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EPÍGRAFE 

 

O meu lugar 

É caminho de Ogum e Iansã 

Lá tem samba até de manhã 

Uma ginga em cada andar 

O meu lugar 

É cercado de luta e suor 

Esperança num mundo melhor 

E cerveja pra comemorar 

[...] 

Ai, meu lugar! 

Tem mil coisas pra gente dizer 

O difícil é saber terminar (CRUZ, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

O presente trabalho é composto por reflexões decorrentes de pesquisa e 

entrevistas acerca da ocupação de um espaço, especificamente dentro do 

Subúrbio da cidade do Rio de Janeiro. Compreendendo a complexidade desta 

temática, de forma breve o espaço suburbano, sua cultura e seus moradores 

são discutidos a partir das teorias das representações sociais e coletivas. São 

abordados o início do Subúrbio da cidade e a maneira como sua primeira 

ocupação ocorreu, assim como características que hoje o aproximam ou 

afastam da região central e sul. Através deste viés, é possível discutir a 

temática do valor atribuído ao espaço suburbano na cidade, considerando 

olhares das pessoas que estão dentro do próprio Subúrbio.  

 

Palavras-chave: Subúrbio; Rio de Janeiro; representação social; 

espaço; urbanismo; cultura suburbana.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The current study is composed of reflections originated from research 

and interviews regarding the occupation of a territory, specifically inside Rio de 

Janeiro’s suburbs. Learning the complexity regarding the thematic, the 

suburban territory, as well as its culture and its residents, are discussed under 

consize approach about social and colective representations. The beginning of 

the city’s suburbs and the form its first occupation happened, are adressed, as 

well as characteristics drawing it near or far from Downtown or the South side 

nowadays. Under this outlook it’s possible to discuss the thematic of valuation 

assigned to the the city’s suburban area, taking into account the pointo of view 

from the people living on the suburbs.  

 

Keywords: Suburbs; Rio de Janeiro; social representation; territory; 

urbanism; suburban culture.   
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1. Introdução 

 

Este trabalho tem como intenção refletir acerca das representações coletivas 

e sociais diante da ocupação do espaço urbano e virtual no Subúrbio, a fim de 

contribuir com análises de dinâmicas entre indivíduos sociais e o meio suburbano. 

Resume-se a buscar a compreensão das possíveis influências exercidas pelo 

espaço suburbano aos indivíduos que neste habitam, como é desenvolvida a relação 

entre ambos, passando pela compreensão da vivência dos indivíduos no exterior do 

espaço supracitado. Para isso, se dispõe a investigar como o padrão cultural de vida 

do grupo apresenta-se para o senso comum do homem que vive seu cotidiano 

dentro do grupo em meio a seus semelhantes, a partir do olhar sociológico, como 

espectador científico do mundo social.  

Foram realizadas entrevistas com moradores do próprio espaço e utilizados 

elementos geográficos e históricos, assim como bibliografia das Ciências Sociais, 

História, Psicologia e Geografia – estas últimas, servindo especialmente como 

agente de contextualização. O recorte delimitador para o estudo da composição 

deste trabalho é definido com base na tentativa de sintetização de um espaço 

extenso; portanto, traça reflexão de representações dentro da cidade do Rio de 

Janeiro, especificamente nas zonas Norte e Oeste. Foram visitados bairros 

satisfatoriamente compreendidos como representantes do objeto de análise: assim, 

os bairros escolhidos são Madureira e Campo Grande, além de a região do Grande 

Méier.  

Inicialmente, esse trabalho se dispõe a abordar a história do surgimento do 

Subúrbio da cidade do Rio de Janeiro e esclarecer o que o mesmo vem a ser a partir 

de delimitações geográficas, afim de apresentação do meio. Em seguida, é 

apresentando o que o presente trabalho se refere como o Subúrbio da cidade.   

O cunho sociológico é abordado ao serem introduzidas as diversas e mais 

notórias relações dos atores (moradores) com o meio (subúrbio), assim como o 

espaço; as vivências dos atores fora do meio; as relações dos atores com sujeitos 

que não fazem parte do meio. Os tópicos supracitados apresentam-se de extrema 

significância na busca pela compreensão da ocupação dos espaços virtuais e físicos 

por indivíduos oriundos do Subúrbio e acerca dele; traçar a trajetória dos atores se 

demonstra como predominante maneira de aproximação ao cerne da questão que 
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está sendo estudada. Além disso, são introduzidas também as teorias da 

Representação Coletiva e Social no contexto supracitado. 

Este trabalho mergulha em registros de valores, vivências e memória afetiva, 

relatos da representatividade que o Subúrbio oferece a uma cidade tão conhecida, 

inclusive internacionalmente, como o Rio de Janeiro, desde o seu início.  

 

 

2. Inserindo as Representações Coletivas e Sociais 

 

Em busca de compreender um determinado grupo e a ocupação de um 

espaço virtual e físico, é pertinente abordar, então, a teoria1 por trás das 

representações coletivas do sociólogo Émile Durkheim, que, por sua vez, serve 

como base e inspiração para a teoria das representações sociais, de Serge 

Moscovici. Após esse trabalho adentrar questões relativas à ocupação dos espaços 

e estigma impostos por pontos de vista externos mediante o grupo abordado, as 

representações coletivas servirão como um dos elementos da análise alcançada. 

