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Chicago 

I fell in love again 

All things go, all things go 

Drove to Chicago 

All things know, all things know 

... 

I drove to New York 

In a van with my friend 

We slept in parking lots 

I don't mind, I don't mind 

I was in love with the place 

In my mind, in my mind 

I made a lot of mistakes 

In my mind, in my mind 

If I was crying 

In the van with my friend 

It was for freedom 

From myself and from the land 

I made a lot of mistakes 

I made a lot of mistakes 

 

SUFJAN STEVENS 





RESUMO 

 

Este trabalho trata da construção e da apropriação do espaço físico de Itacoatiara como 

lugar-comunidade – um processo que se deu em grande parte sob a égide do 

“paradisíaco”. A partir de entrevistas levantadas com moradores do bairro, analisamos o 

fator “paraíso” como um valor crucial na relação intersubjetiva entre os atores sociais e 

o meio físico no qual habitam. O conceito de topofilia é utilizado, a fim de apontar a 

ligação afetiva existindo entre Itacoatiara e seus moradores. Numa segunda parte, 

analisamos mais especificamente o modo como a SOAMI (Associação de Moradores e 

Amigos de Itacoatiara) se constitui, construindo seu discurso de defesa do lugar como 

paraíso. Nota-se uma forte negação à urbanização, verticalização das moradias, 

ampliação do comércio e mudanças na paisagem. Mediada pela SOAMI, a linguagem 

vigilante e combativa dos moradores revela um anseio por segurança, pertencimento e 

comunidade. 

 
 

 

Palavras-chave: habitar, topofilia, comunidade, paraíso, Itacoatiara.   





 

ABSTRACT 
 
 
This research deals with the construction and appropriation of the physical space of 

Itacoatiara as a community-place – a process that took place largely under the aegis of 

“heavenly”. From interviews made with neighborhood residents, we analyze the factor  

“paradise” as a crucial value in the intersubjective relationship between social actors 

and the physical environment in which they live. The concept of topophilia is used in 

order to point out the affective relationship existing between Itacoatiara and its 

residents. In a second part, we analyze more specifically how the SOAMI (Association 

of Residents and Friends of Itacoatiara) is constituted, with its discourse on defending 

the place as paradise. A strong denial to any urbanization, verticalization of housing, 

commerce expansion, and landscape change is noted. Mediated by the SOAMI, the 

residents’ language of vigilance and combativeness reveals a longing for security, 

belonging and community. 

 

 
 
Keywords: Inhabit, Topophilia, Community, Paradise, Itacoatiara.  
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INTRODUÇÃO 

 

Como morador de Niterói, desde meus primeiros dias de vida, cresci em clima 

praiano. Itacoatiara tornou-se, naturalmente pelo seu ambiente, um lugar onde passava 

dias inteiros com amigos e família. Não apenas na praia, mas também em seus 

recônditos: trilhas, rochas, ruas, casas de amigos.  

Ao fazer uma matéria na graduação de Ciências Sociais, Sociologia e Ambiente, 

despertou-me o interesse em olhar-pensar Itacoatiara numa perspectiva mais científica, 

a fim de entender como este lugar, tão comum a mim, foi, é e está sendo construído. 

Assim como tentar imaginar sociologicamente como a ambiência e realidade física do 

local interferem na construção do lugar.  

A partir deste olhar mais atento, passei a ler alguns textos e a buscar maiores 

informações para me inteirar com mais profundidade sobre estas questões.  

A questão mais instigante foi: “Como é habitar um lugar que é visto como 

paraíso natural?” Esta indagação-problematização perpassa e subjaz toda a pesquisa que 

se segue.  

A apropriação do espaço físico e a construção de um lugar chamado Itacoatiara 

deu-se em grande parte sob a égide do paradisíaco. O habitar no paraíso traz consigo um 

estilo de vida comprometido com a exaltação e apego ao lugar.  

A observação e análise deste habitar me levou a perceber o quanto ele é produtor 

de um lugar marcado pela negação à verticalização das moradias, ampliação do 

comércio, repulso à visitação em massa ao lugar, interdição de mudanças à paisagem, 

insistência de preservação do verde e apropriação de influência política e “fabricação” 

legislativa.  

Estes são indícios de que há uma negação forte à urbanização nos termos do que 

se vê fora das fronteiras do bairro de Itacoatiara, mas também uma espécie de afirmação 

de um modelo-utopia de bairro-comunidade de Itacoatiara, o paraíso.  

 

Geografia social e física do bairro  

A perspectiva de paraíso natural está presente na formação do bairro de 

Itacoatiara desde tempos bem remotos. É importante entender em que contexto isto foi 

se dando, assim como o quanto sua geografia física contribuiu neste olhar.  
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Itacoatiara é um bairro que integra uma área que, nas últimas três décadas, 

passou-se a chamar Região Oceânica de Niterói. Esta região é marcada pelo seu litoral 

banhado por águas do oceano Atlântico. Antes, toda esta área era conhecida como 

Distrito de Itaipu. À época, era uma região relativamente remota do Rio de Janeiro, com 

praias amplas e ermas, isentas de controle policial-militar, e que atraía poucas pessoas 

(WEHRS, 1984). 

   Por volta da década de 1940, Itacoatiara teve seu povoamento iniciado. 

Mathias Sandri comprou cerca de 70 % da área e Francisco Felício os 30 % restantes 

(SOAMI, 2015). O lugar que antes era um território pertencente à fazenda de 

Piratininga, agora dava origem a um loteamento privado a partir da intenção de criar ali 

um bairro.  

   Itacoatiara fica entre o Morro das Andorinhas e a Serra da Tiririca.  Lugar de 

rara beleza segundo vários autores que contam a história de Niterói, assim como 

inúmeros artigos de jornais1. Segundo o relato de Carlos Wehrs (1984), Itacoatiara faz 

parte de uma região que cativa um público deslumbrado pelas atrações paisagísticas do 

lugar.  

Está inserida numa vasta área verde onde vê-se rica vida silvestre. Há uma 

vastidão de trilhas e escaladas num panorama rodeado pelo mar, pela mata e por picos 

rochosos. A praia de Itacoatiara divide-se em duas, “praião e prainha”, por conta de uma 

grande rocha. Seu litoral possibilita a formação de correntes marinhas que privilegiam a 

prática do surfe. Sua diversidade “embaixo das águas” é um fator atrativo marcado por 

uma extensa fauna marinha e recônditos para mergulho.   

   Foi neste cenário que Mathias e Felício parcelaram a terra em lotes, 

transformando-a num loteamento de padrão urbano. A intenção era a formação de uma 

comunidade-bairro. Conforme nos relata o morador Wagner Lopes (2015) que 

frequentava a casa de Mathias Sandri:  

Mathias Sandri encarou a viagem por terra, via Várzea das Moças para ver 

de perto o seu pedaço de Paraíso. 

Não se decepcionou e resolveu comprar o lugar. No dia 19 de agosto de 

1938 pagou 20 contos de réis a Dona Etelvina Elisa de Souza e em 07 de 

outubro de 1938 pagou mais 5 contos de réis a João neves de Souza e sua 

esposa, Dona Maria de Lourdes Costa de Souza, passando a ser dono de 

                                                        
11 Alguns desses artigos e autores serão citados no corpo deste trabalho.  
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aproximadamente 70 % do bairro sendo os demais 30 % pertencentes a 

Francisco Felício (LOPES, 2015, p. 2).  

 

 Segundo o relato de Wagner e de outros moradores entrevistados, era intenção 

de Mathias escolher sua vizinhança:  

Os primeiros compradores eram do seu círculo de amizades, frequentadores 

do Jockey Club do Rio de Janeiro e do Copacabana Palace, eram 

banqueiros, diplomatas e muitos estrangeiros. Mathias entrevistava todos os 

candidatos a proprietários e selecionava conforme a sua empatia e após se 

certificar de que não eram meros especuladores, mas realmente queriam 

uma casa de praia para seu próprio uso. Para incentivar o veraneio, Mathias 

fundou o Pampo Club, patrocinou a construção, projeto de Oscar Niemeyer 

que recebeu um lote em pagamento, na Rua das Papoulas, o lote 1 da 

quadra VII (Ibid.).  

 

 Em 1956, o Itacoatiara Pampo Clube foi fundado. Um clube social com o 

objetivo de ser um ponto de encontro dos moradores e veranistas foi projetado pelo 

respeitado arquiteto Oscar Niemeyer.  

   Com o advento da Ponte Costa e Silva (Rio-Niterói) em 1974, ocorreu em 

Niterói, sobretudo na região das praias da Baía e Zona Norte, uma intensa verticalização 

do seu espaço urbano. Consequentemente, gerou um êxodo para regiões mais 

longínquas da cidade a fim de fugir da selva de pedra. Somou-se a isso uma busca por 

qualidade de vida numa região repleta de verde e mar num clima interiorano. Foi nesta 

época que, de fato, a urbanização do bairro teve um real avanço em termos de 

organização espacial e social.  

   Na mesma década, deu-se também a criação da SOAMI – Sociedade de 

Amigos e Moradores de Itacoatiara. Um grupo de sócios do Pampo Clube a fundou com 

o objetivo inicial de garantir a preservação do ambiente, limpeza das ruas do bairro, 

defender a restinga e de lutar contra as construções irregulares, prédios e expansão 

desordenada do comércio.  

   Atualmente, Itacoatiara possui, segundo IBGE 2000, em torno de 0,30 % da 

população de Niterói. É um bairro diferenciado em virtude de seu ambiente físico 

distinto e também na sua forma extremamente específica e “controlada” de urbanização. 

Difere-se substancialmente dos bairros de sua região, onde diversos loteamentos de 

grandes construtoras ou projetos de bairros “prontos” foram estabelecidos.  
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Itacoatiara, hoje, ocupa uma Área de Preservação Ambiental, por estar na zona 

de amortecimento do Parque Estadual da Serra da Tiririca. Situa-se entre os costões do 

Alto Mourão e do Morro das Andorinhas, e tem acesso rodoviário único pela Estrada 

Francisco da Cruz Nunes. 

   É um bairro de alto padrão composto por uma população de classe média alta. 

Um terreno equivale em média ao preço de um apartamento de dois quartos no bairro 

nobre de Icaraí. Segundo o IBGE (Censo 2000) sua população representa apenas 0,3 % 

do uso total do solo da cidade. Portanto, há uma forte restrição quanto ao uso do solo. 

Apenas 62,6 % dos domicílios são ocupados (Censo 2000). Bairro com muitas 

residências de veraneio.  

   Alto índice de moradores com nível superior de formação. Sua população 

apresenta percentuais de alfabetização superiores aos de Niterói. Em todos os grupos de 

idade, o bairro apresentou índices de perto de 100 %. O rendimento mensal dos chefes 

de domicílio é mais do que o dobro da média do resto da cidade. Dos que recebem mais 

do que 30 salários mínimos, Itacoatiara tem 33,5 % contra 8,5 % da cidade. É neste 

contexto que se encontra o bairro que integra o objeto de nossa pesquisa.  

 

A Sociedade de Amigos e Moradores de Itacoatiara (SOAMI)  

Um ator social crucial na história do bairro de Itacoatiara é a SOAMI, que tem 

como objetivo garantir a preservação do ambiente, limpeza das ruas do bairro, defender 

a restinga e de lutar contra as construções irregulares, prédios e expansão desordenada 

do comércio.   

A SOAMI é oficialmente a representante legal do bairro junto aos órgãos 

públicos municipais, servindo de canal para as proposições e reclamações dos seus 

moradores. Esta associação influenciou diretamente na forma de urbanização do bairro 

e em sua manutenção. No site da Associação há um espaço onde é explanado com 

clareza a que ela se destina.  

