalistas regionais. 

 

2.1 - A formação histórico – territorial de Campos dos Goytacazes 

O município de Campos dos Goytacazes está localizado na região norte do estado do 

Rio de Janeiro, do qual dista 243 km em relação à capital. De acordo com o último censo do 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – o município possui uma população 

estimada em torno de 463.545 habitantes, dos quais 44.098 residem na área rural e, os outros 

418.565 habitantes, encontram-se estabelecidos na área urbana, o que evidencia uma elevada 

concentração populacional nesta última área.  O município possui a maior dimensão territorial 

do estado, contendo uma área de 4.032.696 Km².
10

 As delimitações geográficas atuais do 

município em questão, podem ser observado no mapa representado pela figura 1. 

                                                           
10

 Informações disponíveis em http://cidades.ibhe.gov.br/brasil/rj/campos-dos-goytacazes/panorama. 
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Figura 1: Mapa de localização do Município de Campos dos Goytacazes / RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Fonte: IBGE, 2008, disponível em https://www.researchgate.net (acesso: 28/05/2018). 

 

 

Faria (2006, p.71) apregoa que os municípios que hoje compreendem a Região Norte 

Fluminense – Campos dos Goytacazes, São João da Barra, Macaé, São Fidélis, Conceição de 

Macabu, Cardoso Moreira, Quissamã, Carapebus, São Francisco de Itabapoana, como 

também aqueles que configuram a região Noroeste Fluminense – Itaperuna, Itaocara, 

Cambuci, Miracema, Bom Jesus do Itabapoana, Natividade, Porciúncula, Laje de Muriaé, 

Italva, Aperibé, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai - foram originados, em 

seu passado histórico, a partir da Capitania de São Tomé, “doada por Martim Afonso de 

Souza a Pero Góis da Silveira
11

 e confirmada por D. João III, em 1536” (Idem). Sobre esta 

questão, aduz Feydit (2004, p.17): 

[...] Pedro Góes, fidalgo honrado, muito Cavalleiro, e pela afeição que tomou à terra 

pedio a El Rey D. João que lhe desse n’ella huma Capitania, e assim lhe fez mercê 

de cincoenta legoas de terra ao longo da Costa ou as que se achassem donde 

acabassem as de Martim Affonso de Souza [...], da qual Capitania foi tomar posse 

com huma bôa frota, que fez em Portugal à sua custa, bem fornecido de gente e todo 

o necessário, e no rio chamado Parahyba, que está  em vinte e hum grau e dous 

terços, se fortificou e fez uma povoação, em que esteve bem os primeiros dous anos, 

e depois se lhe levantou o Gentio, e teve em guerra cinco a seis annos, fazendo as 

vezes pazes que logo quebravam e o apertavam tanto, que forçado a despejar a 

passar-se com toda a gente para a Capitania do Espírito Santo [...]. (FEYDIT, 2004, 

p.17). 

Até meados do século XIX, o município era formado por 16 freguesias de paz dentre 

as quais as de S. Salvador e Guarulhos, configurando sua zona urbana; já a área rural, se 

constituía pelas freguesias de S. Gonçalo, S. Sebastião, S. Antônio de Guarulhos, N.S. da 

                                                           
11 Pedro Góes e Pero Góis são as mesmas pessoas, sendo a diferença apenas gramatical (ver em FEYDIT, 2004 – 

Subsídios para a História de Campos dos Goytacazes , e, em LAMEGO, 1944 – Terra Goitacá, vol.2). 

https://www.researchgate.net/
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Penha de Morro do Coco, São Benedito da Lagoa de Cima, Mineiros, Mussurepe, Vila Nova, 

Limeira e Paciência (ALVES, 2009, p.33). 

Na figura que segue abaixo, observa-se o mapa do município de Campos dos 

Goytacazes, atualmente, de modo a explicitar as suas divisões político-administrativas, isto é, 

suas delimitações e conformações distritais. 

 

Figura 2: Mapa contendo a divisão político-administrativa do Município de Campos dos Goytacazes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TERRA (2007) apud FREITAS (2011). 

 

No entanto, os constantes ataques dos índios goitacazes e a falta de recursos 

constituíram-se nas principais razões que explicam o fato de Pero Góis da Silveira ter 

abandonado a capitania de São Tomé o que, ocorrera, igualmente, ao seu filho e, herdeiro, Gil 

de Góis (FARIA, 2006, p.72). Abandonadas as terras, somente em 1627, é que, o governador 

do Rio de Janeiro – Martim de Sá – resolve dividir a capitania em Sesmarias então doadas aos 

Sete Capitães: Gonçalo Correia de Sá, Manoel Correia, Duarte Correia, Miguel da Silva 

Riscado, Miguel Ayres Maldonado, Antônio Pinto Pereira e João de Castilho. Ainda, de 

acordo com a autora, em 1648, Salvador de Sá e Benevides, jesuítas e beneditinos adquirem, 

também por Sesmarias, “todo o terreno compreendido entre a Ponte de São Tomé e o rio 

Paraíba”, o que institui, ainda que embrionariamente, conflitos de interesses nas citadas terras 

(Idem). Isto porque: 
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Os sete capitães ou seus herdeiros começaram a levantar currais e com a abundância 

de gados e cavalgaduras que os pastos pingues faziam se multiplicar, principiaram a 

exportar para o mercado consumidor, que era o Rio de Janeiro [...]. (FEYDIT, 2004, 

p.40) 

 

Assim é que as atividades econômicas iniciadas nas citadas terras, despertam a 

ambição de frades pertencentes, principalmente, as ordens Jesuíta, beneditina e carmelita, 

como constam nos registros de Feydit (2004, p. 68) – memorialista que alude ainda sobre a 

edificação da primeira Igreja da Vila de São Salvador, em 1649, como demonstra a figura 3, 

na época coberta de palha, onde hoje se encontra a  Igreja de São Francisco.  

 

Figura 3: Igreja São Francisco de Assis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: http://ralphbraz.blogspot.com.br. Acesso em 30 jan. 2018. 
 

 

Enfatiza Faria (2006, p.73) que, desde seus primórdios, a área de principal interesse 

da capitania de São Tomé, tivera sido a região na qual hoje se localiza o município de 

Campos, cidade que possui a posição de primeira vila a ser construída na região, assim, 

oficialmente instituída, em 29 de maio de 1677, como registra Feydit (2004, p.64). 

Sendo a própria capitania de São Tomé um fato retratativo de uma macro realidade, a 

colonização portuguesa na América, é fora de dúvida que eram atribuições concernentes aos 

capitães – donatários, a criação de vilas e cidades que, para viabilizarem as pretensões dos 

colonizadores, deveriam ser erigidas no litoral ou nas margens dos rios (FARIA, 2006, p.71). 

Tal racionalidade é reiterada por Prado Júnior (2011, p.28) quando analisa o sentido externo 

da colonização empreendida por Portugal no Brasil. Assim é que apregoa: 

 
[...] A colonização dos trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa comercial [...] 

destinada a explorar os recursos naturais de um território virgem em proveito do 

comércio europeu. É esse o verdadeiro sentido da colonização tropical, de que o 

http://ralphbraz.blogspot.com.br/
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Brasil é uma das resultantes; e ele explicará os elementos fundamentais, tanto no 

econômico como no social, da formação e evolução histórica dos trópicos 

americanos. [...] É com tal objetivo, objetivo exterior, voltado para fora do país e 

sem atenção a considerações que não fossem o interesse daquele comércio, que se 

organizarão a sociedade e a economia brasileiras [..]. (PRADO JÚNIOR, 2011, 

p.28-29) 

 

Este “sentido externo” se mostra presente nas objetivações que fundamentam a razão 

de ser da capitania de São Tomé que se pode considerar parte de uma engrenagem cujo modus 

operandi tende a se conjugar com a racionalidade característica dos países mercantilistas de 

então.  Nesta perspectiva, observa Faria (2006, p.76) que a Vila de Campos possui, entre os 

objetivos precípuos da sua criação, o de chamar a si uma centralidade no âmbito das 

atividades comerciais operadas em toda a região que, junto a Macaé e São João da Barra, 

“formavam uma importante tríade na distribuição de produtos da região para o Rio de Janeiro, 

de onde seguiam para o exterior, evidentemente controlados por Portugal” (Idem).  

Faria (2006) pondera que, embora as regiões agrícolas refletissem o lócus por 

excelência dos interesses dos colonizadores, a cidade se coloca como órgão vital da 

colonização – uma base territorial organizada politica e administrativamente sem a qual 

nenhum projeto econômico se viabilizaria por si só.  

Desta forma, ao longo do tempo, pelas atividades econômicas exercidas e pela 

ingerência das classes dominantes sobre a política, em diversas escalas, bem como em face 

das intervenções urbanas que dão à cidade ares de capital, o município se transforma no 

“centro irradiador e dinamizador” da região Norte Fluminense, imprimindo uma marca 

bastante singular, no tempo e no espaço, sobretudo, quando comparada às demais cidades que 

compõem a rede urbana da Região Norte Fluminense (FARIA, 2006, p.84). 

Totti e Pedrosa (2006, p.25) asseveram que a região Norte Fluminense possui um 

histórico de distribuição de terras desequilibrado. Ou seja: Imperou na região, desde a gênese 

de sua formação territorial, a concentração fundiária, na qual um pequeno grupo detinha a 

propriedade de extensas áreas de terras. Isto evidencia, mais uma vez, a lógica produtiva que 

se estabeleceu na região desde os tempos coloniais, embasada pelo tripé latifúndio, 

monocultura e escravidão como elucida Furtado (2005, p.89).  

No decorrer das pesquisas, ficou evidente a apropriação do espaço urbano campista 

pelas elites locais, sobretudo, no que tange à questão de suas moradias estabelecidas sempre 

em locais dotados de boa infraestrutura, bens e serviços, portanto, valorizados em termos 

financeiros, e, por conseguinte, portadores de grande simbolismo, de poder e de status social. 

Nesta vertente, uma pergunta se faz digna de nota: quais as origens da elite campista, ou, se, 

se preferir, de suas classes hegemônicas? 
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Na tentativa de obter resposta para tal indagação, recorreu-se, primeiramente, a 

alguns conceitos de elite, e, subsequentemente, aplicou-se, da forma mais adequada possível, 

tais conceitos ao caso específico do município de Campos dos Goytacazes na tentativa de 

delineamento de alguns contornos que lhes são específicos. 

 

2.2- Análise sobre as origens da elite campista 

 

Pareto (1916) considera como elite um grupo restrito que se apropria do poder, para 

o que lança mão da construção e difusão de uma ideologia que sirva para a “defesa dos 

interesses particulares, isto é, de um grupo específico” (PARETO, 1916 apud MALFATTI, 

2008).  

Considera Malfatti (2008, p.04) que este “grupo específico” representa a camada 

próspera economicamente que, em Pareto (1916), carrega, nesta prosperidade a caricatura dos 

atributos intelectuais esperados pelas classes dirigentes de um Estado ou comunidade. Em 

outras palavras, sua riqueza material se coloca como atesto de sua capacidade empreendedora, 

bem como da tomada de decisões – o que, por si só, a legitimaria como a classe capaz de 

governar, isto é, a elite política. Neste viés, enfatiza Malfatti (2008, p.04): 

Em Pareto, encontramos a ideia de que a elite é algo natural, que independe da 

vontade humana e está acima dela. A elite não se faz nem se adquire. É um dado. 

Por isso, o político é uma realidade independente da vontade da comunidade e, 

consequentemente, seu agir independe do crivo da comunidade. Ele não é escolhido, 

mas dado pela natureza e, assim, pode prescindir da comunidade. Como não está no 

poder, mas é poder, justifica-se a perpetuação no poder. (MALFATTI, 2008, p.4)
12

 

 

Malfati (2008) esclarece, acerca da Teoria das Elites, de Vilfredo Pareto, que a 

perpetuação das elites no poder ocorre através da renovação das mesmas, obedecendo aos 

critérios restritivos e seletivos os quais possibilitam que as novas elites deem seguimento aos 

interesses das antigas que as cooptaram, todavia, sem qualquer brecha de acesso democrático 

por parte da massa governada aos círculos politicamente monopolizados pelo grupo 

governante. 

Em Gramsci os grupos dominantes recebem a denominação de classes hegemônicas 

(COUTINHO, 1989, p.77). O conceito gramsciano de hegemonia possui o seu cerne na 

concepção de poder que formula nos quadros do que denomina por “Estado ampliado”, no 

                                                           
12

Severino Antônio Malfatti é Doutor em Filosofia e Professor do Centro Universitário Franciscano, Santa 

Maria, RS. Ele tece uma análise sobre a Teoria das Elites, de Vilfredo Pareto (1848-1923) no artigo intitulado 

A Teoria das Elites como uma ideologia para a perpetuação no governo. A mesma encontra-se disponível em 

http://www.periodicos.unifra.br. 
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qual demonstra que tanto a sociedade civil quanto a sociedade política exercem uma função 

na vida social, visando a articulação e reprodução das relações de poder. De modo que: 

Ambas, em conjunto, formam o Estado (ditadura + hegemonia), Estado que Gramsci 

define também como sociedade política + sociedade civil, isto é, hegemonia 

revestida de coerção. Neste sentido, ambas servem para conservar ou promover uma 

determinada base econômica, de acordo com os interesses de uma classe social 

fundamental. Mas o modo de encaminhar esta promoção ou conservação varia nos 

dois casos: no âmbito e através da sociedade civil, as classes buscam exercer sua 

hegemonia, ou seja, buscam ganhar aliados para suas posições mediante a direção 

política e o consenso, ao contrário, as classes sempre exercem uma ditadura, ou, 

mais precisamente, uma dominação mediante a coerção. (COUTINHO, 1989, p.77) 

 

Depreende-se daí, que Gramsci admite que as classes governantes criam (e 

reproduzem) a ideologia do consenso – consenso, que nada tem de consensual, mas sim de 

imposições –  veículo pelo qual perpetuam sua hegemonia no poder através não apenas da 

força física, mas, sobretudo, pelo poder do convencimento. De tal modo, incute suas 

idiossincrasias nas classes subalternas como sendo as únicas possíveis, as mais adequadas na 

ambiência social, como a fazer crer que elas (e, apenas elas) são capazes de pensar pelo 

conjunto da sociedade, tomando para si os direcionamentos políticos da comunidade os quais, 

precipuamente, convergem para a materialização dos seus interesses pessoais ou classistas. 

Em face do exposto, parece claro que as classes que governam, que tomam decisões 

ou que impõem a sua hegemonia ao conjunto da sociedade, sem considerar os interesses que 

não sejam os seus, podem sim ser consideradas elites - classes sociais detentoras do poder 

político. 

Buscando analisar os aspectos que cooperaram para a formação da elite política 

campista torna-se importante buscar suas origens nos primórdios da formação territorial e 

sócio-histórica da Vila de São Salvador, onde as dimensões e/ou espacialidades rural e urbana 

se imbricavam (ALVES, 2009, p.35). Tanto assim que: 

 [...] circundada por inúmeras chácaras e canaviais, teve como principal atividade 

econômica a lavoura de cana. As engenhocas multiplicavam-se pela planície. Em 

1785 chegavam a 245, em 1798 eram cerca de 300. Produziam de 4 a 6 formas de 

açúcar diárias. No início do século XIX, a expansão do mercado estimulou muitos 

senhores a produzirem mais açúcar, recorrendo aos comerciantes em busca de 

crédito no sentido de melhorar o maquinário e obter mão-de-obra. O açúcar era 

vendido às arrobas aos comerciantes da vila. Já em 1828 encontramos 700 

engenhos”. (ALVES, 2009, p.35) 

 

Deste modo, evidencia-se que as relações campo-cidade jamais foram antagônicas no 

município de Campos dos Goytacazes, mas complementares. Produtores rurais e comerciantes 

firmavam negócios que visavam ao apoio recíproco de suas atividades econômicas, não 
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importando o ramo, o que se constituiu historicamente em condição fundamental para a 

formação de uma elite econômica – que mesmo diante de alguns posicionamentos políticos 

divergentes – sempre esteve articulada e, mais do que isso, amalgamada, quando a questão 

maior era a projeção do município de Campos no cenário político estadual e nacional 

enquanto o maior expoente econômico da Região Norte Fluminense. 

Para Alves (2009, p.42) “os empreendimentos dos negociantes locais tinham íntima 

relação com os interesses dos fazendeiros”. Isso ganha relevo quando, segundo a mesma, se 

observa que grandes comerciantes locais se constituíam como credores e fornecedores de 

empréstimos para os fazendeiros, financiando, inclusive, a safra, e, consequentemente, 

garantindo previamente o acúmulo de seus capitais.  Para a autora, a sociedade campista é 

modelada pela “interlocução entre comerciantes e fazendeiros – os homens de negócio”. 

(Idem) 

Segundo Alves (2009, p.46), a atividade comercial em Campos jamais teve um papel 

secundário. Sua importância era tal que, muitas das vezes, comerciantes utilizavam-se de seus 

negócios para ascender enquanto elite econômica e política na Região. Digno de registro é o 

fato de que em 1909 é fundado pelo Senhor Bruno de Azevedo – que chega até mesmo a ser 

eleito prefeito de Campos – o Jornal Folha do Comércio, constituído para ser a voz da 

associação comercial, em defesa de seus interesses classistas. 

Na década de 1920, o comércio atacadista de açúcar se destaca em Campos e com tal 

expressividade que, segundo Alves (2009, p.119), a cidade presencia a expansão de inúmeros 

escritórios destinados à veiculação de compra e venda do produto em grande escala. Do 

mesmo modo, surgem com grande força, na cidade, firmas de representação de maquinários 

importados com vistas a oferecer os seus produtos às usinas que, gradativamente, iam se 

estabelecendo nos circuitos econômicos da Região Norte Fluminense, tendo em Campos dos 

Goytacazes o seu maior expoente. Neste contexto observa que: 

 
Não foi somente o comércio atacadista de açúcar que contribuiu para o 

enriquecimento de alguns que, donos de fortunas, se constituíram na elite econômica 

e política, mas também, o comércio varejista, notadamente as firmas ligadas aos 

artigos de luxo, à moda. Comerciantes mandavam vir da Europa o que havia de mais 

refinado para atender a uma parcela da população acostumada ao conforto e 

elegante. O novo cenário urbano exigia novos figurinos, hábitos mais suntuosos 

condizentes com os novos tempos. São negociantes, reunidos na Associação 

Comercial, que participavam da vida cultural-política da cidade. (ALVES, 2009, 

p.44) 

 

 

É, pois, deste modo, que se configura a elite política campista a partir de uma 

coadunação de interesses econômicos e da imbricação de forças políticas oriundas de 
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comerciantes, fazendeiros e empresários locais. Alguns nomes se destacam, neste momento, 

como, por exemplo, o do Barão de Miracema, o de Manuel Coelho Barroso, o de Luiz 

Chrysóstomo de Oliveira, o de Manuel Gesteira Passos, o de Benedito Gonçalves Pereira 

Nunes, que, segundo Alves (2009, p.44), no período compreendido entre o fim do Império e o 

primeiro decênio republicano,  estiveram à frente de decisões de peso no concernente à cerca 

de 90% das empresas que atuavam com capital aberto na praça de Campos. 

 Exerciam os citados senhores funções como as de diretores, de membros do 

Conselho Fiscal ou de acionistas em tais empresas. Entre elas destacavam-se: o Banco de 

Campos, a Caixa Depositária de Campos, a Companhia de Cabotagem de São João da Barra, 

a Companhia Curtume Campista, Companhia Industrial Sabão Campista, Companhia 

Melhoramentos Urbanos de Campos, Companhia de Seguros Marítimos e Terrestres São 

Salvador de Campos e Cia de Seguros Perseverança, que representavam a modernidade 

anunciada pelo modo capitalista de produção, compreendendo as mais diversas atividades, 

como as bancárias, de seguro e industriais.
13

 

São estes mesmos nomes (já mencionados como de grande representatividade no 

meio econômico) que compunham, com igual tenacidade, os quadros políticos da região, uma 

vez que, de acordo com Alves (2009, p.44) estavam elencados entre deputados provinciais e 

estaduais, vereadores e chefes de partidos políticos. Além disso, muitos deles exerceram 

funções de grande vulto na condição de provedores da Santa Casa de Misericórdia, Correios 

e, até no ramo do entretenimento, como a Companhia de Teatro São Salvador. 

Cruz (2006, p.40) afirma que a pecuária e a cana se constituíram como “as atividades 

fundantes desta região, desde cedo ligadas aos comércios interno e externo, este último 

voltado para o Rio de Janeiro”. E, assim, reitera: 

A imagem do Norte Fluminense ficou marcada, historicamente, pela atividade 

econômica mais persistente, a da agroindústria açucareira, tendo Campos dos 

Goytacazes exercido a condição do grande polo regional. Campos, sozinho, ao final 

do século XVIII, tinha mais engenhos do que Pernambuco, Sergipe e Bahia, e quase 

tantos quanto São Paulo[...]. (CRUZ, 2006, p.42) 

Pelo que já se analisou até aqui, ganha relevo o fato de que a região Norte 

Fluminense e, mais especificamente, o município de Campos, construiu, ao longo de sua 

história, uma hegemonia política legitimada pela propriedade rural e, das atividades 

econômicas a partir dela suscitadas. Assim, o poderio econômico dos grandes proprietários 

rurais somados ao dos ricos comerciantes é que define as origens da elite política campista. 

                                                           
13

Ver em Alves (2009, p.44). 
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Leal (2012, p.45) ao analisar a relação existente entre a propriedade da terra e os 

fatores da liderança política local, esclarece que a “privilegiada situação econômica e social 

de dono de terras” dota de força eleitoral e de prestígio político os proprietários fundiários.  

Também, nesta vertente, são cabíveis as observações de Queiroz (1956, p.56) para 

quem o indivíduo (ou grupo) que decidiam os rumos da cidade, do município, do Estado ou 

da Nação, durante grande parte da história do Brasil (sendo, contudo, uma realidade ainda não 

superada) – o político – era, via de regra, “um prolongamento do proprietário rural e a este 

prolongamento, correspondeu à cidade como um prolongamento da fazenda, de modo que: 

 
Exerceram, pois, as câmaras municipais inteira autoridade em seus domínios. Nisto 

não faziam mais do que refletir o poderio dos latifundiários e seu interesse no 

governo local. Para estes senhores rurais, o interesse particular estava 

inextrincavelmente confundido com o interesse municipal; as resoluções tomadas 

pela câmara municipal não refletiam somente o interesse do senhor rural em 

defender seus interesses privados; não havia separação entre uns e outros porque a 

realidade econômica, política, social e cultural eram os proprietários de terra. 

(QUEIROZ, 1956, p.55-56) 

 

Esta é uma questão arraigada ao contexto político brasileiro, desde os tempos 

coloniais (QUEIROZ, 1956, p.17). No município de Campos, por tudo o que já se buscou 

compreender até aqui, não tivera sido diferente, e, embora o município tenha passado por 

diversos ciclos econômicos, bem como por distintos panoramas políticos, ainda assim, as 

novas classes hegemônicas, os novos mandatários dos destinos da cidade, mesmo que 

apresentem uma nova roupagem, conservam, em essência, na sua grande maioria, um passado 

em comum: a propriedade da terra.  

É fato que, como observam diversos estudiosos da literatura que trata da 

configuração do espaço urbano campista que é esta elite que vai modular e definir o espaço 

urbano do município de Campos dos Goytacazes seja através de discursos, de práticas 

autoritárias e de ações (no mais das vezes, não muito explícitas) em consonância com os seus 

interesses político-econômicos – demolindo, edificando, inaugurando ou fazendo cair em 

obsolescência (e, até em esquecimento, ao nível da memória, história e identidades locais) os 

diversos estilos arquitetônicos que, conferiram à cidade posição de relevo, nesta área, e, que, 

mesmo em se tratando de uma região interiorana, assumira lugar de vanguarda pela 

proeminência econômica de que dispunha, ainda em tempos bastante recuados, cujos reflexos 

, contudo, se materializaram (e, se materializam, num continuun) nas transformações urbanas, 

na riqueza mesma de seu acervo arquitetônico de diferentes épocas e estilos, assim como, nas 

intervenções e planos urbanísticos amalgamados em historicidades específicas. 
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2.3 – A produção do espaço urbano do município de Campos dos Goytacazes à luz dos 

ciclos econômicos regionais: o poder das classes hegemônicas refletidos na arquitetura 

da cidade 

 

Rosendo e Carvalho (2004, p.27), na obra Formação Econômica do Norte 

Fluminense, consideram que a formação econômica da Região Norte do Estado do Rio de 

Janeiro, na qual se localiza o município de Campos dos Goytacazes, se insere em quadros 

mais complexos de que dão mostra dos próprios aspectos da formação econômica do Brasil na 

condição de colônia de exploração de Portugal sendo, pois, importante dar relevo: 

[...] as primeiras atividades econômicas desenvolvidas na região, desde os 

primórdios do período colonial, destacando-se a importância da pecuária de corte e 

de leite, o papel da economia agroaçucareira e da produção cafeeira, como 

atividades-chave na formação socioeconômica da região [...]. (ROSENDO; 

CARVALHO, 2004, p.27) 

É nesta vertente estruturalista que os autores vão buscar compreender a formação 

econômica da região Norte Fluminense a partir de uma perspectiva histórica, designando-a 

pelo termo “Norte Fluminense histórico”. Assim é que defendem que a economia da região 

caracterizou-se pela existência de três ciclos de expansão econômica, estando o primeiro 

situado no século XIX, mais precisamente, entre os anos 1880 e 1890 – momento em que se 

assiste ao incremento da economia açucareira a partir do estabelecimento dos engenhos a 

vapor; o segundo, delineado na primeira metade do século XX, mais precisamente, entre os 

anos 1920 e 1960, período em que se verifica a transição da produção açucareira dos 

engenhos a vapor para as usinas, portanto, momento em que o parque sucroalcooleiro se 

consolida na região; e, por fim, o terceiro ciclo, relacionado aos investimentos direcionados à 

indústria petrolífera na Bacia de Campos. 