Pois é importante observar, agora na fase final deste trabalho, que as imposições da 

sociedade de certa forma “engolem” os indivíduos, assim como suas experiências e 

saberes são, na verdade, reflexo dessas imposições – elas aparecem em forma de 

costumes, dogmas, maneiras de agir, entre outras coisas, como em “mais ou menos 

todos os fenômenos que se dão no interior da sociedade, por menos que 

apresentem, com uma certa generalidade, algum interesse social” (DURKHEIM, 

2007, p. 1). Não é a intenção, no entanto, abordar a teoria com toda a sua 

profundidade, visto que há muito que discorrer sobre o assunto, e uma rápida 

sintetização sobre esta pode contribuir para a discussão do fenômeno de ocupação 

de espaços do morador suburbano.    

Essa teoria é caracterizada como parte dos fatos sociais: segundo Durkheim, 

são fatos sociais os sistemas financeiros, doutrinas religiosas, normas morais, regras 

– em suma, qualquer norma, maneira de agir, interesse, proibições impostas ao 

indivíduo pelo exterior (a sociedade).  Assim, as representações coletivas 

                                                           
1
 A teoria das Representações Coletivas tem sua primeira faísca em 1895, na obra “As regras do 

método sociológico” de Durkheim. Em 1961, o psicólogo social Serge Moscovici utilizou o fato social e 
relações coletivas de Durkheim para criar o que hoje conhecemos como sua teoria das 
Representações Sociais, que é abordada tanto na Sociologia quanto na Psicologia.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serge_Moscovici
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apresentam o saber coletivo se sobrepondo à autonomia do indivíduo, através do 

poder de coerção que a sociedade/coletividade submete a ele. Em busca da 

compreensão do mundo social, a teoria propõe que a natureza da sociedade seja 

considerada ao invés de somente o indivíduo; ao compreender a realidade do ator 

social e suas origens, o significado de seus feitos ganha propósito. No capítulo sobre 

fato social, que, como dito anteriormente, é o início de sua teoria de Representação 

Coletiva, Durkheim exemplifica a coerção sofrida pelo indivíduo: 

 

[...] Em outros casos a coerção é menos violenta, mas não deixa de existir. 

Se não me submeto às convenções do mundo, se, ao vestir-me, não levo 

em conta os costumes observados em meu país e em minha classe, o riso 

que provoco, o afastamento em relação à mim produzem, embora de 

maneira mais atenuada, os mesmos efeitos que uma pena propriamente 

dita. Ademais, a coerção, mesmo sendo apenas indireta, continua sendo 

eficaz. (DURKHEIM, 2007, p. 3)  

 

As representações coletivas são parte de um conceito que nos revela 

categorizações e resumos que, somados, compõem as “experiências de vida” do 

indivíduo.  Sendo esta representação imposta ao indivíduo pela sociedade, as 

vivências de cada um de nós são na verdade o reflexo dessa imposição, 

personalizadas pelos acontecimentos e abordagens individuais. De certa forma, o 

indivíduo executa as categorizações e resumos do coletivo em seu desempenho 

solo. O indivíduo deve saber que, embora tenha a possibilidade de adicionar a sua 

própria personalidade e características àquele momento, sua experiência e 

conhecimento é moldado pelo saber coletivo, e pela associação e acumulação de 

ideias, sentimentos e acontecimentos coletivos (DURKHEIM, 2007). As 

Representações Coletivas oferecem interpretação da rotina e nos informam que 

constantemente vivemos sob indução social, mesmo que não a notemos ou nos 

julguemos pessoas desligadas do convívio com outros; as representações coletivas 

funcionam como o ponto de vista do qual as sociedades enxergam o seu redor, o 

mundo ao qual pertencem.  

Sendo assim, apesar das particularidades de cada indivíduo, a individualidade 

não é tão expressiva diante da intensidade da coletividade, especialmente porque a 
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ordem social se pauta com força na mesma. Para Durkheim, as representações 

coletivas (e os fatos sociais como um todo) não carregam em seu cerne a 

possibilidade de serem facilmente modificadas, visto que estão entre essas “coisas” 

cuja modificação não depende estritamente da vontade do indivíduo, pois,  

 

[...] Não que ela seja refratária a qualquer modificação. Mas, para produzir 

uma mudança nela, não basta querer, é preciso além disso um esforço mais 

ou menos laborioso, devido à resistência que ela nos opõe e que nem 

sempre, aliás, pode ser vencida. Ora, vimos que os fatos sociais tem essa 

propriedade. Longe de serem um produto da nossa vontade, eles a 

determinam de fora; são como moldes nos quais somos obrigados a vazar 

nossas ações. Com frequência até, essa necessidade é tal que não 

podemos escapar a ela. (DURKHEIM, 2007, p. 29) 

 