A SOAMI é uma associação destinada a preservar o patrimônio 

paisagístico, ecológico e cultural de Itacoatiara, zelando pela manutenção 

da qualidade de vida local e de suas características urbanísticas e sociais. 

Seus diretores, conselheiros e colaboradores em projetos são voluntários 

unidos pelo interesse comum de resolver os problemas de Itacoatiara. 

Nossa missão é melhorar a qualidade de vida dos moradores, assegurar a 

proteção ambiental conforme os padrões da área de amortecimento do 
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Parque Estadual da Serra da Tiririca (na qual Itacoatiara está inserida), e 

lutar para melhorar a segurança, o trânsito, a conservação das áreas 

públicas e o nível dos serviços públicos, sempre com iniciativas que 

obedeçam rigorosamente as decisões dos associados aprovadas em 

Assembleias, tendo como princípios fundamentais a transparência e a 

gestão colegiada. Nosso lema é: ACREDITE! É POSSÍVEL! (SOAMI, 

2015).  

 

A SOAMI é um ator social que influencia de maneira direta e indireta a maneira 

do como o bairro é construído e constituído. Existem inúmeros relatos presentes não só 

nas entrevistas deste trabalho, mas como nas realizadas por José Barroso (2003), de 

moradores relatando o quanto esta instituição está presente na vida deles.  

Trazendo o foco para a problematização principal da pesquisa, percebemos de 

maneira clara que há um sentimento de preservação do “paraíso ecológico” presente no 

discurso e prática da SOAMI. Toda a sua ação combativa em defesa dos seus ideais é 

permeada por um discurso de defesa do paraíso. Como nos relata Barroso (2003, p.19): 

“A preservação do meio ambiente mereceu sempre a atenção de seus moradores e 

amigos, que lutaram e lutam, permanentemente por ela, pela vegetação nativa, pela 

limpeza de suas praias e pela tranquilidade do lugar”.  

Na minuciosa pesquisa realizada por Barroso (2003) sobre o bairro de 

Itacoatiara, é destacada a sua maneira peculiar de organização espacial.  

Esse espaço então, tem a sua identidade facilitada por ser bem encaixado 

estre dois maciços, conter uma única comunidade, constituir uma praia-

bairro e não ser passagem para nenhum outro bairro. Os valores de seus 

moradores são aqueles de uma classe, entre média-média e média-alta, que 

prolifera nos condomínios da Região Oceânica de Niterói, iniciados com a 

implantação do Condomínio Ubá, a margem da Estrada Francisco Cruz 

Nunes, na década de 70, que procura um espaço exclusivo, onde seus 

vizinhos comungam, de maneira geral, do mesmo nível econômico, do 

mesmo “way of life” e da mesma cultura capitalista. 

A ideia de comunidade moderna começou a se distinguir de seu protótipo 

antigo, tipo relação familiar, apoiando-se em diferentes princípios de 

coesão entre os seus elementos constituintes, como o contraste entre 

parentesco e território, sentimentos e interesses, etc. O conceito de 

comunidade foi identificado com diversos aspectos, como a coesão social, a 

base territorial, o conflito e a colaboração para um fim comum... 

(BARROSO, 2003, p. 18).  
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A organização espacial é fruto dos modelos de ocupação que estão presentes no 

habitar dos moradores e que se institucionaliza na pessoa jurídica da SOAMI. Estes 

modelos são constituídos de valores que estes comungam.  

A construção do bairro de Itacoatiara foi capaz de sustentar um modo de vida 

porque lhe foram outorgados certos valores, os quais foram percebidos nas entrevistas: 

segurança, preservação do ambiente, controle ao acesso dos “de fora” e manutenção 

paisagística e estética.   

 

Metodologia 

O presente trabalho tem como fonte importante, entrevistas semi-orientadas 

realizadas com dez moradores do bairro de Itacoatiara.  De maneira intencional, foram 

escolhidos moradores de um espectro etário extenso.  

As principais perguntas foram: Como é morar em Itacoatiara? O bairro sofreu 

muitas mudanças nos últimos anos? Como você vê isso? De que forma a associação de 

moradores de Itacoatiara (SOAMI) tem ajudado o bairro? Como você enxerga a 

tentativa de construção de prédios no bairro?  

Junto com minha experiência empírica, essas entrevistas são a chave-mestra de 

todas as conclusões, substantivas ou teóricas. Foi a partir delas que se pode buscar 

referenciais teóricos que trouxessem luz às imaginações interpretativas.  

As conversas demoraram em média 30 minutos. Em anexo encontra-se um 

resumo do que foi conversado com cada entrevistado. A transcrição total das entrevistas 

não nos parece relevante para o que aqui está sendo proposto.  

Além das fontes primárias que constituem essas entrevistas, dois trabalhos 

importantes sobre Itacoatiara foram consultados. Primeiramente o trabalho monográfico 

de José Barroso (2003), quem realizou uma extensa pesquisa sobre o bairro, assim como 

a monografia realizada por Marcos Carvalho (2001), uma análise da cidade de Niterói – 

incluindo a área de nossa pesquisa – sob o tema “A construção de uma imagem de 

“cidade de qualidade de vida”.  

Muitos artigos de periódicos (jornais) foram dando suporte às suspeitas que 

foram levantadas nas interpretações possíveis diante do material levantado nas 

pesquisas. Entre eles, destaca-se a atenção do jornal O GLOBO dado ao bairro. No 

corpo do trabalho serão citadas as diversas reportagens sobre Itacoatiara. Assim como, 

blogs de moradores e sites internet, como o da SOAMI.  
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Buscou-se num primeiro momento levantar uma bibliografia extensa e densa 

sobre a história de Itacoatiara, grande foi a frustração ao se perceber que esta é escassa e 

de difícil acesso. Poucos livros contam sua história e de maneira bem reduzida. Alguns 

documentos oficiais da Prefeitura de Niterói nos ajudaram a iluminar a compreensão 

destes fatos face às falas dos entrevistados.   

Por ser um bairro relativamente novo, pudemos contar com o relato de antigos 

moradores que ainda têm em suas mentes a história de como as coisas foram se dando.  

Por fim, o trabalho de buscar entender todo o material acumulado – material que 

se mostra como o principal intento e êxito da nossa pesquisa e que indica um caminho a 

ser trilhado no futuro – se deu pelo diálogo teórico com alguns autores Yi-Fu Tuan 

(2012), Marco Antônio da Silva Mello e Arno Vogel (1981), David Harvey (2004), 

Zygmunt Baumann (2003), que trabalharam questões relativas a ambiente, lugar, 

habitar, e comunidade.  

 

Divisão do trabalho 

A primeira parte destina-se a pensar Itacoatiara sob a perspectiva de paraíso 

natural. Diante de vastas pesquisas, artigos, sites, este capítulo traz sustância ao afirmar 

que Itacoatiara é percebida desta maneira por muitas pessoas que lá moram e se 

relacionam com este lugar. De maneira embrionária, demonstra o quanto este olhar de 

paraíso é um fator de peso na constituição e construção deste bairro.  

A segunda parte busca demonstrar o quanto esta apropriação de Itacoatiara como 

paraíso se fez presente na SOAMI (Associação de Moradores e Amigos de Itacoatiara). 

Esta instituição social local, sob esta ótica, vem agindo de maneira ativa na construção, 

preservação e defesa do seu lugar. Não se buscou avaliar a SOAMI em sua vasta 

história de atuações, mas apenas ver o quanto esta se utiliza do discurso da defesa do 

paraíso para justificar as suas ações.  
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1.  PRIMEIRA PARTE: ITACOATIARA COMO PARAÍSO NATURAL  

 

1.1. O paraíso natural  

Mathias Sandri, o personagem histórico que dá início ao bairro de Itacoatiara, se 

disse, em relatos a moradores como Wagner Lopes (2015), encantado desde à primeira 

vista por este lugar. Como aviador, sobrevoava a área constantemente até que um dia 

resolve conhecê-lá a pé. Diz o relato: “Para ver de perto o seu pedaço de paraíso”.   

Tal concepção de paraíso natural permeia a constituição desse espaço em bairro-

comunidade ao longo de sua recente história. Descobrir como os moradores de 

Itacoatiara compreendem o seu espaço é tarefa para uma pesquisa extensa. Entretanto, 

dentro dos limites que este trabalho tem, ficou-se claro que essa compreensão passa 

certamente, para grande parte dos que lá vivem, pelo sentimento de pertencimento a um 

paraíso. Daí a pergunta que se segue: por que há um sentimento forte de pertencimento 

ao lugar?  

 

1.2. Topofilia, afeto a Itacoatiara   

Uma das possibilidades de leitura do apego a Itacoatiara é o avaliarmos sob a 

ótica da topofilia. Termo cunhado por Yi-Fu Tuan (2012), que refere-se a um sentido 

amplo dos laços afetivos (simbólicos) dos seres humanos com o meio ambiente.  

A topofilia “acontece” quando existe uma ligação afetiva / emocional da pessoa 

com o lugar. Os laços humanos com o ambiente, enraízado na subjetivação, são 

influenciados pelo ser geográfico, fundo cultural, percepções e cognições individuais, 

gênero, circunstância histórica e capacidade sensorial.  

Desde o início da pesquisa e até na minha própria experiência como utente de 

Itacoatiara, ficou evidente que a relação dos moradores com o bairro de Itacoatiara 

possuía um apego muito significativo. Parte desta constatação pode ser explicada pela 

necessidade de se manter a todo custo o ambiente de privilégio, mas há que se abrir o 

horizonte da imaginação sociológica, e tentar interpretar este fato através de um apego 

que passe mais pela subjetividade e de como o ambiente físico influencia neste afeto.  

Tuan diz que o impacto da urbanização influenciou diretamente na apreciação 

pela natureza. Isto pode explicar, em parte, o interesse crescente a partir das décadas de 

1960-70 por Niterói e de 1980-90 pela Região Oceânica de Niterói, que na época era 

um lugar de difícil acesso e de amplo verde nativo. Carvalho (2001) defende a ideia de 

que com o advento da Ponte Presidente Costa e Silva (Ponte Rio-Niterói), Niterói 
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passou a ser um atrativo para a classe média que fugia da “selva de pedras” do Rio e 

dos altos preços praticados. Com a verticalização das moradias nos bairros banhados 

pela Baía de Guanabara (Centro, Boa Viagem, Ingá, Icaraí), aconteceu um movimento 

à Região Oceânica.  

 “A cidade em expansão (paisagem intermédia) é percebida como inimiga de 

uma natureza intacta” (TUAN, 2012, p. 125). Após o aparecimento das grandes 

cidades aparece uma forte reação contra a sofisticação urbana e o anseio pela 

rusticidade.  

Bairro e comunidade indicam conceitos populares dos planejadores e 

assistentes sociais. Eles proporcionam um quadro de referência para 

organizar em subáreas manejáveis a complexa ecologia humana de uma 

cidade; também são ideais focais que se alimentam na crença de que a saúde 

da sociedade depende da frequência de atos amistosos e do sentido de 

associação comunitária... Todavia, parece que a palavra bairro é uma 

construção da mente que não é essencial para a vida amistosa; o seu 

reconhecimento e aceitação dependem do conhecimento do mundo 

externo... os bairros diferentes têm fronteiras bem definidas que tendem a 

separá-los da agitação da vida urbana. São isolados por razões econômicas, 

sociais e culturais (TUAN, 2012, p. 242 e 243). 