 

2.3.1 – A configuração do espaço urbano campista no período colonial 

 

Os novos donatários – os sete capitães – iniciaram suas atividades econômicas 

através da construção dos currais, introduzindo a criação de bovinos nas terras adquiridas, o 

que resultou de modo substancial na consolidação do arcabouço político-administrativo da 

região, de modo a dar uma diretriz produtiva muito mais efetiva para a mesma (ROSENDO; 

CARVALHO, 2004, p.32). É nesta vertente que, segundo os autores, a pecuária se apresenta 

como a primeira atividade econômica do Norte Fluminense – posição resultante do 
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desenvolvimento desta atividade em Campos dos Goytacazes, São João da Barra e Macaé, no 

decorrer do século XVII.   

Entretanto, na segunda metade do mesmo século, a atividade açucareira ressurge no 

povoado de São Salvador, já que havia fracassado em São João da Barra com Pero de Góis, 

sendo favorecida pela demanda internacional. Contudo, somente no século XVIII é que a 

produção açucareira suplanta, em definitivo, a pecuária na região. 

O século XVII testemunha então o surgimento dos primeiros núcleos de povoamento 

que, a posteriori, transformar-se-iam em cidades como São João da Barra, Campos dos 

Goytacazes e Macaé. Assim, a região especializa-se, durante aquele período, na produção de 

açúcar e demais derivados da cana, destacando-se, outrossim, “pelo fornecimento de gêneros 

alimentícios que eram exportados para outras regiões do país, especialmente para a Corte do 

Rio de Janeiro, que vinha se consolidando como o principal centro urbano do país.” 

(ROSENDO; CARVALHO, 2006, p.35) 

De acordo com os autores, a produção açucareira, na região Norte Fluminense, 

reproduzira, inquestionavelmente, a racionalidade mercantilista que embasou as relações da 

Coroa portuguesa para com os seus domínios nas terras americanas. Neste sentido, como parte 

(e produto) desta racionalidade, as atividades econômicas envolvendo a produção açucareira 

engendram alguns aspectos que iriam marcar as relações sociais de produção na região.  

Assim é que se constituíram grupos sociais diversos a partir de suas posições e ações 

específicas nos empreendimentos açucareiros, moldados que foram pelos pressupostos 

fundamentais do “modo de produção mercantil exportador” (ROSENDO; CARVALHO, 

2004, p.35). Dentre eles, destacavam-se: 

 
[...] a) uma aristocracia rural (os senhores de engenho e, mais tarde, no período 

imperial, os chamados barões do açúcar); b) uma nova burguesia mercantil, 

responsável pelas intermediações comerciais e financeiras do povoado do Norte 

Fluminense com as demais regiões do país e da metrópole, envolvendo o comércio 

do açúcar, tráfico de escravos, comércio de gêneros de primeira necessidade e 

empréstimos financeiros aos senhores de engenhos; c) o clero, que exerceu grande 

influência no contexto socioeconômico regional, por ter se consolidado como grande 

proprietário de terras e expressivo produtor de açúcar na região e d) os negros 

africanos, mão de obra empregada no processo produtivo, até o final do século XIX, 

que se soma aos índios mestiços [...]. (ROSENDO; CARVALHO, 2004, p.35) 

 

Observa Silva (2004) que com o predomínio da produção açucareira sobre a pecuária 

são introduzidas algumas transformações e novos hábitos sociais na terra goitacá, deixando-a 

um pouco distante dos costumes mais rudimentares que a caracterizaram em tempos 

pregressos. Assim, assevera: 
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Antes, os criadores vestem camisolões de baeta, as selas dos cavalos são de 

esteirinha de taboa ou couro de carneiro. Criadores de milhares de cabeças de boi 

moram em casa de entulho e raramente vão à cidade. O analfabetismo campeia 

vitorioso, incentivado inclusive pelos governantes. Com a subida do açúcar, surgem 

as roupas de veludo, os cavalos ganham estribos de prata, o cetim aparece nas 

vestimentas. Até cabelereiras empoadas aparecem, causando espantos nos Campos. 

No final de 1700, criadores que antes aparecem como poderosos ricaços, ficam 

como pobretões diante dos donos dos engenhos, senhores de muitos escravos, de 

gestos educados e cheios de modismos que espantam a Vila de São Salvador. 

(SILVA, 2004, p.66) 

 

Informa Silva (2004, p.66) que, nesta época, a planície goitacá recebe grande 

impulso para o seu crescimento econômico, sobretudo, com a introdução de novas técnicas de 

produção do açúcar, a chegada de cerca de 12 mil escravos e com o crédito. Dá conta, o autor, 

de que, neste período, a população campista estivera concentrada entre as terras da Lagoa Feia 

e o Rio Paraíba. Já nas margens dos Rios Ururaí e Macabú. 

Interessante ressaltar as peculiaridades que definiram as relações de produção no 

município de Campos, como por exemplo, a que envolvia a burguesia e os senhores de 

engenho. Era o senhor de engenho quem controlava toda a produção. Contudo, eram 

tendentes a adquirir “produtos de luxo, insumos e equipamentos para a produção no engenho, 

de um único comerciante, que também ficava responsável pela exportação do açúcar” 

(ROSENDO; CARVALHO, 2004, p.38).  Assim é que torna-se notório a interdependência 

entre os capitais comerciais e açucareiros no Norte Fluminense, desde as origens de suas 

atividades econômicas, deixando implícita a configuração que assumirá a elite política da 

região. 

Este é o momento em que o centro da cidade é o espaço urbano valorizado, por 

excelência, mesmo porque reproduz a ordem sociocultural, mas também, política e econômica 

de então. 

Segundo Freitas (2011, p.34), as cidades coloniais brasileiras, se desenvolveram, em 

termos de planejamento urbano, de modo precário quando se refere à estruturação internas de 

seus espaços físicos. Neste sentido, observa Faria (2006, p.75) que a criação de vilas e cidades 

se constituíam como parte dos compromissos dos donatários com a Coroa Portuguesa cuja 

lógica mercantil voltada que estava para o mercado externo, exigia, como parte disso, o 

incentivo de núcleos de povoamento em áreas litorâneas (ou beira de rios), conformando 

estratégias específicas de controle e ocupação do espaço que, além de centros comerciais, se 

transformavam em centros administrativos. É, neste contexto, que se pode compreender as 

primeiras configurações do espaço urbano do município de Campos dos Goytacazes, desde os 

primórdios de sua criação.  
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Faria (2005) considera que, neste momento, o centro da cidade – hoje, concebido 

como centro histórico – era o núcleo, a única centralidade, para a qual eram atraídos interesses 

de ordem econômica, social e política. Referendando a análise de Faria, assevera Freitas 

(2011, p.56) que, o processo histórico de organização do espaço urbano campista, segue as 

tendências das cidades coloniais brasileiras dentre as quais estava inserido, estando o espaço 

urbano disposto, essencialmente, a partir da presença da Igreja Matriz, a casa de Misericórdia, 

a Casa de Câmara e Cadeia e o Pelourinho, reforçando a preeminência do centro que, naquele 

tempo, localizava-se na Praça São Salvador, antiga Praça da Constituição, e, certamente, 

conformando pilares estratégicos de dominação física e simbólica, parte do que se pode 

observar na representação da figura que segue abaixo. 

 

Figura 4: Igreja do Santíssimo Salvador, na antiga Praça da Constituição 

Fonte: http://www.dezenovevinte.net/artistas/foto_campos.htm. Acesso em: 23 abr. 2018. 

 

Freitas (2011, p.51) apregoa que durante a maior parte do período colonial, as 

cidades brasileiras eram pouco segregadas, de modo que homens livres e cativos misturavam-

se no tecido urbano. As restrições eram muito mais percebidas em termos tácitos e morais. 

Mesmo as residências, de certa forma, se ladeavam, ocupando o mesmo espaço – fossem eles 

http://www.dezenovevinte.net/artistas/foto_campos.htm
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cortiços, casebres e até alguns palacetes. A região central da Campos colonial seguiu estes 

ditames. 

Entre os séculos XVIII e XIX, Campos adquire relevo no cenário nacional devido à 

atividade açucareira. Como consequência da bem sucedida atividade econômica, no ano de 

1835, a Vila de São Salvador é elevada à categoria de cidade, década em que se dá a 

inauguração do primeiro engenho a vapor na região. Neste período, segundo Alves (2009) e 

Faria (1992), o panorama da época era condizente com um município de economia rural – as 

residências das famílias mais abastadas, os grandes sobrados rurais, se concentravam no 

campo, local onde se desenhava a vida social dos proprietários de terra (FARIA, 1992, p.24).  

Somente no final do século XVIII é que, se transformando em “espaço de 

concentração das atividades políticas, comerciais e sociais da época” (FARIA, 1992, p.35 

apud FREITAS, 2011, p.57) é que se observa a tendência na qual alguns proprietários rurais e 

de escravos começam a construir sua casas na cidade, plenas de luxo e sofisticação. De acordo 

com Faria (1992, p.35) tal mudança é adensada durante o Segundo Reinado (1833-1840). Em 

termos arquitetônicos, o período colonial vivido pela cidade de Campos dos Goytacazes é 

marcado pela presença da arquitetura colonial barroca (PUGLIA, 2011). 

 

A arquitetura colônia barroca 

 

De acordo com Puglia (2011, p.26) as cidades coloniais brasileiras caracterizam-se 

pela presença da arquitetura colonial barroca que estava relacionada aos poderes religiosos e 

civis, sendo introduzida no Brasil, em inícios do século XVII através de missionários 

católicos artistas, sobretudo, os pertencentes à ordem Jesuíta. Para o autor, este estilo 

arquitetônico bastante presente nas edificações religiosas brasileiras, constitui-se, num viés 

cultural, enquanto instrumento de doutrinação cristã, e, ao mesmo tempo, de insubordinação 

ao classicismo
14

. 

Segundo o autor, em Campos dos Goytacazes, se colocam como representações fiéis 

deste estilo arquitetônico a Igreja de Nossa Senhora do Carmo (construída em 1752 pela 

Ordem Terceira do Monte Carmelo) e a Igreja de São Francisco de Assis (construída em 1771 

pelo arquiteto italiano Frei Vitório de Cambiasca), como demonstram as figuras 5 e 6, 

respectivamente. Ambas as igrejas se localizam na Rua Treze de Maio. 

 

                                                           
14

De acordo com Argan (2005, p.145), o classicismo foi um movimento cultural que buscou  valorizar e resgatar 

elementos artísticos da cultura clássica greco-romana no período renascentista (séculos XIV – XVI). 
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Figura 5: Fachada principal da Igreja Nossa Senhora do Carmo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.mulinarquitetura.com/single-post/2016/02/26/Igreja-de-Nossa-Senhora-do-Carmo-Campos-

dos-Goytacazes-RJ. Acesso em: 22 abr. 2018. 

 

Este tipo de arquitetura caracteriza-se pela presença de pinturas e esculturas 

rebuscadas, detalhistas, que buscam expressar as emoções da vida e do ser humano, bem 

como pela “monumentalidade das dimensões, opulência das formas e excesso de 

ornamentação” (PUGLIA, 2011, p.27), como se pode perceber na figura abaixo: interior 

ricamente ornado, explicitando grande riqueza de detalhes na representação das formas e 

imagens sacras. 
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Figura 6: Altar ricamente ornado da Igreja Nossa Senhora do Carmo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: https://www.mulinarquitetura.com/single-post/2016/02/26/Igreja-de-Nossa-Senhora-do-Carmo-Campos-

dos-Goytacazes-RJ. Acesso em: 22 abr. 2018 

 

Na figura 7, observa-se o interior da Igreja São Francisco, seguindo as mesmas 

características de suntuosidade  de detalhes e ornamentos próprios da arquitetura barroca: 
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Figura 7: Interior da Igreja São Francisco de Assis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Interior da Igreja São Francisco de Assis 
 

Fonte: http://4.bp.blogspot.com/_W2V_Qxwfrwg/Ru1JF9RNx8I/AAAAAAAABrQ/LEvI3lZcleg/s1600-

h/DSC07380-3.JPG. Acesso em: 22 abr. 2018. 

 

 

Em termos mais estritamente ligados à moradia, Freitas (2011, p.35-36), balizando 

seus estudos sobre a Produção e Apropriação do Espaço Urbano de Campos dos Goytacazes / 

RJ em Rolnick (1997, p.29), aduz que nas cidades coloniais brasileiras, via de regra, não 

havia características de uma estrutura social que diferenciasse as residências das casas mais 

ricas daquelas mais pobres, mesmo em relação à planta das mesmas. Afirma a autora que era 

no material de construção utilizado nas edificações das moradias, onde mais se acentuavam as 

diferenças de caris socioeconômico. E, reitera: “A moradia colonial era constituída 

basicamente pelos sobrados e casas térreas, sendo que os sobrados mais ricos apresentavam 

dimensões maiores. A autora apresenta as características dessas construções com detalhes”. 

(FREITAS, 2011, p.35) 

http://4.bp.blogspot.com/_W2V_Qxwfrwg/Ru1JF9RNx8I/AAAAAAAABrQ/LEvI3lZcleg/s1600-h/DSC07380-3.JPG
http://4.bp.blogspot.com/_W2V_Qxwfrwg/Ru1JF9RNx8I/AAAAAAAABrQ/LEvI3lZcleg/s1600-h/DSC07380-3.JPG


62 

E, sobre as referidas moradias, acrescenta: 

 
[...] era construída diretamente sobre o alinhamento, em lotes estreitos mas 

profundos. A casa era então uma unidade de produção e consumo, que abrigava a 

família, agregados e escravos. Sua arquitetura estabelecia quatro regiões: entrada, 

que às vezes correspondia a uma loja ou oficina; alcovas ou camarinhas; sala de 

viver ou varanda e quintal, onde se localizava a latrina ou casinha. Os sobrados 

geralmente tinham uma loja, escritório ou oficina no andar térreo e os quartos da 

família no andar de cima (ROLNIK, 1997, p.29 apud FREITAS, 2011, p.35) 

 

Freitas (2011, p.36) apresenta no rol das características das habitações do período 

colonial brasileiro, a existência de dois ambientes: o de recepcionar as pessoas e o de viver 

isoladamente. Neste último, prevaleciam as orientações de intimidade e de privacidade das 

famílias que ali residiam – a “sala de dentro”, a cozinha e a alcova (dormitórios). Nos moldes 

da época, os homens passavam grande parte do dia, fora de suas casas, utilizando a varanda 

para as refeições e a sesta. 

 

2.3.2 – A configuração do espaço urbano campista no período imperial 

 

O século XIX se inicia com a transferência da Corte portuguesa para o Brasil, até 

então, sua colônia mais próspera. Uma série de fatores se desdobra, a partir daí, como a 

abertura dos portos brasileiros às nações amigas de Portugal, medida que já aponta para o fim 

do exclusivo de comércio entre os dois países. Dentre tais fatores, pode-se elencar  a elevação 

do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, em 1815 – o que representa, de 

modo inquestionável, uma inversão de papéis: a antiga colônia não apenas passa a governar a 

metrópole, bem como todas as possessões desta última mundo afora. Há, outrossim, que se 

destacar o processo de independência política do Brasil em relação a Portugal no ano de 1822 

(FAUSTO, 2001, p.78-79). 

Ora, todos estes desdobramentos impactam de forma substancial o Brasil, 

mostrando-se extremamente visíveis na província do Rio de Janeiro, que passou a ser o centro 

político-administrativo da Coroa portuguesa, uma vez que é lá que a família real se 

estabelece, e, junto a ela, toda a máquina do estado que houvera sido trasladada de Lisboa 

para a citada província (SILVA, 1992, p.115). 

Em face desta conjuntura, a província do Rio de Janeiro passa por um rápido 

processo de crescimento e, sobretudo, após a independência, é possível observar as 

repercussões deste novo momento da História do Brasil em Campos dos Goytacazes já que a 

mesma “despontava como centro econômico e político da Região Norte Fluminense”, sendo, 
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pois, uma realidade, a demanda pelo aumento da produtividade dos engenhos devido ao 

aumento do consumo interno do açúcar (ROSENDO; CARVALHO, 2004, p.41). 

É, neste contexto que, a partir de 1820, a economia de Campos conhece importantes 

quadros de alteração, de modo que só conseguem se manter no mercado aqueles que 

estivessem em conformidade com os novos parâmetros de produção, como, por exemplo, os 

que passavam necessariamente pela disponibilidade de vultosos recursos financeiros que 

viabilizassem a compra e instalação de maquinários, a adoção de novas técnicas produtivas e 

a aquisição de maiores quantidades de mão de obra escrava. 

 

  

 

 

 

 

 

O quadro acima ilustra claramente a vertiginosa decadência das engenhocas entre as 

décadas de 1820 e 1880. Este foi um processo acompanhado pelo avanço crescente dos 

engenhos a vapor, e, no final do século XIX, mais propriamente no ano de 1881, já se registra 

a existência de cinco usinas na planície goitacá. Esta transição da produção açucareira nas 

chamadas engenhocas, totalmente artesanais, para os engenhos movidos a vapor, inauguram o 

primeiro ciclo econômico da Região Norte Fluminense, no qual a economia campista adentra 

a fase da concentração de capitais. 

O quadro que segue abaixo apresenta os cinco engenhos a vapor inaugurados na 

região em fins do século XIX e os respectivos anos de sua inauguração.  

 

Quadro 2: Relação dos engenhos inaugurados entre 1877 e 1889  em Campos dos Goytacazes 

Ano Engenhos 

1877 Quissamã 

1878 Barcelos 

1879 Queimados e Limão 

1881 Cupim 

Fonte: ROSENDO; CARVALHO, 2004, p.42 apud ANDRADE, 1994, p.75 
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A figura abaixo representa o Engenho Central de Quissamã, primeiro engenho a 

vapor inaugurado na região. 

 

Figura 8: Engenho Central de Quissamã 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Disponível em http://workouteventos.blogspot.com.br. Acesso em: 05 fev. 2018 

 

 

Esta é a fase da produção açucareira já assentada, pois, numa lógica consolidada de 

concentração de capitais, o que dá concretude ao modo de produção capitalista na região 

Norte Fluminense. Não apenas a técnica passou por inovações sociais como também um novo 

extrato social ganhou relevo: eram os barões do açúcar – “aristocracia rural detentora de 

suntuosas mansões, denominadas solares, cujo poder econômico fundamentava-se na tríade 

terras, escravos e engenhos” (ROSENDO; CARVALHO, 2004, p.43). 

A reboque do processo de industrialização da produção açucareira expande, num 

nexo de complementaridade, o mercado de bens de consumo não duráveis. Tal contexto 

econômico demandou, necessariamente, “a estruturação de redes eficientes de transportes”, 

sem o que a expansão das atividades econômicas do Norte Fluminense seriam obstaculizadas 

(ROSENDO; CARVALHO, 2004, p.49). 

Este ciclo áureo atrai para a Região Norte Fluminense, sobretudo, para Campos – seu 

núcleo por excelência – uma série de investimentos que contavam com os capitais dos 

grandes produtores de açúcar. Por exemplo, 

 
No ano de 1854, foi constituída a Companhia Campos-Macaé que detinha o 

monopólio de uma pequena frota de barcos a vapor que faziam o transporte fluvial , 

facilitando o comércio e a conexão intra-regional. O transporte fluvial passou a 

desempenhar, então, papel crucial na determinação do desenvolvimento do Norte 

http://workouteventos.blogspot.com.br/
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Fluminense, principalmente por estabelecer a integração da produção regional com o 

mercado consumidor do Rio de Janeiro. (ROSENDO; CARVALHO, 2004, p.49) 

 

Nota-se, uma vez mais, que o crescimento da cidade conformada a uma malha 

infraestrutural nascente, no caso, o setor de transportes, assume contornos específicos em face 

do grande incremento da economia regional da época. Isto fica patente quando se compreende 

a correlação entre o investimento nas embarcações a vapor e a necessidade de escoamento da 

produção. 

Outro atesto deste primeiro ciclo expansivo da Região Norte Fluminense, concerne à 

introdução da energia elétrica em Campos no ano de 1883. Consideram Rosendo e Carvalho 

(2004, p.51) que tal iniciativa adquire importância também simbólica uma vez que reverbera a 

prosperidade e o progresso técnico alcançado pela região – que, através da companhia 

americana Brush Electric Light Company torna-se a primeira da América Latina a receber 

iluminação elétrica.  

De início, voltada para a iluminação pública, como ponderam os autores, logo a 

inovadora energia se volta para o setor de transportes viabilizando a introdução dos bondes, 

transmutando-se, mais tarde, na principal fonte de funcionamento das indústrias. Aduz Alves 

(2009, p.39) que os bondes elétricos chegam à cidade através da Companhia Brasileira de 

Tramways Luz e Força e que toda esta gama de serviços infraestruturais de ponta demonstram 

a força daqueles que demandavam estas benesses – força econômica que, se desdobrava, em 

poder político. 

Na figura 9, pode-se observar a linha de bonde cujo itinerário era a Avenida XV de 

Novembro demonstrando, além disso, a Beira– Rio e, parte da área central da cidade já 

densamente urbanizada, inclusive, dispondo de iluminação pública. 
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Figura 9: Linhas de bonde na Avenida XV de Novembro (Beira Rio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 
Fonte: Disponível em http://dijaojinha.blogspot.com.br. Acesso em: 06 fev. 2018. 

 

Observa-se, desta forma, todo um aparato de infraestrutura se descortinando entre 

fins do século XIX e início do século XX como bem menciona Alves (2009) em suas análises 

no que tange às principais transformações incididas sobre o espaço urbano do município de 

Campos dos Goytacazes no referido período.  

A citação abaixo dimensiona, mais uma vez, a relação entre o comércio e os 

melhoramentos urbanos, dos quais fazem parte os serviços de transporte. Pelo que é 

mencionado, fica evidente a lógica concentradora de infraestrutura nas áreas centrais da 

cidade, o que leva à reflexão acerca das condições infraestruturais das áreas periféricas – áreas 

que não se constituíam como atrativas ao capital nem às iniciativas do poder público nesta 

esfera: 

 
As linhas de bonde saiam da Praça S. Salvador, percorrendo as principais ruas. A 

linha da Rua do Rosário, no trecho entre a Igreja e a Beira-Rio, era o “ponto 

obrigatório”, lá é que estavam as lojas de gente chique, sobressaindo a casa de João 

Vigné, um francês de apurado gosto em matéria de modas e que importava para 

http://dijaojinha.blogspot.com.br/
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Campos as novidades de Paris; o Arthez, outro expositor das últimas criações 

parisienses. Não eram somente a seda e os rendados e as lãs finas que atraíam para a 

Rua do Rosário aquela gente de bom tom; era também a loja do Borges. A 13 de 

Maio era uma beleza só, principalmente do Boulevard do Comércio para a Beira-

Rio. Tínhamos, ali, a loja de ferragens do Sr. Sampaio Ferreira e Comp., instalada 

num sobrado sólido e elegante, competindo em conforto e gosto com os melhores 

armazéns do Rio de Janeiro; a casa de Amaro Prado e Comp. e, logo à direita, o 

estabelecimento do Sr. Castro Vaz Leão e Comp.. Próximo à Beira-Rio ergue-se o 

imponente sobrado dos Srs. Teodor Wille e Comp., fator de embelezamento da 

cidade. (SOUZA, 1985, p. 18 apud ALVES, 2009, p. 40) 

 

Tanto requinte assim, deixa entrever o inegável protagonismo exercido pela elite 

local - fosse a elite agrária que investia o seu capital nos negócios da cidade, fosse a elite 

urbana - por sua atuação mesma no espaço citadino, ou ainda, ambas numa fusão de interesses 

enquanto empreendedores da urbe, portanto, agentes econômicos e, por desdobramento, 

atores de um cenário político restrito as suas próprias conveniências. 

Fato é que mesmo as transformações do espaço urbano campista seguem a lógica ou 

ditames das suas atividades ou demandas de natureza econômica, cujas decisões sempre 

estiveram a mercê da conveniência das elites econômicas, num alinhamento de interesses com 

o poder público, o qual, quase sempre, era por ela própria exercido.  