Além de a vontade de mudança não ser o único fator, para o autor, a 

estabilidade das representações coletivas se sobrepõe à instabilidade das 

representações sociais, tornando mais difícil a probabilidade de a importância 

atribuída a cada uma virar – para que isto ocorra e as representações coletivas não 

sobrecarreguem tanto o indivíduo, seria necessário que um grupo de indivíduos 

fosse reunido e que seu pensamento como um grupo (esse novo grupo se tornando 

um coletivo) propusesse algo completamente novo ou inédito e assim resultasse em 

uma nova maneira de representação (DURKHEIM, 2007). Partindo desse ponto, é 

importante ressaltar que uma sociedade e suas representações surgem a partir de 

pensamentos comuns a vários indivíduos. Essa combinação de pensamentos em 

comum aproxima os indivíduos a favor de uma causa social e de uma hegemonia 

coletiva. A compreensão do ser humano, para Durkheim, é possível a partir da 

depuração de sua origem social e de um olhar amplo; assim, a sua teoria se inspira 

na observação de padrões tal qual a interação do indivíduo com elementos ao seu 

redor, com as pessoas que fazem parte do mesmo, considerando os padrões 

econômicos, religiosos, educacionais, pertencentes à sociedade ao qual esse 

indivíduo está inserido.  
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Segundo o autor, 

 

[...] Quando desempenho minha tarefa de irmão, de marido ou de cidadão, 

quando executo os compromissos que assumi, eu cumpro deveres que 

estão definidos, fora de mim e de meus atos, no direito e nos costumes. 

Ainda que estejam de acordo com os meus sentimentos próprios e que eu 

sinta interiormente a realidade deles, esta não deixa de ser objetiva; pois 

não fui eu quem os fiz, mas os recebi pela educação. (DURKHEIM, 2007, p. 

1-2) 

 

Isto é, como indivíduos, estamos intrinsecamente ligados à normas pré-

estabelecidas, que nos são ensinadas e assim absorvidas uma vez que fazemos 

parte da sociedade. 

Derivando-se desse conceito, o psicólogo social francês Serge Moscovici 

menciona pela primeira vez as representações sociais em 1961, quase 20 anos 

após o desenvolvimento da teoria do fato social e das representações coletivas. 

Embora Durkheim tenha servido como inspiração para a teoria de Moscovici, as 

duas carregam em seus conceitos diferenças pontuais e importantes para sua 

compreensão. Sendo assim, fica apontada aqui a razão pela divisão das teorias na 

confecção desse trabalho.  

A teoria pode ser explicada como sendo “uma modalidade de conhecimento 

particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação 

entre indivíduos” (MOSCOVICI, 1978, p. 26 apud CRUSOÉ, 2004, p. 109). Apesar 

de um conceito complexo, é possível compreender que o Moscovici enxerga as 

representações sociais de forma muito concreta, ressaltando o fato de que para ele 

as representações nunca estão em repouso. Ao contrário, as representações sociais 

estão sempre em movimento, servindo como ponte entre o indivíduo e o mundo. 

Pois, para ele, elas têm a finalidade de comunicação, porque “ao entrarem em 

contato com um determinado objeto, o representam e, em certo sentido, criam uma 

teoria que vai orientar suas ações e comportamentos” (CRUSOÉ, 2004). A sua 

teoria aborda também as trocas simbólicas entre indivíduos, objetos e ambiente 

(espaço), as relações sociais/interpessoais através de contato e comunicação, assim 
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como o senso comum; a teoria estuda a o compartilhamento de cultura e 

conhecimento entre grupos.  

A compreensão de um determinado indivíduo a cerca de uma situação, de um 

objeto ou de um espaço depende, majoritariamente, da intervenção do fator social e 

da forma como este realizou essa intervenção. Ao analisar um sujeito é preciso 

separar à que tipo de informação o mesmo teve acesso, por quem o seu grupo de 

origem é composto, quais foram os valores apresentados a ele, assim será possível 

se familiarizar com o seu senso comum. O valor que atribuímos e todos os objetos, 

situações e lugares dependem das interpretações de mundo à qual fomos 

apresentados. Isto é, 

  

[...] O valor que atribuímos à ciência, como aliás, nas religiões, depende, em 

suma, da idéia que fazemos coletivamente da sua natureza e do seu papel 

na vida; quer dizer, ela exprime um estado de opinião. É que, de fato, tudo 

na vida social, inclusive a própria ciência, assenta na opinião. (MOSCOVICI 

apud CRUSOÉ, 2004, p. 108) 

 

De maneira sucinta, pode-se exemplificar isso ao dizer que o prédio de uma 

igreja será de suma importância para aqueles que sempre fizeram parte de religiões 

cristãs, para aqueles que não são religiosos ou foram educados em uma religião não 

cristã, uma igreja não será considerada tão importante. Moscovici (1978 apud 

CRUSOÉ, 2004) argumenta que a opinião é uma decisão à cerca de algum assunto 

pertinente à sociedade, no entanto, a opinião está carregada de ideias e condutas 

partilhadas pelos grupos aos quais fazemos parte: “Logo, para Moscovici, a 

Representação Social é uma construção que o sujeito faz para entender o mundo e 

para se comunicar” (CRUSOÉ, 2004). Na teoria da Representação Social, que é 

formada por diversos conceitos, a linguagem é muito importante, visto que para o 

autor é através dela que podemos associar novos conceitos, regras e normas, 

transformar o que é desconhecido em conhecido, o que nos parece inviável em 

viável.  

Além disso, ainda são apresentados dois processos de representações 

sociais, que tem como objetivo a aproximação, nomeados ancoragem e objetivação:  
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 A ancoragem busca trazer um conceito ou dado desconhecido para a 

pilha de coisas já conhecidas, tornando algo estranho em comum. Este movimento 

faz com que um objeto antes desconhecido passe a fazer parte; ele será 

interpretado como parte das representações que o indivíduo  faz parte.  