 

Toda a magia relatada pelos moradores e utentes sobre o paraíso chamado 

Itacoatiara pode ser, em parte, explicada pela construção de um mundo ideal em 

oposição à selva de pedras que se estabelece fora dos domínios do bairro. Com efeito, 

busca-se a manutenção do ambiente natural já estabelecido e a luta pela sua 

permanência é envolta de um apego idealizado pelas imagens simbólicas da floresta e 

praia.   

Certos meios ambientes naturais têm figurado de maneira proeminente nos 

sonhos da humanidade de um mundo ideal: a floresta, a praia, o vale e a 

ilha. A construção do mundo ideal é uma questão de remover os defeitos do 

mundo real...os seres humanos persistentemente têm procurado um meio 

ambiente ideal (TUAN, 2012, p. 286).  

 

Num dos livros mais detalhados sobre a história de Niterói, Carlos Wehrs 

(1984) relata o quanto que na década de 1980 a Região Oceânica de Niterói passar a ser 

um lugar de forte atração à classe média e alta em busca de paisagens, verde, praias 

paradisíacas, águas limpas. Isto indica o quanto que o processo de forte urbanização 
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vertical e diminuição do “selvagem” nos bairros mais antigos da cidade, resultaram 

num êxodo desta população aos bairros oceânicos.  

A subjetividade é chave crucial nas perspectivas trabalhadas por Tuan. E nos 

parece necessário levá-la em consideração em busca de compreensão desta dinâmica e 

intensa relação das pessoas com Itacoatiara.   

Dentre os múltiplos condicionantes na constituição do lugar, os sentidos (visão, 

olfato, audição, tato) são destacados como meios do homem responder, reconhecer e 

atuar no mundo. Estas questões estão presentes no discurso em relação a Itacoatiara. 

Nas entrevistas que realizamos, ouvimos relatos que são marcados por estes múltiplos 

condicionantes que são os sentidos em relação às paisagens naturais e os seus mais 

variados espaços físicos. “Ver a rocha passa uma energia” (Bethania)2; “caminhar na 

trilha é mágico, “abro a janela e sinto o cheiro do verde”, “ouvir os bichos traz paz”, 

“cresci plantando árvores no bairro” (Iasmin); “o silêncio da manhã neste lugar é paz” 

(Mônica).  

As pessoas têm comportamentos simbólicos e, para se relacionarem entre si e 

com o mundo exterior, constroem mundos mentais.  Todos os ideais políticos e 

ambientais são permeados pelo crer no que se deseja. Eles geram força emocional 

suficiente para exigir ação, embora integrem todos os conceitos e planos que não são 

suficientemente complexos. “O cérebro racional é a força principal à disposição do 

homem para traduzir os seus anseios em algo semelhante à realidade” (TUAN, 2012, 

p. 16). 

A tradução deste anseio pelo paraíso – ou manutenção deste já estabelecido – 

acontece nas diversas maneiras de habitar daqueles que nutrem sentimentos topofílicos 

pelo bairro. Embora seja difícil decifrar e conceituar com exatidão o que venha a ser 

este paraíso, é notório o quanto ele é vívido enquanto ideal prático, quer no discurso, 

quer na ação e utilização/apropriação do lugar.  

A topofilia relaciona-se com a “historicidade” particular de cada pessoa. “A 

consciência do passado é um elemento importante no amor pelo lugar” (TUAN, 2012, 

p. 144). Esta é marca também das entrevistas que fizemos. Ao narrar suas histórias, as 

pessoas trazem um discurso permeado por vinculação histórica com o lugar o desejo 

desta continuidade. De maneira clara também foi destacada a manutenção deste 

sentimento nos mais jovens (filhos e netos de antigos moradores). Esta consciência do 

                                                        
2 Um perfil dos entrevistados encontra-se em Anexo. 
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passado e o apego ao lugar são marcas nos diversos discurso do vasto espectro etário 

presente nas entrevistas.  

A geografia física, topografia e a estética do lugar são questões que ganham 

destaque quando se fala sobre Itacoatiara. Embora a causa direta da topofilia não seja o 

meio ambiente por si, é importante perceber que ele é fornecedor direto de estímulo 

sensorial que “ao agir como imagem percebida, dá forma às nossas alegrias e ideias” 

(TUAN, 2012, p. 129).   

Ao observar os atos diários das pessoas e o caráter do ambiente e suas 

circunstâncias físicas é que se pode compreender algo do estilo de vida de um povo e 

sua atitude em relação ao mundo. Pois os estilos de vida dificilmente são verbalizados e 

desempenhados conscientemente (TUAN, 2012).  

 

1.3. Habitar no paraíso  

A corroboração da compreensão do espaço-lugar como paraíso nos termos acima 

descritos se deu, em grande parte, pelas diversas referências “paradisíacas” e questões 

subsequentes feitas pelos moradores nas entrevistas que realizamos, assim como em 

entrevistas e falas de outros moradores que se encontram registradas em outras 

pesquisas (acima citadas).   

Por isso, buscou-se fazer um registro razoável deste valor, que se expressa nas 

formas de uso dos elementos do espaço urbano. Observamos o que seus praticantes 

fazem neste e deste espaço e o que afirmam ser factível fazer.   

Mello e Vogel (1981) nos apresentam um importante conceito para tentarmos 

avaliar melhor esta apropriação do espaço. Eles nos ensinam que os modelos de vida 

urbana (imbuídos de valores) que se pretendem instituir acabam por contribuir 

intensamente na construção do espaço. A forma do espaço se dá acabar por propor e/ou 

impor um habitar.  

Este habitar em Itacoatiara é nitidamente marcado pela concepção de paraíso 

natural. De certo, há um modelo, mesmo que utópico, de se preservar e constituir um 

paraíso ecológico-natural que resulta em uma espécie de comunidade de contínua luta, 

controle, manutenção e preservação, como veremos na segunda parte.  

Na variedade de relatos que ouvimos, lemos e pela observação das práticas dos 

moradores, vemos que há em Itacoatiara um estilo de vida permeado pela valorização 

do verde, encanto pelo silvestre, apego à rusticidade em detrimento da “selva de pedra”, 
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práticas esportivas e alimentícias mais sensíveis a valores naturistas e uma luta política, 

quer no sentido restrito ou amplo deste termo, constante de preservação do lugar.   

É este estilo de vida praticado que concretiza materialmente o imaginário 

utópico do paradisíaco. A construção do lugar se dá na constante interação e 

intervenção com o espaço físico que lá existe e existia antes da “inauguração” do bairro. 

E a valorização a determinados aspectos e a atenção a especificas características físicas, 

que aqui estão sendo evidenciadas, demonstram e denotam valores que sustentam o 

habitar.   

Embora difíceis de serem verbalizados, os estilos de vida que são 

desempenhados pelos moradores de Itacoatiara, são agentes protagonistas na construção 

de seu espaço. O cuidado, zelo e apego deles a este bairro é um fator conhecido no 

município de Niterói e ponto de diferenciação em relação aos moradores de outras 

localidades da cidade. Quanto a isto, vale a observação pontual de Tuan, que defende a 

ideia de que mais importante, muitas vezes, que as vantagens da cidade, é a qualidade 

do bairro: “Bairro é o distrito no qual nos sentimos em casa” (TUAN, 2012, p. 249).  

Embora saibamos que sistematizar esta concepção – estilo de vida – é apenas 

um artifício analítico. Note:  

Um sistema de espaços existe em conexão com um sistema de valores. Por 

sua vez, ambos são impensáveis sem a existência de um sistema de 

atividades, quer dizer, de uma prática efetiva de valores e espaços. 

Considerar cada um desses conjuntos em separado é apenas um artifício 

(MELLO e VOGEL, 1981, p. 8).    

 

Os modelos de ocupação e constituição do lugar são imbuídos de valores. O 

bairro de Itacoatiara tem sido construído sobre este valor de paraíso, dentre tantos 

outros. E este valor é tão caro aos que lá vivem que eles fazem de tudo para proteger sua 

comunidade (suas pequenas utopias) contra as forças da mudança devido à organização 

e riqueza, eles têm obtido certo êxito.  

Tuan refere-se sempre à emoção com que as pessoas se relacionam com um 

espaço físico que faz dele um lugar humano. Nesta complexa relação, percebe-se que o 

homem individualiza o lugar por sentimentos positivos de pertencimento, segurança    

(fronteiras), proteção, posse, preservação e defesa da comunidade. Valores buscados e 

defendidos que fazem jus à forma de habitar no paraíso.  
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1.4. O “paradisíaco” na fala dos moradores  

As entrevistas permitem entender melhor como se dá este habitar. Perguntamos 

incialmente a seguinte questão: Como é morar em Itacoatiara? Invariavelmente, as 

respostas eram marcadas por falas que remontam ao prazer e satisfação de se morar 

num lugar privilegiado pela rara beleza e unicidade de seu encanto-magia.  

O morador Eugênio Schitine disse que desde pequeno tem forte ligação com o 

bairro. O percebe como um lugar único e diferenciado pela sua composição geográfica e 

topográfica. Preocupar-se com a ecologia e preservação do verde é marca fundamental 

do seu a dia a dia como morador. Impressionou, verificar que suas filhas trazem consigo 

esse afeto para com o bairro. Elas vivenciam Itacoatiara sob esse olhar de cuidado e 

pertencimento. Acreditam que é um lugar privilegiado e único pelo seu encanto.  

Luiz Otávio considera o bairro um charme, de natureza esplendida e 

apaixonante. Criou os filhos de uma maneira que estes dividem o mesmo sentimento de 

apego por Itacoatiara. Considera este lugar privilegiado por sua paz e preservação.  

 A jovem Iasmin Mattos que cresceu no bairro, considera morar em Itacoatiara 

um privilégio. Um lugar de paz, tranquilidade e bem-estar. Diz o quanto que seus pais 

amam Itacoatiara e que ela e sua irmã nutrem este sentimento. Enquanto depender dela, 

deseja continuar morando lá. A praia, o verde e o silêncio à noite são coisas que a 

cativam.   

Jade, de 18 anos, é uma jovem que nasceu no bairro. Nunca morou em outro 

lugar. Acredita que morar em Itacoatiara é um privilégio sobretudo pela paz, calmaria e 

a praia. Percebe o bairro como o mais diferenciado da cidade. Um lugar especial pelo 

aconchego e pela natureza deslumbrante.  

Yasmin, jovem de uma família que habita Itacoatiara há várias décadas, diz que 

o lugar é uma extensão dela. O verde, a ambiência, a tranquilidade, o conforto e a praia 

são marcas importantes nesta identificação que a faz chamar de lar. Numa descrição 

detalhada das características paradisíacas do ambiente, diz o quanto nutre amor pelo 

bairro e que sua família mantém o mesmo sentimento de profundo apego por tudo o que 

este bairro representa.  

Mônica e Jéssica, mãe e filha, dizem que possuem forte ligação com este “lugar 

incrível”, que é muito bucólico. A natureza exuberante e a energia que emana das 

rochas são “aproveitadas” e admiradas constantemente por elas.  Amam a rusticidade e 

ambiência do lugar. E que mesmo com as dificuldades por conta da distância do bairro 
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para o centro da cidade, não se imaginam, de forma alguma, morando em qualquer 

outro lugar.  

A senhora de 85 anos, Ruth Hoppe, que é uma das mais antigas moradoras do 

bairro, relatou o encanto pelo lugar há décadas atrás, quando existiam pouquíssimas 

casas no bairro. Logo, ela e seu marido compraram um terreno para aproveitar os 

encantos e “bucolidade” do lugar.  

Betânia, moradora há mais de 25 anos, diz adorar morar em Itacoatiara. Um ugar 

único e que nunca deseja de lá sair. Ama o barulho dos animais, da natureza.  

