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“A cidade se apresenta centro das ambições/ Para mendigos ou ricos 

e outras armações/ Coletivos, automóveis, motos e metrôs/ 

Trabalhadores, patrões, policiais e camelôs/ A cidade não pára, a 

cidade só cresce/ O de cima sobre e o de baixo desce”.  
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é analisar a territorialidade da cidade de Niterói e sua 
configuração na atitude blazé dessa cidade sob a luz da crítica a modernidade, que 
sublinha o padrão do individuo à sociedade idealizada e naturalizando as condições 
para a conformação da postura de indiferença e distanciamento. As questões 
norteadoras desse trabalho são: o que significa atitude blasé? Como o processo 
urbanístico idealizado naturaliza a desigualdade social da cidade? E como as 
consequências da violência urbana, institucional e simbólica influem ações e 
reações dos atores sociais em interação social? A discussão teórica se sustenta em 
autores como George Simmel, Robert Park, além de outros estudiosos sobre o tema 
como Sérgio Adorno e Salvador Mata e Silva. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 
baseada na análise crítica de produções acadêmicas acerca dos fenômenos 
urbanos aplicados aos fatores históricos do território de Niterói. Nessa perspectiva, 
demonstra que padrão de relações sociais caracterizado pela formalidade e 
impessoalidade constitui um potencializador do individualismo exacerbado e um 
facilitador do controle social aos interesses dos monopólios econômicos na cidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Atitude blasé, territorialidade, urbanização, violência estrutural, 
Cidade de Niterói. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRATIC 

The objective of this work is to analyze the territoriality of the city of Niterói and its 
configuration in the blazé attitude of this city under the light of the critique of 
modernity, which emphasizes the standard of the individual to the idealized society 
and naturalizing the conditions for the conformation of the posture of indifference and 
detachment. The guiding questions of this work are: What does blasé attitude mean? 
How does the idealized urbanization process naturalize the social inequality of the 
city? And how do the consequences of urban, institutional and symbolic violence 
influence the actions and reactions of social actors in social interaction? The 
theoretical discussion is based on authors such as Simmel George, Park Robert, as 
well as other scholars on the subject such as Adorno Sérgio and Silva Salvador Mata 
e. This is a qualitative research, based on the critical analysis of academic 
productions about the urban phenomena applied to the historical factors of the 
territory of Niterói. From this perspective, it demonstrates that the pattern of social 
relations characterized by formality and impersonality constitutes a potentiator of 
exacerbated individualism and a facilitator of social control over the interests of 
economic monopolies in the city. 
 

KEYWORDS: Blasé attitude, territoriality, urbanization, structural violence, Niterói 
City. 
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INTRODUÇÃO 

 

A monografia objetiva analisar a territorialidade da cidade de Niterói e sua configuração 

na atitude blazé dessa cidade sob a luz da crítica a modernidade. A perspectiva oligárquica do 

século XIX - XX naturalizada cívica adequado ao novo, aquilo que versa o aperfeiçoamento 

padrão do individuo à sociedade idealizada deixada como herança na cidade de Niterói as 

condições para a conformação da postura de indiferença e distanciamento. Neste sentido, o 

trabalho possui como foco George Simmel da Escola de Chicago e suas perspectivas sobre os 

fenômenos produzidos com o crescimento das cidades. 

As questões centrais do trabalho constituem: o que significa atitude blasé? Como o 

processo urbanístico idealizado naturalizou a desigualdade social da cidade? E como as 

consequências da violência urbana, institucional e simbólica influem ações e reações dos 

atores sociais em interação social?  

A relevância pessoal desta monografia diz respeito ao fato do autor residir na cidade, 

sendo um apreciador das potencialidades locais, muito embora reconheça problemas 

estruturais contundentes que a faz pouco atrativa para residência como: alto custo de vida, 

elevado grau de violência urbana, precariedade do sistema de transporte e outros problemas.  

A relevância social se justifica na responsabilidade em problematizar questões 

degradantes no município de Niterói, muitas vezes por razões de pertencimento no local 

demasiados moradores não protestam, percebendo como algo vergonhoso, coisa de 

vagabundo. Portanto, a atitude dos moradores corrobora para com o ciclo do descaso em 

nossa cidade. O dínamo sempre associado ao mercado (também global) acabou promovendo a 

homogeneidade cultural, ou seja, o distanciamento da identidade relativa à comunidade e a 

cultura local. As identidades que conceitualmente nunca foram unificadas apresentam-se cada 

vez mais fragmentadas e fraturadas, em processo de constante transformação: e o espaço 

territorial, dentre outros, é um dos seus fatores simbólicos mais importantes e efetados pela 

sua fragilidade e pela capacidade de suas fronteiras se tornarem questionáveis e mutáveis. 

Com tanta confusão relacionada a este complexo conceito das ciências sociais, não era de se 

estranhar que esta tenha sido reconhecida como uma questão central nas discussões 

contemporâneas, decorrentes das transformações capitalistas que tomam conta de nossas 

cidades e sobrepõem o desejo de uns sobre a vontade de muitos; renegando as velhas culturais 

e tradições a memória e ao esquecimento. 
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Por fim, a relevância acadêmica é demonstrada pela incipiente produção analítica sobre 

as temáticas e suas implicações no território de Niterói. A revisão bibliográfica realizada 

ocorreu on-line e nas bibliotecas locais, como no Instituto Histórico e Geográfico de Niterói - 

IHGN, no Arquivo da Câmara Municipal de Niterói e nas Bibliotecas Cora Coralina, Pública 

de Niterói (no espaço Fluminense), da UFF.  

A metodologia qualitativa emprega a análise crítica acerca dos fatores históricos da 

cidade de Niterói, examinando suas características, os interesses culturais hegemônicos 

envolvidos, pois são relevantes para o entendimento do processo de identidade regional. Os 

processos destacados se referem ao aldeamento, planejamento urbanístico, heranças da 

política oligárquica, crescimento populacional, e, concomitantemente, exclusão socioespacial, 

culminando na criação dos espaços “marginais” urbanos, legalmente denominados ocupações 

irregulares.  

Neste sentido, essa monografia é construída a partir das contribuições de George 

Simmel sobre atitude blasé; Robert Park o fenômeno urbano, discutindo a invenção do 

comportamento humano no meio urbano; Sérgio Adorno acerca da violência e crime - 

violência estrutural, institucional e simbólica, como também Salvador Mata, considerado o 

farol histórico da cidade de Niterói sobre São Lourenço. 

A monografia tem dois capítulos principais. O primeiro apresenta a fundamentação 

sociológica discutida por George Simmel no tocante aos fenômenos sociais, em sua 

perspectiva teórica da sociologia da ação, com foco na microssociológica, analisando os 

conceitos de ações e reações dos atores sociais em interação. Assim também, do mesmo do 

ponto de vista crítico argumentativo, discute-se o fenômeno urbano e crescimento com ênfase 

no dinheiro como elemento unificador da sociedade moderna contemporânea.  

O segundo capítulo apresenta breve histórico do território niteroiense e suas 

especificidades atuais: invisibilidade social, segregação e à violência como sintomas 

particulares de convívio social resultante do avanço urbano nas sociedades industriais 

suscitando transformação do meio ambiente. Esse conjunto de elementos identificados faz 

predominar um padrão de relações sociais caracterizado pela formalidade e pela 

impessoalidade. Por fim, as considerações finais tecem algumas reflexões e sugestões. 
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CAPITULO I – A PERSPECTIVA DA CIDADE: GEORGE SIMMEL E A 

ESCOLA DE CHICAGO 

 

O crescimento das cidades em fins do século XIX e início do século XX, especialmente, 

nos Estados Unidos impulsionam os pensadores a desenvolver um olhar a respeito das 

questões relativas à cidade. A chamada Escola de Chicago surge nesse contexto, buscando 

entender a cidade em suas particularidades. Influenciada pelos estudos e reflexões do filósofo 

alemão George Simmel (1858 - 1918), a Escola de Chicago se torna uma referência na 

Sociologia Urbana, tendo entre seus principais representantes Robert E. Park. 

George Simmel desenvolve uma reflexão acerca da vida na cidade e a construção da 

individualidade nesse contexto. De acordo com ele, a vida na cidade é organizada a partir da 

impessoalidade e da burocratização das relações, a qualidade é substituída pela quantidade, o 

homem passa a ser um número e a troca é denominada pela lógica do dinheiro (impessoal e 

abstrata). A complexidade das relações que ocorrem na cidade exige racionalização, 

pontualidade, exatidão e calculabilidade, aspectos essenciais para que a vida na metrópole não 

se torne um caos. 

A impessoalidade imposta nas relações entre os citadinos e o aumento da densidade 

demográfica exige dos indivíduos uma atitude blasé, isto é, uma falta de empatia em relação 

ao que o cerca. De acordo com Simmel, tal característica é um dos elementos essenciais da 

sociabilidade no espaço urbano. 

Na cidade, essa atitude é necessária como forma de preservação da individualidade: o 

indivíduo é exposto a tantos estímulos que necessita desenvolver uma atitude de indiferença 

para preservar sua personalidade. O uso do dinheiro reforça essa atitude blasé, pois as coisas 

deixam de ter características específicas e passam a ser vistas pelo seu valor monetário (a 

quantidade substitui a qualidade). Assim, todo o mundo objetivo é desvalorizado, tanto as 

coisas como as relações entre os indivíduos, em nome da preservação da subjetividade. 