 A objetivação transforma o que é figurativo ou abstrato em algo físico, 

palpável. O objeto abstrato é reconfigurado para o conceito de algo real. 

  

Ao compreendermos as representações sociais como um processo que busca 

determinar a relação entre a sociedade e tudo o que há no mundo, é possível 

também enxergá-la como fator importante, se não determinante, para o espaço que 

é ocupado por cada pessoa em uma sociedade. A realidade é construída por 

significações, valores e interpretações, termos não tangentes. A teoria da 

representação social atribui sentido a discursos, diálogos, interações, entre o 

conhecido e desconhecido; a partir delas podemos nos familiarizar com o que não 

tivemos muito contato ao longo da vida, mesmo que a intenção por trás disso não 

seja nos aprofundarmos no assunto pouco familiar em questão, mas sim a própria 

compreensão (tradução para os códigos do nosso próprio grupo, coletivo, etc), 

contudo, não nos impedindo de absorver a informação e enriquecer nossas próprias 

“opiniões”.  

Assim como o suburbano fora de seu contexto (fora do Subúrbio), sua 

“receita” para passar pela experiência sem se destacar como estrangeiro, como 

proposto por Schutz, ou o sujeito suburbano “em casa”, a ideia de posição e lugar 

que deve ser ocupado tem origem em experiências e opiniões do coletivo, 

previamente determinadas e absorvidas pelo sujeito suburbano.  Seu conhecimento 

prévio do mundo e das coisas, estes com os quais o suburbano chegará a qualquer 

situação, servirão como informações para aceitar ou confrontar os 

estigmas/características a ele atribuídas, assim como poderá ajuda-lo a compor a 

receita2 de como fazer parte de um contexto que não é o seu – fora do subúrbio. De 

certa forma, “a função de identidade da representação funciona como uma proteção 

à especificidade dos grupos na medida em que situa os indivíduos ou grupos no 

campo social” (ABRIC, 1994, p. 15-16 apud CRUSOÉ, 2004, p. 110).  

                                                           
2
 A “receita” proposta por Schutz em “O Estrangeiro”, texto trabalhado no capítulo 2 deste trabalho.  
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Relembrando a questão do estigma tratada no capítulo anterior, sob a 

perspectiva positiva de Moscovici, o indivíduo é capaz de combater as significações 

a ele atribuídas ao longo de sua vida, e ainda, é possível que através da 

compreensão e uso da ponte oferecida pelas representações sociais, os indivíduos 

possam modificar o seu valor perante a sociedade. Durkheim, no entanto, permite 

que, neste contexto, pensemos que mesmo que o sujeito suburbano tente se 

adequar e se movimente contra as “opiniões” partilhadas pelo coletivo, ele estará 

fadado ao fracasso, pois sua relevância na camada social foi determinada por um 

grupo (a sociedade) que detém o poder de coerção sobre ele e os outros. O 

indivíduo que entra em conflito com a sociedade acerca de conhecimentos pré-

determinados ou anteriormente ensinados a ele, não carrega em si força o suficiente 

para contorna-los a seu favor. Vive a mesma situação o sujeito suburbano que 

busca ocupar espaços (físicos ou não) que lhes foram ditos não pertencerem a ele, 

ou o sujeito suburbano que permanece no subúrbio, mas desenvolve postura 

bairrista, diminuindo bairros parecidos com o seu em diversos quesitos.    

Diante das interações sociais, das nossas origens, do senso comum servindo 

como indicação para que a partir dele construamos nossas opiniões, das coerções 

sofridas, foi possível pensar aqui as relações de grupos com outros grupos, de 

grupos com espaços dominados por outros grupos, e de significação atribuídas a 

grupos e espaços, e se tendem a continuar as mesmas. Ao mesmo tempo em que 

as representações sociais ou coletivas podem vir a facilitar a aproximação do que é 

estranho a certos grupos, em caso de conflito outros grupos também vem se 

agarrando às mesmas na intenção de não terem seus pontos de vista e maneiras 

como viveram até esse momento destruídos. Os paradigmas podem ser lidados de 

ambas as formas.  

 

3. Início dos subúrbios: geografia, arquitetura e classes 

 

Geralmente abordado como tema particularmente geográfico, a compreensão 

de Subúrbio tende a ser a de um dos muitos espaços e terminações que formam 

uma grande cidade.  A existência desses espaços varia, como em qualquer outro 
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espaço urbano, no entanto, é importante lembrar que a palavra subúrbio3 não tende 

a ser, ainda que superficialmente, desconhecida aos moradores de grandes 

metrópoles. 

Esta sucinta análise consiste em destacar o Subúrbio como habitação e 

moradia, girando holofotes subjetivos na direção de seus moradores. Mais que um 

espaço geograficamente delimitado por um mapa, os subúrbios são construídos 

diariamente por pessoas. Anteriormente, o presente trabalho segue pelo pertinente 

ponto de partida de que os subúrbios são importantíssima parte das metrópoles, 

muitas vezes escondendo histórias e contos da vida urbana – ainda que o Subúrbio, 

inicialmente, tenha sido enxergado como um espaço aquém dessas cidades – e, 

embora aos arredores dos grandes centros urbanos, os subúrbios podem fornecer 

reflexão em relação à formação das cidades, desafiando a direção à qual as cidades 

teoricamente deveriam se expandir e crescer, especialmente quando observamos as 

ferrovias4 e rodovias que vem a cortar as cidades (VILLAÇA, 2001).  