Ficou-nos muito claro que não era necessário entrevistar muitos mais moradores 

para termos certa convicção do quanto o paradisíaco faz parte do discurso dos 

moradores deste bairro. Entrevistando apenas 10 pessoas pudemos perceber que esta 

seria uma tônica do que provavelmente ouviríamos de tantos outros.  

Dentre múltiplas formas de habitar que podem ser percebidas nas práticas dos 

moradores, é surpreendente o quanto elas estão imbuídas de valores que tocam a 

perspectiva de paraíso. E isto resulta em práticas absolutamente mais engajadas e 

resolutas que um habitar num lugar comum, isto é, não paradisíaco.  

As descrições do espaço físico, o apego ao lugar e as práticas que lá se dão, são 

realidades que demonstram um habitar topofólico. Toda esta afeição presente nas 

diferentes falas, revelam o quanto que a emoção com que as pessoas se relacionam com 

um espaço físico faz dele um lugar humano.  

Diante da complexa relação que existe entre as pessoas e um espaço físico, em 

Itacoatiara percebemos que há uma intenção em individualizar o lugar por sentimentos 

positivos de pertencimento, preservação e defesa.  

  

1.5. O “paradisíaco” no discurso jornalístico e nas redes sociais 

O jornal de maior circulação não só no município de Niterói, mas de todo o 

Estado do Rio de Janeiro - Brasil, O Globo, realizou uma série de reportagens sobre 

Itacoatiara que são permeadas por ressonâncias desta perspectiva do lugar como 

paraíso.  

Sob o título, “Costão de Itacoatiara: visual que não cansa” (NEDER, 2015), o 

artigo traz um olhar específico para a trilha que se encontra na rocha encravada no meio 

da Serra da Tiririca. Há um “convite para encarar uma trilha e desfrutar alguns dos 
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mais belos visuais da cidade” (ibid.). A trilha do “Costão, em Itacoatiara, é, sem 

dúvida, a mais popular entre os niteroienses e os turistas”, diz sem titubear a jornalista. 

Há um forte teor linguístico que acusa a presença da perspectiva de encanto e 

alumbramento diante da natureza, mais especificamente, de Itacoatiara.   

Se não bastasse curtir a natureza e a vista deslumbrante dessa montanha 

rochosa fincada na Serra da Tiririca, o passeio ainda pode ser coroado por 

um mergulho na praia que dispensa comentários. Tem gente que vai 

cedinho e corre para a praia depois; há quem opte por ir nos fins de tarde 

para assistir a um belo pôr do sol pós-praia; e quem vá apenas para sentir a 

energia do local, sem cumprir a dobradinha mar/montanha (NEDER, 2015). 

Os entrevistados nesta matéria relatam o encanto pelo visual do lugar, assim 

como trazem a importância da consciência de preservação e cuidado para com o 

ambiente. Eles dizem o quanto se identificam com o lugar numa constante relação de 

atividades que lá praticam, como caminhadas, banhos no mar e o aproveitar do 

ambiente bucólico de paz.  

De maneira clarividente, uma outra reportagem traz um artigo contendo 

entrevistas, relatos e movimentos em redes sociais que fazem coro à perspectiva de 

Itacoatiara como paraíso natural.  

Sob o título “Paixão por Itacoatiara gera criação de hashtag que relaciona praia 

da Região Oceânica à paraíso” (GRILLO, 2014), o artigo se utiliza de vocábulos que 

denotam afeto e ligação com o local. Logo no início do texto somos informados de que 

“falar de Itacoatiara é enumerar elogios, destacar belas paisagens e lembrar de 

momentos que tornam o cotidiano menos árduo. Orgulho dos niteroienses, a praia da 

Região Oceânica agora é venerada também nas redes sociais” (ibid.).   

Segundo o jornalista, têm ganhado espaço nas redes sociais da internet imagens 

que retratam as belezas do lugar. Existe um movimento na rede social de fotografias, o 

Instagram, onde a hashtag (espécie de legenda compartilhada) #Itacoatiaradise — que 

une o nome da praia à palavra paradise que significa paraíso em inglês — contabiliza 

14 mil publicações.  Já o perfil Instagram itacoatiaradise conta com 6 mil seguidores. 

“O belo pôr do sol que pode ser observado da areia é o campeão de registros. As 

imagens que compõem, em um mesmo quadro, o mar e a formação rochosa também são 

bastante populares” (ibid.).  
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Toda a linguagem utilizada quando se refere a Itacoatiara traz consigo uma 

“gramática” de valores e regras que são apropriadas para um habitar coerente com o 

paraíso. A veneração ao lugar é acompanhada de deveres a serem observados tanto 

pelos que lá moram como os que frequentam. 

O louvor aos contornos físicos, à ambiência, ao bucolismo, ao verde e silvestre, 

não é um sentimento desvinculado da ação. Pelo contrário, é justamente este discurso e 

olhar atento (estético) ao lugar que dá suporte e reafirma as regras de um habitar 

comprometido com a manutenção – a rigor, construção – de um paraíso.  

Todo esse discurso, por mais poético e aparentemente apenas sentimental, é 

imbuído de uma ética que exige compromisso e responsabilidade.  Isto fica ainda mais 

evidente com a reportagem que segue abaixo.   

Num tom de denúncia e gravidade, o repórter Aydano Motta (2015), escreve um 

outro artigo sob o título “Análise: De paraísos, e humanos que não os merecem”. 

Discute-se o passado e futuro da urbanização em Itacoatiara.  Segundo ele, é milenar a 

inaptidão dos homens para zelar por seus paraísos. “Diante deles, os bípedes burrinhos 

dividem-se entre a cobiça e o egoísmo que terminam por inviabilizar a delícia de 

lugares especiais”. A percepção é de que estes são “sentimentos infames” diante da 

Praia de Itacoatiara, joia de Niterói. 

Segundo Motta, esses sentimentos estão colocando o paraíso em risco, pois a 

Prefeitura declarou apoio a um certo plano de reformulação do bairro. Nele, é previsto 

revitalização das praças, alargamento do calçadão, fim do estacionamento na orla, 

instalação de banheiros, posto de guarda-vidas e outros itens. Isto tudo mudaria 

totalmente o cenário do sonho: “Planejam alterar drasticamente — profanar — o que 

necessita de poucos retoques” (ibid.). 

O jornalista ao fazer suas críticas, descreve Itacoatiara num tom de intenso afeto 

e veneração pelo lugar: dois lindos morros, paraíso, cenário de sonho, que faz gerações 

seguidas se apaixonarem por aquele cantinho do Atlântico, profanar, saborear o 

nirvana nos fins de semana ensolarados, praia mais bonita da cidade.  

Esta reportagem denunciatória pode ser tratada como uma síntese do que 

ouvimos por parte dos moradores. O bairro é considerado um lugar diferenciado e, até 

mesmo, mágico. E a utilização do mesmo precisa ser coerente com esta magia.  

É tão forte esta realidade, que o senhor Wagner Lopes (2014), conhecido e 

antigo morador do bairro, administra um blog que tem como objetivo louvar Itacoatiara. 

A matéria principal traz o título: “Itacoatiara para sempre. O arquivo imortal do nosso 
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paraíso”. Nele há muitos documentos que dizem respeito à história do lugar e fotos 

antigas. Nítido é o quanto há de comprometimento e luta para que o paraíso seja 

mantido e preservado, “Itacoatiara para sempre”. E mais, há um discurso de 

pertencimento e partilha do lugar com aqueles que responsabilizam a cuidar do mesmo: 

“nosso paraíso”.  

Vale notar aqui as referências quanto à historia do lugar. O apego e sentimento 

de pertencimento passam pela relação de “historicidade” particular de cada pessoa. 

Wagner faz um contive aos leitores a serem atentos ao “arquivo imortal” de Itacoatiara. 

Construindo proximidade entre as pessoas e todas as histórias registradas, documentos e 

fotos do lugar. Como já citado antes, Tuan nos diz que “a consciência do passado é um 

elemento importante no amor pelo lugar” (2012, p. 85). 

Há uma suspeita neste trabalho de que a construção de um paraíso passa 

necessariamente pelo apego e amor ao lugar. Esta realidade exige um ethos e práxis, 

que fazem jus ao paradisíaco.  

Este apego é reforçado por diversos canais de mídias na internet que enfocam o 

quanto que Itacoatiara é paradisíaco. Como por exemplo, num dos maiores sites do 

mundo sobre orientações para viagens a atrações turísticas, o Tripadvisor, há uma 

página destinada a Itacoatiara. 3 São milhares de postagens e comentários sobre a praia. 

As descrições revelam o encanto que o lugar proporciona às pessoas: “Itacoatiara é um 

paraíso ainda preservado. Praia linda cercada por formações rochosas exuberantes”; 

“beleza exuberante, a mais bonita e charmosa”; “o paraíso na terra”.  

Itacoatira é vista como um lugar refratário à urbanização e que se mantém 

diferenciada pela preservação de sua paisagem assentada no verde e selvagem. O jornal 

The New York Times fez uma reportagem sobre como os turistas podem conhecer a 

cidade do Rio de Janeiro em 36 horas (ANDRADE et al., 2015). No curto vídeo que faz 

alusão aos pontos principais da cidade, surpreendentemente, Itacoatiara ganha destaque. 

Os entrevistados dizem que a experiência de ir a este lugar é “sair da urbanização e ir 

para a praia onde a natureza é muito forte". Outro diz: "Selvagem, linda, imperdível, 

Itacoatiara é um outro Rio de Janeiro".  

   

 

                                                        
3  “Itacoatiara Beach”, Tripadvisor. Disponível em: http://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-
g4267673-d552650-Reviews-Itacoatiara_Beach-Itacoatiara_Niteroi_State_of_Rio_de_Janeiro.html.  
Acesso em: 1 jun. 2015.   
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2.SEGUNDA PARTE: A DEFESA DO BAIRRO DE ITACOATIARA PELA 

SOAMI 

 

2.1. Apropriação do “paradisíaco” como sustentação política  

Sem dúvidas, a SOAMI logrou êxito em se tornar um protagonista na defesa do 

seu lugar. Seu discurso e prática se apropriam da defesa do paradisíaco. E antes de 

exemplificarmos de maneira mais extensa sobre isso, é importante pontuarmos uma 

problematização que nos ficou clara em nossas entrevistas e análise do material colido: 

o quanto este discurso de preservação, que encontra menor resistência política, não é 

utilizado para trazer a reboque o êxito de outros valores – segurança, comunidade, 

controle e privatização do lugar –, não declarados de maneira explícita pelos moradores 

de Itacoatiara?   

O valor de preservação do verde, presente na defesa da SOAMI, encontra eco 

em nosso momento histórico de intensa alerta quanto à sustentabilidade de nosso 

habitat. E é justamente neste ponto que pode residir uma explicação, mesmo que 

parcial, da grande influência que a associação de moradores exerce sobre a cidade de 

Niterói em seus diversos âmbitos de governança.   

As ambiguidades são condição das questões sociais – da vida –, como nos revela 

o trabalho de Mello e Vogel (1981). Logo, é preciso se apropriar de diversos olhares 

hermenêuticos para avaliar aquilo que nos propomos a estudar. 