 A cidade também faz com que a competição entre os indivíduos aumente. A 

aglomeração de pessoas nos obriga a procurar especializações, diferenciações para que 

passamos sobreviver economicamente. Tal fato intensifica a divisão do trabalho, tornando os 

homens cada vez mais diferentes. Mesmo assim, perante a indiferença presente na metrópole, 

passamos despercebidos. A experimentação da indiferença faz com que os indivíduos 

busquem extravagâncias para que possam sobressair. No entanto, estes permanecem apenas 

elos em uma engrenagem maior, como evidencia a reflexão de Velho: “Os problemas mais 
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graves da vida moderna derivam da reivindicação que faz o indivíduo de preservar a 

autonomia e a individualidade de sua existência; a pessoa resiste a ser nivelada e 

uniformizada” (1976. p.11) 

A vida na metrópole proporciona maior liberdade em relação à vida nas cidades 

pequenas. Nestas últimas, o controle em relação ao indivíduo é maior. Esse indivíduo que se 

libertou das amarras históricas e morais, agora deseja se distinguir dos demais. O estilo de 

vida da metrópole é cosmopolita por natureza, uma vez que ela expande suas relações para 

muito além dos seus limites. 

 

1.1 A Escola de Chicago  

Caracteriza-se pela ênfase na pesquisa empírica e pelas teorizações originais nos 

estudos da estrutura urbana, da ecologia humana, das reações sociais, da Psicologia Social e 

da cultura urbanas. Dentre seus estudos, destaca-se o sociólogo Robert Ezra Park (1864-

1944). Para Park, a cidade apresenta uma porosidade: os diferentes grupos não se misturam, 

mas se “esbarram”. Gostos, interesses vocacionais e econômicos costumam segregar e 

classificar as populações urbanas, essa segregação estabelece distâncias morais que podem ser 

atravessadas pela mobilidade do indivíduo na cidade. Por outro lado, reunião de indivíduos 

em um mesmo espaço força um sentimento de vizinhança, que se funde com interesses de 

classe e raça. O que é a cidade? Em síntese sociológica do que é uma cidade e o que ela 

representa nas palavras de Park:  

 

A cidade é um estado de espírito, um corpo de costumes e tradições e dos 

sentimentos e atitudes organizados, inerentes a esses costumes e transmitidos por 

essa tradição. Em outras palavras, a cidade não é meramente um mecanismo físico e 

uma construção artificial. Está envolvida nos processos vitais das pessoas que a 

compõem; é um produto da natureza, a particularmente da natureza humana. 

(VELHO apud PARK, R. E, 1976. p.26) 
 

Segundo Park, cada indivíduo encontra em algum lugar entre as variadas manifestações 

da vida citadina o tipo de ambiente no qual se expande e se sente à vontade. Esse encontro 

descrito por Park possibilita que o indivíduo divergente ou excêntrico encontre seu “lugar 

moral”, na cidade (em comunidades pequenas, essa possibilidade não se efetiva). Estes 

espaços, em que a divergência se encontra, são chamados por Park de região moral (como, 

por exemplo, as zonas de vício).  A segregação social possibilita o surgimento desses espaços. 

Park destaca também que as relações estabelecidas na cidade são secundárias e 

indiretas, não ocorrem face a face. Tal fato traz um equilíbrio instável para as relações 
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estabelecidas, pois os grupos nela existentes não interagem de fato. Mesmo a associação com 

seu semelhante é superficial, o indivíduo é reconhecido pela aparência. 

A partir dessas observações, Park desenvolve a ideia de ecologia humana. A ecologia 

humana se concentra em estudar as condições e as consequências da existência d populações 

tão diferentes em um mesmo território. Alguns conceitos utilizados na descrição e análise 

dessa ecologia são interessantes para pensar como os diferentes grupos se organizam na 

geografia urbana. Por exemplo, a ideia de invasão residencial: quando um grupo ao conquistar 

novas áreas expulsa os grupos que ali existiam. 

 

1.2 Os conceitos de urbanização e crescimento urbano 

Para melhor entendimento do tema proposto é preciso destacar principais conceitos de 

urbanização, assim evitaremos qualquer confusão entre urbanização e o fenômeno do 

crescimento urbano. A urbanização é tornar o meio urbano, ou seja, é desenvolver o espaço 

em um meio urbano uma cidade. Isso pressupõe que será preciso estabelecer uma “passagem” 

desta região com uma população 100% rural, através de tipos de atividade específica como, 

por exemplo, serviços e comércios que desenvolvem uma finalidade desvinculada do meio 

rural, não tendo nenhuma relação com uso do solo da terra de maneira direta – como produção 

de alimentos. 

O interesse econômico na urbanização é uma forma da divisão do trabalho composto 

pelas diferentes atividades do trabalho rural. A urbanização significa o desenvolvimento de 

organismos urbanos, propiciando a criação da cidade, com isso, o processo migratório e 

consequentemente o êxodo rural. 

O encantamento da modernidade se chama industrialização, foi toda transformação da 

atividade produtiva do século XVIII que reuniu forças para consolidar a urbanização. O 

conjunto de mudanças da realização da mercadoria e a produção de manufaturas já havia 

firmado o horizonte para tal transição. Com a primeira (1750 - 1860) e a segunda (1860 - 

1914) Revolução Industrial na Europa induzindo em larga escala o êxodo rural e 

concomitantemente no processo de urbanização por todo continente. Já no Brasil o processo 

de urbanização promovida pela política nacional, contribuindo para o êxodo rural em larga 

escala, com a população rural diminuindo e a população urbana aumentando vertiginosamente 

só se deu a partir da década de 70, em pleno regime militar, ainda sob impulso do milagre 

econômico oriunda da política nacional desenvolvimentista, assim se tornando um país 

majoritariamente urbano. 
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O crescimento urbano é o crescimento populacional e físico da cidade, o crescimento da 

cidade estruturalmente, agregando mais e mais valor de serviços, demandando mão de obra 

industrializada, pavimentação, ruas, zonas morais, e mais pessoas são atraídas a instalar-se no 

local ocasionando a expansão da cidade. Porém, ao processo de crescimento populacional não 

significa que haja uma urbanização, o município ou cidade pode continuar apresentando 

crescimento estrutural e populacional com a reprodução humana interna causando 

crescimento do município ou cidade, mas não há migração do campo para o município ou 

cidade. Daí a diferença entre os conceitos de urbanização e crescimento urbano. 

Essa diferença é mais visível no tocante a “globalização” com relação ao crescimento 

físico das cidades. Como, por exemplo, as atividades produtivas eram concentradas e 

centralizadas nas grandes cidades, o movimento dessas atividades produtivas passa a ser 

deslocadas para as cidades do entorno, ou seja, são espalhadas dos grandes centros comerciais 

para as cidades médias ou pequenas gerando o crescimento das mesmas. 

O que é uma cidade? O critério é diverso não existindo um critério único para a 

“cidade”, cada país adota ao seu modo da forma que seu governo ou instituto de pesquisa 

preferir. Veremos dois tipos de critério para identificar uma cidade, o primeiro exemplo é o 

método quantitativo, que considera: uma cidade é uma aglomeração de pessoas com X de 

habitantes. Segundo a ONU (Organizações das Nações Unidas) 20 mil de habitantes 

ocupando um determinado espaço significa uma cidade. Já o segundo exemplo, é o método 

qualitativo usado pelo Órgão Federal do Brasil o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

- IBGE, correspondendo a um organismo urbano que concentra atividades econômicas, 

político administrativas, de uma centralidade de poder para o município onde se tem as 

atividades principais, isso significa uma cidade. Nem todo município é naturalmente todo 

urbanizado no Brasil, por isso se houve habitantes do mesmo município dizer “vou para 

cidade!”, pois habitam em zonas rurais. Não obstante, existem outros municípios por decreto 

de lei ser todo urbanizado. 

A característica que separa uma cidade para uma cidade global está associada à 

diversificação de um sistema financeiro próprio, bolsa de valores, economia internacional, 

consulados, portos e aeroportos, universidades, rede de escolas, centros de pesquisas 

(tecnópolo) e etc.. Cidades que possuem todas essas qualidades são hierarquizadas pelo seu 

dinamismo e importância mundial. 

O sítio urbano é a base física da cidade, ou seja, é onde a cidade está assentada. A 

geomorfologia explica que toda cidade está planejada em função de seu relevo, da sua 

estrutura. Exemplo: Cidades acrópoles (desenvolvidas em partes altas do relevo), Cidades 
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insulares (desenvolvidas ao redor de ilhas), Cidades peninsulares (desenvolvidas numa 

península). 

E por fim, rede urbana, é a rede de comunicação entre as cidades. Isso pode ter dois 

tipos fáceis de classificar, tais como: rede urbana rarefeitas com uma comunicação precária e 

fruição de informação menor, mais viscoso como diria Milton Santos, com espaços menos 

articulados. Com as inovações tecnológicas da terceira Revolução Industrial (seu início em 

meados de 1940), o aprimoramento do meio técnico científico informacional se consolidando, 

as redes urbanas ficaram mais densas fruindo inúmeras informações simultâneas, portanto, 

países mais desenvolvidos têm em suas metrópoles redes de comunicação dinâmica específica 

de difusão e sinergia tecnológicas. 

 

1.2.1 A crítica sobre a modernidade 

Para Simmel, a sociedade é o resultado de interações a partir da relação sujeito/objeto. 

Como observador e crítico analisou fenômenos estruturais da modernidade, como a divisão do 

trabalho social e a economia monetária. Neste sentido, serão abordados de forma breve em 

alguns pontos essenciais que o autor abordou sobre as transformações que a modernidade 

propiciou no seio da sociedade, em três vieses: A vida mental na metrópole; o dinheiro na 

modernidade e a cisão entre cultura objetiva e subjetiva. 

O dinamismo da vida humana em sociedades urbanizadas é capaz de afetar 

consequências psicológicas nos indivíduos que disputam entre si os espaços nas cidades. 