O espaço suburbano carioca gera desacordos em relação a sua descrição 

oficial, pois, popularmente, suas determinações mais utilizadas são 1) os bairros e 

regiões periféricas, que se distanciam do centro da cidade, ou 2) bairros localizados 

nos redores da linha do trem, ou, ainda, 3) dados econômicos, que apontam os 

bairros com moradores de baixa renda.  

Examinando brevemente as três possibilidades, não é meu interesse concluir 

qual destas definições está correta, mas sim encontrar a definição que mais se 

adequa ao objetivo desse trabalho. De acordo com o geógrafo Nelson de Nobrega 

Fernandes no livro “150 anos de Subúrbio carioca”, tomar o Subúrbio somente como 

as regiões periféricas e distantes da região central se torna inviável no momento que 

nos deparamos com bairros como a Barra da Tijuca – uma região igualmente 

distante do Centro da cidade, e que, no entanto, é popularmente conhecida como 

área que, pelo menos em sua essência, não se difere tanto do Centro, mas sim de 

outros bairros tão afastados quanto o bairro do Méier, por exemplo. Essa definição 

parece ter sido adotada da geografia internacional, majoritariamente europeia ou 

                                                           
3
 SUBÚRBIO: 1. Bairro afastado do centro da cidade. 2. Vizinhança ou os arredores de algum lugar; 

arrabalde, cercania. (BRASILEIRA DE LETRAS, ACADEMIA. Dicionário Escolar da Língua 
Portuguesa. 2 ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2008.) 
4
 No município do Rio de Janeiro, umas das concepções aceitas sobre os bairros que integram o 

subúrbio é a que propõe que o próprio encontrasse ligado à ferrovia de trem urbano; os bairros que 
são atravessados pela linha do trem fazem parte do subúrbio.   
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anglo-saxã, cuja compreensão dos subúrbios é exatamente dessa maneira: núcleos 

bucólicos afastados da região central, que abrigam majoritariamente casas e 

pequenos ou médios comércios, habitadas por famílias de classe média e alta. Na 

Bélgica, os subúrbios metropolitanos estão repletos de casarões, e até mesmo 

castelos; em alguns subúrbios britânicos, as casas partilham a mesma arquitetura e 

cores, e podem se dividir em áreas de subúrbios onde vivem famílias de classe 

baixa (em geral, famílias em que um ou mais parente trabalha nas instalações dos 

portos de Londres) assim como classe média.  

Esse conceito se mostra realmente pouco viável se tentarmos encaixar o 

Subúrbio brasileiro nesse modelo. Aqui a acepção suburbana mais popular carrega 

em seu cerne a terceira possibilidade apresentada acima, que confere ao Subúrbio 

um contexto econômico; a área frequentemente é associada ao baixo poder 

aquisitivo de seus habitantes, às localizações desprivilegiadas, assim como à 

diminuta infraestrutura urbana e, em alguns casos, constantes reformas sociais 

oferecidas pelo Estado. Contudo, ao menos no Brasil, isto não se caracteriza como 

regra, ainda menos nas favelas, pois muitas delas estão localizadas em bairros não 

suburbanos, coexistindo dentro de bairros cujas taxas do Imposto Predial e 

Territorial Urbano5 são as mais altas da cidade. Como no exemplo da cidade de São 

Paulo, o termo “periferia”, que se acopla às áreas suburbanas, ganha muitas vezes 

um sentido diferenciado do tradicional, geográfico, e passa a ser utilizada de 

maneira a atentar para o cunho econômico da localidade, independentemente de 

localização geográfica –  o nobre bairro do Morumbi, em São Paulo, divide espaço 

com Paraisópolis, que é referida por muitos dos moradores da cidade como 

Periferia6. Popularmente, na cidade as áreas periféricas não têm a ver com 

geografia, mas sim com economia. Os subúrbios e periferias são, historicamente, 

considerados as áreas menos nobres do município, embora as mais populosas7.  

As divergências em relação ao que é Subúrbio comprovam a complexidade 

da região, contudo, neste trabalho, é concebida a junção do aspecto econômico com 

                                                           
5
 Também conhecido pela alcunha de IPTU.   

6
 PERIFERIA: 1. Contorno de uma figura por uma linha imaginária ou não; contorno, perímetro. 2. 

Localização ou condição do que está em volta, nas margens e não no centro: a periferia das grandes 
cidades; Você não abordou o núcleo do problema; ficou na periferia. 3. Região afastada do centro das 
grandes cidades: Ela trabalha no centro, mas mora na periferia. (BRASILEIRA DE LETRAS, 
ACADEMIA. Dicionário Escolar da Língua Portuguesa. 2 ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
2008.) 
7
 O Censo de 2010 identifica as Zonas Norte e Oeste as mais populosas da cidade.  
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a sua localização próxima à linha ferroviária como a construção da ideia de subúrbio, 

visto que ambas são aqui entendidas como correlacionadas. E, finalmente, encontro 

como objetivo a ocupação de espaço e identidade em áreas suburbanas, sob o 

ponto de vista sociológico.  

Aqui há a tentativa de observar e compreender um grupo social em seu local 

de origem, recorrendo ao mesmo para sintetizar uma descrição adequada do que é 

pertencer a esse local. E o que o compõe, claro – que valor simbólico é atribuído ao 

Subúrbio da cidade do Rio de Janeiro? Anteriormente, porém, este capítulo pretende 

apresentar o contexto histórico do surgimento dos subúrbios em seu formato básico.  