David Harvey nos demonstra que é notório em nossos dias a crescente 

preocupação com o meio ambiente decorrente não só da propagação das ideias do(s) 

movimento(s) ambientalista(s) e ecológico(s),  bem como de ideologias com 

pressupostos capitalistas em defesa da sustentabilidade. Essas ambivalências presentes 

nos discursos e práticas estão nos meandros de vida contemporânea: 

As concepções ecocêntricas ou biocêntricas competem com o 

antropocentrismo declarado. O individualismo entre em choque com o 

coletivismo (comunitarismo). As concepções inseridas cultural e histórico-

geograficamente (em particular as de povos indígenas) não se coadunam bem 

com alegações e princípios universais (com frequência apresentados por 

cientistas). As preocupações amplamente economicistas e materialistas com 

relação ao acesso a oportunidade de vida (seja da espécie, de indivíduos ou 

grupos sociais, ou então do hábitat) se opõem com frequência a leituras 

estéticas, espirituais ou religiosas. Atitudes presunçosas de domínio 

prometeico contrastam com as de humildade diante das titânicas e 
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prodigiosas forças da natureza. Inúmeros vilões (a razão iluminista, o 

especiesismo, a modernidade e a modernização, a racionalidade 

científica/técnica, o materialismo [tanto no sentido estrito como no amplo], a 

mudança tecnológica [o progresso], as multinacionais [principalmente 

petrolíferas], o Banco Mundial, o patriarcado, o capitalismo, o livre mercado, 

a propriedade privada, o consumismo [de modo geral o do tipo supostamente 

tolo], o poder do Estado, o imperialismo, o socialismo de Estado, os 

burocratas intrometidos e incompetentes, os complexos industrial-militares, a 

ignorância, a indiferença, a arrogância, a miopia e a estupidez humanas e 

assim por diante) são contemplados (sozinhos ou em alguma combinação 

particular) para ocupar a posição de arquiinimigo(s) da sanidade ecológica. E 

o debate de longa data sobre a oposição entre fins e meios (autoritários, 

democráticos, gerenciais, pessoais) tem uma multiplicidade de ecos na 

política ambiental (HARVEY, 2004, p. 281).    

 

Harvey enseja um olhar crítico aos movimentos ambientais e ecológicos, 

demonstrando o quanto eles são cheios de alegações concorrentes e cacofônicas com 

relação ao futuro da espécie humana na Terra. Não sem hesitação, como vemos no 

trecho acima citado, ele se apropria das posições binárias destes movimentos de maneira 

caricata. O problema destas problematizações, segundo ele, é que elas produzem outras 

complicações. A guisa de exemplo, alerta que ninguém “sabe onde começa ou termina 

exatamente um ‘ecossistema’ ou uma ‘comunidade’.” Nesta perspectiva:  

E todo movimento político sob o sol – de nazistas a liberais do livre mercado, 

de feministas a ecologistas sociais, de capitalistas a socialistas, de 

fundamentalistas religiosos a cientistas ateus – considera necessariamente 

que tem o ponto de vista correto e exclusivo sobre questões ambientais, 

porque ser visto como ‘natural’ é supor que se traz sobre si o manto da 

inevitabilidade e da probidade” (HARVEY, 2004, p. 282 – grifo nosso).   

 

Difícil tarefa é compreender as exatas motivações presentes nas ações 

cotidianas dos seres sociais, das mais triviais às mais elaboradas e articuladas 

politicamente. Todavia, é válida a suspeição quanto ao movimento político e combativo 

da SOAMI em relação à preservação da natureza de sua localidade. É possível que a 

SOAMI tenha “pegado carona” nesta inevitabilidade e probidade presentes em 

movimentos ambientais-ecológicos que estão em pauta na contemporaneidade com 

força coercitiva.  
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2.2. A gramática do discurso sobre o “paradisíaco”  

A atitude defensiva da SOAMI apresenta um discurso intensamente ético 

diante da natureza e a faz incidir de maneira resoluta diante da natureza. Por exemplo, 

na entrevista concedida pelo senhor Eugênio Schitine, o mesmo relatou o estudo feito 

sobre a restinga da praia de Itacoatiara diante da constatação de que ela não estava 

sendo preservada e cuidada devidamente. Após delicada ponderação, membros e 

funcionários da SOAMI fizeram plantio de espécies “originais” deste habitat e 

delimitaram uma área destinada à restinga, que passou a receber proteção permanente. 

Um outro estudo constatou que o papel alumínio oriundo de sanduíches vendidos pelos 

ambulantes era descartado na areia e em seguida consumido pelas aves, acarretando a 

morte de muitas delas. A SOAMI interveio exigindo dos ambulantes a utilização, 

doravante, de um papel bem menos danoso às aves.  

Num outro momento, o mesmo entrevistado relata com orgulho quando a 

SOAMI entrou com um processo judicial exigindo que uma plataforma de petróleo, que 

estava numa distância relativamente pequena da praia, fosse removida para um lugar 

longínquo. A reclamação era que isto estava afetando a qualidade de água na praia e 

prejudicando o habitat marinho. Foi logrado êxito.  

Todavia, existem contraposições, como nos mostram algumas entrevistas feitas 

nesta pesquisa, assim como num artigo que teve grande repercussão do jornal O Globo.  

Algumas moradoras acusaram a SOAMI de tomar algumas ações com o fim último de 

elitizar o bairro e dificultar a vida daqueles que a visitam. No artigo, o jornalista 

Aydano Motta, acusa a associação de moradores de ser intransigente com qualquer tipo 

de melhora que seja proposto por outros. “Egoísmo dos abençoados com um endereço 

no santuário” (MOTTA, 2015).   

Só não justifica o egoísmo dos abençoados com um endereço no santuário. A 

Soami (Sociedade de Moradores e Amigos de Itacoatiara), associação de 

moradores do lugar, entoa o samba de uma nota só da intransigência, e se 

recusa a aceitar qualquer melhoramento. Tempos atrás, rejeitou o projeto 

Bandeira Azul, iniciativa internacional de certificação de praias, que tem 

inegociável motivação ambiental, ao impedir a construção de banheiros e 

postos de salvamento (MOTTA, 2015).  
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A prática da SOAMI e dos utentes de Itacoatiara é um vetor de mão dupla que 

revela o que está presente na gramática do discurso de paraíso natural.  A observação da 

prática de uso dos espaços e o discurso que os utentes têm do domínio dos recortes 

físicos do bairro, nos dão pistas dos valores e normas presentes nesta gramática.  

É preciso olhar, como nos indicam as entrevistas e algumas reportagens, que a 

apropriação do paraíso e o seu discurso podem servir como meios de criar fronteiras, 

valorizar a área, afirmar privilégios e estabelecer uma comunidade fechada.  

Mais uma vez Harvey nos traz uma possibilidade interpretativa quando diz que 

uma retórica de catástrofe ambiental iminente não produz necessariamente respostas 

coletivas, cooperativas e democráticas. Doutra forma, esta “retórica com frequência 

desencadeia impulsos elitistas e autoritários (...) ou mesmo um ‘bote-salva-vidas’ ético 

de que os poderosos excluem todos os outros indivíduos” (ibid., p. 285). 

A linguagem é construtora de realidades e estabelece uma forma de habitar. 

Não em vão, há em Itacoatiara uma linguagem que corresponde aos valores dos que lá 

estabelecem suas moradias. Em nossa observação em lócus ficou notório que a 

apropriação que se faz do espaço não é apenas por valores puramente ambientalistas, 

mas que alguns outros subjazem este discurso.  

Há sempre alguma intenção na linguagem, quer seja objetiva-clara, quer 

subjetiva-nebulosa.  Suspeitamos que a apropriação de um discurso ambientalista de 

preservação do verde em Itacoatiara é uma maneira, embora ambígua e difusa, de criar 

fronteiras físicas e sociais, elevando o seu lugar ao status de paraíso e o protegendo 

através de estabelecimento de uma comunidade vigilante.   

A tarefa de revelar com mais precisão as “regras” que regem esta gramática é 

uma possibilidade que se abre em um outro momento. Todavia, já nos foi possível ter 

alguns indícios bem claros do que se busca defender na construção do bairro de 

Itacoatiara. A invocação da linguagem paradisíaca é, certamente, detentora de muitas 

interpretações possíveis.  

 

2.3. Itacoatiara: o bairro protegido pelas leis  

Existem documentos na Câmara de Vereadores de Niterói e na Prefeitura que 

relatam com precisão a influência dos moradores de Itacoatiara na confecção e 

aprovação de leis para o seu bairro.  
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 O Bairro de Itacoatiara, conforme o Plano Diretor de Niterói (Lei 1157-92), faz 

parte da Sub-região de Itaipu, banhada pelo Oceânico Atlântico – definida por analogias 

físicas e urbanísticas – e, que pertence à Região Oceânica, uma das cinco regiões de 

planejamento que é dividido o território municipal. Os PURs (Planos Urbanísticos 

Regionais) - dentre a legislação municipal urbanística, edilícia e ambiental que ordena e 

controla o uso do solo - são leis de iniciativa do Poder Executivo elaboradas pela 

Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente. Em seu desenvolver, a 

participação da comunidade local é de suma importância para que se pense em conjunto 

os modelos de organização territorial de cada sub-região de planejamento.  

   Estes Planos Urbanísticos também cumprem a função de elaborar medidas que 

visem a melhora da qualidade de vida: rede viária, transportes, saúde, lazer, aspectos 

ambientais, econômicos e sociais. As leis urbanísticas e o PUR devem obedecer às 

diretrizes de ocupação e uso do solo estabelecidas na Lei 1157-92 para as sub-regiões 

de planejamento da cidade. Foi aprovado pelo Câmara Municipal de Niterói e 

promulgado pelo Executivo através da lei 1968 de 04 de abril de 2002, o PUR da 

Região Oceânica. Esta regulamentação permite a construção de pequenos edifícios e 

outras edificações (hotéis, comércios, escolas, hospitais). Mas segundo os moradores do 

bairro de Itacoatiara, estas novas construções destoam frontalmente da ambiência do 

bairro e da vontade dos que lá residem.  

 Nos últimos anos, houve uma “avalanche” de construções de pequenos prédios 

de 5 andares, por toda a Região Oceânica. Até mesmo nos arredores da entrada do 

bairro de Itacoatiara. Mas a limitação de novas construções dentro do bairro advém 

justamente da postura ativa e combativa da SOAMI.     

   O PUR (em 2002) para a Região Oceânica foi construído pelo poder público 

através de diversas audiências públicas com os moradores. Assim foi também em 

Itacoatiara. Todavia, algumas reinvindicações colocadas por seus moradores não foram 

atendidas em forma de lei.  

   Foram diversos anos de luta travada pela SOAMI a fim de evitar a 

verticalização e urbanização desenfreada de seu bairro, algo que poderia ser permitido 

pelo PUR 2002. Muitas audiências com o poder público, reuniões entre moradores, 

conversas com políticos e secretários de governo e muita apropriação da influência 

política de seus moradores.  
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   Em 2009, através do então Vereador Felipe Peixoto (2015), o Projeto de Lei 

Número 0050-2009, aprovado pela Câmara Municipal de Niterói, teve como objetivo 

alterar os parâmetros relativos ao bairro de Itacoatiara definida pelo PUR da RO, Plano 

Diretor de Niterói e pela Lei de Vilas. Segundo o documento oficial, após Audiência 

Pública, ficou acordado que: 

 O uso do solo em Itacoatiara permaneceria com as mesmas características 

que o bairro sempre teve, isto é: exclusivamente residencial, com 

residências individuais, gabarito máximo de dois pavimentos, mais 

cobertura. Quanto ao comércio, ficou estabelecido que seriam permitidos 

apenas o comércio e serviços já instalados (PEIXOTO, 2015, p. 3). 