Simmel compreende que em sua totalidade, as consequências representam riscos 

constantemente, e para defender-se, os habitantes são levados a adotar medidas alterando o 

comportamento natural, como o distanciamento das relações afetivas, ou seja, cada vez mais 

se desumanizando em “sociedade”. “A metrópole extrai do homem, enquanto criatura que 

procede a discriminações, uma quantidade de consciência diferente da que a vida rural 

extrai”.(VELHO, O. G, 1976. p. 12) 

O que levaria ao homem metropolitano desenvolver um tipo de órgão de defesa das 

discrepâncias ameaçadoras da ambientação externa. O “intelecto” seria este órgão bem 

apurado, sendo a mais adaptável e situada nas camadas superiores do psiquismo; ele por sua 

vez, não estaria volúvel a choque ou transtornos caso o sujeito fosse exposto a contraste e a 

mudança de fenômenos urbanos. Razão pela qual o individuo urbano se diferencia do 

individuo do campo, como muito falado no senso comum que as pessoas na metrópole 

reagem às diversidades mais com a razão (calculista) do que com o coração. Já as pessoas do 

campo internalizam os acontecimentos a sua volta, estão mais próximos um dos outros, o 
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ritmo de vida desenvolve uma rede de solidariedade recíproca assim interioriza no psíquico, 

encontrando respostas de maneira coletiva as diversidades na vida 

A cidade provoca a autopreservação dos indivíduos, e por sua vez, indivíduos 

organizam-se à tentativa do que autor chama de “reserva” são áreas inteiras de sua 

personalidade.  É uma ação onde os sujeitos reservassem certas áreas do seu cotidiano, em 

parte essencial de sua personalidade como “propriedade privada”. O que é mais visível são 

ruas residenciais com cerceamento de grades ou guaritas impossibilitando passagem livre por 

elas de “estranhos” mesmo sabendo de se tratar de ruas públicas e o cerceamento ser ilegal. 

A atitude blasé como já dito é o embotamento do poder de discriminar. Sua essência se 

encontra mais densa na cidade, pois a cidade é o centro da economia monetária onde 

prevalece o sentido consolidado da realização e alcance de tudo que o homem ambiciona 

através da moeda, deste modo, causando nivelamento das aspirações e destituídas de 

substância: 

 

Isto não significa que os objetos não sejam percebidos, como é o caso dos débeis 

mentais, mas antes que o significado e valores diferenciais das coisas, e daí das 

próprias coisas, são experimentados como destituídos de substância. Elas aparecem 

à pessoa blasé num tom uniformemente plano e fosco; objeto nenhum merece 

preferência sobre o outro (SIMMEL, 1976, p.16) 

 

Os valores qualitativos perdem espaço para os objetivos quantitativos das aspirações da 

cidade, o nivelamento de tudo passa-se para o sentido monetário interessando apenas o que 

poderá ser obtido em “troca”, descartando qualquer sentimento da generosidade e do prazer 

pelo bem comum. “O dinheiro torna-se o mais assustador dos niveladores. Pois expressa as 

diferenças qualitativas das coisas em termos de ‘quanto’?” (SIMMEL, 2005, p. 16) 

Para Simmel (2005) significa o fim do valor das coisas em sua essência, é característico 

ao ponto de inferioriza-se algo, seu valor específico e sua incomparabilidade, apequenar sua 

vontade, individualidade, forcejar inserir preço no que é intangível ou imensurável. 

O fundamento para este motivo da qual a vida na cidade conduz para o caminho da 

individualidade, está certamente, na prevalência do desenvolvimento da cultura objetiva sobre 

a cultura subjetiva explicada por Simmel: 

a situação de cem anos atrás, pode-se dizer, reservadas muitas exceções individuais 

– que as coisas que envolvem e preenchem objetivamente nossa vida, como 

aparelhos, meios de transporte, produtos da ciência, da técnica e da arte, são 

incrivelmente cultivadas, mas a cultura dos indivíduos, pelo menos nas classes altas, 

de maneira alguma progrediu, em muitos casos até regrediu. (2005, p. 43-44). 
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Sua análise histórica descreve como o ritmo de crescimento da cultura objetiva (ligada 

às coisas) avançou impetuosamente, e se contrapondo de certa maneira, a da cultura subjetiva 

dos indivíduos. Na perspectiva de Simmel, a cultura dos indivíduos não avançou ou não 

deixou avançar no mesmo ritmo como diversos campos de conhecimento. A autonomia das 

coisas se sobrepôs a natureza dos sujeitos e o cultivo da personalidade humana. Com a divisão 

do trabalho e paralelamente sua especialização dá forma à causa da autonomia das coisas 

sobre os homens. Segundo Simmel:  

 

Os objetos da cultura tendem cada vez mais a um mundo coerente em si, que se liga 

a um número cada vez menor de pontos na alma subjetiva, com sua vontade e 

sentimento. [...] os objetos materiais e espirituais movem-se agora autonomamente, 

sem o recurso de um portador ou transportador pessoal. Coisas e homens estão 

separados. (2005, p. 61). 

 

Alienação relaciona-se à dinâmica dos meios de produção originada da divisão do 

trabalho na qual o trabalhador antes artesão era responsável pela produção até o processo 

final, mas com a crescente especialização o processo é dividido e o objeto produzido por 

vários sujeitos, isto é, o trabalhador não se enxerga no resultado final de seu trabalho, como 

enfatiza Simmel: “A este produto falta, em função de seu caráter fragmentário, a essência do 

que é próprio do plano da alma, que de outro modo é facilmente perceptível no produto do 

trabalho, quando este aparece como obra de um único homem” (2005, p. 51) 

Com a separação do produtor dos meios de produção e as especializações em geral 

provoca estranhamento no trabalhador com relação ao produto. O novo ritmo de produção e 

consumo da mercadoria acabou gerando a nova dinâmica social na estrutura da sociedade. 

Assim, paralelamente este sistema propiciou a disparidade de crescimento entre cultura 

objetiva e subjetiva. 

Como Marx, Simmel também explica as desigualdades entre grupos e indivíduos ambos 

entre marcas distintas recorrentes das sociedades humanas. Todavia, Marx afirmava 

implicitamente que todos os conflitos de grupos eram essencialmente conflitos de classe, 

sendo que uma delas tem a possibilidade de monopolizar as chances de poder econômico. A 

monopolização decisiva parecia ser para ele, a do controle sobre os meios de produção – 

sobre o capital ELIAS: “No fundo sempre se trata do fato de que um grupo exclui outro das 

chances de poder e de status, conseguindo monopolizar essas chances. A exclusão pode variar 

em modo e grau, pode ser total ou parcial, mais forte ou mais fraca. Também pode ser 

recíproca” ( 2000. p. 207/208). 
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O monopólio do trabalho abrange os serviços da terra até a força do trabalhador, o vigor 

do individuo é medido pelo “tic tac” do relógio, a percepção do tempo/dia é o ritmo alucinado 

trabalhado. O trabalho objetivado produz coisas desprendidas da personalidade daqueles que a 

produziram. O fenômeno é a circulação das coisas materiais emanados de vida própria (o 

fetiche da mercadoria), os homens passam a ser dominados pelas coisas. 

À medida que a produção se especializa, paulatinamente, o dinheiro tornar-se-ia 

essencial na decomposição da produção em várias realizações parciais. Para isso, o sistema 

moldava as novas práticas de organização do consumo de maneira absoluta, precisa entorno 

da confiabilidade de origem do produto (qualidade). 

  O dinheiro ganha status central da troca justificada na enorme variedade de produtos e 

serviços, demandas levadas pelo desejo humano. O que antes eram negociados produtos/bens 

x produtos/bens, agora dão lugar, as complexas trocas imediatas de mercadorias entre 

consumidor e produtor/comerciante; portanto, se fazendo necessário o elemento de 

intermediação, responsável por desempenhar o papel de transferência, realização de “ter”, o 

dinheiro tem o poder de cativar, conceder felicidade. 

 

1.2.2 O elemento unificador da modernidade 

Trata-se do dinheiro e todo o seu potencial envolvendo interesses comuns e os desejos 

dos indivíduos da sociedade. Ele é capaz de unificar e separar interesses, vantagens, como 

destaca Simmel - -o dinheiro como unificador e separador de interesses -, como mostra essa 

passagem:  

 

“O caráter objetivo” do dinheiro torna o que é diferente igual. Justamente porque ele 

é impessoal ele é capaz de unir o que é próprio de cada indivíduo. [...] como o 

abismo entre o interior e o exterior cresce cada vez mais, o incremento da liberdade 

interior é concomitantemente ao incremento do nivelamento exterior. Quanto mais o 

homem moderno é nivelado no mundo exterior, mas ele se recolhe a sua 

interioridade. (2005, p. 27-28, grifo do autor). 

 

O individualismo do homem moderno cresceu exponencialmente em relação ao espaço 

aparente de liberdade com o advento do capitalismo. Não é o isolamento responsável pela 

alienação e distanciamento dos homens, e sim, a forma específica pela qual os indivíduos se 

relacionam em sociedade. Está forma “[...] implica anonimidade e desinteresse pela 

individualidade do outro, que provoca o individualismo” (SIMMEL, 2005, p. 28) 

Na sociedade a busca pelo dinheiro se faz determinante contínuo, mas esgotável, uma 

vez em posse, acumulável, acende o seu caráter de facilidade inextinguível (assemelhado ao 

sentimento negligente para com o cartão de crédito – não há dinheiro e, portanto, não se 
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esgota). Daí Simmel explicita a facilidade do esquecimento, fins últimos são esquecidos e os 

meios passam a ocupar o lugar. Outro ponto seria a origem do dinheiro, ele destaca que a 

propriedade facilita a memória, enquanto como o dinheiro facilita o esquecimento, haveria a 

utilização de meios ilícitos para obtenção de dinheiro. 