A hegemonia destas classes dominantes, cujo apogeu tem seu cerne nas atividades 

sucroalcooleiras, imprime a sua marca no espaço urbano do município - seja nos edifícios 

públicos, seja em suas residências - em grande medida visibilizados pela adesão das mesmas 

aos estilos arquitetônicos neoclássico e eclético, distanciando-se em muito da arquitetura 

colonial, não mais expressiva dos anseios e gostos de uma burguesia em ascensão. 

 

A Arquitetura Neoclássica 

 

De acordo com Puglia (2011, p.32), a arquitetura neoclássica no Brasil se evidencia a 

partir do século XIX, sobretudo, a partir de 1808, em decorrência da vinda da corte 

portuguesa para a colônia e com o estabelecimento, nesta, da família real. Assim, junto à 

regência de D. João VI, no Brasil, inicia-se uma nova fase na arquitetura brasileira. 

Enfatiza, ainda, que o neoclassicismo no Brasil tem suas origens na Missão Francesa 

de 1816 cujo objetivo principal era dotar o Rio de Janeiro, que passou a ser a sede do Império 

Português, de ares de sofisticação e requinte ao nível das capitais europeias de então. 

Apoiando-se em Argan (2005, p.33), Puglia (2011, p.34) propõe que a arquitetura 

neoclássica tivera por objetivo romper com o estilo arquitetônico barroco, e, junto a ele, com 

o domínio da aristocracia e da Igreja. Segundo os autores, neste estilo arquitetônico, a 
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valorização das formas geométricas puras como a esfera, o cone, o cilindro, a pirâmide 

estiveram presentes, não possuindo qualquer esforço na questão da decoração. Buscava-se, 

isto sim, a precisão geométrica, a valorização da ordem nos padrões de construção. 

É, neste momento que, segundo Puglia (2011): 

 
Os proprietários rurais passam a constituir o grupo político dominante no meio 

urbano e começam a desenvolver um crescente absenteísmo no meio rural, o que faz 

com que muitos deles se transfiram para os grandes centros urbanos (PUGLIA: 

2011, p.34)
15

 

 

Puglia (2011, p.34) apresenta como ilustrações fiéis da arquitetura neoclássica em 

Campos dos Goytacazes a construção do interior da Catedral do Santíssimo Salvador 

(reconstruída em 1828) e a fachada frontal do Antigo Fórum Nilo Peçanha (construído em 

1935, hoje Câmara dos Vereadores), como registram as figuras 10 e 11, respectivamente. 

Figura 10: Interior da Catedral do Santíssimo Salvador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Fonte: http://www.webbusca.com.br/pagam/campos_goytacazes/camposdosgoytacazes_fotos.asp. Acesso em: 23 

abr. 2018. 

                                                           
15

Queiroz (1969, p. 54-56) observa que, mesmo durante o Império no Brasil, em lugar da centralização do poder 

nas mãos do imperador, o que havia era a sua fragmentação nas mãos dos proprietários agrícolas, posto que, 

paralelamente ao caráter mandatário assumido cada vez mais pelos políticos, surgia o fenômeno do 

absenteísmo político, no qual se destaca um segmento social encarregado da política, destacando-se da classe 

dos proprietários rurais que o sustentava. Segundo a autora, o absenteísmo só era possível porque políticos 

graduados da capital eram eles mesmos proprietários rurais. Desta forma, poderiam até não mais comandar 

diretamente as atividades de suas propriedades – por exemplo, as plantações – para o que utilizavam-se de sua 

parentela,  ou, um administrador (obviamente, pessoa de sua mais irrestrita confiança). Ao lado do absenteísmo 

político, dá-se o absenteísmo rural ou agrícola – caso em que o político se tornava um prolongamento do 

proprietário rural na cidade e na corte e, a este prolongamento, correspondeu a cidade como uma extensão da 

fazenda. 
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Segundo Puglia (2011, p.34), não obstante a importância deste estilo arquitetônico, 

nas cidades brasileiras o mesmo não chegou a corresponder ao aperfeiçoamento maior da 

arquitetura, constituindo-se como uma das razões para isso, a dependência da importação de 

matérias primas e mão de obra especializada. Assim é que em Campos dos Goytacazes 

(seguindo as tendências do conjunto das grandes cidades brasileiras), a partir da segunda 

metade do século XIX, são introduzidas na cidade, inovações técnicas resultantes do 

ecletismo arquitetônico – estes sim, apresentando-se como um tipo de arquitetura que ganha a 

adesão das classes mais abastadas da época, já que expressava um modo de vida 

eminentemente burguês. 

 

Figura 11: Fachada externa do antigo Fórum Nilo Peçanha – ano de 1967 

 
Fonte: https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?id=445268&view=detalhes. Acesso em: 23 abr. 

2018. 

 

A Arquitetura Eclética 

Puglia (2011, p.36), sustenta que a arquitetura eclética se constituiu como um 

movimento arquitetônico cujo auge se deu em meados do século XIX e primeiras décadas do 

século XX, sendo sua principal característica, a diversidade de estilos arquitetônicos como os 

dos movimentos clássico, medieval, renascentista, barroco e neoclássico, traçando, assim, 

uma transição do passado para a criação de uma nova linguagem arquitetônica. 
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Segundo o autor, no Brasil, teve um papel preponderante para a difusão deste tipo de 

arquitetura, “o academicismo propagado pela Academia Imperial de Belas Artes e pela sua 

sucessora, a Escola Nacional de Belas Artes, ao longo do século XIX” (Idem). 

De acordo com Puglia (2011), o ecletismo representa uma corrente dominante na 

arquitetura e nos planos de urbanização das grandes cidades, acrescentando ainda que a 

arquitetura eclética ganha inquestionável relevo na paisagem urbana, mormente no que se 

refere à importância no uso dos espaços privados abertos e processos de urbanização. É, neste 

sentido, que: 

 
O cerne da mudança urbana paisagística brasileira do século XIX está, com certeza, 

contido entre os muros da propriedade privada. É nesta que uma modernização 

bastante drástica se dá, tanto no tocante a arquitetura em si, como na implantação do 

edifício, que passa a ser disposto de outro modo dentro da propriedade. Por sua vez, 

o jardim, antes pequeno e restrito a modestos pátios e canteiros, sem um tratamento 

específico, assume o papel de elemento valorizador da edificação, que deve ser 

destacada, de modo a exibir a riqueza e a importância do proprietário (MACEDO, 

1999, p.31 apud PUGLIA, 2011, p.36). 

 

Apoiando-se conceitualmente em Macedo (1999), verifica-se em Puglia (2011) a 

seguinte citação: 

 
O século XX apresenta as posturas do ecletismo devidamente consolidadas no 

Brasil, sendo comum a arborização e o calçamento de ruas, as construções de 

calçadas largas, de mirantes e belvederes além da criação de praças ajardinadas e 

parques. Na rua, o pedestre tem o seu espaço separado do veículo, a calçada, que 

deve ser arborizada e iluminada [...] (MACEDO, 1999, p.45 apud PUGLIA, 2011, 

p.45). 

 

Campos dos Goytacazes é considerada uma das cidades brasileiras que reúne um 

grande acervo de arquitetura eclética – arquitetura esta que se fez representar pela exigência 

da simetria das formas, pela busca da grandiosidade e opulência e “pela rigorosa 

hierarquização dos espaços internos e riqueza decorativa”, além, evidentemente, da mistura de 

estilos estéticos de diversos momentos históricos (PUGLIA, 2011, p.37). 

A Casa de Cultura Vila Maria (antiga propriedade da senhora Maria Queiroz de 

Oliveira), construída em 1918, que, inclusive, tivera sido sede do Governo Municipal de 

Campos dos Goytacazes entre os anos 1979 e 1989, e, hoje, abriga a Casa da Cultura, órgão 

cultural da UENF – Universidade Estadual do Norte Fluminense – representa, de modo 

inequívoco, este tipo de arquitetura, como se pode observar na figura 12. 
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Figura 12: Casa de Cultura Villa Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: wikimapia.org/3126982/pt/. Acesso em: 24 abr. 2018. 

 

 

Puglia (2011, p.39) assevera que é, sobretudo, em decorrência do desenvolvimento 

econômico e político da região, e, também pela busca de se criar um “espaço figurativo 

urbano”, um ambiente urbano, pois, compatível com sua pujança econômica e proeminência 

cultural é que se dá a formação da paisagem urbana da cidade de Campos dos Goytacazes, 

visando, deste modo, colocá-la em patamar de igualdade com outras cidades da época.  

Dito de outro modo, as transformações espaciais urbanas são resultados da própria 

dinâmica capitalista que, em seu bojo, redefine novas concepções e novas formas de pensar, 

de agir e de se apropriar do espaço urbano.  

Numa sociedade pautada pelos pressupostos do referido sistema, é comum a 

hegemonia de valores burgueses materializados, inclusive, nas edificações (conforme a 

época), mas, sem dúvida, evidenciando e reproduzindo a lógica burguesa de produção, 

valorização e revalorização do espaço urbano. 

 

2.3.3 – A configuração do espaço urbano campista no período republicano 

 

Já no início da Primeira República (1889-1930) a cidade de Campos dos Goytacazes 

“se diferenciava da maioria dos centros urbanos fluminenses, notadamente pela expansão e 

transformação na sua estética espacial” (ALVES, 2009, p. 40) - estética esta que, de modo 

indelével, não pode ser lida de modo dissociado da intensa, próspera e dinâmica vida 

comercial que, desde tempos remotos, contribuíram para a projeção do município enquanto 
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polo econômico da região Norte Fluminense. Não por acaso, este é o momento do surgimento 

da indústria sucroalcooleira na região que, segundo Rosendo e Carvalho (2004) se constitui 

como marco do século XX em termos econômicos, posto que, àquela época, Campos dos 

Goytacazes já contava com 27 usinas. É o momento em que: 

 
Os investimentos e as inovações na industrialização da produção do açúcar 

contribuíram, decisivamente, para o estabelecimento de novas relações de produção, 

agora em moldes capitalistas, impingindo, assim, à região um dinamismo econômico 

excludente e concentrador  de renda. Esses fatores, associados à introdução da mão-

de-obra assalariada  no início do século XX, corroboraram para o surgimento de 

uma economia de mercado principiante, em que se destacaria, como segmento 

paralelo ao sucroalcooleiro, o setor de serviços, notadamente o comércio. 

(ROSENDO; CARVALHO, 2004, p.62) 

 

Neste aspecto, apregoa Alves (2009, p.117), que os anos 1910 representam um 

momento de grande prosperidade para o setor açucareiro em Campos, pois além dos 

substanciais investimentos no setor agrícola, o panorama internacional, marcado pela eclosão 

da Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918), acaba por favorecer a indústria sucroalcooleira 

campista que passa a bastecer o mercado interno em escala nacional – posição ocupada há 

muito pelo Nordeste, que, todavia, no período da guerra, voltou-se para o abastecimento do 

mercado externo. 

Alves (2009, p.41) assevera que “Campos expressava sua fisionomia urbana, na 

primeira década republicana, tempos de fartura, conforto, prosperidade”.  Segundo a autora, 

alguns fatores como o aumento dos preços internos do açúcar e o próprio aumento 

populacional resultaram em condições favoráveis em relação à expansão da produção 

açucareira. É o momento, portanto, em que se assiste ao surgimento das grandes usinas em 

substituição às pequenas e mesmo aos antigos engenhos que acabaram por sucumbir à 

concorrência com as primeiras às quais não se notabilizavam apenas em números, mas, 

principalmente, pelo teor de produtividade que lhes era peculiar. Com o estabelecimento das 

usinas, também se estabelecia o grande capital. Desta forma, 

 
[...] a própria estrutura produtiva da região selecionou aqueles que se identificariam 

com a grande produção, abrindo caminho para o entrelaçamento do capital mercantil 

com o setor agrário. Comerciantes e refinadores se associaram aos produtores de 

açúcar; criaram-se muitas firmas comissárias deste produto, sendo que algumas 

delas surgirão a partir da sociedade entre irmãos, com o objetivo de unir esforços 

para dirigir empreendimentos de maior envergadura, à medida que se mostrava 

impossível um negócio de tal porte realizado isoladamente. (ALVES, 2009, p.42) 

 

 

Neste contexto, nas primeiras décadas do século XX – na esteira do crescimento da 

economia açucareira, mas também de comércio e de serviços – Campos dos Goytacazes 
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assume feições mais modernas devido às transformações incididas sobre a sua zona urbana, 

exemplificadas, entre outros aspectos, pelas edificações de residências, abertura de ruas e 

construção de vários logradouros públicos (ROSENDO; CARVALHO, 2004, p.62).  

Em suas pesquisas, Alves (2009; p.38) dá conta de que no período compreendido 

entre 1891 e 1909, a Junta Comercial do Rio de Janeiro havia contabilizado cerca de 17.000 

contratos de firmas comerciais que se estabeleceram em Campos. Assim foi que para a cidade 

vieram companhias que atuavam no campo de seguros, de créditos e também de 

melhoramentos urbanos, constituindo-se em parte da dinâmica econômica do município e 

mesmo da Região Norte Fluminense sobre a qual o mesmo ocupava historicamente posição de 

destaque. Cabe ressaltar aqui a instalação, na cidade, da Cia Syndicate – empresa inglesa 

contratada para o tratamento de água e esgoto.  

Na década de 1920, o comércio atacadista de açúcar se destaca em Campos e, com 

tal expressividade, que, segundo Alves (2009), a cidade presencia a expansão de inúmeros 

escritórios destinados à compra e venda do produto em grande escala. Do mesmo modo, 

surgem com grande força, neste período, firmas de representação de maquinários importados 

com vistas a oferecer os seus produtos às usinas que gradativamente iam se estabelecendo nos 

circuitos econômicos da Região Norte Fluminense, tendo em Campos dos Goytacazes o seu 

maior expoente.  

Nesta conjuntura de prosperidade econômica, o município assume, efetivamente, 

posição de “vitrine” da região Norte Fluminense e, igualmente, de cenário dos interesses de 

uma elite apegada à tradição para quem a produção do espaço urbano deveria constituir-se 

como uma extensão de suas propriedades privadas (ALVES, 2009, p.117). Nesta 

racionalidade, encontra terreno, a arquitetura modernista. 

 

A arquitetura modernista 

 

Puglia (2011, p.42) assevera que, a partir da década de 1950, as construções 

arquitetônicas da cidade de campos refletem a influência do modernismo cujos testemunhos 

tiveram sido dados pelas obras conduzidas pelo arquiteto Jofre de Oliveira Maia. Ainda, 

segundo o autor, o conjunto arquitetônico que caracteriza a espacialidade urbana campista 

deriva, inexoravelmente, dos ideais de progresso e de modernidade, demonstrando que, de 

modo geral, 

O século XX definiu modernidade em todos os planos considerados vitais na 

organização social, enfatizando a conotação de progresso que, por sua vez, 

significou: na economia, a passagem do artesanato para a indústria e a incorporação 
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da racionalidade como princípio fundamental da produção; na política, substituição 

da monarquia pela república; na mentalidade, novos hábitos em função de 

progressos materiais, sua formulação enquanto disciplina para ordenação racional do 

espaço habitado (NOGUEIRA, 2000, p.14 apud PUGLIA, 2011, p.42). 

 

Puglia (2011, p.43) reitera que as obras de tão renomado arquiteto refletem a unidade 

entre arte, ciência e indústria em Campos dos Goytacazes, sobretudo, no período 

compreendido entre 1949 e 1963, de modo que: 

O legado de Jofre Maia se torna ainda mais importante, por ser um divisor de águas 

na arquitetura local, trazendo, no seu bojo, novos conceitos, não só como 

implantação e partido arquitetônico, orientação de insolação, mas, sobretudo, na 

questão estética e elaboração de fachadas, incorporando novas soluções e elementos 

construtivos, como brise soleil, pergolados, janelas de guilhotina com peso, telhado 

em uma só água, dentre outras inovações.” (PUGLIA: 2011, p.56) 

 

Este modelo arquitetônico se fez presente, de modo bastante expressivo, no bairro 

Parque Tamandaré – bairro que se institucionaliza a partir da década de 1950, como resultado 

da expansão da malha urbana do município de Campos dos Goytacazes no sentido Oeste. 

Dentre os exemplos citados por Puglia (2011, p.53), deste estilo arquitetônico, estão 

o Abrigo Monsenhor Severino, de 1950; o Edifício Comercial Banco Predial, de 1962; o 

Hotel Planície, o Tênis Clube de Campos e o Estádio de Futebol Godofredo Cruz, sede do 

Americano Futebol Clube – estes últimos, de 1963, mas também algumas residências. 

A figura seguinte retrata o Asilo Monsenhor Severino, localizado na Avenida José 

Alves de Azevedo, nº. 453-457, no Parque Rosário, em funcionamento até os dias atuais.  

 
Figura 13: Asilo Monsenhor Severino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: Fachada do Abrigo Monsenhor Severino 

 

 

 

Fonte: http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2015/07/asilo-promove-arraia-para-tentar-pagar-divida-

de-r-1-milhao-em-campos.html. Acesso em: 28 abr. 2018. 
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A figura 14 retrata o Edifício Comercial Banco Predial, situado na Avenida Sete de 

Setembro, nº. 505, Centro. 

 

Figura 14: Edifício Comercial Banco Predial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo de José Luís Maciel Púglia (ênfase em círculo vermelho no entorno do edifício: adaptação da 

autora) 

 

 

Abaixo, observa-se a fachada do Tênis Club de Campos, localizado na Rua Barão de 

Miracema, nº 274 (também em funcionamento), Centro, deixando ver, ao fundo, o processo 

de verticalização do seu entorno, sobretudo, nos bairros Parque Pelinca e Tamandaré. 

 

Figura 15: Tênis Clube de Campos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.google.com.br/maps. Acesso em: 28 abr. 2018. 

https://www.google.com.br/maps
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A figura 16 apresenta o Estádio de Futebol Godofredo Cruz, equipamento urbano 

inaugurado parcialmente em 1954, localizado até então, na Avenida 28 de Março, 

encontrando-se, hoje demolido em contextos de verticalização do bairro Parque Tamandaré, 

onde o mesmo se situava. 

 
Figura 16: Sede do Americano Futebol Clube (Estádio Godofredo Cruz), já demolido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.folha1.com.br/_conteudo/2013/09/esporte/612097-americano-estadio-godofredo-cruz-esta-

mais-proximo-de-ser-demolido.html. Acesso em: 28 fev. 2018. 

 

Na figura 17, pode-se observar uma residência unifamiliar, de padrão horizontal, em 

estilo arquitetônico modernista. Este tipo de residência marcou presença em bairros nobres da 

cidade, expressando um novo conceito de modernidade e de padrões de moradia. 
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Figura 17: Residência situada na Rua José do Patrocínio, nº 49 (construção de 1954) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Acervo: José Luis Maciel Puglia. 

 

Entre as edificações de estilo arquitetônico modernista, elenca-se, também, a 

Biblioteca Municipal, mais conhecida como Palácio da Cultura (1963), localizada na Rua 

Alvarenga Filho, Centro, de autoria do arquiteto Francisco Leal, seguidor do legado de Jofre 

Maia (PUGLIA, 2011, p.55) – Hoje, infelizmente, em completo estado de abandono. 

 
Figura 18: Fachada do Palácio da Cultura (Sede atual da Fundação Jornalista Oswaldo Lima) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://editoraessentia.blogspot.com.br/. Acesso em: 28 abr. 2018. 

http://editoraessentia.blogspot.com.br/
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2.4 – Intervenções e planos urbanísticos no alinhamento entre os interesses públicos e 

privados 

 

De acordo com Freitas (2011, p.35) as cidades coloniais brasileiras possuíam, entre 

seus aspectos indesejáveis, odores, construções irregulares, ruas estreitas e sem iluminação. 

Em Campos dos Goytacazes, acrescentava-se a tudo isso, a existência de locais alagadiços, 

pantanosos (em decorrência da própria geografia da região), além dos problemas oriundos dos 

transbordos do Rio Paraíba do Sul como demonstra, a figura 19.  

 

Figura 19: Cheia do Rio Paraíba do Sul no ano de 1943 

Fonte: http://wilsonheidenfelder.blogspot.com.br/2010/07/fotos-antigas-de-campos-dos-goytacazes.html. Acesso 

em: 22 abr. 2018
16

 

 

Junto às enchentes, grassavam as epidemias. O centro da cidade passa a ser então 

percebido como o local da sujeira, das doenças e de todo o tipo de incômodo.  

                                                           
16

Ressalta-se que, embora a figura 20 retrate uma enchente ocorrida em 1943, tal situação era uma constante 

desde os primórdios da edificação da urbe campista, tendo sido sanada com a construção do dique de proteção 

do Rio Paraíba em momentos de intervenções e reformas urbanísticas, como as previstas pelo Plano Saturnino 

de Brito, de 1902. 
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Este estado de coisas se configurará como justificativa para as primeiras intervenções 

urbanísticas, no município, sob égide do “sanitarismo redentor” e excludente, como advogam 

Faria (2005, p.07) e Alves (2009, p.51).  

O fato é que imbuída de todo o discurso positivista do século XIX que a embasava, 

esta corrente ideológica se levanta não apenas contra doenças, calamidades e epidemias 

diversas, mas, sobretudo, como forma de “embelezar” o centro da cidade, o que passava, 

necessariamente, pela demolição dos cortiços e casas de cômodo, assim como, pela expulsão 

de indivíduos indesejáveis das áreas centrais da urbe campista. Este é o momento em que os 

proprietários de terras, ricos usineiros e comerciantes começam a reivindicar o centro da 

cidade não apenas como um espaço para os seus negócios, mas também, para a residência de 

suas famílias. 

Segundo Alves (2009) é, neste contexto, que é chamado a Campos, no ano de 1837 – 

por iniciativa da Câmara Municipal (enquanto instrumento de defesa dos interesses das elites 

locais) -, o engenheiro Henrique Luiz de Niemeyer Bellegarde para iniciar as obras de 

saneamento e de melhoramentos urbanos, de modo que: 

 
Ao chegar, o Engenheiro Bellegarde iniciou o levantamento das condições da cidade 

e arredores. Propôs reformas em alguns edifícios urbanos mais importantes para o 

atendimento das necessidades públicas, além da construção de outros. Deu 

continuidade à construção da muralha do Paraíba, obra iniciada pelo Brigadeiro 

Antonio Eliziario de Miranda e Brito, visando defender a cidade das sucessivas e 

constantes enchentes. Buscou, assim, proteger a cidade das águas do rio e da 

presença das calamidades. (ALVES, 2009, p.86) 
 

A figura 20 representa o mapa executado por este engenheiro que, de acordo com 

Prata (2018, p.08), é o primeiro registro cartográfico do núcleo urbano de Campos dos 

Goytacazes, datado de 1837, no qual se pode observar a sua conformação ditada pelo rio 

Paraíba, crescendo em direção ao sul e acompanhando os limites da estrada que interligava 

Campos a Macaé.  
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Figura 20: Recorte da “Carta Corographica
17

 da Provincia do Rio de Janeiro[...]”, Bellegarde (1837) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Arquivo Digital da Biblioteca Nacional (Extraído de PRATA. Inclusive com as adaptações assinaladas 

em vermelho). 

 

Faria (2006, p.81) observa que nas intervenções urbanas ocorridas em Campos, na 

segunda metade do século XIX, é nítida a preocupação do poder público com ações 

direcionadas à circulação e ao progresso. Tal assertiva adquire consistência ainda maior 

quando, de acordo com a autora, o relatório Bellegarde demonstra, claramente, a preocupação 

do engenheiro com as “articulações entre as cidades e entre estas e seus territórios” (Idem), e, 

nesta vertente, cuidando para assegurar as vias de comunicação entre os territórios que 

compunha o Norte Fluminense e Niterói, então capital da província, o que, segundo a autora, 

abriu margem para que se estabelecessem as bases para “a configuração da nascente rede 

urbana “ na região. 

É, Nesta via analítica, que se dá o início da construção do Canal Campos – Macaé, 

visando, entre outros fatores, abrir um campo de escoamento para a produção ao nível do 

brilhantismo econômico da região.  

                                                           
17

Segundo Prata, entende-se por Carta Corográfica aquela que retrata a geografia terrestre de uma dada região. 
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Nisto, analisa Alves (2009, p.88) que Campos se projetava no contexto econômico 

regional (e nacionalmente) de forma ímpar. E, mais: após as intervenções espaciais urbanas 

previstas na Planta Bellegarde, a cidade que antes se caracterizava por ruas estreitas, carente 

de pavimentação, lamacentas e sem iluminação, sobretudo em suas áreas centrais, vê-se, após 

tais melhoramentos, ainda como maior dinamismo comercial. 

 

Figura 21: Obras de abertura do Canal Campos – Macaé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://camposfotos.blogspot.com.br/2011/01/canal-campos-macae.html?m=0. Acesso em: 29 abr. 2018. 