 

   O Vereador alegou que aconteceu alguma “desatenção” na lei quando diz que 

o bairro de Itacoatiara apenas se restringe à fração urbana ITA 1. Na verdade, ela 

também está dentro das Zonas de Conservação da Vida Silvestre: ZCVSs 11 e 12. Isto 

impõe mais algumas restrições em relação ao uso do solo, todavia, mesmo dentro destas 

restrições (que permite construções com fins de “turismo ecológico”: pousadas, 

restaurantes etc.) é pedido pelo Projeto de Lei que nenhuma nova construção com esta 

finalidade seja permitida no bairro. Legalmente, isto significa que os incisos II e III, do 

artigo 34, do PUR da RO, não se apliquem às ZCVSs 11 e 12, nos limites de Itacoatiara.  

   É levantada a questão se a Lei de Vilas 1390-95 (que permite a construção de 

vilas, alterando a ideia de cada lote servir apenas para residência individual) tem 

aplicabilidade ou não para ITA 1 e ZCVSs 11 e 12. Pois, embora o texto do PUR, lei 

1968-02, no artigo 82, estabeleça apenas a possibilidade de residências individuais, 

nada diz no PUR 2002 quanto esta distinção, dando margem a interpretações dúbias. 

Portanto, o Projeto de Lei 0050-2009, pede a determinação da não aplicabilidade da Lei 

de Vilas no bairro, fato antes acordado pelo poder público junto aos moradores.  

   Por fim, o Projeto de Lei tem por objetivo vedar a aplicação do disposto no 

artigo 92 do Plano Diretor de Niterói, que permite a construção de equipamentos 

escolares e de saúde públicos, filantrópicos e particulares, as edificações de uso 

institucional e hoteleiro, tornando a fração urbana ITA 1 e ZCVSs 11 e 12 exceções.  

   Sendo assim, Itacoatiara se tornou o único bairro da Região Oceânica que 

logrou êxito em não permitir legalmente a apropriação de seu espaço para a construção 

de prédios, comércios variados, mantendo assim, pouca variação de seu ambiente. Seus 
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moradores apropriaram-se de força política suficiente para fazer de seu bairro a única 

exceção da RO diante de diversas leis para toda a região.  

Colocar o bairro numa Zona de Preservação é, sem sombra de dúvidas, uma 

“blindagem” importante por todo seu apelo moral e sustentação política que advém do 

momento hodierno propício em defesa da natureza e sustentabilidade. 

O atual presidente da SOAMI, senhor Luiz, ao nos dar uma longa entrevista, 

disse com orgulho que ele e seus colegas de associação conseguiram “blindar” 

Itacoatiara das transformações que se desejavam realizar quer pelo próprio poder 

público (Prefeitura) assim como da iniciativa privada.  

Luiz possui amplo poder diante do governo municipal. Tem acesso direto não 

apenas ao Prefeito, mas a secretários de governo e outras autoridades. Por exemplo, 

quase que diariamente fala com o secretário de preservação municipal e com 

representantes de outras esferas da administração municipal. A força de sua fala revela 

não só o quanto sua voz é respeitada, mas também a intimidade presente na relação 

intensa entre eles.  

 “A SOAMI é combativa e, por isso, respeitada”, diz o presidente. Logrou êxito 

mostrando a importância da preservação de seu espaço não só para os seus moradores, 

mas também no tocante à sustentabilidade. A apropriação do discurso do paradisíaco 

aliado às leis de ordenamento e utilização do espaço designado à Itacoatiara, tem um 

forte poder de manutenção na forma como o bairro se dá e é ratificador de um modelo 

de um habitar que traduz, de alguma forma, um ideal imaginário de bairro-comunidade-

paraíso. Nas palavras do próprio Luiz: “A SOAMI tem como luta primordial a 

preservação ambiental”.  

 

2.4. Itacoatiara vs. Camboinhas:  paraíso e habitar 

Camboinhas divide a posição com Itacoatiara como os bairros mais elitizados da 

Região Oceânica de Niterói. Eles possuem características semelhantes: banhados pelo 

mar, topografia que favorece a segurança ao fornecer apenas um local de entrada-saída, 

tem um DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) em sua entrada e a Associação 

de Moradores é ativa. Entretanto, Camboinhas tem dentro do seu território diversos 

prédios, calçadão na praia, shopping, pois não é “blindado” através de exceções no 

PUR.  
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O adensamento de Camboinhas se deu em época aproximada à de Itacoatiara, 

com a diferença substancial de que o primeiro foi loteado por uma empresa, a Veplan 

Imobiliária, a fim de lucras ao atrair uma população de alta renda, e o último foi 

loteado, em sua maior parte, por um morador apegado ao local e disposto a construir 

uma comunidade de “iguais” em seu recente encontrado paraíso.  

Segundo Carvalho (2001), a construção do bairro de Camboinhas se deu num 

processo forte de espoliação urbana. As partir de 1980, os novos moradores se 

organizaram a fim de manter o alto padrão do bairro através de um rigoroso estatuto. 

Um processo marcado pela ausência do Estado que resultou em profundas 

transformações do espaço realizadas pela Veplan, conforme vemos em documento da 

Prefeitura de Niterói: 

A praia de Camboinhas foi cercada com arame farpado e a restinga e as 

dunas, onde existem sítios arqueológicos e sambaquis, foram aplainadas a 

trator para facilitar o parcelamento e a demarcação de lotes. As praias de 

Camboinhas e de Itaipu, que formavam uma única paisagem, foram 

separadas com a escavação do canal permanente, protegido por pedras, para 

acessar a marina que seria construída ao lado do apart-hotel erguido na 

restinga. A marina nunca existiu, mas o canal permanente quebrou o ciclo 

natural da lagoa de arrebentação que Itaipu tinha – a de romper a sua barra 

arenosa, ligando-se ao mar, na época das chuvas” (CARVALHO, 2001, p. 

61). 

 

Num certo momento de sua história, foi criada a SOPECRAM (Sociedade Pró-

Preservação Urbanística e Ecológica de Camboinhas), que tomam para si a gerência do 

bairro. Todavia, a preservação ecológica é diante daquilo que “restou” após profundo 

processo de alteração, desmatamento e desconfiguração.  

Hoje, após modificações drásticas no ambiente do lugar, Camboinhas é uma 

espécie de condomínio residencial com sua paisagem marcada por verticalidade e 

horizontalidades em conjunto. Com ambiência e estética nitidamente diferente em 

relação a Itacoatiara.  

Nas entrevistas dos moradores de Itacoatiara, sobretudo os mais antigos, fica-nos 

claro que quando estes dizem a respeito de “grandes” mudanças no seu bairro, estão se 

referindo mais ao uso e atividades do mesmo, que de grandes transformações do espaço 

físico. “A praia está ficando muito cheia no fim de semana”, “Muitos carros passam 
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por aqui”, “Pessoas estão urinando na restinga e jogando lixo”. Não foram verificadas 

reclamações quanto à depredação de espaços, desmatamentos, alteração do ambiente da 

praia e transformações em geral que poderiam ter mudado drasticamente o seu lugar.  

Um outro fator determinante é o quanto que a ocupação de ambos, por parte dos 

utentes, é diferente. Camboinhas se dá, de forma geral, em busca de um bairro 

ordenado, seguro e de alto padrão, Itacoatiara, todavia, em busca de verde, ambiência de 

paraíso natural, rusticidade 

Dando entrevista num centro comercial de Itaipu em seu escritório de trabalho, o 

atual presidente, diz que Itacoatiara é um lugar privilegiado por sua paz e preservação, 

por fruto de muito sacrifício e luta de seus moradores através da SOAMI. “Olha aquela 

mesa ali. Metade das pastas e documentos é da SOAMI”, diz Luiz. Não é em vão que o 

“bairro seja limpo, gostoso...”. 

A luta da SOAMI reflete bem o sentimento dos moradores. Estes anseiam que a 

ambiência e o ambiente rústicos sejam preservados. Certamente, a perspectiva de 

paraíso na constituição de Itacoatiara desde o seu nascedouro foi um fator crucial para 

que as diferenças acima citadas pudessem fazer dos dois bairros lugares bem distintos 

em sua estética, ordenamento espacial e ambiência. Dessa maneira, o habitar destes 

espaços acontece de maneira diferente, pois ele traduz valores diferentes.   

 

2.5. Paraíso e busca de segurança 

Morar em Itacoatiara traz consigo, como já visto exaustivamente, as palavras: 

paraíso natural. Estas podem ser inclusas na perspectiva de Bauman (2003), de que 

algumas palavras carregam em si mais do que significados. Algumas guardam 

sensações.  

Pudemos perceber durante as pesquisas que o discurso do paraíso pode trazer em 

si múltiplos valores e símbolos que traduzem ideais de vida. Mas, para além das 

palavras, verificamos que as práticas e apropriações do espaço são também tradutores 

visíveis das pessoas que se relacionam de maneira intensa com Itacoatiara, sendo 

morador ou utente.  

Interessante é ressaltar que na descrição da interação entre espaços, valores e 

atividades, Mello e Vogel (1981) demonstram a importância do que as pessoas fazem e 

em que lugar, na contribuição à vitalidade no sistema de espaços e valores.  
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Isto posto, um dos valores que nos chamou atenção foi justamente a busca por 

segurança. Esta é, sem dúvida, uma das marcas mais presentes nas falas dos 

entrevistados, assim como nas práticas de utilização do lugar.  

A busca por segurança se dá num contexto hodierno marcado por profunda 

insegurança. Ela se origina do mundo em que vivemos, desregulamentado, flexível, 

plural, competitivo e repleto de incertezas, onde cada um está deixado por conta 

própria. Daí, somos convocados a buscar soluções biográficas para contradições 

sistêmicas; procuramos salvação de problemas compartilhados (BAUMAN, 2003). 

O mundo volátil e mutante à nossa volta induz a um investimento naquilo que 

podemos ou supomos controlar, qual seja, a nossa autopreservação. Para tanto o 

paliativo para a insegurança é a busca por segurança que tem a ver com a nossa 

integridade corporal, nossas propriedades, nossa "comunidade" e que faz do estranho o 

inimigo a ser evitado ou combatido. Levantamos muros, compramos vigilância privada 

já que a pública deixa a desejar. O contrassenso se faz presente. Ao incrementarmos 

nosso arsenal de segurança, mais inseguros ficamos, mais os "outros" se tornam 

ameaçadores, mais nos distanciamos da liberdade de ir e vir. Os estranhos são a 

projeção dos nossos medos. Nossos temores [são mais] difusos e esparsos (BAUMAN, 

2003).  

Bauman nos convida a pensar o que pode representar essa busca por segurança 

numa realidade onde o seu oposto se dá de maneira intensa. Sobretudo, quando somado 

à realidade interior – psique – a realidade social de violência como acontece na cidade 

de Niterói, no violento Estado do Rio de Janeiro – Brasil4.   

É frequente, por parte dos moradores, o relato de que o bairro é mais seguro que 

os demais do município. Essa preocupação esteve presente nas diversas entrevistas que 

fizemos.  

No relato do atual presidente e do ex-presidente, vê-se que a atual diretoria da 

SOAMI é intencional em busca desta realidade. Eles relataram que os moradores 

compraram equipamentos de segurança, como câmeras e carro, e doaram ao DPO que 

fica na entrada do bairro. Toda a região é monitorada e há rondas constantes. No site da 

associação é declarado de maneira explícita esta relação entre ambos a fim de promover 

segurança: “SOAMI 24h: A central de monitoramento de segurança da SOAMI, junto 

                                                        
4 Conforme o Instituto de Segurança Pública do Governo do Rio de Janeiro, a taxa de homicídio no 
Estado é de 26 para cada 100 mil habitantes. O índice aceitável para a Organização Mundial de Saúde é 
de 10 para cada 100 mil. Disponível em:  http://www.isp.rj.gov.br/ Acesso em: 1 jun. 2015.   