A economia monetária representa todos esses fatores para a sociedade moderna. O 

centro das coisas é objetivado pelo dinheiro, o que levará Simmel compará-lo com 

simbolismo representado por deus da época moderna como “intensa reunião de todas as 

heterogeneidades”, o dinheiro passa a ser idolatrado pelo homem: “O que há entre deus e o 

dinheiro é uma correspondência psicológica, uma analogia justamente, pois os efeitos que 

ambos causam e as sensações que oferecem a seus devotos são iguais” (SIMMEL, 2005, 

p.36). O dinheiro não necessariamente bastaria, mas seu acúmulo representaria o mesmo 

papel divino, ter mais dinheiro é estar mais próximo de DEUS e bem-aventurado na terra 

justificado pelo status social, gerando a separação daqueles escolhidos e os outros. 

O próximo capítulo discute a territorialidade da cidade de Niterói no que tange às 

análises teóricas da Simmel, em específico, da atitude blasé.  
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CAPITULO II – O TERRITÓRIO DE NITERÓI, SUAS 

ESPECIFICIDADES E ATITUDE BLASÉ 

  

Este capítulo traça um breve resumo histórico do surgimento da cidade de Niterói, como 

também apresenta os objetivos e os investimentos realizados na estrutura do município, 

demonstrando a simbiose entre o interesse econômico (utilização do dinheiro público) e a 

política para criar o “padrão” de idealização imagética da cidade, que apresenta a cidade como 

um patrimônio em forma de vitrine para quem encara o Rio de frente. Neste sentido, o 

direcionamento do investimento e planejamento da cidade é interessado ao poder econômico.  

A economia imobiliária por sua vez, planeja as plantas dos seus arranha céus como forma de 

tapumes que assombram favelas e morros a sua volta na busca dessa idealização visual, um 

cerramento divisor econômico sempre contínuo. 

Essa maneira de esconder os habitantes indesejados é forma nefasta da economia da 

cidade, assim se utiliza o meio político para atender anseios daqueles que se veem melhores, 

nobres ou proprietários do município. A política por sua vez aprova essas demandas porque 

participa possivelmente dos lucros e “esconde” o descaso pelo menos visualmente. 

 

2.1. Histórico da cidade de Niterói: sua territorialidade  

A definição corrente Niterói – do tupi, “Água Escondida”, como o nome dado às 

margens da Guanabara – “Seio de mar” referencia histórica da ocupação e povoamento de 

uma região que, sem dúvida, consolidou uma ocupação pretendida por estrangeiros, sobretudo 

os franceses. A cobiça internacional era direcionada para a extração do pau-brasil e subtração 

de especiarias. 

Em breve reflexão histórica sobre nossa querida Niterói destaca-se o elemento 

fundamental da posição desempenhada pela Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro que 

foi à Baía de Guanabara no cenário brasileiro, por ampla e bem abrigada, devido ao estreito 

espaço de sua barra, 1.600 metros, ladeados por dois morros que formam um baluarte natural 

de proteção: o Pão de Açúcar e o de Santa Cruz. Seu interior é calmo de boa profundidade e 

grande espaço para ancoragem de navios. Chegando a ter vinte e oito quilômetros de extensão 

na direção norte-sul. 

O litoral do Rio de Janeiro, de Parati até Cabo Frio, era habitado pelos Tipinambás 

(também chamados de Tamoios), considerados índios hostis pelos portugueses e inimigos dos 
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Temiminós, dando-se muito bem com os franceses com quem trocavam pau-brasil por 

agrados de seu gosto. 

A ocupação do fundo da baía começou com a distribuição de sesmarias. Uma sesmaria 

era uma extensão de terras agricultáveis, com duas ou dez léguas em quadra, doada a um 

sesmeiro para povoar e desenvolver regiões “incultas”. Trata-se uma antiga e típica instituição 

colonial portuguesa que tinha sido aplicada em toda as terras de ultramar com algum sucesso. 

Essa forma de concessão de terras pode ser considerada como vestígio de um procedimento 

feudal. 

O marco relevante para o estudo da história niteroiense foi à fundação da cidade do Rio 

de Janeiro, em 1 de março de 1565, por Estácio de Sá, oriunda da necessidade de se fixar um 

novo núcleo colonial. Durante esse mesmo ano, mais precisamente em setembro, ocorreu a 

primeira distribuição de sesmarias da margem oriental, contemplando Martin Paris como 

primeiro colonizador do território que hoje compreende o Município de Niterói (SILVA, 

2006, p.15). 

Em 1565, a colônia era administrada por um governador geral que dividia sua 

autoridade com a esfera eclesiástica e com os “homens bons”. Esses privilegiados, em 

oposição aos “peões”, pertenciam a um estado social mais elevado. Podiam manifestar 

opinião e exercer cargos públicos. O governador geral sempre doava sesmarias aos “homens 

bons” que pudessem investir um capital mínimo em escravos, ferramentas, mudas, sementes 

para desenvolver sua terra. Eles tinham propriedade plena sobre sua propriedade e sobre sua 

gente (escravos). 

Os aristocratas não pagavam foros ao governo, mas teriam que recolher anualmente um 

dizimo para Ordem de Cristo. Em cinco ou dez anos, eram obrigados a colonizar a terra ou 

devolvê-las para nova distribuição. A sesmaria foi a base de todo o sistema de ocupação, 

propriedade e colonização de terras no fundo da baía e em todo o Brasil, sendo a origem dos 

latifúndios. Ao lado desse projeto colonizador, a expansão da fé católica desenvolvida pelos 

jesuítas buscando o aumento e o controle do rebanho, também pesou nessa ocupação. 

O processo contínuo teve como outras sesmarias importância já que eram visíveis a 

abundância de reservas de pau-brasil e os últimos conglomerados de índios tamoios. Podemos 

citar duas sesmarias que merecem destaques: a de Antônio de Marins Coutinho e a do cacique 

Araribóia, chefe dos temiminós. A primeira no começo do século XVII tornou-se o engenho 

de açúcar da região (Nossa Senhora das Neves). A segunda, e essa merece destaque, ganhou 

relevo pelo fato de abranger a maior parte do atual território de Niterói, com a ressalva de que 

os temiminós não conseguiram ocupar a terra, invadida pelos brancos. Cabe aqui fazer um 
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parêntese, em 1573, Martim Afonso de Souza, nome cristão de Araribóia, tomou posse da 

sesmaria citada anteriormente, que nada era do que uma légua de terra ao longo do mar por 

duas de sertão, conhecida como “Barreiras Vermelhas ou Banda d’ Além”. 

A sesmaria de Araribóia foi de grande importância, pois correspondeu, na verdade, ao 

centro do atual núcleo urbano niteroiense. Primeiramente, a aldeia de Araribóia progrediu. Foi 

erguida a igreja de São Lourenço, surgiram choupanas e roças de milho e mandioca. Os 

indígenas viviam também da caça feita nas matas próximas, da pesca na baía e da fabricação 

de utensílios de barro e rede. Com o passar dos tempos a aldeia entrou em decadência. O 

aldeamento foi extinto definitivamente pelo governo provincial em 1866. 

À Vitória em 20 de janeiro de 1567 do Cacique Araribóia (já batizado em 1555 Martim 

Afonso de Souza), Estácio de Sá e Mem de Sá (com esquadra composta de 8 caravelas e 200 

homens comandados por Estácio de Sá vinda de Portugal) na batalha decisiva contra a 

confederação de tribos dos Tamoios e franceses, nos combates de Uruçurumim (Glória e 

Flamengo) e Paranapuã (Ilha do Governador). Receoso com retorno dos franceses, Mem de 

Sá solicitou e foi atendido pelo casal Antonio de Mariz Coutinho e Isabel Velha que abriram 

mão em favor de Araribóia, das terras da Banda D’Além. 

Araribóia como espólio ficou com a sesmaria nas terras onde seria erguida a cidade de 

Niterói. Ao instar-se nelas, escolheu o morro de São Lourenço para construir o seu 

aldeamento principal, devido à visão estratégica da Baía, possibilitando vigília constante. 

Araribóia aceitou a tutela jesuítica e instalou-se com sua tribo na encosta do morro de São 

Lourenço onde foram construídas choupanas.na aldeia dói implantada a Igreja de São 

Lourenço dos Índios, no outeiro do mesmo nome. 

No alto do morro de São Lourenço, no largo em frente à Igreja, os Temiminós, a Tribo 

de Araribóia remanescentes da Nação Ge (Tapuias) enterravam seus mortos. Por isso, o local 

foi batizado pelo povo de Cemitério dos Caboclos. A freguesia de São Lourenço progrediu e 

estendeu-se poucos, sendo suas terras ocupadas por fazendas de cana-de-açúcar, mandioca, 

fumo, milho, feijão, frutas, legumes e outras culturas agrícolas, que os padres tinham prática 

de administrar. 

Após transferência de toda tribo do Rio de Janeiro (Enseada de Iurubiracica pertencente 

aos Jesuítas – denominava-se Bica dos Marinheiros) para a Banda D1Além em 16 de março 

de 1568, Araribóia recebeu, entre varias honrarias, a sesmaria que tinha como limites uma 

légua (6,6 kms) de frente, indo da Boa Viagem/Gragoatá (Barreiras Vermelhas) até o Maruí, 

com duas léguas (13,2 kms) de fundo para o interior, alcançando o início de Maricá (doadas 

por Mem de Sá). 
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A colonização portuguesa sempre foi acompanhada da cristianização. A catequese das 

tribos funcionou como justificativa dessa colonização a qual, no entanto, começara de forma 

apenas exploratória. Os Jesuítas davam “assistência religiosa”, educacional e social à 

população. A missão dos padres não era só a catequese, mas também a educação e a 

socialização nos moldes da cultura ocidental. Numa época em que não havia nenhuma forma 

de liberdade natural/originária dos já habitantes, pois já ali começara existir fronteiras e 

limitação espacial. A Igreja, então, funcionava como o centro da vida social. 