 

Contudo, as condições sanitárias ainda não se aproximaram do desejável: a cidade 

continuava pestilenta não só devido a sua tipografia, marcada pela presença de brejos e áreas 

pantanosas, mas também pela precariedade das condições de limpeza da cidade, dentre as 

quais se pode mencionar a variedade de lixos ou rejeitos que eram atirados ao Rio Paraíba, 

pela baixada da Rua do Ouvidor, junto às lagoas do Curtume e do Vigário (ALVES, 2009, 

p.86). 

Neste contexto, surge o Engenheiro Américo Pralon, nomeado para a Câmara de 

Campos em 1842. É então elaborado, para a cidade, um projeto de melhoramentos que passa 

pela abertura de novas ruas e praças, além da continuidade das obras de contenção das cheias 

do Paraíba, iniciadas por Bellegarde. Ainda assim, continuam a grassar pela cidade epidemias 

de febre amarela, cólera e varíola, sobretudo, nas décadas de 1850/1860, vitimando grande 

parte da população e “levando os comerciantes a tomarem medidas profiláticas, instituindo os 

http://camposfotos.blogspot.com.br/2011/01/canal-campos-macae.html?m=0
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‘quarteirões de quarentenas’, além de exigirem da Câmara posturas proibindo o despejo de 

lixo nos portos fluviais da Beira-Rio (ALVES, 2009, p.87). 

Tal situação leva o médico sanitarista Francisco Portela a defender a urgência da 

oferta de serviços de esgoto e de abastecimento de água para a população, por parte do poder 

público, o que só se efetiva em 1887 pela concessão dos mesmos a Campos Syndicate Limited 

C. (ALVES, 2009, p.88). 

A última década do século XIX é, na análise de Alves (2009, p.88), um momento de 

grandes transformações urbanas em Campos, principalmente entre os anos 1890 e 1894, já 

que para além das questões de ordem sanitária e de uma cidade limpa, surge também ações 

em prol da construção de uma cidade moderna, já que se discutia a retomada de um projeto de 

capitalidade para a cidade , um desejo presente ainda nos tempos do Brasil Império. Assim, 

obras marcaram a cidade: 

 
[...] as melhorias na Praça S. Salvador; as reformas no matadouro, em nome da 

higienização; o nivelamento das ruas Voluntários da Pátria e do Leão, pontilhadas 

de casas e casebres; a pavimentação da Av.Beira-Rio e a derrubada de velhos 

casarões – eis a expressão de uma cidade chique, próspera, em condições de ser a 

sede da capital do Estado do Rio de Janeiro. A Comissão de Obras da Câmara, em 

nome da saúde e do embelezamento da cidade, alargou a rua 7 de Setembro desde o 

Largo das Verduras até a rua do Ouvidor, dando-lhe uma largura de 60 palmos e 

proibiu a construção (ou reconstrução) de edifícios fora das normas estabelecidas. 

Prédios e terrenos foram desapropriados em nome do progresso. Surgiram novas 

ruas. A 13 de Maio recebeu novo calçamento, mais adequado à sua importância 

comercial. (ALVES, 2009, p.89) 

 

Segundo a autora, o tecido urbano se expande a partir de dois eixos de crescimento: 

de um lado, se dá a ocupação da área central, espaço nobre no qual passam a coexistir casas 

comerciais e residências; de outro, o alargamento dos subúrbios. 

A figura 22 mostra a execução de obras na área central da cidade, onde se chama 

atenção para o denso crescimento urbano do município no final do século XIX, assinalando o 

centro como um local de moradia num nexo de apropriação do espaço urbano pelas classes 

mais abastadas ou hegemônicas. 
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Figura 22: Obras executadas, na Rua Direita, no ano de 1879 (Fotógrafo: Guilherme Bolckau / Acervo: 

Leonardo da Silva Vasconcelos) 

Fonte: http://www.dezenovevinte.net/artistas/foto_campos.htm. Acesso em: 29 abr. 2018. 

 

Pohlmann (2003, p. 79) afirma que as ações do poder público, no intuito de combater 

as doenças e acabar com os supostos focos das mesmas, assumia, mesmo de modo velado, um 

posicionamento que, através das intervenções urbanas, abria margem para as intenções dos 

grupos imobiliários locais. Nisto, cita Freitas (2011, p.59) que tais grupos “viam na produção 

de imóveis destinados à habitação e aos pontos comerciais uma atividade lucrativa para a 

reprodução do capital, configurando, portanto, um viés rentista de produção de moradia”. 

A este respeito, Pohlmann (2003), enfatiza: 

 

Luiz Sobral realizou a retirada dos cortiços da área central considerando a crescente 

pressão dos grupos imobiliários e os interesses dos grupos empresariais atentos às 

oportunidades de investimentos, desapropriando prédios insalubres e terrenos da 

zona de utilidade pública. Isto gerou uma valorização do solo urbano, 

principalmente na área central da cidade, ocasionando uma mudança no estilo 

arquitetônico, na morfologia social e urbana, como também nas representações e 

práticas culturais. Paralelamente às obras públicas de infraestrutura (instalação de 

água, esgoto, iluminação e alargamento de ruas), iniciou-se a ocupação deste espaço 

por casas comerciais de luxo, cafés, teatros e nas adjacências desta área, começaram 

a ser construídas as edificações da burguesia, dos intelectuais e dos profissionais 

liberais que faziam parte da elite social campista (POHLMANN, 2003, p.79) 

 

http://www.dezenovevinte.net/artistas/foto_campos.htm
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Assim, a autora considera como expressivas as obras direcionadas à Praça São 

Salvador, como também as incididas no eixo de intercepção entre as ruas 7 de setembro e 

Treze de Maio, reforçando a imagem do centro da cidade como local propício para as 

atividades econômicas e  de demais interesses das classes mais abastadas. É, nesta conjuntura, 

que se dão o alargamento das ruas 21 de Abril, Sete de Setembro e Constituição (hoje Alberto 

Torres); a renovação de edifícios importantes e a construção de outros prédios nas décadas de 

1910 e 1920 como registram Faria (2001), Pohlmann (2003) e Alves (2009). 

Agora sim, torna-se evidente o início de um processo de segregação do espaço 

urbano campista uma vez que, a partir destas intervenções, ambulantes, pobres, andarilhos 

passam a ser obrigados a deixarem as áreas centrais, buscando nos subúrbios - áreas 

periféricas subequipadas – seus novos locais de moradia (FREITAS, 2011, p.59). 

 

Figura 23: Reformas na Avenida Beira Rio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Um Pedaço de Terra Chamado Campos - livro de Jorge Renato Pereira Pinto. Disponível em 

http://camposfotos.blogspot.com.br/2011/03/. Acesso em: 29 abr. 2018. 

 

A figura acima (F.23) demonstra nuances de intervenções urbanas, retratando a 

Beira-Rio de modo asseado, arborizado, com linhas de bonde, num esforço de construção de 

uma cidade limpa e moderna. 

No ano de 1902 o então Presidente da Câmara, Benedito Pereira Nunes, no afã de 

fazer de Campos a capital do Estado do Rio Janeiro, solicita ao engenheiro sanitarista 

Francisco Saturnino de Brito, “um plano de saneamento e de remodelação do espaço urbano” 

(ALVES, 2009, p.83) para que, dotando a cidade de ares de progresso, a mesma pudesse ser 

projetada no cenário político em nível nacional. 

http://camposfotos.blogspot.com.br/2011/03/


85 

Benedito Pereira Nunes que, também era integrante da Associação Comercial, 

postulava, sobretudo, que o desenvolvimento comercial ficaria extremamente prejudicado 

com a persistência de quadros insatisfatórios de higiene, somados às características 

geográficas locais e à ruas tortuosas, sem ventilação e pouco arborizadas, contendo cortiços, 

numa conjugação de fatores que propiciavam a incidência de epidemias. 

De acordo com Alves (2009, p.100-101), no relatório de Saturnino de Brito, 

constavam como imperiosas: I. A salubridade do lar doméstico; II. Ações do poder público 

em relação ao abastecimento de água, serviço de esgoto e coleta do lixo; III.  Intervenções na 

estrutura física do espaço urbano. Neste contexto, 

 

[...] o novo projeto abrangia o espaço urbano que se estendia dos Hospitais de 

Isolamento ao Matadouro, compreendendo a faixa de subúrbio, entre a estrada do 

Capão e a AV. Visconde do Rio Branco, até as comportas. Na margem esquerda do 

Paraíba, atingia Guarulhos, seguindo a estrada até confrontar com o matadouro. 

Abarcava ainda a área compreendida pelo prolongamento da estrada do Beco, até a 

fazenda do mesmo nome e, mais as estradas que vão ter à Usina do Queimado. A 

zona urbana ficava limitada numa faixa de 10.500m, com muitos terrenos baldios 

(ALVES, 2009, p.101). 

 

Alves (2009, p.105-106) observa que a velha estrutura urbana, em nome do 

progresso e da modernização, ia desaparecendo. Até mesmo a figura do mestre de obras era 

gradativamente substituída pela do arquiteto que, com traçados precisos, “projetava a nova 

moradia com o almejado conforto e segurança higiênica, tão ao gosto da elite dominante, que 

buscava usufruir da ‘última moda’”. Ainda, nesta vertente analítica, a autora aponta um viés 

preconceituoso e, portanto, excludente, no qual se assentara a remodelação do espaço urbano 

campista que, visava primordialmente a disciplina sobre aspectos de asseio doméstico das 

famílias proletárias, muitas das vezes, responsabilizadas pelas desordens urbanas. Além disso,  

 

Derrubando ou reformando os casebres e impondo regras de convivência a seus 

habitantes, o poder público procurava sustentar a execução do plano urbanístico. A 

ação regeneradora estendia-se, ainda, aos mendigos e vagabundos, através da 

fundação de uma Liga Humanitária, sob a direção da iniciativa privada, destinada a 

afastá-los das ruas, apelando para a caridade ou, no caso de resistência, para a 

violência policial (ALVES, 2009, p.105). 

 

O poder público, inclusive, garantiu a viabilização dos planos urbanísticos através da 

revisão do Código de Posturas, afastando do centro da cidade vendedores ambulantes e tudo o 

mais que destoasse da modelagem de uma cidade moderna, “de incontestável importância 

cultural, comercial e política e, portanto, possuidora de credenciais que a legitimavam como 
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centro da política fluminense” (ALVES, 2009, p.105). Na figura 24, é representada a Planta 

de Campos, de autoria do Engenheiro Francisco Saturnino de Brito. 

 

Figura 24: Planta de Campos, de 1903, na qual se pode observar a inclusão de Guarulhos (margem esquerda do 

Rio Paraíba) no Plano de Saneamento (adaptação, em vermelho, da autora) 

 

Fonte: Oliveira (2012, p.23). 

 

Alves (2009, p.77) apregoa a importância, para o município campista, da Associação 

Comercial, fundada em 11de agosto de 1891, uma vez que tal entidade tenha se voltado para a 

promoção de ações que visassem ao desenvolvimento do comércio, tornando-se um 

importante centro de decisões políticas, o que, por sua vez, traduzir-se-á como um centro 

alavancador das reformas urbanas, pari passu ao desejo de fazer do município a capital do 

Estado do Rio de Janeiro. Tanto assim que: 

 

No período de 1890/1930, a Associação Comercial vai exercer notável influência 

política e social em Campos. Através de seus representantes na Câmara Municipal e 

por meio da imprensa, defendeu projetos de melhoramentos urbanos. Propostas são 

enviadas à Câmara, no sentido de viabilização de reformas que resultariam no 

embelezamento da cidade. Já não cabia a continuidade de uma imagem urbana 

rústica e provinciana. Era preciso incorporar à cidade os símbolos do progresso. 

(ALVES, 2009, p.77) 

 

A Associação Comercial por meio de seus representantes na Câmara Municipal e, 

através da influência que exercia sobre a imprensa campista, passa a demandar projetos de 

melhoramentos urbanos, os quais visavam, antes de tudo, “a disciplinarização das camadas 

populares por meio da imposição de normas e valores mais adequados aos interesses 

capitalistas daquele momento.” (ALVES, 2009, p.78)  
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O Plano entregue à Câmara em 1903 possuía, diferentemente de seus predecessores, 

o fato de preconizar o traçado de “uma nova geografia urbana” mais adequada ao 

desenvolvimento econômico da região (ALVES, 2009, p.95), tanto assim, que respaldava-se 

em três plataformas: formulação dos problemas da cidade, reconhecimento de reciprocidade 

nas relações entre o Município e a cidade e na visão do saneamento associado aos aspectos 

sociais e morais. De tal sorte que: 

 

Articulando urbanismo com exigências higiênicas, Saturnino de Brito partiu da 

cidade como organismo; a cidade de corpo são e belo, sujeita à intervenções 

permanentes, sistemática e global, a sua transformação como fator de progresso 

econômico e de uma nova ordem social. Observou a necessidade de se educarem as 

populações dentro dos princípios consagrados da higiene. Segundo ele, a erradicação 

das epidemias não se daria em hospitais, sanatórios e, sim, reformando as habitações 

populares. (ALVES, 2009, p.94) 

 

Depreende-se, a partir do exposto que, a pobreza, dentro da ideologia do capital, 

jamais houvera sido uma prioridade a ser solucionada (ou, no mínimo, amenizada). O que se 

vê é o vilipêndio para com as classes socioeconomicamente desfavorecidas tidas como uma 

questão a ser “manobrada”, “invizibilizada”, afastada, portanto, do convívio com aqueloutros 

para os quais efetivamente tiveram sido pensadas as projeções e os traçados das ruas e dos 

edifícios, a ambiência cultural das praças, dos cafés e dos clubes e a sociabilidade, por fim, 

que tem no modo de vida urbano sua razão de ser. 

De acordo com Alves (2009), alguns segmentos da elite campista se fortalecem, 

ainda mais, com a ascensão de Nilo Peçanha à Presidência da República - político campista 

que, ascendera ao cargo, por ocasião da morte de Afonso Pena, em 1909, em cuja chapa era 

vice. O niilismo, corrente político-ideológica apoiadora de Nilo Peçanha, era forte na região.  

Francisco (2009, p.44) acrescenta que não se deve perder de vista que grande parte 

dos melhoramentos urbanos verificados entre fins do século XIX e início do século XX são 

provenientes das atividades açucareiras. Para tal, faz menção à IV Conferência do Açúcar, 

realizada em Campos dos Goytacazes, na qual ficou estabelecido pelos usineiros que 2,5% do 

valor de cada saco de sessenta quilos do produto seriam direcionados às obras de 

melhoramentos urbanos. 

Dois anos antes, portanto, em 1911, é inaugurado o obelisco na Avenida XV de 

Novembro como símbolo do progresso e da modernização da cidade para o que, fora de 

fundamental importância, os recursos financeiros provenientes dos usineiros. 

Faria (2005, p.07) observa que a partir do Plano Saturnino de Brito estabelece-se, 

inquestionavelmente, uma desigualdade socioespacial no município de Campos, uma vez que 
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das modificações incididas na cidade deriva o sobrevalor da terra urbana, com ações públicas 

voltadas para a racionalidade burguesa de progresso e de desenvolvimento, ao passo que as 

áreas periféricas continuavam desassistidas pelo poder público, e, consequentemente, 

ocupadas de forma desordenada pelas populações pobres que, segundo a autora, se 

caracterizavam, entre outros aspectos, pelo afastamento em relação ao núcleo central, 

destinadas à edificação de hospitais de isolamento, cemitérios, presídios e matadouros.  

Faria (2005, p.08) observa que as décadas de 1920 / 1930 trazem, no âmbito dos 

melhoramentos urbanos, a continuidade das questões higienistas, a preocupação com o 

embelezamento e com a ampliação dos espaços centrais da cidade, como os principais fatores 

de justificação das intervenções.  

Enfatiza, a autora, que, neste momento, se dá a expansão da cidade no sentido oeste, 

tendo em vista os investimentos direcionados a alguns equipamentos urbanos daquela região, 

como a construção da Praça do Liceu, o alinhamento da rua Alberto Torres, a construção da 

Estrada de Ferro Leopoldina e linha de bonde ligando o centro à Estação. Ademais, FARIA 

(2005) considera a própria topografia do lugar como um elemento de valorização espacial, 

posto que, por ser uma região mais alta, não sofria as consequências das enchentes do Rio 

Paraíba, constituindo-se, em si mesmo, como um espaço dotado de amenidades. É ali que 

surge o bairro Jardim Maria de Queiróz, entre outros, reconhecidamente nobres e sofisticados, 

como o bairro Parque Tamandaré. 

Na década de 1940, o interventor do Estado do Rio de Janeiro, Amaral Peixoto, 

solicita aos arquitetos urbanistas Jerônimo e Abelardo Coimbra Bueno e do arquiteto e 

urbanista francês Alfred Agache, um novo plano de  remodelamento para a cidade de Campos 

dos Goytacazes, entrando, deste modo, em operação, o Plano Coimbra Bueno / Alfred Agache 

de 1944 (OLIVEIRA, 2012, p. 30). 

De acordo com Oliveira (2012, p.31), o Plano Coimbra Bueno / Agache tornou-se 

um marco para a municipalidade tanto no que concerne ao renome destes profissionais, mas 

também pela qualidade de seus trabalhos, colocando-se por muito tempo como plataforma na 

qual foram orientados planos posteriores de intervenções ou reformas urbanas. 

Assim, na divisão urbana de Campos, o referido plano delimitou o “quadrilátero 

Central”, evidenciando a aspiração de: 

 
[...] uma nova ordem urbana: o centro da cidade é redefinido como o quadrilátero 

compreendido entre as ruas Barão de Miracema (antiga São Bento), Tem. Cel. 

Cardoso (antiga Formosa), Mal. Floriano (antiga Rua do Ouvidor) e o Rio Paraíba 

do Sul. Prevê áreas para futura expansão da cidade com o planejamento de novos 

bairros. Em seu projeto, uma parte de Guarus é, finalmente, integrada à cidade; os 
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bairros periféricos ditos “abandonados”, como o Turf, o Saco e Matadouro são 

integrados à zona urbana. Os limites da cidade são estabelecidos, marcando a 

diferença entre a zona urbana, suburbana e rural (FARIA, 2000, p.12). 

 

 

Faria (2005, p.11) considera que, embora o Plano de 1944 não tenha sido aplicado 

em sua totalidade, sua relevância consiste em ter dotado a cidade não apenas de 

embelezamento, mas, de igual maneira, de funcionalidade, orientando, inclusive, o 

crescimento da mesma no sentido das periferias. 

Neste mesmo sentido, Oliveira (2012, p.32) reitera que o Plano mencionado, 

representa o mais detalhado estudo sobre a cidade de Campos, perpassando a questão 

higienista e culminando numa compreensão histórica e geográfica da cidade, refletindo, ainda, 

a influência das ideologias vinculadas ao progresso e à modernidade em voga na produção das 

cidades europeias de então.  

De acordo com Oliveira (2012, p.39), o remodelamento urbano de Campos dos 

Goytacazes preconizado pelo Plano Coimbra Bueno / Alfred Agache, de 1944, complementou 

a orientação higienista contida no Plano Saturnino de Brito, de 1902, além de estabelecer uma 

divisão espacial da cidade, a partir da margem direita do rio Paraíba do Sul que, 

 

pela avenida que acompanha as margens do canal Campos – Macaé, antiga Beira – 

Valão, hoje Avenida José Alves de Azevedo, interligando-a através do traçado da 

Avenida Nilo Peçanha à rodovia Amaral Peixoto que dá ligação de Campos com 

Niterói, então capital do estado, dando-lhe acesso pela avenida XV de Novembro, 

que acompanha a margem direita do Paraíba no quadrilátero central. O Passeio 

Municipal, hoje Avenida 28 de Março, que vem do primeiro traçado feito por 

Pralon, depois, por Saturnino de Brito, expandida no alinhamento da Via Férrea em 

direção da baixada, ganha alinhamento ainda mais largo e se estende no Plano dos 

Bueno / Agache até a Usina Santo Antônio e se constitui no principal vetor de 

expansão da cidade, integrando bairros até então isolados da malha central, como o 

Turf Club. Agache prolonga ainda o Passeio Municipal acima do canal Campos – 

Macaé, formando um arco no sentido oeste até a estação de ferro da “The 

Leopoldina Railway Company Ltda”, que fazia a ligação ferroviária entre o Rio de 

Janeiro – Campos – Vitória, e conectando o prolongamento da Rua da Constituição, 

atual Alberto Torres, que partia da Praça do Santíssimo Salvador até a Estação 

Ferroviária do Saco. Subindo então da praça central, cortando a parte mais alta 

da configuração topográfica do tecido urbano, a Rua da Constituição que era, 

portanto, naturalmente mais salubre que os sítios mais baixos, cheios de 

alagadiços e lagoas, já concentrava as construções dos solares, das chácaras e 

mansões dos mais abastados, senhores de usinas, grandes proprietários rurais e 

comerciantes de atacados, e fechando o arco com o Passeio Municipal 

circunscreveu a zona da cidade onde se desenvolvem os bairros mais nobres, se 

instalaram os grandes colégios, o Fórum da Justiça, e loteamento de áreas de 

canavial dotados de infraestrutura moderna, com lotes que foram ocupados 

pela classe média alta, como o Parque Tamandaré, o Parque Pelinca e o Parque 

Maria de Queiróz, entre a rua da Constituição e a avenida XV de 

Novembro
18

(OLIVEIRA, 2012, p.39). 

 

                                                           
18

Grifo nosso. 
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Na figura 25, pode-se observar uma das consolidações do Plano de 1944 que foi a 

construção da Praça do Liceu – um equipamento urbano que, não apenas valorizou, mas que 

se traduziu como um dos vetores de urbanização do bairro Jardim Maria de Queiroz e 

adjascências.  

 

Figura 25: Remodelamento do Jardim do Liceu – Coimbra Bueno. 1944 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: OLIVEIRA (2012, p.14). 

 

 

Na figura abaixo (F.26) observa-se a Avenida XV de Novembro remodelada pelo 

Plano Coimbra Bueno / Pedro Agache, de 1944. É importante não perder de vista a construção 

de um espaço urbano projetado para atender às expectativas políticas, econômicas e 

socioculturais das classes hegemônicas.  

 

Figura 26: Avenida XV de Novembro, após remodelamento – Coimbra Bueno 

 
Fonte: OLIVEIRA (2012, p.14). 



91 

O Plano de 1944 também se voltou para o remodelamento da Beira-Valão, 

obedecendo a mesma lógica burguesa de produção e apropriação do espaço urbano. Na figura 

27, se vê o Jardim de Alá, como então era denominada aquela região. 

 

Figura 27: Jardim de Allá – Coimbra Bueno / Agache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OLIVEIRA (2012, p.15). 

 

Oliveira (2012, p.39) observa que na margem esquerda do rio Paraíba, o Plano de 

1944 insere o distrito de Guarus à malha urbana de Campos, sobretudo, através do traçado de 

largas avenidas alinhadas à atual Avenida Tancredo Neves com o “eixo de embocadura do 

canal Campos – Macaé”, mas, também por meio de uma moderna ponte interligando as 

Avenidas Tancredo Neves e José Alves de Azevedo, cujo objetivo era a integração de Guarus 

ao sistema viário da cidade.  

As décadas de 1950 e 1960 intensificaram a dualidade centro – periferia tanto pela 

não concretização in totum dos investimentos preconizados pelo Plano de 1944, como 

também pelo fato de que, neste período, observa-se um fenômeno de êxodo rural, pelo qual 

grande  número de trabalhadores deixam a zona rural e se direcionam ao espaço urbano 

campista, em busca de trabalho devido ao declínio das lavouras de café e do advento das leis 

trabalhistas no campo, o que resulta em ocupações  irregulares de moradias em áreas 

periféricas, dando início  ao processo de favelização do município (FARIA, 2005, p.03). 
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Diante destes fatores, a cidade passa a vivenciar, então, e, de fato, os dilemas decorrentes 

desta dualidade.  

Buscando corrigir os problemas que se apresentavam de modo visível no tecido 

urbano, sobretudo, em áreas carentes de infraestrutura, o então prefeito e arquiteto Raul 

Linhares elabora, em 1979, com base no Plano de 1944, o PDUC (Plano de Desenvolvimento 

Urbanístico e Territorial de Campos), cujo objetivo era promover o desenvolvimento físico e 

territorial urbano do município de Campos, considerando, para tal, a conjuntura 

socioeconômica, geopolítica e cultural do momento (FARIA, 2005, p.12). A Lei dos 

Perímetros Urbanos, a Lei do Zoneamento e Uso do solo, a Lei do Parcelamento do Solo e o 

Código de Obras foram criados com o objetivo de edificação do PDUC, sendo, pois, 

estendidas não somente às entidades públicas, mas também privadas (Idem). 

A década de 1980 avulta as irregularidades do tecido urbano campista em virtude, 

principalmente, da falência das usinas de açúcar, cujos trabalhadores, sem emprego e sem 

moradia, ao se dirigirem para a zona urbana em busca de outros meios de sobrevivência, 

contribuem, ainda mais, para o adensamento do processo de favelização já iniciado nos anos 

1950 / 1960, conforme já mencionado. 