 38

ao DPO, funciona 24h por dia, e atende pelo telefone 2609-xxxx. Necessidades de 

segurança ou posturas podem ser comunicadas à Central” (SOAMI, 2015). 

Em sua página, a SOAMI deixa aberto um canal de comunicação para que os 

moradores façam suas reinvindicações na promessa de que estas serão levadas, se 

necessários, às autoridades públicas. Como se vê:  

 “FUNCIONAMENTO DA SEDE (Fone 2612-7380): A sede da SOAMI 

está aberta diariamente de segunda a sábado, e um funcionário da área 

operacional trabalha diariamente em serviços gerais pelo bairro. Demandas 

podem ser levadas diretamente a um dos funcionários, que tomarão as 

providências possíveis, ou encaminharão o assunto aos diretores ou 

autoridades públicas” (SOAMI, 2015). 

 

Neste bairro “quase fechado” pelos morros, em que há apenas um local de saída-

entrada, fortemente vigiado, com uma intensa atuação da associação de moradores, 

onde há uma forte concepção de paraíso natural, a impressão é de anseio de privatização 

do público por parte de seus moradores. Se o é impossível legalmente em sua 

integralidade, o é na manipulação das leis e na ordenação e vigilância das práticas e 

utilizações que acontecem dentro de suas fronteiras delimitadas e vigiadas.  

 

2.6. Paraíso e comunidade 

Uma outra palavra presente na gramática do paraíso é comunidade. Esta que por 

vezes apareceu de maneira direta e indireta nos discursos em relação à Itacoatiara, traz 

consigo um sentimento bom.  Embora ela não tenha condições de nos fazer mais 

experimentar de maneira concreta aquilo que nos promete, ela, ao menos, produz uma 

sensação boa. “Comunidade é um lugar cálido, um lugar confortável e aconchegante” 

(BAUMAN, 2003, p. 7). Esta palavra evoca coisas dais quais sentimos falta. A 

comunidade traz consigo a ideia de companheirismo, amizade, acolhimento, segurança, 

boa vontade das pessoas ao redor, auxílio, liberdade e apoio.  

As entrevistas nos revelaram o quanto que os moradores se sentem seguros, 

protegidos e em tranquilidade por morarem dentro de um bairro protegido não só pela 

sua topografia, mas também por todo aparato de vigilância constante. Isto só se torna 

possível pela mobilização e constante dos moradores. Esta constante luta conjunta traz 

em si essa busca por algo maior: o anseio pela comunidade: segurança, liberdade, 

conforto e aconchego. E tudo o mais que possa estar na ordem do indizível e 
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inominável. “Jamais encontraremos em qualquer comunidade autoproclamada os 

prazeres que imaginamos em nossos sonhos.” (BAUMAN, 2003, p. 10).   

A defesa do paraíso que acontece de maneira ativa e intensa em Itacoatiara pode 

revelar o quanto há de anseio por um lugar de pertencimento não ameaçado. Para 

Bauman, comunidade, atualmente, é um “paraíso perdido” que nos torna ávidos em sua 

busca:  

Paraíso perdido ou paraíso ainda esperado; de uma maneira ou de outra, 

não se trata de um paraíso que habitemos e nem de um paraíso que 

conheçamos a partir de nossa própria experiência. Talvez seja um paraíso 

precisamente por esta razão. A imaginação, diferente das duras realidades 

da vida, é produto da liberdade desenfreada. Podemos “soltar” a 

imaginação, e o fazemos com total impunidade – porque não teremos 

grandes chances de submeter o que imaginamos ao teste da realidade 

(BAUMAN, 2003, p. 9).  

 

A coletividade “que pretende ser a comunidade dos sonhos exige lealdade 

incondicional e trata tudo o que ficar aquém de tal lealdade como um ato de 

imperdoável traição.” (BAUMAN, 2003, p. 9). Enquanto esta comunidade for um 

sonho, o preço a pagar para ser parte é pequeno e até invisível. Toda a “combatividade” 

presente nos atos e falas dos moradores de Itacoatiara reforça o quanto estes acreditam 

que vale a pena todo o esforço despendido à manutenção do seu lugar.  

O pequeno bairro de Itacoatiara é composto de uma topografia que, somada aos 

símbolos e valores construídos pelos seus moradores, faz-se do todo lugar uma espécie 

de quintal. Esta é uma maneira de dizer que a relação dos moradores com as ruas, praia, 

trilhas, morros, é uma espécie de bastidor da unidade doméstica. O público se “funde” 

ao privado. A rua está para além de ser um lugar de passagem, ela é extensão da casa. A 

praia um lugar do lar. As maneiras de ocupação do espaço público é um tipo de 

projeção do seu espaço particular-casa.  

Isto se evidencia na entrevista feita com Yasmin, de 24 anos, que, desde quando 

nasceu, morou apenas neste bairro. Relatou que Itacoatiara é um fator importante em 

sua identidade. Este “lugar é uma extensão de mim”. A vegetação, o ar, a tranquilidade, 

o conforto e a praia são características importantes. Itacoatiara, para ela, não é um lugar 

de passagem ou dormitório, mas o seu “lar”. 
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A proteção deste bairro-comunidade que se vivencia como se fosse um lar 

comum é às custas de forte vigilância e controle. E mais, uma postura de forte 

demarcação de fronteiras, sejam físicas, sejam sociais.  

O processo de valorização de um lugar se dá na medida em que há formação de 

grupos, delimitação de fronteiras e distinção de funções. Tanto a SOAMI como os 

moradores têm uma forma de construir um "outro" exterior ao bairro como "invasor, 

intruso”.   

Nos idos de 1990, houve uma tentativa de, através de um projeto da Câmara de 

Vereadores de Niterói, anexar ao bairro partes anteriores ao DPO e à cancela que fica na 

entrada: a estrada de Itacoatiara, bem como suas ruas transversais, anteriormente 

pertencentes do bairro de Itaipu. A SOAMI protestou, afirmando que esta incorporação 

de terras ao bairro tinha como finalidade apenas valorizar os terrenos da parte de fora da 

entrada do loteamento. Ainda atualmente, a SOAMI não reconhece os terrenos 

anteriores ao posto policial como sendo parte de Itacoatiara.  

Isto se comprova na prática tão somente ao ver a paisagem absolutamente 

diferente entre “antes e depois” da cancela e DPO. Antes há prédios e condomínios, 

depois uma padronização de casas de uso uno-familiar de no máximo três pavimentos 

incluindo terraço. Ao reconhecer apenas a parte de dentro da cancela, a SOAMI atua 

dentro de suas fronteiras estabelecidas, deixando a especulação imobiliária e outras 

formas de urbanização se concretizarem sem resistência logo após alguns metros a este 

limite.   

Na busca por moradores para realizar as entrevistas encontrei, não poucas vezes, 

o comentário de que morador de Itacoatiara é somente quem reside “dentro” da cancela 

- DPO. Por mais que alguém possa morar apenas a alguma distância irrisória deste 

limite, não é considerado morador do bairro, não apenas pela SOAMI no sentido de sua 

atuação, como também no discurso dos de “dentro” que fazem questão de deixar esta 

diferenciação clara. Esta demarcação simboliza com força o quanto o bairro é fechado, 

exclusivo e com fronteiras extremamente definidas.  

Em torno de tais valores, cria-se uma atmosfera de comunidade-bairro. Não 

apenas nos dias atuais, mas fez-se presente desde o intento do seu “idealizador” Mathias 

Sandri em selecionar os moradores do bairro, criar um clube de convivência e tantas 

outras posturas que apontam neste sentido.  

Segundo Bauman (2003) a comunidade se constrói na contraposição e exclusão 

aos diferentes. Sua identidade é marcada por distinção aos outros agrupamentos, 
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fidelidade à própria natureza (modelo ideal), pequenez (limitação de fronteiras) e 

autossuficiência (atende todas as demandas de seus membros). 

A comunidade na contemporaneidade carece de vigilância contínua, luta, 

embarreiramento de estranhos, “gritaria e brandir de espadas que o sentimento de estar 

em comunidade, de ser uma comunidade pode ser mantido e impedido de desaparecer. 

O aconchego do lar deve ser buscado.” (BAUMAN, 2003, p. 22).  

A comunidade tem um papel que nos é fundamental enquanto humanos, ela 

produz segurança, que fortuitamente nos levará a perder liberdade individual. E toda a 

vigilância constante que acontece dentro dos limites do bairro nos revela o quanto isto é 

uma realidade. A ambiguidade da busca por segurança se dá na perda da liberdade 

individual. 

Bauman chega a dizer que os bem-sucedidos (afortunados) criam simulacros de 

comunidades. Elas são fortemente vigiadas para não permitir a entrada de intrusos. 

Fica-nos a impressão de que essa realidade possa se aplicar a Itacoatiara. Sobretudo, ao 

observarmos não apenas no discurso, mas também nas ações concretas dos moradores e 

da SOAMI o quanto mantêm-se sob constante vigilância o bairro. Para além das 

questões de violência, há uma busca constante pela segurança presente numa 

comunidade que mantém e acontece num paraíso.  

O fechamento do bairro pelos embarreiramentos legais-políticos-sociais, que 

permitem a poucos a fazerem deste lugar o seu lar, é uma espécie de seleção em busca 

da menor alteração possível da ambiência que se dá pela paisagem e utilização do 

espaço: “A atração da comunidade dos sonhos comunitários se funda na promessa da 

simplificação: levada a seu limite lógico, simplificação quer dizer muita mesmice e um 

mínimo de diversidade” (BAUMAN, 2003, p. 132). O estilo de vida que se busca ter 

em Itacoatiara traz em si um imaginário repleto de valores condizentes com a certeza de 

se viver num paraíso. Nas ambiguidades e complexidades dos termos, ficou-nos claro o 

quanto se busca segurança, pertencimento e comunidade.   
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CONCLUSÃO 

 

 A construção e defesa de Itacoatiara sob a perspectiva de paraíso foi certamente 

um fator decisivo na constituição deste bairro. Este trabalho pretendeu revelar este valor 

crucial na intersubjetiva relação entre os atores sociais e o meio físico no qual habitam. 

O habitar que se dá em Itacoatiara é nitidamente marcado pelo paradisíaco. Este valor 

subjaz nos estilos de vida praticados pelos seus moradores.  

 A topofilia mostrou-se um útil conceito teórico para lidarmos com o material que 

dispúnhamos.  De fato, neste bairro existem relações de intensa valorização dos mais 

variados aspectos que compõem sua ambiência: o verde, os animais, as montanhas, as 

praias. Há um profundo afeto pelo lugar por parte dos moradores e dos utentes.  

 A defesa de Itacoatiara, sobretudo através da SOAMI, contra a especulação 

imobiliária, verticalização e aumento de comércios, se deu pela apropriação de um 

discurso de preservação do ambiente. Toda a linguagem presente no discurso de 

preservação e defesa nos revelou uma gramática que traz em si valores difusos de 

anseio por segurança, pertencimento e comunidade.  

Este trabalho conteve-se, sobretudo, a apresentar suspeitas teóricas a fim de 

apontar possíveis interpretações diante das entrevistas realizadas e observação do seu 

objeto, Itacoatiara. As reflexões e ponderações que aqui fizemos são nitidamente 

marcadas por um forte teor de ambiguidades, limitações e imprecisões, fato não 

estranho à natureza não só do estudo das ciências sociais, mas bem como pela de um 

trabalho monográfico, per si nascente. Acreditamos que após a apresentação deste 

material, abre-se um caminho a ser percorrido por outras pesquisas a fim de afugentar 

ou acolher as suspeitas que aqui levantamos.  
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ANEXO: PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

As entrevistas suscitaram e apontaram para diversos temas que se abrem como 

possíveis pesquisas a serem trabalhadas: 1) A crucial importância da SOAMI na 

preservação e manutenção do bairro; 2) A forte ligação com o bairro por parte dos seus 

moradores; 3) Itacoatiara sob a perspectiva de paraíso natural.   