No início de sua historia, Niterói era uma região de manguezais e a área onde está 

localizado o centro da cidade era coberta pelo mar. Torna-se protagonista com a descoberta do 

pau-brasil (pau de tinta), não no litoral e sim para o interior da sesmaria (atualmente, São 

Gonçalo). Com isso, surgiu a necessidade de ocupação e povoamento do recôncavo. 

A posse da terra se deu sobre um vazio demográfico e com relativa segurança interna. 

Os Tamoios de Cabo Frio, que poderiam ameaçar o Rio de Janeiro, também foram dizimados 

e os que sobreviveram se dispersaram pelo interior. O Rio de Janeiro e a Banda D’Além 

nasceram, assim, sob o signo da violência. A posse solene, com a presença do Governador 

Cristóvão de Barros, ocorreu em 22 de novembro de 1573. As terras da sesmaria citada 

pertenciam a Antônio Mariz e sua mulher Isabel Velho (o Fidalgo Mariz, Provedor-Mor da 

Fazenda do Rio de Janeiro, recebeu a sesmaria aproximadamente entre 1560/1565), mas 

deixou-a abandonada (SILVA, 2006). 

A economia local, com o esgotamento do período do pau-brasil, foi direcionada para a 

atividade açucareira, que predominou até a abolição, e adaptou-se ao aparecimento da pré-

indústria. No século XVII, as grandes fazendas localizadas por toda a região vão dar origem 

aos “futuros núcleos urbanos”, tais como: o Barreto, Neves, Maria Paula, São João Batista de 

Icaraí e outros. Já no século XVIII o processo de desenvolvimento foi abalado pela 

intervenção do Santo Ofício, que perseguiu os cristãos novos que tinham a posse e exploração 

das terras, gerando uma profunda desestruturação da economia. Na mesma época, a cidade do 

Rio de Janeiro se beneficiou com o afluxo dos desbravadores das minas e com transporte do 

ouro. 

Com a vinda da família real portuguesa em 1808 e após a morte da rainha D. Maria I (a 

louca), em 1816, D. João VI veio para Praia Grande descansar. Com o alvará de 10 de maio 

de 1819, promoveu a povoação à categoria de Vila Real da Praia Grande. Instalada em 11 de 

agosto do mesmo ano, recebeu, dentre as Vilas instituídas pelo primeiro quartel do século 

XIX, tratamento especial do rei. A Vila englobou as freguesias de São João Batista de Icaraí, 

São Sebastião de Itaipu, São Lourenço dos Índios e São Gonçalo. Ganhou maior importância 
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com a nomeação do primeiro Juiz de Fora, José Clemente Pereira, que elaborou um plano 

urbanístico que outras cidades do Brasil desconheciam. 

 

Figura 1: Plano de edificação da Vila Real da Praia Grande – 1820. Primeiro Plano Urbanístico de Niterói. 

 Em 12 de agosto de 1834 foi promulgado o Ato Adicional, que modificou a 

Constituição de 1824, em alguns artigos: as províncias tiveram mais autonomia, foi 

estabelecido o governo de um só regente. A província do Rio de Janeiro (município neutro), 

deixou de ser a capital da província do mesmo nome. 

 Foi então que se escolheu para nova sede da província do Rio de Janeiro, do outro lado 

da Baía de Guanabara, a Vila Real da Praia Grande (depois de disputar com Campos e Porto 

das Caxias-Itaboraí). Por decreto imperial de 23 de agosto de 1834 foi a Vila Real da Praia 

Grande designada para local de reunião da Primeira Assembleia Provincial, instalada a 1º de 

fevereiro de 1835. Em 26 de março do mesmo ano a Assembleia votou a lei nº 02 criando a 

província Fluminense, com a Vila Real da Praia Grande, como capital e a lei nº 06 de 28 de 

março de 1835, elevou-a à categoria de cidade com nome de Nictheroy (Niterói).  

 Em 22 de agosto de 1841, na primeira visita oficial à Niterói, D. Pedro II, em 

agradecimento à boa acolhida à sua família, resolveu conceder à cidade o título de “Imperial 

Cidade”. A partir de 1845, o Barão de Mauá, fundou na Ponta da Areia e nas ilhas próximas 

de São Lourenço, grandes estaleiros. 

 Foi intensa a participação dos niteroienses na campanha abolicionista e republicana. 

Destacaram-se vários políticos, jornalistas, poetas e outros. Na cidade, existiram sociedades, 
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clubes e foram realizados congressos em prol da Abolição e da Proclamação da República. 

Vários niteroienses participaram desses movimentos e passaram para a história do Brasil. 

 Durante o período de 6 de setembro de 1893 a 13 de março de 1894, Niterói sofreu com 

o movimento revolucionário da esquadra do porto do Rio de Janeiro, dirigido pelo Almirante 

Custódio de Melo. A chamada Revolta da Armada transformou completamente a cidade. O 

historiador Felisbelo Freire disse: “A resistência de Niterói é uma das belas páginas da 

Revolta da Armada e que lhe deu o título de Cidade Invicta”. 

 A Lei nº 50 de 30 de janeiro de 1894, transferiu a capital do Rio de Janeiro, de Niterói 

para a cidade de Petrópolis, mas o decreto nº 801, de 6 de junho de 1903, assinado pelo 

presidente do Estado do Rio de Janeiro, Quintino Bocaiúva, restabelece a capital em Niterói. 

Em 4 de janeiro de 1904, era criada a prefeitura de Niterói, pelo presidente do Estado Dr. Nilo 

Peçanha. E o primeiro ocupante foi o Dr. Paulo Alves. 

 Em 1906, os bondes, antes puxados a burro, foram eletrificados, serviço inaugurado 

pelo presidente da República Rodrigues Alves. Com a inauguração do primeiro trecho de 

iluminação elétrica, surgem os grandes estaleiros e inúmeras fábricas em Niterói. 

 Dois anos após, isto é, em 1908, tem início no nosso município o sistema bancário, 

com a fundação do banco do Comércio do Rio de Janeiro, com duração efêmera. Foi 

construída a Alameda São Boaventura, o edifício da prefeitura, o paredão nas praias de 

Gragoatá, Flechas e Icaraí, implantado o sistema telefônico, executada a pavimentação a 

paralelepípedo de ruas do Centro e de várias outras ruas, além de outras grandes obras. 

 Em 1908, inaugurada a estação Hidroviária, com a Companhia Cantareira com nova 

frota de barcas. Em 1912, as Faculdades de Direito, de Farmácia e de Odontologia foram 

fundadas. No início da década de 20, criou-se a Associação Médico-Cirúrgica Fluminense. 

Em 1926, a Faculdade de Medicina, dez anos depois, a Faculdade de Medicina Veterinária. 

 Na mesma década, durante o governo do Dr. Feliciano Sodré, construiu-se a Praça da 

República, que abrigava o Palácio da Justiça, a Assembleia Legislativa, o hoje Liceu Nilo 

Peçanha e a Secretaria de Segurança Pública. Na década seguinte, a Biblioteca Estadual e o 

Arquivo Público, ambos inaugurados em 1935. 

 Em 1940, com a abertura da Avenida Ernani do Amaral Peixoto, o centro da cidade 

chegou à modernidade, e passou a ter vida noturna. As casas de diversão se multiplicaram, 

dando ênfase ao Hotel Cassino Icaraí, em cujo “grill-room” se apresentaram dezenas de 

artistas famosos. Já na década de 50, nasce a Faculdade de Engenharia e é inaugurada a 

rodoviária que sediou também o departamento estadual de estradas de Rodagem. 
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A cidade de Niterói ostenta suas belezas naturais inegáveis assim como títulos ou 

apelidos atribuídos ao longo da história. Segundo o saudoso historiador Salvador Mata e 

Silva, a cidade de Niterói é conhecida pelos seguintes nomes: Nheteroia (Tupi) – Século XV e 

XVI – Águas Escondidas ou Porto Sinuoso ou Serpenteante, Niteroy (Tupi) – Século XVI, 

Águas Escondidas (Portugueses) – Século XVI, Banda Oriental (Portugueses) – Século XVI, 

Banda de Cabo Frio – Século XVI, Banda D’Além – Século XVI, XVII e XVIII, Barreiras 

Vermelha – Século XVII, Sesmaria da Araribóia – Século XVI, Aldeia de Araribóia – Século 

XVI, Aldeia do Índio Martins Afonso – Século XVI, Aldeia de São Lourenço – Século XVI e 

XVII, Praia Grande – Século XVII, XVIII e XIX, São Domingos da Praia Grande – Século 

XIX, Povoado de São Domingos – Século XIX, Sítio de São Domingos – Século XIX, Sítio 

de São Lourenço – Século XIX, Vila da Praia Grande (1816) – Século XIX, Vila Real da 

Praia Grande (1819) – Século XIX, Cidade de Nictheroy (1835) – Século XIX, Cidade 

Imperial de Niterói (1841) – decreto nº 93, de 22 de agosto de 1841, concedido o título pelo 

S.M. o Imperador Dom Pedro II – Século XIX, Cidade Invicta (1894) – Século XIX, Cidade 

Niterói (1941) – Século XX, Cidade Sorriso (1948) – Século XX, Coimbra Brasileira 1960 

(Fundação da UFF), Cidade Maravilhosa – Século XXI, Nickity City – Século XXI, Cidade 

Dormitório – Atualmente (isso será explicado mais a frente).  