 

3.1. O nascimento do Subúrbio 

  

Historicamente, o surgimento do Subúrbio da cidade do Rio de Janeiro está 

associado à inauguração da primeira linha férrea da Central do Brasil, em 1858, cuja 

intenção de sua criação era ligar o Centro da Cidade aos bairros mais distantes, 

assim como a outras cidades. A região do Centro abriga, desde o século XVI, 

comércios de pequeno e médio porte, e anteriormente suas redondezas eram 

compostas de sítios sob a posse de pessoas abastadas e comerciantes que 

procuravam fácil acesso ao Centro; assim, as indústrias procuravam nesses lugares 

distantes espaço para suas sedes (DE OLIVEIRA; FERNANDES, 2010). Os 

primeiros bairros contemplados com o meio de transporte acima citado foram 

Botafogo, Engenho Velho, entre outros espacialmente próximos, e somente após a 

expansão da cidade e a aproximação das indústrias ao Centro da Cidade, ao final do 

século XIX, ficou decidido que a rota dos trilhos de trem se modificaria; assim, no 

início do século XX, novos bairros surgiram às margens da linha do trem. 

Esses novos bairros foram fundados pela população operária que encontrava 

no trem uma forma de acesso às indústrias e por moradores pobres retirantes de um 

Centro pós reforma, caracterizando a noção socioeconômica que geralmente se tem 

ao pensarmos, hoje, no Subúrbio do Rio de Janeiro. Teoricamente, nesse ponto da 

história da cidade, existiam dois subúrbios8 – este, recente, ao norte, e o antigo, ao 

sul -, ocupados por grupos populacionais que divergiam em relação à suas 

                                                           
8
 Cabe salientar que, no século XIX e início do século XX, os subúrbios da cidade eram na verdade 

conhecidos como “arrabaldes”.  
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ocupações trabalhistas (como dito anteriormente, o antigo Subúrbio existia antes da 

linha do trem, e o novo Subúrbio formou-se depois, exatamente por causa da linha 

do trem) e situações financeiras. O Subúrbio antigo consegue, ainda no início do 

século XX, se consolidar como múltiplos bairros modernos, e logo como lugares 

ideais para aqueles que buscavam (e tinham condições financeiras para) se afastar 

do Centro enquanto não gostariam de ocupar o novo subúrbio. Assim, se observa 

que enquanto o antigo subúrbio, então se consolidando como bairros que se 

tornarão, em alguns anos, os que hoje conhecemos como os mais ricos9 da cidade, 

era preterido pela população que visava se afastar da confusão do Centro. O novo 

subúrbio, que permanecerá Subúrbio até hoje era composto, desde seu início e anos 

seguintes à reforma, por pessoas que não tinham outra opção a não ser estar ali ou 

se mudar para os morros, dentro do Subúrbio ou em lugares disponíveis nos 

arredores do Centro.  

 

Fotografia 1 – Moradores do Morro da Providência, 1906 

 

Fonte: Site Cheng Capoeira. Disponível em: 

http://chengcapoeira.blogspot.com.br/2013/06/as-origens-da-republica-do-brasil.html;. Acesso em: 

mai. 2017 

 

                                                           
9
 Informação reproduzida com base em valores do Produto Interno Bruto (PIB) e Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) na cidade do Rio de Janeiro disponibilizados pelo site Armazém de 
Dados. Disponível em: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/;. Acesso em jan 2017.  
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A expansão comercial do bairro do Centro da Cidade agilizou a divisão das 

camadas sociais e econômicas na cidade. Na verdade, essas camadas ou classes já 

estavam bem determinadas, no entanto, a expansão contribuiu de forma espacial e 

arquitetônica. A grande Reforma Urbana sofrida pelo então Distrito Federal10 no 

início do século XX, especialmente no Centro, tiveram caráter simbólico. A intenção 

do governo de Pereira Passos, prefeito em vigência, se mostrou como uma tentativa 

de fazer acontecer uma mudança estética e higienizadora: a cidade era a capital do 

Brasil e, assim, era considerada um modelo para o restante do país. No entanto, não 

havia interesse turístico pelas suas ruas cheias, bagunçadas e insalubres; a cidade 

inclusive parecia espantar os viajantes. Na verdade, o Rio de Janeiro se destacava 

como um exemplo ruim entre as cidades em processo de modernização. A Reforma 

foi, assim, uma busca pelo rompimento de maneirismos e cultura associados ao 

Império, através da inserção de uma estética mais europeia, que combinasse com a 

República (BARROS, 2002). Em sua busca por encaixar o Distrito Federal no padrão 

europeu, inspirado pelo padrão francês, Pereira Passos se propôs a dar fim a 

qualquer representação negativa que se opusesse ao novo padrão; o Rio de Janeiro 

entrava então em tempos modernos, a fim de igualar-se às grandes capitais de 

Repúblicas espalhadas pelo mundo.  A essa reestruturação urbana foi atribuída o 

apelido “Bota-Abaixo”. 