Sob a constante lembrança de que, até mesmo diante desta circunscrição, o 

trabalho propõe mais uma provocação reflexiva do que profundas conclusões teóricas. 

Ressalta-se, todavia, a importância de que isto seja feito em um outro momento. Pois as 

problematizações levantadas apontam para uma necessidade de compreensão do bairro 

de Itacoatiara e todos os seus atores sociais a fim de que haja uma maior harmonia entre 

aqueles que lá vivem, assim como de todos aqueles que lá frequentam.  

 

Eugênio Schitine  

Entrevistado em 20 de junho de 2015  

Entrevista realizada em sua casa que fica na principal rua do bairro. Devido à 

arquitetura de sua residência ser marcada por grandes toras de madeira, ela é conhecida 

na região como a “casa do Tarzan”. Personagem infantil que vive na mata e se 

movimenta pelos cipós silvestres.   

Eugênio é ex-presidente da SOAMI. Tem 52 anos, é aviador e arquiteto. Desde 

pequeno tem forte ligação com o bairro. O percebe como um lugar único e diferenciado 

pela sua composição geográfica e topográfica. Conhecedor profundo da história de 

formação do bairro, assim como das legislações que envolvem o plano urbanístico da 

área.  

Um morador ativo em busca de preservação do ambiente do bairro seja nas 

demandas urgentes e “menores” (limpeza, confrontando moradores com atitudes 

prejudiciais ao bairro) como nas maiores (conversa com políticos, governo municipal, 

luta por leis). 

Preocupar-se com a ecologia e preservação do verde é marca fundamental do seu 

a dia a dia como morador.  

Suas filhas trazem consigo esse afeto para com o bairro. Mesmo não tendo o 

conhecimento e luta ativa do pai, elas vivenciam Itacoatiara sob esse olhar de cuidado e 

pertencimento. Acreditam que é um lugar privilegiado e único pelo seu encanto.  
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Luiz Otávio Ferreira da Silva e esposa  

Entrevistados em 21 de maio de 2015  

   Atual presidente da SOAMI. Frequentador de Itacoatiara desde dos anos 70 e 

morador desde 1982.  Considera o bairro um charme, de natureza esplendida e 

apaixonante. Criou os filhos de uma maneira que estes dividem o mesmo sentimento de 

apego por Itacoatiara.  

  Adquiriu sua casa do então presidente da SOAMI, que o impeliu a se integrar à 

associação. Havia forte convergência entre os moradores em torno da proteção e 

preservação do bairro.  

   Hoje, um terço dos moradores são sócios da associação. Ao longo dos anos, 

ressalta o presidente, muitos moradores que tinham profunda ligação com o bairro 

morreram. Todavia, há moradores novos que trazem consigo um compromisso e 

relacionamento intenso com a SOAMI.  

   Luiz possui acesso direto ao governo municipal. Por vezes, conversa com o 

atual prefeito, Rodrigo Neves. Tem acesso, quase que diário, ao secretário de 

preservação municipal e a outras esferas da administração municipal. Queixa-se do 

esquecimento do poder público para com o cuidado do bairro. Desconfia que seja em 

virtude de um olhar “preconceituoso” para Itacoatiara como um lugar que não necessita 

de cobertura do poder público, pois é habitado por privilegiados.  

 Diz que a SOAMI é combativa e, por isso, respeitada. Sob sua atuação, a 

SOAMI conseguiu “blindar” Itacoatiara das novas permissões para construções 

garantidas pelo PUR (Plano Urbanístico) para a Região Oceânica de Niterói, da qual faz 

parte.  Teve como aliado o político Felipe Peixoto que é também associado.  Apesar da 

dificuldade em lutar contra os interesses das construtoras, a SOAMI foi recebida por 

diversos políticos. Logrou êxito mostrando a importância da preservação de seu espaço 

não só para os seus moradores, mas também no tocante à sustentabilidade. 

   A SOAMI tem como luta primordial a preservação ambiental. Isto se dá de 

maneira prática na exigência diante do poder publico e órgãos municipais para que estes 

cumpram seu papel de limpar, cuidar, trocar lâmpadas, calçar ruas, manter as 

jardinagens, manutenções variadas e preservação da “paz” ao coibir atividades que 

provocam som acima de 55 decibéis. Luiz relata com inúmeros exemplos que toda esta 

gama de responsabilidade por parte do poder público só acontece de fato, mesmo que de 

maneira precária, devido ao intenso trabalho da SOAMI em pressionar os diversos 

órgãos municipais. No tocante às leis de postura na praia, é preciso também intenso 
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trabalho da associação convocando os fiscais municipais para aplicaram multas àqueles 

que as descumprem.   

      Dando entrevista num centro comercial de Itaipu em seu escritório de 

trabalho, diz que Itacoatiara é um lugar privilegiado por sua paz e preservação, por fruto 

de muito sacrifício e luta de seus moradores através da SOAMI. “Olha aquela mesa ali. 

Metade das pastas e documentos é da SOAMI” – diz Luiz. Não é em vão que o “bairro 

seja limpo, gostoso...”.  

      Recentemente, ao descobrir que um grande terreno da principal avenida do 

bairro estava destinado à construção de um centro comercial de 11 lojas, já tendo 

autorização e aprovação legal, foi imediatamente ao prefeito exigindo o cumprimento 

da lei. Argumentou sobre o PUR, segundo ele se refere, a lei da “blindagem”. Em pouco 

tempo, a obra estava cancelada.  

     Anualmente, a SOAMI mobiliza um grupo para limpar a praia e sua restinga. 

Inúmeras crianças que moram no bairro participam da atividade. A ideia é que elas 

cresçam mantendo um sentimento de afeto por Itacoatiara e consciência de preservação.  

 

Iasmin Mattos  

Entrevistada em 20 de maio de 2015  

Considera morar em Itacoatiara um privilégio. Um lugar de paz, tranquilidade e 

bem-estar. Filha do ex-presidente da SOAMI, Eugênio Schitine. Enfática em afirmar 

que acontece uma “invasão” à praia nos finais de semana do verão. “Muita gente que 

vem e não respeita o local”.  

Diz o quanto que seus pais amam Itacoatiara e que ela e sua irmã nutrem este 

sentimento. Enquanto depender dela, deseja continuar morando lá. A praia, o verde e o 

silêncio à noite são coisas que a cativam.   

Vê a atuação da SOAMI como fundamental na manutenção e preservação do 

bairro, sobretudo, pela precária atenção e cuidado do poder público. Um exemplo é a 

diminuição de varredores da CLIN, empresa que faz a limpeza da cidade.  

É absolutamente conta a construções de prédios dentro do bairro. Argumenta 

que isto acarretaria em aumento de veículos e prejuízo à identidade do lugar.  

 As câmeras da SOAMI e guarita da polícia dentro do bairro trazem segurança.  
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Jade Fonseca  

Entrevistada em 13 de maio de 2015  

Jade, de 18 anos, é uma jovem que nasceu no bairro. Nunca morou em outro 

lugar. Acredita que morar em Itacoatiara é um privilégio sobretudo pela paz, calmaria e 

a praia. Percebe o bairro como o mais diferenciado da cidade. Um lugar especial pelo 

aconchego e pela natureza deslumbrante.  

Contrária à construção de prédios em seu bairro. Também demonstra 

insatisfação com o imenso número de visitantes à praia nos finais de semana no verão. 

Embora saiba que o bairro tenha muitas casas de veraneio e que isso gera, 

inevitavelmente, uma maior frequência nos períodos do ano de férias escolares.  

    Percebe o bairro como uma pequena comunidade, onde as pessoas cuidam do 

seu lugar.  

 

Yasmin Hulme  

Entrevistada em 14 de maio 2015  

     Moradora de Itacoatiara por, praticamente, toda sua vida. A jovem de 24 anos 

diz que isso é um fator importante em sua identidade. Este “lugar é uma extensão de 

mim”, diz ela. A vegetação, o ar, a tranquilidade, o conforto e a praia são características 

importantes. Itacoatiara, para ela, não é um lugar de passagem ou dormitório, mas o seu 

“lar”. 

    Criada por uma família que reside no bairro há décadas, relata o quanto seus 

familiares mantém uma forte ligação com o mesmo. Segundo ela, o seu pai tem uma 

relação de fé com a natureza. “Cresci ouvindo sobre a importância do calor da rocha, a 

energia da planta”. Cultivando jardins e plantando árvores, Iasmin vê-se identificada de 

maneira fundamental com o verde.  

   Ressalta a importância de preservação do bairro. Traz a defesa que deveria 

haver uma limitação do número de visitas no fim de semana, já que o bairro está 

inserido num parque natural. Comenta que sua casa é “visitada” por cobras, borboletas, 

micos.  
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Mônica Hulme e Jéssica Sabino  

Entrevistadas em 11 de maio de 2015  

 

     Mãe e filha, moradoras do bairro há muitos anos, começam dizendo sobre a 

insatisfação com a falta de cuidado com o lugar por parte dos visitantes, sobretudo, por 

aqueles que vão à praia no final de semana. Mas logo ressaltam como o bairro é mais 

seguro que os outros da cidade. E o quanto a topografia facilita nisto.  

     Sua família possui terras e reside em Itacoatiara há décadas. Não à toa, 

possuem forte ligação com este “lugar incrível”, que é muito bucólico. A natureza 

exuberante e a energia que emana das rochas são fortes características.   

     Apesar de gostarem da rusticidade, defendem que o bairro precisa receber 

mais infraestrutura como banheiros públicos e ciclovia.  

     Defendem a necessidade de banheiros públicos na orla da praia para aqueles 

que visitam terem onde fazerem suas necessidades básicas.  

     Acusam a SOAMI de querer elitizar o bairro ao não permitir algumas 

melhorias para o público em geral.  

 

Ruth Hoppe  

Entrevistada em 14 de maio de 2015  

Com 85 anos, é uma das mais antigas moradoras. Em 1965 adquiriu um terreno 

em Itacoatiara. Participou de um jantar promovido pelo personagem histórico do bairro 

Mathias Sandri, ex-dono de grande parte das terras de Itacoatiara e que loteou o 

bairro.  Em 1969 construiu uma casa de veraneio na Rua das Margaridas.  

 Gosta do bairro por ser tranquilo. Um lugar bom para morar por ser seguro e 

bonito. Comenta sobre o quanto demorou para chegar uma infraestrutura básica como 

esgoto. Mas mesmo assim, gosta do clima bucólico.  

  Refere-se à tentativa de construções de prédios como “selva de cimento”.  Diz 

que seus vizinhos são contra.  

 

Bethania  

Entrevistada em 9 de maio de 2015  

Adora morar em Itacoatiara e não se vê morando em outro lugar em Niterói. 

Um lugar calmo e de muita paz. Todavia, é preciso ter carro e buscar comércio fora de 

seus limites.  
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Raro é ouvir vozes dos vizinhos, comum é o barulho dos animais. Embora o 

bairro seja pequeno e as pessoas lutem pelo mesmo, não há muita intimidade entre elas. 

“Não peço, nem ninguém vem pedir açúcar na minha porta”. Mesmo conhecendo 

muitas pessoas, não se sente íntimos delas.  

Absolutamente contra a construção de prédios. Não só pela identidade do bairro, 

mas também por não haver infraestrutura que suporte um aumento significativo de 

moradores. Segundo ela, a SOAMI preserva bem o bairro, mas não vê, todavia, 

melhorias.  