Observa Faria (2005, p.12) que a consequência direta da não implantação, na íntegra, 

dos planos urbanísticos para Campos, principalmente, pela falta de intervenções mais 

incisivas nas áreas periféricas, resultou na continuidade e aprofundamento das contradições na 

espacialidade urbana do município, acentuando as dicotomias centro – periferia, ou ainda, as 

desigualdades socioespaciais no tecido urbano do município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. FORMAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA DO BAIRRO PARQUE TAMANDARÉ 

 

O bairro Parque Tamandaré se apresenta oficialmente conformado pelos seguintes 

logradouros e/ou Código de Endereço Postal (CEP), como demonstra o quadro abaixo: 

Quadro 3: Código atual de Endereçamento Postal do Parque Tamandaré 
Bairro Parque Tamandaré – Campos dos Goytacazes – RJ 

Rua CEP 

Travessa Alberto Ferreira 28030 – 100 

Rua Padre Alberto Romeu Pedruzzi 28030 – 140 

Rua João Sobral Bittencourt 28030 – 120 

Rua Doutor Siqueira – até 180/181 28030 – 131 

Rua Campos Sales 28030 – 050 

Rua Silva Jardim 28030 – 060 

Rua Nações Unidas 28030 – 030 

Rua Doutor Siqueira – de 182/183 ao fim 28030 – 130 

Rua Desembargador Álvaro Ferreira da Silva Pinto 28030 – 070 

Rua Atilano Crisóstomo 28030 – 040 

Rua Visconde de Inhaúma 28035 – 005 

Rua Marquês de Herval 28035 – 013 

Rua Marcílio Dias 28035 – 015 

Rua Ari Barroso 28030 – 530 

Rua Almirante Greenhalgh 28035 – 025 

Rua Pero de Góis 28035 – 040 

Rua Marechal Rondon 28035 – 035 

Rua Colatino Gusmão 28035 – 023 

Rua Almirante Wandenkolk 28035 – 033 

Avenida Dom Bosco 28035 – 003 

Travessa Ari Barroso 28035 – 620 

Rua Rodrigues Peixoto 28035 – 060 

Rua Comendador Bernardino Sena 28035 – 063 

Praça Cinco de Julho 28035 – 060 

Praça Almirante Tamandaré 28035 – 065 

Rua Silva Arcos 28035 – 050 

Rua Mariano de Brito 28035 – 055 

Rua Bruno de Azevedo 28035 – 045 

Praça Ari Barroso 28035 – 225 

Avenida Pelinca – de 58/59 ao fim 28035 – 053 

Fonte: dados disponíveis em http://buscacepapp.com. Acesso em 25 jan. 2018. 

Tabela criada e adaptada pela autora 

 

Legenda: 

          Mesmas ruas com CEPs diferentes 

          Diferentes ruas com o mesmo CEP 
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Como se pode verificar, o Código de Endereço Postal do Bairro Parque Tamandaré, 

não possui uma numeração específica, de modo que para algumas ruas existem diferentes 

CEPs, ou ainda, o mesmo CEP para mais de uma rua. 

 

3.1. A expansão da cidade no sentido oeste 

 

Sousa (2014, p.61) observa que na década de 1830 o entorno da área central da 

cidade era caracterizado pela existência de muitas chácaras (informação encontrada também 

em ALVES, 2009, p. 86) que se situavam nas diversas “estradinhas” - eram terrenos 

alagadiços, cortados por brejos com delimitações físicas, por vezes, imprecisas. Assim era a 

“Estrada do Queimado” que nas palavras do historiador: 

 

[...] actualmente são as movimentadas ruas João Gonçalves e Vicente Nogueira, 

onde está a maior praça de sports de Campos, ´Alliança F.C.’ Em 1835 era tão 

lastimável o seu estado que, por intransitável a Camara tomou alvitre de solicitar do 

fazendeiro Francisco da Silva Leite permissão para o público transitar pela sua 

estrada particular, a fim de se ver a salvo de perigos. A estrada do Queimado não 

terminava na entrada da rua São Bento, fronteiro a chácara do Dr. Caetano Pinheiro 

conforme conhecemos; ella prosseguia em sinuosa trajectoria até recortar o cercado 

de S. Francisco, indo terminar ao se juntar com a Travessa do Cabral – Estrada do 

Sacco. Eram várias as estradas com esse nome, uma serpeava acompanhando mais 

ou menos a rua da Constituição, num percurso que, com poucas variantes é hoje a 

rua Gil de Goés subia o Outeiro do Pinheiro (alto do Lyceu), contornava uma parte 

do palacete do Barão da Lagoa Dourada (Lyceu) e descendo em saracoteios até 

esbarrarar-se com a outra estrada do Sacco que vinha das Cóvas d’Areia, fazendo 

juncção em frente dos cannaviaes da Fazenda de São Caetano, a grande propriedade 

do Dr. CaetanoThomaz Pinheiro. Essa tão tortuosa estradinha desapareceu em vários 

trechos que foram dados em troca de outros terrenos, para a rectificação das novas 

ruas: Gil de Góes, Salvador Corrêa, Luis Sobral, etc.[...] (SOUSA, 2014, p.61)
19

 

 

A citação acima lança luzes sobre a conformação, numa vertente de expansão do 

espaço urbano campista, entre regiões que circundam o Colégio Liceu de Humanidades de 

Campos, localizado no Bairro Jardim Maria de Queiróz. Em alguns momentos, verifica-se que 

uma mesma rua pertence a mais de um bairro, já que há um entrelaçamento físico entre 

algumas áreas do Parque Pelinca, com os bairros Parque Dom Bosco, Tamandaré e Jardim 

Maria de Queiroz. 

É, pois, fora de dúvida, que a moradia também se constitua como um capital 

simbólico. O lugar reflete, outrossim, o poder aquisitivo e a proeminência política, mas 

também social dos que nele vivem. E, em consonância com a história política e econômica do 

                                                           
19

Horácio de Sousa é um memorialista campista que escreve sua obra sobre o primeiro centenário de Campos 

(1830 – 1930). Quando menciona “as movimentadas ruas João Gonçalves e Vicente Nogueira”, o faz na década 

de 1930, quando da publicação de sua obra (ver em referências bibliográficas). 
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município de Campos dos Goytacazes, o bairro Parque Tamandaré jamais fizera exceção a tal 

assertiva – prova disso, foram as reformas urbanísticas ocorridas no município que, por detrás 

das justificativas higienistas, estiveram destinadas a atender as demandas das elites do açúcar 

e do comércio num nexo de conforto e modernidade ansiados por tais segmentos e veiculadas 

por políticas públicas setorizadas nas transformações do espaço urbano entre o final do século 

XIX e o início do século XX (ALVES, 2007, p.105).  

Tais ações do poder público local, capitaneadas que foram, pelas camadas 

hegemônicas se alinhavam aos valores do então nascente estilo de vida burguesa,  os quais 

eram visíveis na paisagem e na concentração infraestrutural dos espaços urbanos 

monopolizados por tais segmentos sociais. Neste prisma, o bairro adquire, em suas origens 

mesmas, aspectos de autossegregação.  

Pereira (2008, p.151) pondera que, com o advento da indústria sucroalcooleira, novos 

grupos sociais surgem no novo cenário econômico: são eles “comerciantes, investidores, 

industriais, profissionais liberais, intelectuais e funcionários públicos” que, se auto-definem 

como porta-vozes das aspirações de uma burguesia que, de forma impositiva, imprime no 

espaço urbano campista os paradigmas da modernidade. Dito de outro modo, nesta 

conjuntura, “surge uma nova elite de caráter estritamente urbano, participando da produção de 

uma nova forma urbana, através de seus valores, escolhas e estéticas, necessidades e desejos” 

(Idem). Neste sentido, observa o autor que: 

 

[...] com o predomínio da forma de produção das usinas, o comando da vida cultural 

passa do meio rural para o meio urbano. Algumas usinas e fábricas foram erguidas 

próximas ao perímetro urbano, contribuindo para desenvolver o comércio e a 

urbanização da cidade. Há uma expansão urbana com a criação de novos bairros e 

construção de novos edifícios públicos. (PEREIRA, 2008, p.151) 

 

Nesta vertente, Pereira (2008) considera o patrimônio construído como a 

representação das aspirações da classe dominante registradas no tempo e no espaço, e, assim, 

ressalta que já destoando da antiga arquitetura colonial que havia marcado a cidade de 

Campos em conformidade com a sua formação histórica, o bairro Parque Tamandaré envereda 

por edificações cuja arquitetura - bastante influenciada pelo movimento modernista - traz 

consigo, residências horizontalizadas, de padrão unifamiliar – o que demonstra que não 

apenas as transformações incididas sobre o espaço, mas o próprio bairro em si, expressa as 

aspirações, bem como a base material que sustenta o poderio dos sujeitos que dele se 

apropriaram.   
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Nesta lógica, convergem os pensamentos de Alves (2009) e Faria (2005) sobre o fato 

de que o bairro Parque Tamandaré já surge elitizado, refletindo, pois, a hegemonia de 

determinadas classes sociais em detrimento de outras tantas, numa perspectiva histórico-

estruturalista das relações sociais de produção que, incutiram suas marcas muito 

profundamente, em Campos dos Goytacazes, enquanto polo econômico da Região Norte 

Fluminense desde os seus primórdios. 

Na figura seguinte (F.28), observa-se o mapa da configuração do espaço urbano 

campista, estando destacada em vermelho a área central definida pelo Plano de 1944, e, por 

conseguinte, chama-se atenção para a área destacada em verde escuro que representa as 

regiões próximas ao centro, dentre as quais, se encontra o bairro Parque Tamandaré, o qual 

acaba por se beneficiar “das melhorias implementadas pelo poder municipal” (ZACHI, 2012, 

p.84). 

 

Figura 28: Mapa demonstrativo da configuração do espaço urbano em Campos no padrão centro-periferia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FARIA, 2005. 

 

3.2. Da imbricação entre o antigo Parque Zulchner, o bairro Parque Dom Bosco e 

Parque Pelinca surge o bairro Parque Tamandaré 
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O Parque Zulchner 

A região onde hoje se localiza o bairro Parque Tamandaré, num passado bastante 

recente, conformava parte de uma avenida, assim como parte dois bairros cujos terrenos 

tiveram sido anteriormente pertencentes ao usineiro Julião Jorge Nogueira, proprietário do 

Engenho Central do Queimado (ou simplesmente, Usina do Queimado). 

Segundo Zachi (2012, p.117), as terras que pertenciam à Usina do Queimado eram 

tamanhas que compreendiam a extensa faixa que vai do atual bairro Julião Nogueira – 

“primeira fazenda de cana transformada em área urbana, a partir da Rua Cora de Alvarenga, 

parcelada na década de 1960” -  até Ururaí, rodovia BR 101 no sentido Rio de Janeiro. Abaixo 

seguem registros fotográficos das plantas  dos antigos terrenos, muitos dos quais resultantes 

do parcelamento de chácaras, que na década de 1950 compõem o novo bairro, isto é, o Parque 

Tamandaré. Este é, por exemplo, o caso do Parque Zulchner, cujos lotes seguem 

representados na mencionada planta. 

 

Figura 29: Planta original do Parque Zulchner (1952) e suas interseções com a Avenida e bairro Parque Pelinca e 

o Parque Dom Bosco 

 
Fonte: Arquivo da Secretaria de Obras e Urbanismo do Município de Campos dos Goytacazes. 

(Sinalizações e legenda adaptadas pela autora) 

 

Legenda: 

 

        Ruas do Antigo Parque Zulchner, hoje pertencentes ao bairro Parque Tamandaré 
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        Avenida Dom Bosco, estabelecendo limites com o Parque Zulchner 

        Avenida e Parque Pelinca, estabelecendo limite e encampada pelo Parque Zulchner 

        Terras de propriedade do usineiro Julião Jorge Nogueira 

 

Mostra-se factível, após análise minuciosa da presente planta, que, reside nesta 

imbricação de propriedades (chácaras, lotes e terrenos) e, sobretudo, em face do 

desmembramento dos mesmos, a explicação acerca de uma determinada imprecisão 

geográfica em relação aos limites do bairro Parque Tamandaré. 

As ruas assinaladas na planta com traçado na cor vermelha são: a Visconde de 

Inhaúma, Marechal Rondon, Marquês de Herval, Colatino Gusmão e Almirante Wandenkolk, 

todas pertencentes, na atualidade, ao bairro Parque Tamandaré. 

Nas pesquisas levantadas, a família Zulchner – proprietária das terras que configurou 

o bairro de mesmo nome - aparece em Sousa (2014, p.141) quando este se refere às “colônias 

amigas” que se estabeleceram em Campos no século XIX, povos estrangeiros, no qual o nome 

Zulchner consta entre os alemães que vieram para Campos. Encontramo-lo, igualmente, em 

Alves (2009, p.38) quando a autora se refere às casas comerciais de renome na cidade. 

 

O Parque Dom Bosco 

 

Os terrenos que constituem o bairro Parque Dom Bosco pertenciam à Família Julião 

Nogueira – dona da Usina do Queimado -, tendo sido doados pela mesma à Diocese de 

Campos. Como o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, atuante na educação campista desde a 

década de 1920, só admitia meninas, uma grupo de ex-alunas salesianas, resolve, requerer 

junto ao Bispo Diocesano Dom Antônio de Castro Mayer, um terreno para a construção de 

uma escola católica para meninos.  Na década de 1954, o Pe. Romeu Pedruzzi, com o apoio 

do citado bispo, cria uma comissão voltada para a construção do então futuro Colégio 

Salesiano. Surge, assim, o IDB (Instituto Dom Bosco Salesiano) na cidade de Campos dos 

Goytacazes, cuja pedra fundamental fora lançada no dia 15 de agosto do mesmo ano. Deste 

modo: 

O terreno então é passado, por meio de uma escritura de doação de uma área da 

Mitra Diocesana pela importante firma da época, a Julião Nogueira & Cia. A área 

que era prevista pelo Plano de Urbanização e Embelezamento da Cidade para a 
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localização de um estádio, passaria a sediar o Colégio Salesiano, presente em todo o 

mundo, que instalaria em Campos cursos completos de ensino.
20

 

 

A título de esclarecimento, os salesianos são uma ordem religiosa católica, fundada 

por Dom Bosco, que, dizia ter em São Francisco de Sales, a inspiração para as suas vocações 

religiosas.
21

 

 

Figura 30: Planta demonstrativa do surgimento do bairro Parque Dom Bosco (1955) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Arquivo da Secretaria de Obras e Urbanismo do Município de Campos dos Goytacazes. 

(Sinalizações e legenda adaptadas pela autora) 

 

Legenda: 

          Área demarcando os terrenos que conformariam o Instituto Dom Bosco (Salesiano) 

          Área já compreendida pela Escola Técnica Industrial (Atual Instituto Federal Fluminense – IFF) 

          Ruas pertencentes ao Parque Dom Bosco e, posteriormente, encampadas pelo bairro Parque  Tamandaré. 

 

                                                           
20

Disponível em www.salesiano.com.br (Não apenas a citação, mas também as informações sobre a doação do 

terreno. Acesso em 17 fev. 2018). 
21

Informação disponível em: www.missaosalesian.org.br. Acesso em 17 fev. 2018. 
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Após atenta observação da Planta do bairro Parque Dom Bosco (F.30), de 1955, é 

possível afirmar que dos desmembramentos das chácaras existentes naquela região, surgiram 

loteamentos, nos quais novas ruas despontam, conformando o bairro. Deste modo, tais ruas 

(destacadas em vermelho na planta), encontram-se hoje na condição de logradouros 

pertencentes ao bairro Parque Tamandaré – São elas: Rua João Bittencourt, Atilano 

Crisóstomo, Nações Unidas, Mariano de Brito, Dr. Siqueira e Pe. Romeu Pedruzzi. 

Interessante ressaltar que o próprio Sr. Zacarias Grossman, proprietário da chácara Paula 

Manhães que, uma vez desmembrada (como consta na Planta), resultou no loteamento do 

Bairro Parque Dom Bosco, tem o seu nome, em momento ulterior, registrado dentre os 

logradouros do bairro Parque Tamandaré. 

 

A Pelinca 

 

Sousa (2014) descreve a Avenida Pelinca como sendo a Antiga Estrada Cóvas 

d’Areia, dando conta de que: 

 
[...] No tempo da colonia chamou-se Estrada da Olaria, e houve tempo, pelos annos 

de 1887-1890 tinha muito movimento por causa da linha de bonds que ia até o 

portão da chácara do Chaves, (Pensionato), e ainda mais com o ter lá feito a sua 

chácara o Vigario Luiz Nobre Pelinca. Era o ponto dos passeios domingueiros 

aquella ‘chacara do Vigario’ tão decantada onde existia uma variedade de passaros e 

bichos, constituindo um minusculo jardim zoologico. Em 24 de fevereiro de 1888 

foi benzida uma bonita capella na chacara com a invocação de Nossa Senhora da 

Conceição. Com o desapparecimento da linha de bonds, do Pensionato e da chacara 

do Vigário Pelinca, desappareceu também a animação daquela avenida sem 

arvoredos... que, a partir da esquina da rua Voluntários da Pátria tem uma sequencia 

de perspectivas rusticas até alcançar a rua Bruno de Azevedo, no Sacco. Nesta Rua 

instalaram o ‘Radio Cultura de Campos’. (SOUSA, 2014, p.174) 

 

Depreende-se, a partir disso, que a Avenida Pelinca – que em alguns de seus trechos 

é, atualmente, identificada como rua e, em outros, assume status de bairro, já apresenta um 

simbolismo desde os fins do século XIX – lugar de passeio, de sociabilidade, de grande 

movimentação de pessoas.  

A citação acima parece refletir um saudosismo do autor, quando este se refere à 

“avenida sem arvoredos” que, pensado conjuntamente ao “desaparecimento da linha de 

bonds”, mas também do “Pensionato” sugere uma transformação na paisagem do lugar que, 

no recorte cronológico em questão, reflete o contexto de intervenções urbanísticas na cidade 

de Campos. Tanto assim que, ao término da citação, lê-se: “(...) nesta rua instalaram o ‘Radio 
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Cultura de Campos’” – sem dúvida, um equipamento urbano, dentre tantos outros, já 

edificados naquela região.  

Na figura abaixo (F.30), observa-se a Planta original do bairro Avenida Pelinca, sob 

responsabilidade de uma imobiliária local, a Imobiliária Vasconcelos, sobre a qual, 

curiosamente, na Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo, um risco à caneta parece 

sugerir a substituição do bairro Pelinca pelo Tamandaré. 

 

Figura 31: Planta do projeto de desmembramento, com fins de loteamento das terras que compunham as antigas 

chácaras da Avenida Pelinca e Passeio Municipal (1951) 

 
Fonte: Arquivo da Secretaria de Obras e Urbanismo do Município de Campos dos Goytacazes. 

(Sinalizações e legenda adaptadas pela autora) 

 

 

Legenda: 

         Ruas pertencentes ao antigo Parque Pelinca que, posteriormente, irão conformar o Parque Tamandaré 

 

          Área que atualmente conformam o Instituto Dom Bosco (Salesiano) e os terrenos onde existiu o antigo 

Estádio de Futebol Godofredo Cruz, demolido em 2014 

 

          Avenida 28 de Março 

 
           
 

         Terras de propriedade de Julião Jorge Nogueira, então dono da Usina do Queimado 
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Como sugere a Planta, o Parque Pelinca acabou por absorver partes dos Parques 

Zulchner e Dom Bosco, e, posteriormente, se desdobrando em parcelas de um novo bairro: o 

Parque Tamandaré
22

, como aponta a figura 32. 

 

Figura 32: Parte da Planta em que, perante o poder público, o Parque Pelinca se transforma no bairro Parque 

Tamandaré 

 
Fonte: Arquivo da Secretaria de Obras e Urbanismo do Município de Campos dos Goytacazes. 

(Recorte adaptado pela autora) 

 

De acordo com Pereira (2008, p.151) um bairro se define: 

 
[...] pela sua paisagem urbana, tipos de casa, idade e estilo da construção, disposição 

das ruas, por seu conteúdo social, nível de modo de vida de seus habitantes, sua 

função social, isto é, seu papel dentro do organismo urbano (residências, produção, 

comércio, administração, etc.) (PEREIRA, 2008, p.151). 

 

Nesta esfera, acrescenta que tais aspectos, definidores de um bairro, constituem-se, 

por si sós, em elementos que dão a ele individualização ou particularidade e, que basta apenas 

uma alteração em um destes aspectos para fixar o limite do bairro. Defende o autor que as 

especificidades contidas num bairro cria, em seus habitantes, um “sentimento coletivo, fruto 

de uma convivência que individualiza aquela região em relação às outras” (PEREIRA, 2008, 

p.151). Além disso, pondera que tais particularidades (ou individualizações) não obstam a 

relação do bairro para com a cidade, uma vez que este também possui elementos de caracteres 

mais gerais que “são comuns a todas às regiões e que independem dos espaços 

recortados”(Idem). 

                                                           
22

Faz-se necessário ressaltar que tais plantas foram acessadas pela autora no arquivo da Secretaria Municipal de 

Obras e Urbanismo e, que, lamentavelmente, as mesmas se encontram em estado de degradação. A forma como 

documentos de tamanha importância para pesquisadores e, também, para qualquer cidadão campista que esteja 

em busca de informações nelas contidas, é tratada pelo poder público explicita descaso, no mínimo, com a 

memória local. 
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3.3. Vetores de urbanização e concentração de infraestrutura e equipamentos urbanos 

 

Além dos melhoramentos urbanos citados por Faria (2005), contribuíram 

sobremaneira para a valorização da região a oeste da cidade, ainda que em tempos mais 

recuados, o lançamento da pedra fundamental do Hospital da Sociedade Portuguesa de 

Beneficência, lançada em 12 de setembro de 1852, na antiga Rua São Bento, hoje, Rua Barão 

de Miracema. É inegável também, neste viés, a importância do Instituto Dom Bosco (Colégio 

Salesiano) - que, entra em funcionamento no ano de 1959. Deve-se elencar aqui, de igual 

maneira, o CEFET – Centro Federal de Educação Tecnológica (atual IFF), que adquire 

terrenos no então Parque Dom Bosco, lá inaugurando suas novas instalações no ano de 

1942.
23

  

Os acima citados são estruturas ou equipamentos que valorizam o espaço urbano, 

agregando infraestrutura, conforto e bem-estar e, dialogando com a mobilidade urbana, uma 

vez que a partir dos mesmos, surgem novas demandas como a necessidade de 

desenvolvimento de redes de transportes que favoreçam a conexão entre o espaço 

concentrador destas estruturas e as demais regiões do tecido urbano. A expansão dos serviços 

de iluminação pública, da coleta de lixo, da pavimentação das ruas, entre outros, tem aí o seu 

nascedouro. O comércio também se expande. A terra passa a ser valorizada e, quem por elas 

pode pagar, começa a construir nela suas residências – eis um quadro empírico de 

urbanização.  

No caso do bairro Parque Tamandaré, a construção ali do Estádio de Futebol 

Godofredo Cruz, de modo inequívoco, se configurou como vetor de urbanização daquele 

bairro na década de 1950. 

 

3.4. O Estádio Godofredo Cruz – um elemento de individualização do bairro e de 

diálogo com a cidade: um estudo de caso 

 

De acordo com Arêas (1976, p.22), o time fundado oficialmente em 03 de maio de 

1914 ganha a sua “praça de esportes” ou sede efetiva – batizada pelo nome de Estádio 

Godofredo Cruz em homenagem a um de seus presidentes – no dia 24 de janeiro de 1954 após 

longas negociações entre o usineiro Julião Nogueira (então proprietário da Usina do 

                                                           
23

Informação disponível em: http://portal1.iff.edu.br. Acesso em: 18 fev. 2018. 

http://portal1.iff.edu.br/
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Queimado) a quem pertenciam as terras, onde o clube desejava edificar a sua sede, e, o seu 

presidente, o senhor Rubens Moll, de modo que: 

 

[...] O presidente Rubens Moll, comandou a grande batalha da compra dos terrenos 

que pertenciam ao usineiro Julião Jorge Nogueira e a construção daquela praça de 

esportes, juntamente com três grandes administradores que haviam sido eleitos 

como êle que, eram os vice-presidentes: Lenício Viana da Cruz, João Silvestre 

Ribeiro de Castro e Natalino Andrade. A compra dos terrenos foi excelente, pois o 

Americano pagou 500 mil cruzeiros e na construção, dispendeu a diretoria mais ou 

menos 1 milhão e 500 mil cruzeiros (ARÊAS, 1976, p.22). 

 

A figura 33 mostra o usineiro Julião Nogueira passando a escritura dos terrenos 

pertencentes à Usina do Queimado e adquiridas, por meio de compra, pela Diretoria do 

Americano Futebol Clube para a construção de sua sede esportiva. 

 

Figura 33: O usineiro Julião Jorge Nogueira, assinando a escritura dos terrenos vendidos ao Americano Futebol 

Clube para a construção do Estádio Godofredo Cruz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arêas (1976). 