A Reforma Urbana11, que pretendia higienizar e modernizar a cidade, 

significou “[...] eliminar os lugares infectos e sórdidos, o desmazelo, a imundície e as 

residências coletivas (cortiços e cabeças de porco) em que habitava a maioria da 

população” (BARROS, 2002). O “Bota-Abaixo” derrubou cortiços e construções fora 

do novo padrão adotado, expandiu ruas e vielas e as transformou em avenidas pelas 

quais os carros, que surgiam na época, pudessem circular, e abriu espaço para que 

construções clássicas e inspiradas na Belle Époque francesa fossem construídas. 

 

                                                           
10

 “[...]Após a Proclamação da República, em 1891, quando da promulgação da Constituição Federal 
de 1891, passou a se chamar Distrito Federal, mantendo a antiga capital imperial como sede do 
novo regime político. Com a mudança dos três poderes do Sudeste para o Centro-Oeste do Brasil, o 
novo Distrito Federal passou a sediar a nova capital, Brasília, de acordo com a Constituição de 1946. 
[...]” (wikipedia, consultado em 19 de maio)  
11

 A Reforma Urbana do Rio de Janeiro foi iniciada em 1902. Apesar de a cidade ter passado por 
várias grandes reformas, essa continua sendo a mais conhecida, principalmente pelos seus 
resultados positivos e negativos.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Proclama%C3%A7%C3%A3o_da_Rep%C3%BAblica_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1891
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1891
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_do_Brasil_(1891-1960)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regime_pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Separa%C3%A7%C3%A3o_de_poderes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sudeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Centro-Oeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1946
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Fotografia 2 – Alargamento da Rua Uruguaiana em 1905 

 

Fonte: Site Falando de Geografia. Disponível em: 

<http://falandodegeografia.blogspot.com.br/2008/08/principais-obras-de-pereira-passos.html>. Acesso 

em fev. 2017. 

 

Fotografia 3 – O Teatro Municipal e a Avenida Central (atual Avenida Rio 

Branco) em 1906 

 

Fonte: Pinterest. Disponível em: <https://www.pinterest.com/pin/22447698122242971/>. 

Acesso em fev. 2017. 

 

A população da cidade crescia com o final oficial da escravidão e a libertação 

de escravos que antes moravam nas senzalas das fazendas, com a chegada de 

estrangeiros e migrantes de outras cidades no país e dos campos, que buscavam 
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oportunidade de uma vida melhor no Distrito Federal – onde, claramente, a 

modernização acontecia. As construções precárias, onde essas pessoas habitavam, 

esclarecia a falta total de condição que estas tinham; não havia infraestrutura 

alguma, um reflexo do crescimento desgovernado e desorganizado da cidade no 

período do Império. A falta de acesso a itens como higiene e ao esgoto canalizado 

eram uma das responsáveis pela disseminação de pragas urbanas e doenças. Para 

que essa questão fosse resolvida, foi instalado o tratamento de esgoto, além de 

campanhas de vacinação obrigatória12 da população. Estas duas últimas medidas 

para solucionar a crise sanitária, em adição as mudanças espaciais idealizadas pelo 

prefeito Pereira Passos, tiveram como consequência a exclusão da população 

pobre. Como afirma Barros (2002):  

 

[...] assim, as classes populares foram as mais afetadas com as renovações 

urbanas do início do século XX.  Com o arrasamento do Castelo e do bairro 

da Misericórdia, localizado no sopé do morro, desapareceram da área 

central da cidade mais duas áreas residenciais pobres que haviam resistido 

à reforma Passos. Somente no Castelo, residiam aproximadamente cinco 

mil pessoas e, especialmente para elas, o desmonte do morro produziu um 

impacto extraordinário, forçando a mudança de residência. (BARROS, 

2002) 

 

Com a derrubada de construções habitadas pela população de baixa renda, 

antigos escravos e imigrantes, os morros fora do Centro da Cidade e subúrbios 

foram as opções mais viáveis para ocupação dos despejados, ainda que muitos 

tenham, em princípio, se recusado a deixar suas casas. As principais reclamações 

eram devido ao difícil acesso entre os bairros do Subúrbio (arrabaldes) e o Centro 

da Cidade, onde grande parte dessa população de operários trabalhava. Pois, 

enquanto eram projetadas e realizadas obras que ligavam o eixo Sul da cidade ao 

Centro, o Subúrbio se mostrava cada vez mais afastado. Visando amenizar a 
                                                           
12

 A vacinação obrigatória foi instaurada em novembro de 1904, a pedido do sanitarista Oswaldo 
Cruz, com a finalidade de erradicar a varíola. A vacinação pretendia, como dito acima, melhorar as 
condições sanitárias da cidade, mas a campanha deu inicio à Revolta da Vacina. Uma parcela da 
população não aceitou a forma truculenta como a vacinação ocorreu (obrigatória e à força) e se 
amotinou; os motins fizeram com que o governo suspendesse momentaneamente a obrigatoriedade 
da vacinação. (Fonte: Wikipédia. Disponível em: <  
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolta_da_Vacina>. Acesso em mai. 2017). 
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distância sobre a qual a população reclamava, Pereira Passos criou estradas que 

ligavam alguns bairros afastados, como o Engenho Novo, Engenho de Dentro e 

Méier, além de ligar a Tijuca e Andaraí ao próprio Centro, conduzindo também obras 

para melhorar as estradas de bairros como Pavuna, Irajá e Penha. A grande reforma 

marca o início da consolidação da separação Centro/Sul e Norte/Oeste, e a exclusão 

daqueles que não eram bem-vindos nas áreas burguesas.  