A partir da década de 1940 (período do Estado Novo 1937-1945) a cidade passa por 

grande processo de modernização, e um fator chave para a cidade é a consolidação de Ernani 

do Amaral Peixoto como interventor do Estado do Rio de Janeiro. A época caracterizou-se 

por investimento urbanístico e de estreitas relações com a iniciativa privada, de construção 

civil e principalmente do setor de obras públicas. Das grandes obras destacaram-se o 

aterramento da Praia Grande, os parcelamentos de áreas na Região Oceânica e a Avenida 

Ernani do Amaral Peixoto como o principal centro comercial e de serviços da cidade.  

A abertura da Avenida Ernani Amaral Peixoto em 1942, como consta no Plano de 

Remodelação de Niterói, rasgou o centro comercial da cidade, promovendo 

desmembramentos de terrenos, além de demolir cerca de 230 prédios para a implantação do 

novo loteamento, resultado numa avenida de 1003 metros de extensão por 20 metros de 

largura. A sua denominação homenageia o interventor do Rio de Janeiro. A execução acabou 

ficando a cargo do Prefeito de Niterói José Francisco de Almeida Brandão (1937-1945), a 

empresa contratada “Dahne e Conceição” acabou falindo e a obra foi interrompida. A obra só 

foi completada já na década de 50 que contava com a Praça Araribóia – Martim Afonso de 

Sousa e à Rua Marquês do Paraná. 
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Figura 2: Geografia  da Província de Rio de Janeiro – 1946.  Inicio do loteamento do território de Niterói. 

   No mesmo ano (1940) é elaborado o primeiro plano de urbanização da cidade de 

Niterói pelo Prefeito Brandão Júnior para as regiões litorâneas, consideradas como áreas de 

expansão urbana. Visando o crescimento da cidade e também atrair investimento financeiro. 

Em 1944 foi apresentado o ofício ao governo do Estado o “Plano de Urbanização das Regiões 

Litorâneas de Itaipu e Piratininga”, que não fora implantado, mas houve investimentos de 

empresas na região. Já em 1945 é aprovado o maior loteamento chamado de “Cidade 

Balneária de Itaipu”, de propriedade da Companhia de Desenvolvimento Territorial, que 

resolveu ignorar o estudo hidrográfico e o relevo da cidade aponto de criar lotes submersos na 

lagoa de Itaipu.  E por fim, o loteamento de 1946, chamado “Vale Feliz”, este foi o 

parcelamento da primeira gleba da fazenda do Engenho do Mato, era uma grande área 

produtora de açúcar, atualmente, os renascentes desta fazenda estão ocupados pela fundação 

Leão XIII. 

Na década de 1970 o município de Niterói sofre grande impacto estrutural urbano, após 

a conclusão da Ponte Presidente Costa e Silva (Rio-Niterói) em 1974.  Novamente o foco é o 

redirecionamento dos investimentos públicos, a expansão urbana regional e local, com 

adequação e ampliação da infraestrutura básica existente, objetivando logicamente o 

crescimento do mercado imobiliário. A Ponte Rio-Niterói vai intensificar a construção 
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imobiliária nas áreas centrais e bairros litorâneos resultando na Zona Sul (Icaraí e Santa 

Rosa), como também favorecer a ocupação para áreas da região Oceânica. 

 Com a Lei nº 20 de 1974, a fusão dos estados da Guanabara e Rio de Janeiro, efetivaria 

outro processo neste caso um trauma para Niterói, pois se trata principalmente de fator 

econômico retirando a condição de capital. A implantação do novo Estado do Rio de Janeiro 

no ano seguinte em 1975, assim à fusão causa depressão econômica por certo período. A 

prefeitura é assumida no final dos anos 70 por Wellington Moreira Franco (1977-1981), época 

marcada por sucessivos Planos Urbanos (implantados ou não) que visavam atender as 

necessidades reprimidas do município como: o túnel Raul Veiga (São Francisco - Icaraí) e a 

reurbanização de São Francisco, Charitas e Piratininga. Abriu e pavimentou a Avenida 

Litorânea entre o Gragoatá e Boa Viagem. Dos planos idealizados destacam-se o Plano de 

Complementação Urbana – o Projeto Cura de 1977, que não foi implantado totalmente, sendo 

apenas construídos os terminais rodoviários urbanos norte e sul. Executou também o plano de 

Recuperação do Centro Comercial de Niterói (1979) que consiste na renovação plástica do 

centro comercial. 

No início da década de 1980, surgiram os "loteamentos especiais" na Região Oceânica, 

baseados na deliberação n.º 2705 de 1970, consistindo em condomínios horizontais, 

apresentando como atrativo, a segurança e oferecendo um elevado padrão de qualidade 

habitacional e de infraestrutura urbana, incentivando o aparecimento de vários projetos. 

Fatores que justificaram ser a região, dentre as do município, que mais cresceu 

demograficamente.  

Na década de 1980, tem-se a aprovação de modificações no loteamento Jardim 

Fluminense, de comum acordo entre a Prefeitura de Niterói, a loteadora Planurbs S/A 

Planejamento e Urbanização e Araribóia Empreendimentos e Administração S/A, instalando o 

Parque Central da Cidade e uma Vila Olímpica, um parque de estacionamento, terminais 

rodoviários e um estacionamento de veículos automotores. 
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Figura 3: Regiões de Niterói Praias da Baía 

Os anos de 1990 se caracterizaram pela administração dos prefeitos Jorge Roberto 

Silveira (1989, 1997 e 2000) e João Sampaio (1993), que promoveram várias intervenções 

urbanísticas na Cidade. Em 1992, foi elaborado o Plano Diretor de Niterói, baseado na 

constituição de 1988, direcionando a criação de várias leis no município, como a de Uso e 

Ocupação do Solo (1995) e o Plano Urbanístico (Praias da Baía - 1995). Vários projetos e 

programas foram desenvolvidos nestas administrações, como o Médico de Família (1992) e 

Vida Nova no Morro (1990); a Revitalização do Centro comercial do município. 

Planos de loteamentos como já vistos, alguns chamam atenção para a forma da obtenção 

apenas do lucro quando, por exemplo, se descarta qualquer análise científica do solo, relevo, 

hidrografia, o histórico do local ou mantém certa política helenista mascarada de higienização 

e proteção dos pobres como foi pensado o projeto “Vida Nova no Morro” (1990) pelo então 

Prefeito Jorge Roberto Silveira, perpetrando o que ficou conhecida em todo o Brasil pela 

tragédia do Morro do Bumba ocorrida em 2010, quando num deslizamento de terra, 267 

pessoas morreram - sendo 48 os corpos encontrados e muitas ficaram desabrigadas. JRS 

protagonizou o pior governo municipal dos últimos tempos e o início do fim oligárquico, com 
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altos índices de rejeição, saúde entre piores do Brasil, fase de sumiço e morte de muitas 

pessoas nas enchentes por falta de política de habitação na cidade. 

 

Figura 4: Regiões Niteroienses atuais 

 

2.2 A proeminência do risco 

Medidas emergenciais adotadas após a catástrofe é uma piada. Em algumas áreas foram 

instalados mecanismos de alerta prévio para desastres naturais, por exemplo, mas nada que 

signifique como medida paliativa das autoridades para alguns casos. A medida adotada pelo 

mecanismo sonoro prévio para áreas de risco sustenta um aparente controle, tranquilidade e 

presença do poder público. Quando na realidade os moradores continuam na mesma situação 

de insegurança e risco eminente à vida. 

A cidade de Niterói vem amargando nas últimas décadas com o descaso, abandono e 

omissão por parte da irresponsabilidade pública, especialmente no que diz respeito a 

insegurança generalizada, vítimas da tragédia e moradores em situação de rua são alvos do 

preconceito, estigmatização social ampla na mídia como vemos na matéria
[1]

 do “O Globo” de 

09/03/2014, isso alguns anos após o fato que acometeu a cidade. A preocupação passa longe 

da questão para uma solução humanizada de resocialização das vitimas da ausência do poder 

                                                           
1
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/moradores-se-queixam-do-aumento-da-populacao-de-rua-em-niteroi-

11820639#ixzz3Gk9knDeE 
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público, e um meio de suavizar o caos é previsto a tal “revitalização” do centro urbano de 

Niterói, 

 

No Centro da cidade, locais como a Avenida Amaral Peixoto e a Praça Juscelino 

Kubitschek se transformaram em dormitório dos moradores de rua. A preocupação 

com o bairro já foi descrita em documento assinado, em dezembro, pela própria 

Procuradoria Geral do Município sobre a necessidade do plano de revitalização da 

área central: “A população de rua, em Niterói, cresceu bastante nos últimos anos, 

segundo a Secretaria Municipal de Segurança e Controle Urbano”, diz um trecho. O 

Globo on-line 

 

 

O foco da notícia não é motivada com ações afirmativas e soluções para àqueles em 

situação extrema de dificuldade, no relento das ruas, mas com a divulgação do Sindicato dos 

Lojistas do Comércio (Sindilojas Niterói), disse: “Segundo o Sindlojas, empresários do polo 

gastronômico do Jardim Icaraí registraram queda de até 15% no faturamento: eles associam o 

prejuízo à presença frequente dos moradores de rua nos arredores.” 

A ideia de que as ações violentas não devem fazer parte da realidade social não é uma 

noção natural e sim uma construção social, está diretamente ligada ao surgimento e 

consolidação dos Estados Nacionais. O processo de unificação dos territórios de parte da 

Europa Ocidental, ocorrido no início da idade moderna, produziu a consolidação do poder do 

Estado através de dispositivos como o monopólio legítimo do uso da violência.  