 

Uma vez adquirido os terrenos que dariam lugar ao Estádio Godofredo Cruz, um 

elemento de individualização do bairro, a paixão pelo clube somada aos esforços e dedicação 

de jogadores, diretores, torcedores e colaboradores, tudo isso junto, segundo Arêas (1976): 

[...] Trouxe ao Glorioso Alvi-Negro do Parque Tamandaré, ano por ano, vitória por 

vitória, o Campeonato de Futebol Profissional da Cidade de Campos dos 

Goytacazes, em 1967; o BI, em 68; o TRI em 69; o TETRA, em 70; o PENTA, em 

71; o HEXA, em 72; o HEPTA, em 73; o OCTA, em 74 e, finalmente, o ÊNEA – 

CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPOS, em 1975 (ARÊAS, 1976, p. 8). 
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É, portanto, fora de questão, o quanto de memória, de vínculos identitários ou de 

pertencimentos o antigo estádio – numa “simbiose”, junto à população campista – tenha 

construído em termos de importância histórica para com a cidade de Campos dos Goytacazes. 

Nesta vertente, aduz Campos (2015): 

 
A experiência no estádio é algo muito importante para a construção real e simbólica 

desse equipamento pelos seus usuários. Ela é feita no cotidiano, tanto pelos jogos 

importantes quanto pelos triviais, pela prerrogativa de que cada jogo é único. [...] Os 

estádios são equipamentos públicos ou privados, de uso coletivo. Em muitas 

cidades, são o único local fechado capaz de congregar uma multidão. Dessa forma, 

em alguns momentos abrigam eventos de várias naturezas (shows, feiras, encontros). 

Entretanto, é o futebol que lhe dá alma (CAMPOS, 2015, p.2)
24

 

 

Interessante testemunho sobre os múltiplos aspectos e funcionalidades que 

compreendem um estádio de futebol foi dado à História de Campos quando da criação, em 

1931, do time feminino do Americano Futebol Clube, com o apoio do Monsenhor José 

Severino, cuja partida, segundo Arêas (2015, p.28), visava angariar fundos para auxílio aos 

órfãos do Orfanato São José, como se pode observar na figura abaixo. 

 

Figura 34: Time feminino do Americano Futebol Clube, criado em 1937 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Arêas (1976). 

 

Na base da formação do Americano Futebol Clube encontra-se de forma clara a 

origem elitista do time. Tal fato ganha relevo pelo próprio corpo de presidentes do mesmo, 

cujos nomes de famílias proeminentes na região, o caracterizaram, nele podendo ser 
                                                           
24

Priscila Augusta Ferreira Campos é doutoranda em Educação Física pela Universidade Estadual de 

Campinas/UNICAMP – Brasil. 
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elencados políticos, grande proprietários de terras, usineiros, e importantes comerciantes, 

como por exemplo: Carlos Barroso, Godofredo Cruz, Jorge Pereira Pinto, Dirlandes 

Mocaiber, Dr. José Carlos Martins, Dr. Oswaldo Menezes Póvoa, Dr. João Barcelos Martins, 

Waldir Alves Vieira, Dr. Jayme Martins Faria, Dr. Lourival Martins Beda, Amilcar Monteiro, 

Antônio Carlos Chebabe, Rubens Moll, entre outros
25

. Todavia: 

 

Levantando campeonatos de futebol em inúmeras oportunidades e obtendo alguns 

campeonatos de basquete, o AMERICANO F.C. a despeito de ser um time 

tradicionalmente de elite possui uma das maiores torcidas de Campos na qual se 

irmanam elementos das mais variadas classes sociais (ARÊAS, 1976, p.17).
26

 

 

Baseando-se em Campos (2015) infere-se a partir daí o perfil democrático, de 

pertencimento e de identidade que a vivência num estádio de futebol propicia, 

independentemente de suas origens classistas ou sociais, o que reflete o diálogo do bairro com 

a cidade: o estádio como uma particularidade do bairro, mas, que diante de suas 

funcionalidades (sendo, as partidas de futebol, a sua principal) cria uma interação com as 

várias partes da cidade, com outros bairros, com indivíduos de variados segmentos 

socioeconômicos.  

Na figura 35, registra-se uma das mais memoráveis vitórias do Clube – o Ênea 

Campeonato, no ano de 1975. 

 

Figura 35: Ênea Campeonato do Americano Futebol Clube, ano de 1975 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arêas (1976). 

 

                                                           
25

Ver em ARÊAS, Nilo Terra. Americano Futebol Clube: sua história e suas glórias de 1914 a 1975 – História do 

Futebol de Campos. v. 2, Campos-RJ: Unitária, 1976. 
26

Grifo nosso. 
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De acordo com Campos (2015) muitos estádios foram vetores de urbanização, 

valorizando espaços da cidade que antes eram vazios, sem infraestrutura, e, por conseguinte, 

caracterizados pelo baixo preço de suas terras. A figura que segue abaixo sugere que a 

construção do Estádio Godofredo Cruz, na década de 1950, tenha sido um veio, senão de 

urbanização, por certo, de valorização do espaço no qual havia sido edificado: no 

entroncamento dos bairros Parque Dom Bosco e Pelinca e antigo Zulchner. 

 

Figura 36: O Estádio de Futebol Godofredo Cruz nas primeiras décadas de sua existência 

Fonte: Museu Virtual do Futebol/ Blog do Roberto Moraes Disponível em: 

https:vivalaresenha.wordpress.com/2016/02/11. Acesso em: 17 fev. 2018. 

 

Um artigo publicado em 24 de janeiro de 1954, no jornal O Monitor Campista, por 

ocasião da inauguração parcial da praça de esportes do Americano Futebol Clube, deixa 

evidente que o Estádio de Futebol Godofredo Cruz foi um dos vetores de urbanização do 

bairro, estando, pois, intrinsecamente vinculado às suas origens, tendo em vista que no 

referido artigo encontra-se: 

 

O que parece oportuno dizer é que a propósito do Americano Futebol Clube, que 

hoje se inaugura parcialmente, é que êle representa bem mais do que uma praça de 

esportes. É um pedaço da cidade que se constrói. Sim, para além do Saco, no sentido 
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do Passeio Municipal, surge mais um bairro, que não deveria ter o nome de Avenida 

Pelinca, porque não é Avenida Pelinca
27

. 

 

Trata-se do bairro Parque Tamandaré que, já em suas origens, agrega características 

ou perfis de um espaço elitizado, assim como, se projeta também de maneira elitizada o 

próprio Estádio Godofredo Cruz em cuja diretoria tivera sido regra a presença de membros da 

elite política e econômica de Campos, muitos dos quais ligados ao setor sucroalcooleiro – 

como o então Presidente do Clube, o usineiro Rubens Moll, cujo protagonismo tivera sido 

decisivo durante as negociações para a compra dos terrenos onde seria construído o referido 

estádio (ARÊAS, 2009, p.21). Era a década de 1950 - tempo em que a indústria 

sucroalcooleira em Campos estava no auge de suas atividades. No jornal O Monitor 

Campista, de 1954, veícula: 

 
Surge um bairro moderno. Bairro com casas realmente novas, na sua maioria, 

porque procurando seguir a orientação estética, arquitetônica da época. Será 

realmente qualquer coisa atual, qualquer coisa realmente digna de ser vista, como 

testemunho de que Campos, ao contrário do que se supõe, não para. Está se 

estendendo, crescendo como deve crescer uma cidade planície. Não para cima, 

verticalmente, pois parece o arranha-céu uma solução para o problema da falta de 

espaço. E assim como essa área, ainda há pouco pertencente à Usina do Queimado e 

tão belamente aproveitada, muitas outras há, em torno da cidade, onde os institutos 

poderiam executar planos para a construção para os seus associados.
28

 

 

A citação acima se faz sobremaneira importante: ilustra, de modo inequívoco, a 

instituição de um bairro (ou a inserção de um novo espaço residencial ao tecido urbano) 

pensado, elaborado e projetado para alguns poucos beneficiados economicamente entre o 

conjunto maior da população campista, haja vista que dispor de uma residência estética e 

arquitetonicamente compatível com os ditames de um modo de vida que se fazia exceção a 

maioria da população campista - formada pela massa trabalhadora,  desfavorecida 

socioeconomicamente -  se traduzia em sinônimo de status e poder. 

Analisando a mesma citação, e, a partir dela, depreendem-se dois fatores, de ordem 

econômica, de insofismável relevância, quando a questão circunda a tentativa de compreensão 

acerca do crescimento da malha urbana em Campos (à luz da atuação da indústria da 

construção civil) e dos ciclos econômicos regionais. O primeiro respeita ao fato de que a 

pujança econômica de cada momento repercute no crescimento do setor imobiliário. 

Entretanto, este crescimento não necessariamente traduz um desenvolvimento de fato para a 

                                                           
27

Extraído do artigo intitulado “Mais um Pedaço da Cidade” (Coluna “Comentários do Dia”), jornal o Monitor 

Campista, edição de 24 de Janeiro de 1954. 
28

Idem. 
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cidade, já que monopolizado que é pelas elites econômicas, as transformações no espaço 

urbano tendem a reproduzir, numa matriz histórica, a desigualdade espacial, que também (e, 

primeiramente), é social. Daí ser factível pensar na desigualdade socioespacial como algo 

bastante presente, inclusive hoje, na realidade campista. 

O segundo fator tem a ver com a questão de que a própria terra urbana constituiu-se, 

historicamente, em capital fixo de muitos usineiros. Possuidores de consideráveis glebas, 

tanto no entorno quanto dentro do espaço urbano, alguns deles utilizaram-nas como valor de 

troca, vendendo-as, negociando-as, mercantilizando-as. Foi o que se deu com as terras nas 

quais fora edificado o Estádio de Futebol Godofredo Cruz, vendidas à Diretoria do clube pelo 

Usineiro Julião Nogueira, dono da Usina do Queimado, a quem pertenciam tais terras. Isto 

mostra um claro exemplo de rentismo.  

Diante disso, pensar na atuação das classes hegemônicas em Campos, requer  

atenção para o fato de que suas origens estão bastante imbricadas nas dimensões do rural e do 

urbano. Em termos econômicos, capitais rurais eram aplicados em negócios urbanos, e, ao 

nível simbólico, também o rural e o urbano se interligavam nos interesses amalgamados com 

vistas a manutenção de seu status quo e na reprodução de suas hegemonias enquanto classes 

privilegiadas (elites), o que passava, evidentemente, pela monopolização do espaço urbano.
29

 

Apesar do passado glorioso, o ano de 2014, ocasião em que o Americano Futebol 

Clube completava o seu centenário, sua sede, o Estádio de Futebol Godofredo Cruz – que 

tantas lembranças deixou ao longo de sua história – é demolida para atender às aspirações do 

jogo de mercado pela construtora que o adquiriu em negociação, sob forma de permuta, como 

veiculado em muitos jornais e mídias diversas à época: 

A figura 37 retrata um anúncio sobre a venda do Estádio Godofredo Cruz para a 

IMBEG – Imbé Engenharia Ltda. Percebe-se a partir da mesma um amplo espaço ocupado 

pelo Estádio, e, em seu entorno, uma área já bastante valorizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

Ver Alves (2009). 
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Figura 37: Notícia sobre a compra do Estádio de Futebol Godofredo Cruz pela IMBEG – Imbeg Engenharia Ltda 

Fonte: Disponível em http://futrio.net. Acesso em 18 fev. 2014. 

 

Partindo do pressuposto de que alguns fatores de ordem socioeconômica têm alterado 

a malha urbana do município de Campos dos Goytacazes e de que o local onde o antigo 

estádio se localizava configura, no mosaico da cidade, uma área nobre, concentradora de 

classes médias de elevado poder aquisitivo e altas, ambas com grande capacidade de 

consumo, não cabe aqui qualquer visão ingênua no tocante ao desmonte de uma estrutura que 

deteve por muitas décadas um valor de uso e, que por força das circunstâncias, sucumbira aos 

ditames do mercado: de um lado, um clube endividado, sem maiores poderes de negociação e, 

de outro, uma empresa cuja lógica é estritamente a obtenção do lucro, principalmente, em 

momento de efervescência especulativa em torno do estabelecimento do Complexo Logístico 

Industrial e Portuário do Açu – fato que acaba por se evidenciar como um dos fatores 

responsáveis pelo aquecimento do mercado imobiliário na região, o qual passa a voltar o seu 

olhar para espaços já sabidamente nobres da cidade como o Bairro Parque Tamandaré. E a 

esse respeito verifica-se que: 

 
De forma oficial, foi assinada nesta quarta-feira (21/08) no Cartório do 11º Ofício a 

escritura de compra e venda, em forma de permuta, da sede do Americano Futebol 

Clube, no Parque Tamandaré, (o estádio Godofredo Cruz) para a Imbeg. Nesta 

transação, as dívidas tributárias e fiscais do Alvinegro campista foram quitadas e 

sanadas, incluindo a quitação do Refis (Programa de Recuperação Fiscal).A área 

atual do clube com 25.000 m² foi permutada em troca de um complexo em um 

terreno de 198.000 m², com estádio para 8.000 torcedores, centro de treinamento 

completo com três campos de futebol e novas instalações sociais e administrativas, 

http://futrio.net/
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que será situada em Guarus, com total de 120.000 m² de área urbanizada. [...] O 

presidente César Gama, que além de afirmar o fechamento do acordo, também 

adiantou que a Imbeg irá começar suas atividades de imediato no estádio, ou seja, a 

derrubada do Godofredo Cruz.
30

 

 

Campos (2015) enfatiza que “o futebol é um esporte moderno, produzido e dissemi-

nado pela Inglaterra no final do século XVIII aos países com os quais possuía transações 

político-comerciais”, mas que ao longo do tempo fora assumindo status de identidade 

nacional nos países cuja modalidade esportiva havia sido inserida. Afirma ainda que o futebol 

nasce simples e era praticado em locais públicos. No entanto, à medida que se institucionaliza, 

começa a ser praticado em estádios, locais fechados, mas, ainda assim, modestos, do mesmo 

modo que o futebol. Todavia, segundo a autora, no século XX “o futebol se transforma na 

mais global das mercadorias” (idem), sendo que é 

 
[...] nesse contexto que muitos clubes, para atenderem aos novos tempos e exigên-

cias legais (all-seating stadium)
31

, venderam seus estádios e construíram outros, 

maiores, mais modernos e em terrenos mais baratos. Nesses novos equipamentos, a 

arquitetura deve ser inovadora e enfatizar a estética, funcionalidade, tecnologia e 

acessibilidade. Com ênfase nos quesitos conforto e segurança, os assentos devem ser 

vendidos como mercadoria rara. O desenvolvimento comercial deve ocorrer também 

em dias sem jogo, daí a ênfase na multifuncionalidade. A construção deve ser icô-

nica capaz de contribuir para a regeneração urbana. Por fim, deve ser um atrativo 

turístico, de identificação coletiva, que permita a um público mais vasto vivenciar 

novas e antigas experiências, reforçado por um ambiente, ao mesmo tempo futurista 

e memorialista (CAMPOS, 2015, p. 2).  

 

Essas novas exigências do futebol somadas à impossibilidade de expansão dos 

estádios (cujos entornos já se encontram fisicamente limitados pelo crescimento urbano) 

abriram margem, segundo a autora, para a obsolescência e inadequação dos mesmos em 

diversos países, o que vem resultando de modo crescente, na venda dos estádios, que são 

demolidos e em seu local edificados condomínios residenciais de médio e alto padrão e, ou, 

condomínios comerciais contendo salas de escritórios, redes hoteleiras, entre outros, 

destinados a atenderem aos gostos e expectativas de bem morar (e mesmo de 

autossegregação) à parcelas privilegiadas da população, de significativo poder aquisitivo, 

numa “cidade que cresce e que empurra a sua massa para locais distantes” (CAMPOS, 2015, 

p.4).  

A obsolescência de equipamentos urbanos, como os estádios de futebol, se colocam 

para os agentes produtores dos espaço urbano como estratégia de verticalização do espaço – 

um meio de reverter o processo de escassez de terras urbanas. 

                                                           
30

Citação extraída de http://ururau.com.br. Matéria de Christiano Abreu Barbosa. Acesso em: 13 dez. 2017. 
31

All-seating stadium – Tradução: Todo estádio de assentos. 
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Em entrevista ao Jornal O Dia, em sua versão online, de 15 de agosto de 2014, 

encontra-se a seguinte constatação do Professor Orávio de Campos, então superintendente de 

Cultura e Patrimônio Histórico de Campos: “O estacionamento tinha pouco espaço para 

carros e o acesso era muito ruim. Tudo isso dificultou muito o crescimento do local. Inclusive 

a Federação de Esporte do Rio se recusava colocar jogos importantes lá. O Americano já 

não tinha condições de permanecer onde estava.”
32 

Tudo isso, em seu conjunto, se constituiu num amálgama de excelentes 

oportunidades para os empreendedores imobiliários que conjugaram, numa mesma equação, 

fatores como a inadequação do Estádio Godofredo Cruz (em face das exigências do futebol 

dos tempos atuais), as dívidas que o clube adquirira ao longo do tempo
33

, a localização do 

Estádio em bairro nobre (e, cada vez mais valorizado) da cidade, onde, na racionalidade 

especulativa do mercado, o mesmo fosse vendido e demolido para que em seu lugar seja 

concretizado o projeto Plaza Tamandaré, idealizado pela IMBEG, que contará com a 

edificação de “um complexo de edifícios multiuso [...] a ser construído no terreno onde antes 

existia o estádio de futebol Godofredo Cruz, que, inclusive, já foi demolido” (FRANÇA, 

2016, p.94).  

França (2016) observa que está incluso no projeto a edificação de 12 edifícios 

residenciais, uma torre destinada à salas corporativas, duas torres voltadas para o setor 

hoteleiro e um shopping  contendo três pavimentos, como demonstra a figura 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

Entrevista concedida pelo Professor Orávio de Campos ao Jornal O Dia. Disponível em: http://odia.ig.com.br. 

Acesso em 13 dez. 2017. 
33

Ver também em: http://www.ururau.com.br/esporte28397. Acesso em: 14 dez. 2017. 

http://www.ururau.com.br/esporte28397
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Figura 38: Perspectiva artística do Plaza Tamandaré 

 
Fonte: BARBOSA (2014) apud FRANÇA (2016). Disponível em: https://cidades.ucam-campos.br. Acesso em: 

18 fev. 2018. 

 

Segundo o autor, ao noticiar o empreendimento, a construtora afirmou que só irá 

iniciar a efetivação do seu projeto de acordo com a demanda apontada pelo mercado. Neste 

nexo, afirma Ianni (2002): 

 

[...] o capitalismo é um vasto, complexo e sempre expansivo processo político-

econômico e sócio-cultural que leva consigo a vocação de produzir e reproduzir, 

criar e recriar, engendrar e destruir. Há como que uma voragem persistente, contínua 

e insistente no âmago desse processo, de tal modo que para expandir-se e renovar-se 

está sempre a destruir (IANNI, 2002, p.22). 

 

Ao nível simbólico, uma vez retirado de um lugar e trasladado para outro – como no 

caso do Estádio Godofredo Cruz, que fora transferido para o distrito de Guarus – os estádios, 

a partir da mudança de endereço, nascem com uma identificação insipiente principalmente 

porque “a demanda não é dada pelos torcedores, mas sim, pelos administradores dos clubes, 

gestores públicos e capital imobiliário, tendo como mote o negócio e o lucro.” (CAMPOS, 

2015, p.6) 

Pelo que já se pesquisou até aqui fica patente que a venda do referido estádio e sua 

consequente demolição se insere num contexto bastante atual em que: 

[...] alguns clubes têm vendido os seus tradicionais estádios de futebol para 

construírem outros em locais afastados, usualmente em áreas distantes onde a 

infraestrutura urbana não está pronta ou em cidades vizinhas. Têm como justificativa 

a solução de problemas financeiros ou a adequação às novas normativas do futebol, 

https://cidades.ucam-campos.br/
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porém por trás desse processo, há um apelo ao fluxo de capital e à especulação 

imobiliária incentivada pelos gestores públicos (CAMPOS, 2015, p.5). 

 

Tal fato esboça, parafraseando Bauman (2014, p.23), a “liquidez” do mundo 

moderno (capitalista, por excelência), expresso nas relações interpessoais, nos 

comportamentos, e, sobretudo, na inconstância das coisas – tudo muda, tudo se resume às 

regras do mercado, aos ditames da economia.  

Numa sociedade, moldada por tais parâmetros, mesmo a paisagem natural e/ou 

construída pelo homem possui “prazos de validade”.  Novas funções são impostas às suas 

“formas” (SANTOS, 1988, p.23), o que implica na obsolescência das mesmas. É preciso 

destruir, demolir, dar uma nova função, atribuir um valor monetário ao que antes possuía 

sentidos outros. 



4. A REVALORIZAÇÃO DO BAIRRO PARQUE TAMANDARÉ SOB A LÓGICA DA 

ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA 

 

Neste capítulo, procurar-se-á analisar o processo de verticalização do bairro Parque 

Tamandaré, buscando contextualizá-lo desde momentos, ainda insipientes, porém, com 

enfoque maior em seu apogeu, inserindo-o em quadros de ciclos econômicos regionais que 

produziram (e continuam a produzir) implicações no crescimento da indústria imobiliária.  

 Enfatiza-se que a atuação da indústria imobiliária, assim como dos demais agentes 

produtores do espaço urbano, têm produzido grandes transformações no bairro, modificando a 

paisagem que, num passado recente, emprestava-lhe feições pacatas, sobretudo, numa 

espacialidade marcada por edificações predominantemente horizontalizadas, bem como por 

ruas bastante arborizadas e inúmeras chácaras. 

 

4.1. O processo de verticalização do bairro 

 

Freitas (2011, p.69) observa que o fenômeno de verticalização das edificações em 

Campos possui três marcos cronológicos que merecem relevo. O primeiro, ainda na década de 

1940, compreendeu edifícios superiores a quatro pavimentos, localizados em torno da Praça 

São Salvador, dos quais constituem exemplos o Hotel Boulevard e a sede dos Correios, tendo 

como destinação, pois, as demandas comerciais. O segundo teve início na década de 1960 e, 

assim como os seus predecessores, localizavam-se no entorno da Praça São Salvador, 

voltando-se também para fins comerciais, mas, com uma diferença: já apresentavam número 

superior a oito pavimentos. Todavia, 

 

Durante a década de 80, o fenômeno da verticalização passou a se deslocar para 

espaços já consolidados, com destaque para a Avenida Pelinca e seu entorno, porém, 

através de edifícios que não ultrapassavam quatro pavimentos. Na época, dois 

condomínios residenciais se destacaram por ultrapassarem essa média e 

representarem o novo padrão de moradia: o condomínio Barão da Lagoa Dourada, 

conhecido como Pelincão e localizado na Avenida Pelinca, e o Condomínio Duas 

Lagoas, conhecido como Lacerdão e localizado na rua Carlos de Lacerda, próximo à 

rodoviária do centro. (FREITAS, 2011, p.69) 

 

O terceiro marco do processo de verticalização na referida cidade se dá, segundo 

Freitas (Idem), no início do século XXI, momento em que se faz notório a grande quantidade 

de edifícios de apartamento lançados – fato que contou, de forma preponderante, com o 

protagonismo do incorporador, entre outros tantos agentes modeladores do espaço. 
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A figura a seguir, demonstra uma imagem captura, via satélite, do bairro Parque 

Tamandaré (delimitado com traçado na cor vermelha) e, de seu entorno, no qual se vê o 

processo de verticalização da região já bastante avançado.  

 

Figura 39: Mapa do Bairro Parque Tamandaré (Via satélite - Traçado realçado, em vermelho, pela autora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: https://www.google.com.br. Acesso em 01 mar. 2018. 

 

Freitas (2011, p.67) chama atenção para o adensamento do processo de verticalização 

na região oeste da cidade a partir, mais especificamente, dos anos 2006 e 2007, isto é, do 

estabelecimento de edifícios de apartamento na Avenida Pelinca e áreas adjacentes, entre elas, 

o bairro Parque Tamandaré, voltados, principalmente, para a residência de segmentos da 

população de expressivo poder aquisitivo. 

Um pouco antes, na década de 1970, de acordo com França (2016, p.29), em face do 

início das atividades petrolíferas na Bacia de Campos houve uma intensificação do “processo 

de especulação e de verticalização da cidade”, direcionando-se, sobremodo, para a “região do 

entorno da Avenida Pelinca” o que, para o autor, resultou na criação de uma nova centralidade 

no município. Assim, aduz: 

 

https://www.google.com.br/
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A verticalização é um processo urbanístico bem marcante do século XX, 

possibilitado por uma série de inovações tecnológicas para a construção civil, como 

o concreto armado, o elevador e o ar refrigerado. Porém, é apenas com a necessidade 

da demanda pela concentração populacional e o aumento dos preços imobiliários 

que se permite a verticalização, uma vez que determinada parcela do solo alcança 

um valor tal que seu uso não pode se limitar a poucos pavimentos, e passa a 

compensar o uso das tecnologias citadas, que são de alto custo. (FRANÇA, 2016, 

p.30) 

Observa-se no processo de verticalização do bairro Parque Tamandaré (mas, também 

nas regiões que lhes são circundantes) uma transformação espacial de grande magnitude, o 

que se salienta, mormente, através das demolições das antigas edificações, em sua maioria, 

residências. 

É consenso entre os estudiosos deste fenômeno  que o mesmo se insere em contextos 

de desenvolvimento econômico regional (ou em escalas superiores) que vem produzindo 

rebatimentos nas transformações espaciais do bairro.  

França (2016, p.34) observa que o setor imobiliário, em Campos dos Goytacazes, 

possuiu características específicas entre a década de 1970 e os anos 2000: “as empresas 

atuantes na construção civil eram menos numerosas e tinham um perfil mais interiorano”. 

Segundo ele, estas empresas estavam voltadas predominantemente para obras demandadas 

pelo poder público, embora também atuassem no setor privado. Seus proprietários e 

empreendedores eram, afirma o autor, quase sempre, engenheiros e arquitetos sendo a 

empresa fruto de sociedades de base familiar. Como exemplo destas, têm-se as construtoras 

Melo Teixeira e Conscan – até hoje presentes no mercado imobiliário local.  

Entre os fatores que propiciaram o crescimento do ramo imobiliário na cidade, 

sobretudo, a verticalização, estão o início das atividades petrolíferas na Bacia de Campos que, 

como observa França (2016, p.39), gerou emprego nos quadros da Petrobrás ou de suas 

empresas terceirizadas, de modo que parte destes trabalhadores passou a possuir um capital 

excedente, investindo em prédios de apartamentos com objetivos rentistas, ou, simplesmente, 

como alternativa de melhores condições de moradia, primando por áreas de boa localização. 

É, nesta conjuntura, que: 

 

[...] ganham importância no começo do século XXI proeminentes empresas 

construtoras locais, que aproveitam o bom momento para lançarem seus primeiros 

empreendimentos. Geralmente começando  com a construção de pequenos edifícios, 

com três pavimentos e não mais que doze apartamentos cada um, o mercado 

aquecido possibilitou o rápido crescimento dessas empresas, que passaram a lançar 

empreendimentos cada vez maiores e mais centrais, de crescente interesse no 

entorno da Avenida Pelinca, local que passa a ser visto como nobre e detentor de 
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boa oferta de lojas, restaurantes e outros serviços diversos, em detrimento do centro 

histórico, que nas últimas décadas tem ficado estagnado. (FRANÇA, 2016, p.31)
34

 

 

 De igual maneira, o fato de Campos ter se tornado, ao longo do tempo, um polo 

universitário regional, mormente, com a chegada da Universidade Estadual do Norte 

Fluminense (UENF), cujos estudantes, em sua grande maioria, vindos de fora, demandavam 

imóveis para moradia, tornou-se um elemento a mais no aquecimento da indústria imobiliária 

local, defende França (2016). 

Para França (idem, p.31), o aumento da arrecadação de royalties pelo município em 

decorrência da Lei nº 9.478/97 que põe fim ao monopólio da Petrobrás sobre a exploração e 

produção do petróleo, cria, para os investidores, uma perspectiva positiva, posto que, entre 

outras coisas, ocorre um significativo aumento da remuneração dos cargos técnicos, 

delineando-se como outro fator que teve importante contribuição para a expansão do setor 

imobiliário no período analisado. Tais aspectos expandem, por desdobramento, o setor de 

prestação de serviços que, por sua vez, passa a investir no mercado imobiliário.  

 

4.2. O aquecimento do mercado imobiliário a partir do estabelecimento do Complexo 

Logístico Industrial e Portuário do Açu 

 

De acordo com França (2016), o lançamento da pedra fundamental do Complexo 

Portuário e Industrial do Açu se deu em 27 de dezembro de 2006, no 5º distrito de São João 

da Barra, evidenciando-se como o maior investimento econômico verificado na região Norte 

Fluminense. Assim, observa: 

O Porto do Açu ganhou rapidamente espaço na mídia nacional e internacional, pela 

envergadura do projeto, tratando-se de uma das maiores plataformas logísticas do 

mundo, estando em posição estratégica não só pelo aspecto inicial de escoar minério 

para o oriente, mas também pela proximidade a outros polos importantes, como as 

capitais do sudeste brasileiro, e outros portos importantes, como o de Santos, 

fortalecendo as ações na costa brasileira, e estando disposto a receber atividades de 

várias empresas ao redor do globo, assim como uma retroárea vasta, com a 

possibilidade de implantação de inúmeras empresas nacionais e internacionais de 

destaque. (FRANÇA, 2016, p.42) 

A este respeito, reitera Cruz (2015, p.9) que, no presente momento, o Complexo 

Portuário e Industrial do Açu se apresenta como um “GPI – Grande Projeto de Investimento 

no segmento de logística portuária”, possuindo como principais pilares a “exportação de 

minério de ferro e o apoio à produção offshore de petróleo e gás” (idem). A figura abaixo 

                                                           
34

Grifo nosso. 



119 

retrata o Complexo Logístico Industrial e Portuário do Açu e sua base de apoio às atividades 

que o envolvem juntamente à outras regiões cujas operacionalidades econômicas nele se dão. 

 

Figura 40: Plataforma Logística Fluminense 

 

Fonte: Secretaria de Transporte do Estado do Rio de Janeiro (2016) apud CRUZ (2016). 

 

Observa-se, pela própria robustez do empreendimento, que o mesmo se configura – a 

um só tempo - como produto, produtor (e reprodutor) de questões de natureza econômica, mas 

também sociopolítica e ambiental, evidenciadas para além de uma dimensão meramente local, 

constituindo-se como um campo factível de análise de conjunturas incidentes nas mais 

variadas escalas (VAINER, 2001, p.17). 

Nesta vertente, focaliza Cruz (2015, p.10), alguns fatores decorrentes desta 

conjuntura para a economia regional como, a chegada à região, de importantes construtoras e 

incorporadoras de renome no mercado imobiliário ao lado de Shoppings Centers e redes 

hoteleiras, “centros de logísticas e de distribuição de mercadorias, condomínio residenciais 

fechados, dentre outros equipamentos”(Idem).  

França (2016, p.43) ressalta que mesmo estando o CLIPA estabelecido no município 

de São João da Barra - o qual num espaço de tempo bastante curto, passa por transformações 

profundas, em virtude mesmo das atividades do Porto do Açu, distanciando-se de suas antigas 

feições rurais e, assumindo, gradativamente, um perfil mais industrial – é o município de 

Campos que receberá mais intensamente os impactos positivos e negativos da implantação do 

CLIPA na região sanjoanense, uma vez que apresenta “um setor de serviços muito mais 
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desenvolvido que São João da Barra, um território muito maior e mão de obra 

comparativamente mais qualificada”. 

É, também por isso, que, aponta França (2016, p.44), para a propriedade que traz 

consigo o CLIPA de “reconfigurar o território regional”, posto que, segundo ele, 

principalmente entre 2008 e 2012, muitos dos funcionários de “médio e alto escalão” das 

empresas integrantes do Complexo Logístico Industrial e Portuário do Açu vinham para a 

região (às vezes até de outros países) trazendo as suas famílias, optando por se instalarem em 

Campos, cuja distância em relação a São João da Barra – seu local efetivo de trabalho – acaba 

sendo compensada pela oferta de serviços como escolas, hospitais, restaurantes, entre outros, 

os quais se encontram ainda escassos ou inadequados no município de São João da Barra. 

Em notícia veiculada pelo Jornal O Globo (edição de 13/12/2014 e acesso em 

03/03/2018) tem-se que, com base nos dados do Conselho Regional de Corretores de Imóveis 

(Creci-RJ), “os investimentos nos complexos portuários do Açu e Farol-Barra do Furado têm 

acelerado a expansão do mercado imobiliário em Campos dos Goytacazes” que, segundo o 

mesmo jornal, o metro quadrado da cidade em 2014 já constava um aumento de preço na casa 

de 17% a mais do que no ano anterior (2013). 

Nesta análise, a Pelinca e o Parque Tamandaré ganham relevo por se tratarem de 

áreas nobres da cidade, onde a alta de preços do metro quadrado, em 2014, girava em torno de 

25% em relação ao ano predecessor
35

, como se pode observar na figura 41. 
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Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/bairros/desenvolvimento-regional-impulsiona-valorizacao-de-

imoveis-em-campos. Acesso em: 03 mar. 2016. 
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Figura 41: Avanço da indústria da construção civil sobre o bairro Parque Tamandaré 

 

Fonte: https://oglobo.globo.com. Acesso em 03 mar. 2018. 

 

A mesma mídia traz como símbolo maior da expansão do setor imobiliário, na região 

oeste da cidade, a “demolição do histórico estádio do Americano, o Godofredo Cruz, no 

Parque Tamandaré”. Dá conta, igualmente, de que houve uma mudança no perfil da demanda 

por imóveis na cidade que, em 2013, se expressava pela procura por imóveis prontos e, ainda, 

que, “por ser a maior cidade da região, Campos atrai os profissionais que vêm para cá a 

trabalho, e o fato de estar localizada em uma planície viabiliza a construção de qualquer tipo 

de imóvel a custos menores, o que é um incentivo”. 

Nakumara (2012), em artigo apresentado pela Revista Construção Mercado, analisa 

as transformações ocorridas no Norte Fluminense em face da exploração de petróleo na 

camada pré-sal, viabilizada por exponenciais investimentos no setor, bem como 

acompanhados por obras de infraestrutura e grandes empreendimentos industriais. Segundo 

ela, uma das expectativas mais diretamente relacionadas a este novo cenário econômico 

polarizado pela região Norte Fluminense, respeita à uma onda migratória sem precedentes na 

história da região. E, neste aspecto, enfatiza: 

https://oglobo.globo.com/
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Todo esse fluxo funciona como mola propulsora para o mercado imobiliário. Não à 

toa as maiores construtoras e incorporadoras do País veem a rota do pré-sal como 

estratégica para seus negócios, como é o caso da CCDI (Camargo Corrêa 

Desenvolvimento Imobiliário), da MRV e da RJZ Cyrela que já lançaram seus 

primeiros empreendimentos em Campos e Macaé, por exemplo. (NAKUMARA, 

2012)
36

 

 

Villaça (1999, p.199) ao estudar o processo de urbanização no Brasil contemporâneo, 

sobretudo, a partir das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, assevera que as grandes 

obras consolidam tais cidades (de modo específico e, a cidade em termos genéricos) como 

lócus privilegiado de reprodução do capital, havendo nisto, uma preponderância nas obras 

direcionadas à infraestrutura, condição sine qua non para a viabilização das mesmas. É neste 

sentido que comparativamente a períodos anteriores, constata-se que: 

 
[...] Com o crescimento da riqueza do país, com a concentração e centralização 

crescentes do capital, há a necessidade de obras cada vez mais gigantescas, e as de 

embelezamento dificilmente teriam porte suficiente para consumir recursos vultosos. 

Passa-se assim da ‘cidade bela’ para a ‘cidade eficiente’, da cidade do consumo para 

a cidade da produção. Em ambas, entretanto, o interesse imobiliário estará sempre 

fortemente presente. (VILLAÇA, 1999, p.199) 

 

França (2016, p.58) assevera que a construção civil em Campos dos Goytacazes, 

principalmente a partir de 2010, apresenta tipologias bastante distintas em relação à épocas 

passadas, posto que já se direcionava para atender demandas advindas de um outro público, 

no qual se incluía, “compradores e investidores com novas pretensões, e visando aproveitar o 

momento de perspectivas positivas”(Idem).  

Em suas pesquisas, o citado autor observa que, até o ano de 2006, campos contava 

com poucos edifícios verticais destinados a funções comerciais. Porém, segundo ele, após 

aquele ano, muitos prédios corporativos foram lançados, sobretudo, na região da Avenida 

Pelinca – construtoras locais como a AVM e a Melo Teixeira destacaram-se, de acordo com o 

autor, em tais empreendimentos. De forma pondera que: 

 
Além da suposta demanda por esses produtos, as construtoras passam a acha-los 

atrativos por outro motivo bem simples: tanto quarto de hotéis e flats quanto salas 

comerciais têm o preço de mercado por metro quadrado mais alto que apartamentos. 

No caso dos prédios corporativos, existe mais um motivo: além de mais caros na 

venda, se gasta menos por unidade, pois esta é entregue geralmente sem nenhum 

acabamento [...]. Pela flexibilidade das salas, que podem ter funções que vão de 

escritórios a consultórios, a execução do acabamento final fica sendo um ônus do 

dono ou primeiro locatário da unidade. (FRANÇA, 2016, p.60) 

 

                                                           
36

Artigo escrito por Juliana Nakumara. Disponível em: http://construcaomercado17.pini.com.br. Acesso em: 03 

mar. 2018. 
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É, pois, neste novo panorama econômico, que se delineia a sobrevalorização do 

preço dos imóveis ou mesmo da terra urbana em Campos, abrindo novas perspectivas de 

ganhos capitalistas para os proprietários de terrenos e glebas, haja vista a mercantilização, em 

potencial, das mesmas. Contudo, observa França (2016, p.60) que neste nicho de mercado, 

fatores de ordem localizacional se configuram de modo decisivo para que agentes 

imobiliários, principalmente construtoras e incorporadoras, consigam concretizar as suas 

estratégias de reprodução do capital. 

 

4.3. A concentração geográfica da riqueza 

 

Alvarenga e Pedlowski (2011, Prefácio) denominam por “quadrado mágico” a região 

em torno da Pelinca, na qual se insere o bairro Parque Tamandaré, que passa a contar, ao 

longo do tempo, com uma série de investimentos dos setores públicos e privados, numa lógica 

aglutinadora de infraestrutura, de bens, serviços e equipamentos urbanos direcionados aos 

segmentos da população campista de alto poder aquisitivo, concentrando geograficamente a 

riqueza naquela região.  

De acordo com pesquisas, o bairro Parque Tamandaré está entre os bairros mais 

caros da cidade, possuindo o valor mais elevado do m² no ano de 2017, como aponta o quadro 

abaixo. 

 

Quadro 4: Os dez bairros mais caros em Campos dos Goytacazes em setembro de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.agenteimovel.com.br. Acesso em 12 nov. 2017.
37

 

 

                                                           
37

Apesar do site enunciar os dez bairros mais caros de Campos, o quadro só disponibiliza os oito bairros de preço 

mais elevado no ano de 2017. 
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Enfatiza Padua (2015, p.146) que o avanço dos “novos produtos imobiliários” sobre 

os lugares impacta indiscutivelmente a vida dos moradores já que ocorre, a partir de então, 

uma transformação concreta na vida dos mesmos seja pela modificação da paisagem, seja no 

sentido de um novo modelo de tomada da cidade que, incisivamente, se impõe à dinâmica que 

dentro de um tempo cronológico (ou social) caracterizou, até então, o lugar.  

Na figura abaixo (F.42), observa-se o anúncio do Edifício Residencial Varandas do 

Tamandaré, obra já concluída. Fica bastante nítido o poder que exerce o marketing imobiliário 

na hora de vender o produto habitação. No anúncio, evidenciam-se áreas verdes como forma 

de ligar ideologicamente a moradia à qualidade de vida. 

 

Figura 42: Anúncio do projeto de lançamento do Edifício Residencial Varandas do Tamandaré 

 
Disponível em: http://www.lorenge.com.br. Acesso em 30 jan. 2018. 

 

Nesta esfera, encontra-se muito presente, ainda que de forma imagética, o discurso 

da sustentabilidade ou da preservação ambiental. A figura 43 atesta este discurso, já sentido 

na fase inicial das obras do Edifício Residencial Spazio Wandenkolk.  

 

 

 

 

 

 

http://www.lorenge.com.br/
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Figura 43: Estação de coleta seletiva do lixo implantada pela Lorenge durante as obras do residencial Spazio 

Wandenkolk 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

Ainda, nesta racionalidade, há como que uma “instrumentalização do bairro e do 

lugar” através da qual aspectos desagradáveis do lugar passam a ser maquiados com matizes 

de possíveis agradabilidades forjadas na elaboração do projeto do condomínio que, quase 

automaticamente, se transforma em paradigma de bem-viver, traduzido, entre outras coisas, 

pelo embelezamento do lugar. Entretanto, a transformação do lugar, de acordo com Padua 

(2015) traz, em seu bojo, a negação do mesmo, de modo que: 

 
Neste esforço de negação dos lugares e buscando potencializar os ganhos, os 

empreendimentos procuram se distinguir oferecendo diferentes “conceitos”, 

relacionados ao lazer, aos esportes e a uma vida saudável, à sustentabilidade, à 

ecologia, ou ainda, a uma nobreza, requinte, exclusividade. (PADUA, 2015, p.148) 

 

Observa-se na figura seguinte (F.44), toda uma promessa de conforto e bem-estar, a 

começar pela apresentação de espaços diferenciados no marketing deste empreendimento. 
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Figura 44: Anúncio do projeto de lançamento do Edifício Residencial Spazio Wandenkolk 

 
Fonte: Disponível em http://www.coplanengenharia.com.br. Acesso em 30 jan. 2018. 

 

Deste modo, a moradia torna-se um produto que traz consigo outras propriedades 

para além do meramente habitar, podendo ser também traduzida, potencialmente, como 

investimento imobiliário, isto é, apresentando-se como meio de renda.  

De acordo com Padua (2015, p.150), a expansão do setor imobiliário necessita de um 

conjunto de elementos que lhe possibilitem ancoragem para além daqueles ligados às técnicas 

de produção e ao processo de financeirização dos empreendimentos. Em outras palavras, 

torna-se necessária a mobilização de elementos materiais, ideológicos, estatais, entre outros – 

elementos estes os quais, em seu conjunto, dotam de viabilidade o processo de valorização do 

espaço urbano. Neste sentido, 

 

[...] é preciso transformar os lugares, as cidades, produzir ideias continuamente, num 

movimento garantido por um Estado policial que permita às estratégias de avanço 

das fronteiras econômicas no urbano se realizarem. Neste movimento, nota-se o 

aprimoramento do espaço tomado e produzido como mercadoria e, 

consequentemente, o aprofundamento da fragmentação do espaço, impondo aos 

lugares novas lógicas para a sua apropriação. (PADUA, 2015, p.150)  

 

Nesta linha de análise, a figura 45 lança luz sobre o forte apelo ideológico presente 

na propaganda do Edifício Residencial Solaris, demonstrando as vantagens que o condomínio 

apresenta, traduzidas, principalmente, em boa localização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coplanengenharia.com.br/
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Figura 45: Anúncio do projeto de lançamento do Edifício Residencial Solaris 

Fonte: Disponível em: http://conscam.com.br. Acesso em: 30 jan. 2018. 

 

Já o Edifício Residencial Select Nações Unidas traz, em suas estratégias de vendas, 

um forte apelo ideológico ao lazer, enfatizando a presença no mesmo de equipamentos 

privados, de uso coletivo, como piscina e brinquedoteca, entre outros, como aponta a figura 

46. 

 
Figura 46: Anúncio do Projeto de lançamento do Edifício Select Nações Unidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Disponível em: http://premiumbedim.com. Acesso em 30 jan. 2018.
38

 

                                                           
38

Chama-se atenção aqui para o fato de que na propaganda lê-se “excelente localização na Pelinca” quando, 

todavia, o endereço real do empreendimento é Rua João Sobral Bittencourt, 05, Pq. Tamandaré, Campos dos 

Goytacazes/RJ, como consta no site da própria imobiliária: https://www.uniximoveis.com. Acesso em  
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Padua (2015, p.150) observa, entretanto, que a sociabilidade nestes condomínios 

fechados, sobretudo os destinados à moradia, não parte de uma via ou processo em 

construção, mas, de uma realidade dada: eles são programados, de antemão, para um tipo de 

sociabilidade previamente normatizada que irá nortear a sua apropriação pelos moradores.  

É, neste contexto que, segundo o autor, o condomínio residencial se transforma em 

“empresa, com hierarquias, conselhos, funcionários graduados, patrimônio e uma extrema 

vigilância em todo o seu espaço interno” (PADUA, 2015, p.151). Nisto, aduz que: 

 
[...] a segurança passa a induzir novas práticas de “apropriação” do local de moradia, 

como evidencia toda a vigilância interna do condomínio.  Os moradores se 

acostumam a abdicar de uma parcela de sua privacidade, em nome do controle 

absoluto do espaço em comum, aceitando com isso o procedimento de serem sempre 

tratados como suspeito. Os porteiros não são mais porteiros, mas seguranças, que 

são treinados para suspeitar de todas as pessoas que chegarem próximas aos 

condomínios. Os esquemas de segurança tornaram todos suspeitos, inclusive 

pesquisadores, pedestres e até parentes próximos dos moradores. A rua e o espaço 

público (como ideia, como discurso) se tornou um espaço perigoso. (PADUA, 2015, 

p.151) 

 

Diante disso, é fato que a expansão dos condomínios fechados reforça a desigualdade 

socioespacial, tornando-se também “uma força produtiva para o setor de segurança, que está 

voltado para a preservação do patrimônio das classes de maior renda” (Idem, p.151).  

Nesta esfera, há, pois, um construto de instrumentais voltados para o aporte da 

mercadoria segurança – desde seguranças armados aos sensores de presença, alarmes e 

câmeras de monitoramento de última geração – que, sem sombra de dúvida, consolidam a 

autossegregação não apenas como status social, bem como enquanto parte de uma escolha 

pelo lado das elites (ou segmentos sociais de alto poder aquisitivo) que veem a rua (e o espaço 

público em sua totalidade) como o lugar da insegurança. A rua torna-se, neste sentido, apenas 

o lugar de passagem. 

De acordo com Padua (2015), gestada em sua contradição mesma, a urbanização 

impõe um projeto desurbanizante, já que o conceito de urbanização é esvaziado de sentidos 

diante da lógica de apropriação do espaço urbano que comanda a expansão do setor 

imobiliário, pois nega, em si mesma, os aspectos que realizam a urbanização enquanto 

fenômeno, realidade vivida. Não por acaso, 

[...] os condomínios fechados simulam a cidade, pois dentro deles há locais diversos, 

como “praças”, “alamedas”, pistas para caminhadas, um grande aparato de lazer e 

esporte, espaços verdes, “cinema”, academia, mas que se realizam negando a cidade, 

incutindo a ideia de que o morador resolverá grande parte de sua vida dentro de seu 

                                                                                                                                                                                     
30/01/2018). Depreende-se daí a importância da Pelinca como via de grandes possibilidades econômicas da 

cidade. 
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condomínio blindado contra a cidade violenta e hostil, congestionada e estressante. 

(PADUA, 2015, p.152) 

 

O grande problema de tudo isso parece ser o fato de que a fragmentação urbana, 

promovida também por estes espaços de autossegregação, implica na monopolização de 

determinadas fatias do espaço urbano pelas classes hegemônicas portadoras que são de uma 

capacidade de consumo equivalente ao preço destas novas formas de moradias, resultando no 

acirramento dos processos de segregação e de desigualdade socioespacial. Percebe-se, desta 

forma, segundo Padua (2015) que: 

A cidade produzida como consumo dessas classes abastadas homogeneíza grandes 

espaços da cidade, negando o urbano, lugar das diferenças. As diferenças são 

negadas quando o que não é igual passa a ser evitável a priori, quando o diferente 

(geralmente o mais pobre) é identificado imediatamente como o violento; a negação 

das diferenças se torna uma medida preventiva e uma força produtiva no sentido 

econômico. (PADUA, 2015, p.154) 

 

Não se subsumindo, portanto, meramente como resultado da “produção material do 

mundo” (CARLOS, 2012, p.56), a produção do espaço urbano adquire funcionalidades outras 

como, por exemplo, o de distinção social para os que se apropriam das áreas mais valorizadas 

da cidade num signo de distinção nos quadros da sociedade, definido por “poder simbólico” 

(BOURDIEU, 1989, p. 15). 

De acordo com Carlos (2012, p.60) a produção capitalista do espaço engendra na 

sociedade um processo produtor e reprodutor de conflitos sociais, tendo em vista que, cada 

um dos sujeitos envolvidos na produção e tessitura do mesmo, busca sua hegemonia no que 

respeita ao “acesso de realização da vida”. Partindo deste raciocínio, afirma a autora, que o 

setor imobiliário exerce inquestionável protagonismo nesta esfera ao redefinir: 

 
[...] O lugar de cada um no espaço, numa prática sócio-espacial limitada pela norma, 

como maneira legítima de garantir acessos diferenciados. Portanto, trata-se do 

momento histórico em que a existência generalizada da propriedade privada 

reorienta e organiza o uso do lugar. Assim, o espaço-mercadoria se propõe para a 

sociedade como valor de troca, destituído de seu valor de uso e, nessa condição, 

subjugando o uso, que é condição e meio da realização da vida social, às 

necessidades da reprodução da acumulação como imposição para a reprodução 

social. (CARLOS, 2012, p.61) 

 

Retomando a questão do marketing do lugar, observa-se no bairro Parque 

Tamandaré, uma modernização conservadora, conceito apropriado por Alves, 2009, para 

demonstrar a questão - tão marcante ainda nas elites campistas – da ideia segundo a qual la 

bonne vie deve seguir os moldes europeus ocidentais.  
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Tal conceito evoca, inexoravelmente, Latouche (1994, p.78) que, ao analisar as 

origens do termo “subdesenvolvimento” (segundo ele, um termo cunhado pelos países que se 

auto intitulam “desenvolvidos” para justificar a “ocidentalização do mundo”) tece uma crítica 

acerca da ideologia, de matriz eurocêntrica, que apregoa o modus vivendi ocidental como o 

único possível e que se espera ser seguido pelas demais sociedades, conformando, assim, o 

pretenso fenômeno da “Ocidentalização do Mundo”.   