Segundo ADORNO (2011), dois processos ocorrerão simultaneamente: uma nova 

economia moral baseada na concentração dos impulsos agressivos (psicogênese) se dissemina 

por todos os estratos sociais; e a destituição dos particulares (civis) do direito de recorrer às 

armas e à força para a resolução de conflitos nas relações sociais e interpessoais 

(sociogênese). Assim, a centralização dos territórios e a consolidação de forças armadas 

nacionais permitiu às monarquias nacionais que suprimissem o uso da violência pelos 

indivíduos na revolução de conflitos. Dessa forma, a violência foi aos poucos sendo retirada 

das relações sociais, e seu uso considerado uma ameaça a ideia de civilização. 

O importante município como Niterói, que já foi capital estadual fluminense até a fusão 

em 1975. Não pode desperdiçar às inúmeras pesquisas do seu polo intelectual universitário, 

capazes de gerar o desenvolvimento de segurança que assegurem a proteção da vida e a 

inserção na sociedade daqueles que se encontram desassistidos na cidade. Toda produção de 

pesquisas do Estado do Rio de Janeiro não são aproveitadas em prol da população. Beck vai 

relacionar o conceito de risco ao conceito de modernidade reflexiva como:  

Qualquer um que conceba a modernização como um processo de inovação autônoma 

deve contar até mesmo com a obsolescência da sociedade industrial. O outro lado 
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dessa obsolescência é a emergência da sociedade de risco. Este conceito designa 

uma frase no desenvolvimento da sociedade moderna, em que os riscos, políticos, 

econômicos e individuais tendem cada vez mais a escapar das instituições para o 

controle e a proteção da sociedade industrial. (BECK; GIDDENS 1994) 

 

O que se constata, são políticas voltadas para o amplo lucro imediato que privilegiam as 

melhores áreas para o empreendimento corporativo, incorporação imobiliária e até incentivo 

de exploração do espaço público. Enquanto isso, os indivíduos desamparados estão expostos 

às ameaças imprevisíveis, devido a circunstâncias sociais, econômicas ou geográficas. 

Já em 2013, foram implantados mecanismos sonoros como medida para alertar a 

população das áreas de risco no município, o projeto foi custeado com recursos do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) — R$ 1,48 milhão — e servirá como base para a 

captação de outras obras de prevenção. De fato, importante viabilizar aquilo que foi mapeado 

como, por exemplo, a equipe do Programa de Extensão UFF SOS Comunidade realizou em 

2015, amplo mapeamento em comunidades contribuindo em prevenção da vida.  

A atual prefeitura realizou pesquisa prefeitura de risco, o seu objetivo instalar sirenes 

nos locais é parte inicial (numa tentativa de preservar mortes por deslizamento de encostas de 

morros), porém não se faz medida satisfatória, o processo deve ser mais técnico, a humildade 

em consultar os moradores locais, os servidores públicos, de fato, servirem com primazia, 

temperança, educação, àqueles que pagam impostos diretos e indiretos. 

No geral, o que é de praxe são medidas de políticas públicas voltadas para a Região Sul 

e Centro de Niterói atendendo interesses do foco empresarial da cidade. As demais Regiões 

amargam com o descaso principalmente na infraestrutura, saneamento básico, capeamento de 

ruas, transporte público, postos de saúde com médicos e materiais hospitalares. 

Na linha reflexiva outra forma de violência que ofende a ideia de Estado de direito, mas 

que está diretamente ligada à ideia de monopólio da violência e, por isso, frequentemente 

legitimada, é a chamada violência institucional, promovida por agentes do Estado; que por 

outro lado, também sofrem com o descaso do Estado para com eles. O ciclo de formas de 

combate à criminalidade urbana, de maneira geral, extrapolam os limites do uso da violência 

pelo Estado, tornando a ação estatal por meio dos agentes de segurança uma ação arbitraria. 

Ação que passa a ser vista como uma tentativa de controle, como se o Estado brasileiro, que 

historicamente fracassou no exercício do monopólio da violência, estivesse “retomando” sua 

posição. Há também outras formas de violência institucional, praticadas por outras 

instituições públicas prestadoras de serviços. Um exemplo é a violência a qual mulheres são 

submetidas no momento do parto. A Rede Social de Justiça e Direitos Humanos define 



35 
 

violência institucional como: “praticada nas instituições prestadoras de serviços públicos 

como hospitais, postos de saúde, escolas, delegacias, judiciário. É perpetrada por agentes que 

deveriam proteger as mulheres vítimas de violência garantindo-lhes uma atenção humanizada, 

preventiva e reparadora de danos.” 
(2)

 

Em suma, uma forma de violência que não se utiliza da força, mas que configura 

também em agressões, é a violência simbólica. A base desse tipo de violência está no 

estabelecimento de padrões sociais (estético, financeiros, de desempenho, etc.) e na avaliação 

dos indivíduos a partir desses padrões. É importante perceber que tais padrões geralmente 

associados a formas de dominação, seja ela de classe, de gênero ou de etnia. São ações que 

agridem valores culturais, não permitindo o respeito mútuo e atingindo a dignidade das 

pessoas. As formas de violência simbólica servem para perpetuar e legitimar a dominação e a 

opressão existentes em nossa sociedade. ADORNO (2011) ressalta, que certos 

comportamentos eivados de preconceito contra grupos determinados, negros, imigrantes, 

mulheres, pobres, homossexuais, dificilmente são caracterizados como crimes. Compreendem 

violência simbólica. 

 

2.3.  Violência estrutural na cidade e atitude blasé 

A partir daí, em 2014, os esforços de autoridades de Niterói foram voltadas para 

políticas habitacionais com dever do bem comum, óbvio que não, mas em retribuir os favores 

prestados em campanha eleitoral. Na troca da proteção da propriedade daqueles que são 

provedores de capital em campanha política. 

O problema dos indivíduos em situação de rua é questão de cidadania, humanitário, 

séria política social, mas infelizmente foi, é tratada como pauta política e visto como percalço 

da economia regional. Exemplo do que Simmel defende do esfriamento humano e os 

investimentos ou revitalizações servindo apenas o interesse especulativo privado, que é 

explicito na cidade. 

De maneira geral, o meio urbano torna mais clara a desigualdade social – o 

desenvolvimento econômico da cidade foi também o responsável pelo aumento da chamada 

violência urbana, entende-se aqui como violência estrutural (ADORNO, 2011). Portanto, a 

violência urbana não é somente aquela que ocorre na cidade, mas a que é produzida pela 

própria cidade. No entanto, existem diversas formas de violência que não figuram na 

percepção geral de segurança pública. O combate a essas formas de violência acabam por 

                                                           
2
 https://www.social.org.br/relatorio2004/relatorio019.htm 
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serem negligenciadas e não aparecem nos discursos de políticas públicas com tanta frequência 

quando a questão da criminalidade urbana violenta, assim como não costuma figurar no 

discurso da grande imprensa nacional. 

A violência estrutural é causada pela desigualdade social, pela estrutura de classe da 

sociedade, expressa na miséria, na fome, em relações de trabalho com base na exploração. 

Uma forma de violência que muitas vezes não são percebidas como violentas, por não conter 

agressão física direta e, obviamente, por ser parte integrante do próprio sistema. A violência 

estrutural está refletida nas condições de vida das parcelas mais pobres da população, que 

vivem em meio a adversidade e é produto da falta de justifica social.  

Restrição à moradia social nos centros urbanos e as representações sobre pobreza e 

favela, nacionalmente os moradores de espaços como as favelas são percebidos com 

desconfiança por parte da população, como por exemplo, atrelados a criminalidade em centros 

urbanos como no Rio de Janeiro. Historicamente de forma semelhante, esses espaços de 

moradia popular, não só os moradores, são considerados um perigo à ordem pública.  

Ainda no século XIX, com o declínio da cafeicultura e mais tarde, com o fim da 

escravidão, houve um aumento demográfico considerável na cidade do Rio de Janeiro, 

tornando a questão da moradia um problema crescente no espaço urbano carioca. A 

concentração cada vez maior de moradias populares em áreas centrais era acompanhada com 

preocupação por autoridades públicas e parte da sociedade. As ações de restrições e 

derrubadas de cortiços, já em meados do século XIX, se apoiavam em discursos sobre saúde e 

segurança pública. Os cortiços eram vistos como focos de doenças e antros de criminosos. 

No início do século XIX, com as reformas urbanas que aos poucos foram dando fim aos 

cortiços, o estigma dos espaços tratados como invisíveis (ausentes dos direitos de Estado) das 

classes perigosas passa a ser das favelas, ou seja, da ocupação de barracos em morros nas 

áreas centrais da cidade. As mesmas reformas urbanas que impulsionaram o desenvolvimento 

das favelas as entendiam como entraves para a modernização da cidade. Na medida em que 

esses espaços cresciam pela cidade mais reação contrária surgia. Por sua vez, a imprensa 

contribuía para o fortalecimento da ideia da favela como algo negativo para toda a sociedade e 

que deveria ser combatido, como evidencia esse trecho do jornal:  

 

“É um lugar onde reside a maior parte dos valentes da nossa terra, e que, exatamente 

por isso – por ser esconderijo da gente disposta a matar, por qualquer motivo, ou, até 

mesmo, sem motivo algum –, não tem o menor respeito ao Código Penal nem à 

Polícia, que também, honra lhe seja feita, não vai lá, senão nos grandes dias do 

endemoninhado vilarejo”. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 05 de julho de 1909. 

 



37 
 

A favela e os favelados que já desde o século XIX eram temidos por serem 

considerados focos de doença e criminalidade. A partir da década de 1960, com o aumento 

dos valores imobiliários principalmente na zona sul do Rio de Janeiro, se põe em prática uma 

política de remoções da população favelada para áreas distantes da Zona Sul e do Centro, 

principalmente para conjuntos habitacionais na Zona Oeste, como a Cidade de DEUS. A 

construção de conjuntos habitacionais em áreas distantes das regiões centrais, além de não 

resolver o problema de moradia nos centros urbanos, distanciou as pessoas das oportunidades 

educacionais e de trabalho, contribuindo para o aumento da desigualdade social e também da 

criminalidade urbana violenta. 