Deste modo, quando analisado em seus aspectos simbólicos, a (re)valorização do 

espaço urbano apresenta muitas das características de um modelo imposto por valores, por 

necessidades criadas e, até, por conceitos de moradia que rompem com a história, com  os 

costumes e simbolismos locais em nome de um pretenso desenvolvimento  (ou ideia de 

progresso) que traz, em seu cerne, a exclusão e, ao mesmo tempo, os paradigmas 

universalizantes de um mundo globalizado cultural e economicamente.  

No bairro Parque Tamandaré, esta questão ganha visibilidade, entre outros fatores, 

pelos próprios nomes dos condomínios residenciais – inscritos em suas fachadas - evocando o 

imaginário de um padrão de vida europeu, fato que, não sem razão, também se transforma 

cada vez mais em um produto imobiliário, algo vendável, posto que as classes hegemônicas 

tendem a introjetar a ideologia da “modernização” a partir dos parâmetros seguidos e 

impostos pelos países do centro do capitalismo na transformação do espaço urbano. Assim é 

que naquele bairro, muitos empreendimentos, principalmente os residenciais, são dotados de 

nomes europeus, em sua maioria, como Spazio Wandenkolk, Art de Vivre, Ville de France, 

Vivant, Côte d’Azur, Lumière, entre outros. 

Salienta-se, a partir de uma análise mais crítica, que – conhecedores que são, do 

estrago que produzem no meio ambiente – tais empreendedores precisam lançar mão do 

chamado “Greenwash”
39

, isto é, passar uma ideia de que se preocupam com a saúde ecológica 

do lugar onde atuam, sendo possível perceber, na finalização da obra, um ajardinamento de 

fachada, de embelezamento que, além de não representar - nem mesmo em parcelas diminutas 

– o tanto que destruíram na natureza física do lugar, ainda o cercam, como a explicitar, sem 

que haja necessidade de palavras ditas ou escritas, que aquele “verde” não pertence à cidade, 

mas tão somente àqueles sujeitos residentes dos condomínios. 

Geralmente, o fazem com vidros, numa estratégia de que a área ajardinada seja vista 

pelos transeuntes, criando uma falsa ilusão de preservação das áreas verdes da cidade, mas, 

                                                           
39

Greenwash, termo em Inglês, que significa “pincelada de verde”, muito utilizado pelos ambientalistas como 

instrumento de denúncia ou crítica às empresas que adotam posturas falaciosas em relação à preservação sócio-

ambiental (LINS; SILVA, 2007, p.6). 
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também dotados de aparatos de segurança que não permite que estranhos possam se 

aproximar.  

 

4.4. O Espaço Urbano como Capital Fixo 

 

De acordo com Santos (2015, p.54), a feição assumida pelo novo modelo de 

realização da acumulação do capitalismo contemporâneo, tem como marco a passagem do 

capital industrial ao financeiro. No setor imobiliário, por exemplo, tal fenômeno se efetiva, 

via de regra, com a transformação do espaço urbano em capital fixo. 

Nesta vertente, tem-se que não apenas nas metrópoles, como também nas cidades 

médias, os processos de urbanização revelam-se ao mesmo tempo como pressupostos e 

condição da apropriação do espaço urbano pelos agentes imobiliários, como uma “matéria-

prima a partir da qual se produz o urbano”, destituindo-o da dimensão de sua produção 

histórica.  

Daí, a coerência em pensar a lógica que norteia a “destruição de antigos bairros 

residenciais promovida pela passagem da aplicação do dinheiro do setor produtivo industrial 

para o setor imobiliário, associado ao conjunto das indústrias voltadas para a construção 

civil”(Idem).  

Contudo, pondera Santos (2015) que a lógica capitalista que concebe o próprio 

espaço como capital fixo tem, na sua contradição mesma, a barreira ao seu desenvolvimento, 

uma vez que a cidade superedificada cria a raridade do espaço.     

Então, dá-se, em consequência disso, a escassez dos terrenos em antigas áreas 

centrais destinados à construção de novos padrões de moradia. Diante disso, menciona, o 

autor:   

 

[...] frente ao envelhecimento e à inadequação das áreas do centro [...] para a 

realização dos novos negócios, as empresas voltadas ao setor de serviços modernos e 

ao setor financeiro são obrigadas a optar por novas localizações, sem se 

desprenderem, contudo, da centralidade, o que gera um movimento de expansão da 

área central como desdobramento da centralidade histórica, como condição 

necessária do processo. (Idem, p.55) 

 

A realidade produzida pela coexistência de capitais sobrantes e escassez de terra 

urbana para edificações específicas para comportar as novas demandas econômicas resulta, 

segundo Santos (2015), na necessidade de novas estratégias articuladas entre os capitais 



132 

industriais e financeiros no sentido de promover a produção de um espaço urbano em 

consonância com as suas necessidades de expansão econômica. 

A partir daí, pode-se compreender a pressão que tais agentes exercem sobre o Estado 

no intuito da criação de políticas urbanas de “renovação / requalificação” de determinadas 

áreas já ocupadas da cidade (SANTOS, 2015, p.55).  

Para o autor, podem ser também elencadas, entre tais ações, “mudanças no código de 

construção, leis de zoneamento, além da aplicação de leis de desapropriação seguidas da 

expulsão da população residente, tornando a urbanização um negócio rentável.” (Idem) 

 

4.5. O empreendimento como redenção da região 

 

Na racionalidade especulativa, empreendimentos imobiliários de grandes impactos 

com os vínculos identitários locais, adotam, via de regra, o discurso redentor da região 

(BEZERRA, 2015, p.6). Se não se estabelecem pela força física, o fazem pelo poder do 

discurso, considerado aqui, tão perigoso e poderoso, quanto a primeira.  

O objetivo é o convencimento de que o empreendimento trará benefícios a todos, 

desde a geração de frentes de emprego, como também, a oferta de equipamentos urbanos ao 

alcance de todos. Mais ainda: o discurso incute a ideologia de um progresso linear, total e sem 

contradições, no qual o crescimento econômico é tomado pelo desenvolvimento da região, 

pela promessa, por assim dizer, da melhoria das condições materiais de vida das pessoas. Este 

é um aspecto que merece muita atenção e reflexão a respeito. 

No que concerne ao avanço da indústria imobiliária em Campos dos Goytacazes 

observa-se que, nem sempre, as grandes construtoras contratam ou absorvem mão-de-obra 

local, pelo menos numa quantidade significativa. Tal situação, inclusive, tem relação com o 

passado histórico recente da região, marcado que foi, pelo sistema escravocrata. Nesta 

vertente, o saldo de cerca de três séculos de escravidão se caracteriza pela existência de uma 

população, ainda em grande parte, sem um nível desejável de escolaridade e/ou de 

qualificação técnica capaz de ser inserida num mercado de trabalho que, mesmo na indústria 

da construção civil, se diferencia, cada vez mias, pela exigência de trabalhadores 

especializados para exercerem tarefas de elevado teor de sofisticação tecnológica (CRUZ, 

2006, p.55). 

Entretanto, defende França (2016, p.35), que os trabalhadores da construção civil em 

Campos possuem em comum com outros tantos trabalhadores das demais cidades médias 
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brasileiras, o fato de serem “trabalhadores sobrantes de atividades rurais em declínio e 

migrantes”, ideia também defendida por Cruz e Piquet (1986, p.39). 

Se o crescimento econômico não se transforma em melhorias sociais, em 

oportunidades de vida digna (incluindo aqui saúde, educação, transportes, oferta de 

equipamentos urbanos) para a maioria da população, seria adequado tomar as fases de 

crescimento econômico pelo desenvolvimento da região? 

 

4.6. O lado avesso da modernização: que bairro é esse? 

 

Num embasamento empírico, percebe-se que a transformação de um lugar, 

sobretudo, de sua paisagem, interfere na forma como a população se relaciona com o mesmo, 

sob múltiplos aspectos, principalmente, no que respeita aos aspectos de referências e de 

vínculos identitários.  

Padua (2015, p.154) observa que, se por um lado, a vida urbana é degradada, 

sobretudo a partir da produção de lugares fechados, o bairro – este recorte territorial do tecido 

urbano - assume na lógica da valorização, uma localização privilegiada que, em cidades de 

médio e grande porte, espera-se que o mesmo ofereça excelentes opções de consumo, 

principalmente, pela presença de shoppings, bem como opções variadas de lazer.  

Como consequência, o próprio significado do bairro muda: subsumido à 

racionalidade de negação do espaço público, o bairro é destituído de seus espaços qualitativos, 

isto é, de seus espaços de sociabilidade como os pequenos bares, praças, lugares de convívio e 

de construção das relações de pertencimento dos moradores – “esses espaços de sociabilidade 

tradicional vão sendo incorporado pelo mercado no sentido da transformação do bairro em 

espaço produtivo economicamente” (PADUA, 2015, p. 154). 

Seria possível resistir às transformações pelas quais passam o bairro Parque 

Tamandaré? Poderia a atuação dos agentes imobiliários se dar de uma forma menos 

contundente?  

O fato é que talvez a resistência seja pura quimera na lógica especulativa que 

fundamenta a ação de tais agentes. A partir da figura 48, por exemplo, torna-se possível tecer 

uma análise sobre as indagações propostas, posto que, se observa uma residência, de padrão 

horizontal, unifamiliar, completamente espremido pelo processo da verticalização do bairro. 
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Figura 47: Imóvel a venda no bairro Parque Tamandaré 

Fonte: https://www.nestoria.com.br. Acesso em 19 jan. 2017. 

 

Na próxima figura (F.49), observa-se uma residência, igualmente localizada no 

bairro Parque Tamandaré, já dispondo do anúncio de venda, podendo se notado no seu 

entorno, a construção a todo vapor de novos prédios de apartamento, acirrando ainda mais o 

crescimento do bairro para cima. 

 

Figura 48: Imóvel a venda no Parque Tamandaré (Rua Nações Unidas) 

 
 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: https://www.google.com.br/maps. Acesso em: 01 abr. 2018. 

 

O bairro transformado nos circuitos do capital imobiliário oferece poucas 

possibilidades de resistência aos fenômenos que cooperam para a sua transformação dentro de 

uma lógica mercantil. Além de se apresentar como uma realidade externa aos seus antigos 

moradores, resulta em problemáticas reverberadas em situações novas (e de difícil adaptação) 

como aquelas que se relacionam ao trânsito e, até mesmo, as que se remetem à falta de 

privacidade das famílias residentes em casas térreas, agora, circundadas pelos edifícios com 

https://www.nestoria.com.br/


135 

inúmeros pavimentos e vistas para todos os lados assim, como narrou, um dos entrevistados 

no decorrer desta pesquisa. A figura 50 focaliza esta realidade. 

 

Figura 49: casa unifamiliar horizontalizada (realçada em círculo vermelho, adaptado pela autora) circundada 

pelo adensamento das edificações verticalizadas no bairro Parque Tamandaré, Rua Visconde de Inhaúma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.google.com.br/maps. Acesso em: 01 abr. 2018. 

 

A cidade vivida e percebida enquanto algo exterior aos indivíduos, experienciada em 

fragmentos – porque apropriada de forma privada - produz, segundo Carlos (2017), uma 

urbanidade igualmente esfacelada, fragilizando as relações sociais uma vez que a própria 

condição de cidadão se reduz à esfera simplista da sobrevivência, dissociando-o da condição 

de “homem da cidade.” Deste modo: 

 

[...] os sentidos da vida se esvaziam com a negação do passado subsumido à nova 

ordem. Obra da sociedade, a cidade se impõe ao sujeito como potência estranha, 

atualizando a alienação no mundo moderno. É assim que, na análise da cidade, nos 

confrontamos com as situações que emergem no seio da realidade como urgência de 

superação de uma vida cotidiana fragmentada, realizada em espaços segregados e 

traduzida pelos apartamentos expressos no uso dos lugares da cidade. Enquanto 

subjetivação, a consciência das alienações eclode na medida em que a apropriação se 

defronta com a propriedade. (CARLOS, 2017, p.36) 

 

É, neste sentido, que se dimensiona a preservação da memória no âmbito das 

relações sociais numa escala mais local como um bairro, por exemplo, uma vez que processos 

de valorização (e de revalorização) espaciais urbanos acabam por promover a destruição dos 
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lugares e, junto a isso, da memória local, cujas ações deixam “cicatrizes que dividem grupos, 

destruindo bairros e arrasando referências que sustentam a vida” (CARLOS, 2017, p.39).  

A memória local para Carlos (2017, p.40) é um construto das relações que os 

indivíduos estabelecem entre si e com o lugar em que vivem. Assim é que, pensar questões de 

resistência em face das transformações ocorridas na paisagem do lugar, estabelece por si só, 

diálogos com a memória histórica – em seu sentido estrito - o que requer fundamentalmente a 

compreensão segundo a qual: 

 

A cidade é um espaço apropriável para a realização da vida, o que envolve o uso do 

espaço pelo corpo. Através do corpo, e de todos os sentidos, os cidadãos usa os 

lugares necessários à efetivação da vida em suas relações mais finas como indivíduo 

e como membro da sociedade através de relações sociais que englobam desde as 

relações familiares mais próximas no lugar de moradia, as relações de vizinhança, de 

trocas comerciais e de serviços, a circulação no bairro e na cidade, os encontros, as 

reuniões, os jogos etc. Trata-se de um conjunto de atos e de situações que ocorrem 

num espaço e num tempo de apropriação marcados pelos usos e percursos 

reconhecidos de uma prática vivida e construída concretamente nas pequenas 

situações corriqueiras e, aparentemente, sem sentido, que se constituem criando 

laços profundos entre as pessoas e destas com os lugares (CARLOS, 2017, p.40) 

 

Por outro lado, de acordo com Abreu (2012, p.26) a “memória histórica” 

propriamente dita de um lugar, subsiste mais concretamente em registros documentais do que 

mais explicitamente na materialidade da paisagem urbana. Isto porque, segundo o autor, a 

passagem do tempo traz consigo novos atores que já não se interessam mais (até porque são 

externos a estas referências) pelos elementos constitutivos do lugar enquanto identidade, 

pertencimento ou referência de vivências, convivências ou de sociabilidade de determinados 

grupos. Endossando tal premissa, constata que: 

 

[...] Não é por má vontade, antipatia, repulsa ou indiferença que ela [a memória 

coletiva] esquece uma quantidade tão grande de acontecimentos e de antigas figuras. 

É porque os grupos que dela guardavam a lembrança desapareceram. 

(HALBWACHS, 1990, p. 82 apud ABREU: 2012, p. 26) 

 

Defende o autor que “o resgaste da memória da cidade não pode, então, se limitar à 

recuperação das formas materiais herdadas de outros tempos”, apontando para o fato de que 

as próprias memórias coletivas são por si mesmas dinâmicas e, este mesmo dinamismo é, 

dialeticamente, o fator que estabelece um prazo de validade para a memória das cidades, 

sobretudo, as que se cristalizam na paisagem urbana (ABREU, 2012, p.27). 

Nesta vertente, “memória da cidade” está em constante processo de transformação, e, 

basta uma intervenção espacial na paisagem urbana para que ocorra a “quebra da tradição”, 

ressignificando “todo o quadro social das memórias de uma coletividade” (Idem), mesmo 



137 

porque novos atores se apropriaram da cidade, criando suas próprias memórias às quais um 

dia também só existirão na dimensão da memória histórica, arquivística, documental. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A cidade, nos quadros da produção capitalista do espaço torna-se, pois, o lugar, por 

excelência, da acumulação e reprodução do capital.  

Sendo o sistema capitalista desigual, em sua gênese mesma, como resultado, tem-se a 

configuração de um espaço urbano também desigual, notadamente, pelas contradições sociais 

nele engendradas. 

Neste sentido, a indústria imobiliária exerce papel preponderante, mas, não atua 

sozinha, uma vez que as transformações espaciais urbanas se dão pela ação de diferentes 

agentes – tanto de natureza pública quanto privada - , seja promovendo a base infraestrutural, 

viabilizadora das mesmas, seja no sentido da elaboração dos projetos, incorporação, execução 

e financeirização dos novos empreendimentos. 

Fato é que nos circuitos de acumulação e reprodução do capital, no espaço urbano, o 

capitalismo precisa lançar mão de estratégias sem as quais a indústria imobiliária não poderia 

atuar de forma a garantir a lucratividade almejada. Então, tal indústria se vale, dentre outros 

aspectos, do processo de verticalização como meio de ampliar a oferta de terra urbana, posto 

que nas cidades, via de regra,  muitas das  edificações se caracterizam por idades já recuadas 

no tempo, o que gera um problema relacionado à raridade ou escassez da terra urbano, uma 

vez que tais edificações estão presas ao solo que é, pois, um bem imóvel.  

É, nesta vertente, que se analisa o processo de transformações incididas sobre o 

bairro Parque Tamandaré, no intervalo de tempo compreendido entre os anos 2000 e 2017. 

O bairro que, historicamente, é caracterizado pela elitização, isto é, possui, em suas 

origens, o fato de ser um espaço valorizado infraestruturalmente, com grande aporte de bens e 

serviços, bem como equipamentos urbanos, vem passando por um processo bastante 

acentuado de transformações em sua paisagem, o que se faz notório pela grande quantidade, 

ali, estabelecida, de edifícios de apartamento, todos de alto padrão, voltados para residência, 

comércio e serviços, ou mistos, que, de modo crescente, vêm substituindo as antigas 

residências unifamiliares horizontalizada.  

 É importante ressaltar que, buscando reverter a escassez de terras para a 

verticalização do bairro, a indústria imobiliária tem descaracterizado a paisagem do mesmo 

não apenas através dos novos estilos arquitetônicos, mas , antes (e, como elemento 

propiciador desta questão), através da demolição das antigas estruturas edificadas num 

contexto, dentro do qual, assume relevância (e inquestionável visibilidade), a demolição do 

Estádio de Futebol Godofredo Cruz – Sede Esportiva do Americano Futebol Clube -  
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adquirido pela IMBEG Construtora Ltda. no ano de 2013 e demolido em 2014, ano de 

comemoração do centenário do clube. 

Diante desta abordagem, cabe a indagação: Por que a demolição do Estádio de 

Futebol Godofredo Cruz é pensada, aqui, como um fato de grande relevância na conjuntura de 

análise das transformações espaciais incididas no bairro Parque Tamandaré? 

A questão - parece clara - que, além de vetor de urbanização, tal equipamento urbano 

configurou-se, no âmbito do pertencimento ao lugar, a um só tempo enquanto elemento de 

singularidade do bairro, e, deste com a cidade, evidenciando-se, outrossim, enquanto um 

espaço de sociabilidade entre os mais diferentes atores e estratos sociais, e, ainda, como 

referência espacial inscrita na geografia do lugar. 

Neste campo de análise, o que, há tempos atrás, tivera sido, a priori, um elemento 

agregador e, mesmo, vetor de urbanização do bairro (no caso, o Estádio), dialeticamente, e, 

como  parte da própria dinâmica capitalista da região Norte Fluminense, se coloca um 

empecilho aos agentes imobiliários em suas intenções mercantis de revalorização do bairro, 

numa vertente de especulação, demandada pela  racionalidade monetária que reduz o que 

antes, se caracterizava pelo valor de uso, subsumido, agora, ao valor de troca. 

Daí, a necessidade criada, em torno de sua demolição, como parte das estratégias 

destes agentes moduladores do espaço urbano de criar terra urbana, como já se analisou. Dito 

de outro modo, o estádio (assim como outras edificações até então presentes naquele bairro), 

demonstrou-se inadequado à racionalidade mercadológica do setor imobiliário que, afinado, 

aos pressupostos capitalistas de produção do espaço, o tonou obsoleto, limitado, inadequado 

às novas funcionalidades do futebol, sendo preciso, pois, removê-lo dali, endossando, assim, o 

pressuposto segundo o qual a paisagem urbana, suas formas e funções possuem prazos de 

validade, regidos que são pela efemeridade. 

Durante a pesquisa, apurou-se que  bairro Parque Tamandaré possui um dos metros 

quadrados mais caros da cidade de Campos dos Goytacazes. E, configurado, pari passu, às 

dinâmicas econômicas regionais, ao longo do tempo se transformou num espaço concentrador 

de infraestrutura, bens e serviços a serem consumidos pelas elites que dele fazem parte.  

O problema que se depreende, a partir de então, é que as ações voltadas para o 

adensamento de sua valorização (ou melhor, de sua revalorização), produz ou aprofunda 

assimetrias na malha urbana do município,  tendo em vista o sobrevalor da terra naquela área 

o que, por conseguinte, alija, expulsa e espolia grandes parcelas da população que, por não 

possuir um poder  de consumo compatível com as benesses que o bairro oferece, se deslocam 

cada vez mais para as periferias da cidade, onde o preço da terra é baixo, regiões 
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subequipadas ou desfavorecidas, atestando, nesta via, a negligência do poder público para 

com as mesmas. 

No bairro em questão, um dos mais nobres do município de Campos dos Goytacazes, 

o processo de revalorização do lugar, acaba resultando numa vivência fragmentada da cidade, 

sobretudo, em face das edificações de alto padrão, que com todos os seus aparatos de 

segurança selecionam quem pode ou não entrar nos edifícios, assim como, circular em seu 

entorno – haja vista que, não sendo morador, muito facilmente, é um suspeito em potencial. 

Todas estas considerações demonstram que os processos de valorização ou de 

revalorização do espaço capitalista traz, em seu bojo, a negação da cidade enquanto direito o 

que, indubitavelmente, abre campo para a reflexão acerca do tipo de democracia e de práticas 

cidadãs que fundamentam a sociedade e, ainda, para quem (ou para quais segmentos societais) 

se direcionam. 

Além disso, percebe-se que o processo de cercamento de parcelas do espaço urbano 

pelo qual se viabiliza a construção dos condomínios fechados exerce, ao nível das 

experiências coletivas, em espaços públicos, um efeito nefasto: primeiro, pela própria negação 

do espaço público enquanto lugar de realização da vida; segundo, porque a cidade enquanto 

direito é negada à maioria da população, o que implica no aprofundamento de um tipo de 

desigualdade específico entre classes e frações de classes: a desigualdade sócioespacial. 

Para as classes hegemônicas, o auto-enclausuramento, em suas novas formas de 

moradia se delineia como a introjeção das promessas de segurança tão bem elaboradas, nos 

outdoors, marketing e demais dispositivos de anúncios destes novos empreendimentos até 

porque o medo do crime violento se torna igualmente um produto comercializável.  

Entretanto, a moradia não se resume apenas à propriedade de uma casa. Desde 

tempos imemoriais, a História da Humanidade nos dá testemunhos de que as formas de 

moradia também representavam, tanto na esfera real quanto simbólica, poder e status.  

Nesta vertente, o bairro Parque Tamandaré, capturado, que fora, pelas classes 

abastadas, hegemônicas (ou, simplesmente, elites) representou, desde sua institucionalização, 

na década de 1950, as aspirações de uma nova camada socioeconômica formada por usineiros, 

ricos comerciantes e profissionais liberais de renome, de tal modo que, a sua arquitetura – a 

modernista – teve grande aceitação entre os moradores do bairro, já que representava o novo, 

o moderno, o progresso na concepção, destes mesmos aspectos, entre a nascente classe 

burguesa da região Norte Fluminense. 

No âmbito da memória, durante as entrevistas que se procedeu no decorrer das 

pesquisas relacionadas a este estudo, alguns dos antigos moradores demonstraram insatisfação 
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com as profundas  transformações que se verificam na paisagem do bairro. Dentre as queixas 

mais comuns estão a falta de privacidade resultante do crescimento do número de edificações 

verticalizadas, o trânsito caótico e o estranhamento em relação aos novos vizinhos, 

enclausurados que vivem em seus edifícios, contribuindo  para o desaparecimento in totun da 

antiga convivialidade que unia os moradores de épocas passadas, quase que num viés de 

família ampliada – o que fortalecia laços, vínculos e sentimentos de pertencimento ao bairro, 

cristalizando de modo muito específico a memória local. 

Em face do exposto, este parece ser um processo irreversível? Lamentavelmente, 

presume-se que sim. Isto porque: memórias, vínculos identitários, pertencimentos ao lugar são 

rasgados pela força do capital, o qual depende de novos ajustes à geografia do lugar, do 

espaço urbano, mais particularmente. Nisto, e, como parte deste processo, novos atores, novas 

expectativas, novas racionalidades (no plano material ou ideológico) também vêm 

acompanhados de novos significados.  Numa palavra: as transformações espaciais urbanas 

ressignificam  o lugar , e, junto a ele, seus usos, costumes, formas de trabalho e lazer , 

circulação, e, mesmo, da noção de sociabilidade. 
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