A cidade também conhecida como “cidade sorriso” destaque recebido pela 

receptividade alegre e sorridente amarga nos últimos anos ainda com famílias desabrigadas. 

Pessoas sem ter onde morar estão espalhadas em pontos da região do município, no centro, 

atualmente se veem alguns em praças ou determinadas ruas. Mas outros fogem da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Niterói, eles vão para locais que 

possuem menos atuação da Prefeitura, ou seja, principalmente região Norte, Pendotiba, Leste 

e alguns pontos da região Oceânica. O centro de Niterói, Orla de Icaraí e São Francisco 

possuem grande influência nas ações das autoridades públicas. 

Para quem caminha pelos bairros da Região Norte fica evidente, por exemplo, o fluxo 

intenso ao redor da Praça Venda da Cruz, nela existe grupo de moradores em situação de rua 

que divide espaço com brinquedos de lazer. Às vezes crianças utilizam ou evitam o espaço 

pelo motivo da presença de estranhos dormindo ali. Este grupo em sua maioria dorme na 

Praça e exercem atividade de reciclagem. São pessoas tentando aquilo que podem alcançar no 

estado de vulnerabilidade, demonstram esperança e aos poucos resociabilidade prestando às 

vezes serviços em busca de “algum” para se alimentar. 

O rotineiro na vida dos moradores em situação de rua é a invisibilidade, e quando por 

alguma razão são notados, recebem repreensão como “vagabundo (a)!”. Pontos de dormitório 

são frequente na Região Norte, exemplo, é a Rua São Lourenço, próximo a Capela Santo 

Antonio também debaixo de marquises; debaixo do viaduto na Alameda São Boa Ventura em 

frente Paróquia São Lourenço; pelo Bairro do Fonseca; em fim, assim como no Centro existe 

os andarilhos também são encontrados por todo município. 

Atitude blazé é explicita no principal centro comercial da cidade na Avenida Ernani 

Amaral Peixoto, Rua Marechal Deodoro, Avenida Felíciano Sodré, Avenida Visconde do Rio 

Branco, Rua Saldanha Marinho, Rua São João, Rua Quinze de Novembro, Rua Padre 
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Anchieta, Rua Dr. Bormann, Rua São Sebastião, Rua Dr. Paulo Alves, Avenida Marquês do 

Pará. Não é por acaso, pois todas fazem parte da Região Praias da Baía.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A intensa globalização conforma a territorialidade na cidade de Niterói. Se por um lado, 

reduziu a distancia através dos transportes, da comunicação e pelo acesso cada vez maior a 

infraestrutura, fazendo com que bairros que antes eram muito distantes ficassem cada vez 

mais próximos, por outro lado, incita a configuração de uma atitude blasé nos moradores da 

cidade. Assim também, a forte globalização territorial na cidade incita uma “onda de 

insatisfação generalizada” não afetando apenas os moradores de Niterói, também outras 

localidades. Dentre os exemplos ainda não mencionados na Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro destaca-se: os moradores do Caxambi e Àgua Santa que dizem residir no Méier; os do 

Maracanã, Vila Isabel e Grajaú, em relação à Tijuca; os do Arpoador perdidos entre 

Copacabana e Ipanema; e até mesmo os moradores de São Gonçalo em determinadas ocasiões 

optam por confirmar seu endereço como sendo em Niterói. Isso demonstra certa confusão dos 

moradores em relação às questões de limites, ou seja, fronteiras. 

Os idealizadores deste processo chama-se o mercado imobiliário, através de sua intensa 

atividade centrado na ideia de estender determinadas áreas com fomento econômico. Assim, 

novas posições de identidades são tomadas por seus moradores sem nunca terem deixado de 

residir no mesmo local. Estes locais, por sua vez, acabam se tornando peças fundamentais na 

estratégia das empresas que predominam em Niterói e precisam de “espaço” para avançar 

sobre os limites dos bairros tachados de “saturados” economicamente, mas não menos 

lucrativos levando em conta o número de seus moradores. Novos locais de moradia, zonas 

moralizantes, por mais que estes atores sociais externos tentem implementar nos anseios da 

sociedade, como o Centro, a Região Oceânica e Pendotiba, ainda não são aceitos por todos: o 

primeiro, por ser considerado degradado, e os dois últimos por serem considerados distantes 

dos grandes centros polarizados. 

É explicito pelos olhos atentos uma disputa ampla por outros recursos simbólicos e 

materiais da sociedade, como o adensamento e a maior quantidade de moradores com aspecto 

médio ou ao longo prazo “clientes economicamente viáveis”, o que acarreta um maior peso na 

tomada de decisões da esfera pública. Quais são os interesses na distinção territorial? Resulta 

no processo de verticalização mais intenso, a valorização maior do passado histórico, o tecido 

urbano mais complexo, a maior mobilidade urbana e o melhor estado de conservação de suas 

habitações. 
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As diferenças devem ser focadas no aperfeiçoamento humano, pois no tocante, a disputa 

não somente por espaços no intento sobre mais demandas de mercado, se origina segregação 

aos pobres das favelas que compõem sub-bairros com índices reduzidos em grau de 

escolaridade, renda e etc. no geral poder econômico, daí então temos grandes diferenças. E 

quando a identidade dominante consegue eliminar suas diferenças, ela se torna hegemônica. O 

processo ocorre, em parte, pela falta de organização de moradores, movimentos sociais, 

associação de seus moradores. E como essa questão raramente problematizada, 

silenciosamente, a identidade de um através de uma força esmagadora se sobrepõem à do 

outro de forma aparentemente natural. 

Assim, se por outro lado, a intervenção urbanística possibilita um planejamento urbano 

tido, neste caso, como racional e sustentável, não podemos negar as origens comuns de ambos 

os bairros, mesmo sabendo que a tradição de um pode sobrepor ao outro (isso não quer dizer 

que anule as diferenças). O simbólico, contudo o jogo imobiliário e de certa forma a própria 

prefeitura (seguindo igualmente as políticas anteriores) trabalham no sentido contrário. A 

cidade pode ser considerada uma grande mercadoria, produto de marketing e da 

instrumentalização de um capital que se pretende global ou mundial. Para ser cidadão, 

portanto, na cidade, é preciso estar apto a consumir ou preparado para se tornar cliente ou 

usuário. Neste modelo de cidadania, raramente há espaço para reconhecimento, ou mesmo, a 

incorporação do “outro”, aquele que esta de fora, que se apresenta como “diferente”, ou se 

opõe politicamente. É unanimidade dos moradores das cidades o problema sobre insegurança 

pública, criminalidade, mortes banais, as mídias exploram violências e os jornais estampam 

barbáries em suas capas quando não são sobre esportes, tudo faz parte do enquadramento 

psicológico.  

Na sociedade contemporânea se evidencia uma ordem pelo controle desmedido como 

num cabo de guerra verticalizado, em uma ponta mais alta, se tem o controle pelo medo; e a 

outra ponta mais baixa, impera o controle pela morte. O primeiro é o fator psicológico 

desempenhado pelas mídias que coadunam com interesses espúrios.  E por fim, o segundo é 

resultado do descaso dos representantes do Estado de Direito em solucionar o problema, ou 

simplesmente, fazer aquilo que se prestou para executar – o trabalho para o bem comum. E de 

bem comum, entende-se para diferentes pessoais e não como algo seletivo para grupos 

identitários. 

Do ponto de vista institucional se faz necessário indubitavelmente parcerias da 

Prefeitura com Institutos, Unidades de Pesquisa e Desenvolvimento das Universidades para 

além do papel, até porque o papel aceita de tudo, mas iniciativas construtivas, realistas, 
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propositivas as comunidades do município de Niterói. Traçar planos de desenvolvimento e 

planejamento Metropolitano, de modo, a atender progressivamente o crescimento 

populacional, serviços, empreendimentos a fim de proporcionar empregos e preservar as 

características naturais da Cidade. 

A união entre Prefeitura e o polo universitário em pesquisas e integrações de serviços 

são horizonte na continuidade do projeto, demasiado fundamental fortalecer as políticas 

públicas (sem politicagem), os interesses econômicos não podem sobrepor o bem comum dos 

niteroienses, da qualidade de vida, assim favorecendo uma melhor expectativa de vida atendo 

os anseios da população em obter o que já são delas garantidas na constituição (1988) 

imprescindível ao desenvolvimento e prosperidade regional.  

Com relação aos moradores em situação de rua, o caminho não é a repressão e a falta de 

políticas públicas, mas descobrir o que eles estão precisando, oferecer oficinas, cursos. 

Procurar suas famílias e tentar promover uma reaproximação. Só assim conseguiremos tira-

los de uma vez das ruas. 
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ANEXO 

 

Figura 1: Plano de edificação da Vila Real da Praia Grande – 1820. Primeiro Plano 

Urbanístico de Niterói. 

Fonte: Arquivo da Câmara Municipal de Niterói 

 

Figura 2: Geografia  da Província de Rio de Janeiro – 1946.  Inicio do loteamento do território 

de Niterói. 

Fonte: Arquivo da Câmara Municipal de Niterói 

 

Figura 3: Regiões de Niterói Praias da Baía 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Regi%C3%B5es_de_Niter%C3%B3i_-

_Praias_da_Ba%C3%ADa.png 

 

Figura 4: Regiões niteroienses atuais 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Regi%C3%B5es_Niteroienses.jpg 

 