O governo de Pereira Passos inclusive impôs proibições13 que podem 

remeter, hoje, ao intuito de se transformar o Centro e o eixo Sul em locais melhor 

frequentados – suas proibições estavam relacionadas ao padrão comportamental 

que se esperava que os cariocas tivessem ao habitar a cidade, o que não 

necessariamente é negativo; no entanto, tais proibições iam contra a cultura e o 

natural e tradicional comportamento da população em geral, afinal as medidas 

proibitivas tinham sido definidas baseando-se no padrão europeu já citado, como 

uma maneira de “civiliza-los”. Repentinamente uma cidade confusa, cheia e 

desorganizada precisava se encaixar em um padrão europeu que a maioria da 

população desconhecia ou tinha vaga ideia da existência. Além dessas proibições, o 

surgimento da maioria das construções modernas culturais e educacionais 14– tais 

quais o Teatro Municipal, o Aquário e a Escola de Belas Artes – visavam fortalecer a 

ideia de que o Centro fosse frequentado pela elite, interessada em eventos e 

passeios culturais, e pelos habitantes comuns dispostos a serem educados.   

Três décadas após o início do século XX, os subúrbios se polarizam 

totalmente: o Subúrbio antigo deixa de ser um arrabalde e passa a ser chamado de 

Zona Sul, e o novo Subúrbio passa a ser o único espaço sub-urbano da cidade, 

determinado como o que conhecemos hoje como a Zona Norte e Zona Oeste. 

Polarizam-se, também, em termos socioeconômicos pois a Zona Sul passou a ser 

considerada a zona mais nobre da cidade, reunindo bairros sofisticados e modernos, 

                                                           
13

 “[...]proíbe que se cuspa na rua e nos bondes, proíbe a vadiagem de caninos, proíbe que se façam 
fogueiras nas ruas da cidade, que se soltem balões, proíbe a venda ambulante de loterias, de 
exposição de carnes à venda nas ruas, também proíbe o trânsito de vacas leiteiras na cidade e andar 
descalço e sem camisa”. Disponível em: http://www.forumrio.uerj.br/documentos/revista_10/10-
AndreAzevedo.pdf;. Acesso em fev. 2017. 
14

 “A intenção de Pereira Passos era tornar o centro da cidade um lugar para o convívio “civilizado”, 
um espaço que convidaria os habitantes dos mais diversos locais do Rio de Janeiro a frequentá-lo, 
uma vez que seria lugar de aprendizado da ética urbana, da civilização que deveria tomar toda a 
cidade.”. Disponível em: http://www.forumrio.uerj.br/documentos/revista_10/10-AndreAzevedo.pdf;. 
Acesso em fev. 2017. 
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enquanto a Zona Norte passou a se caracterizar como uma região de menor 

infraestrutura por sua distância quanto ao Centro da Cidade e precariedade, ainda 

que esta não fosse comparável à precariedade da infraestrutura presente nos 

morros, que por sua vez, eram completamente esquecidos pelo Estado. A visão de 

um espaço obsoleto e atrasado paira sobre o subúrbio, então. Visão esta que 

persiste ao longo dos dois séculos seguintes à implementação da linha ferroviária da 

Central do Brasil, sendo atribuídas aos moradores desses bairros características de 

subdesenvolvimento, assim como a palavra “subúrbio”, passou a carregar sentido 

negativo, com conotação social, um contexto sub-urbano (DE OLIVEIRA; 

FERNANDES, 2010). 

Com a falta de um olhar para o Subúrbio por parte do Estado e a falta de 

políticas urbanas que acompanhassem a expansão da cidade e suprissem a 

precariedade desse espaço, o seu desenvolvimento se deu de forma natural, sem 

planejamento, que acompanhou a chegada de seus moradores, e isso contribuiu 

para essência suburbana – o fato de os bairros periféricos terem sido ocupados não 

por escolha, mas por falta desta, providenciou a exclusão de seus moradores de um 

contexto urbano que acompanhasse o desenvolvimento da cidade rumo à 

modernidade, até que o Subúrbio chegasse ao que representa hoje, uma visão que 

vem desde seu surgimento, que dá aos moradores estigmas que os seguem quando 

fora de sua área de acomodação. O antigo Subúrbio foi ocupado por comerciantes e 

donos de negócios, contudo, o novo Subúrbio teve proposta, ainda que natural e não 

premeditada, desde seu início, de reunir as classes mais baixas, funcionários de 

indústrias – uma natural distinção entre patrões (antigo subúrbio) e empregados 

(novo subúrbio).  

 

4. Ocupando espaços 

 

Em reflexo da história do surgimento dos bairros do Subúrbio e do caráter 

exclusivo adicionado ao Centro e à Zona Sul, a cidade permanece marcada por 

contrastes sociais e econômicos. A grande aglomeração de habitantes da cidade 

perpetuada pela má distribuição de espaço e também pela desorganizada 
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organização habitacional do subúrbio. Assim como no início do século XX, a grande 

parte da população se importa com a localização de suas residências, e, portanto 

ocupa espaços mais próximos aos centros urbanos, ainda que isso signifique 

aumentar a cidade em sentido vertical, como em novas construções de edifícios, 

conjuntos habitacionais ou morros da cidade. E, quando não verticalmente, a 

habitação acontece em espaços de pouca qualidade ou nenhuma infraestrutura, 

como nas favelas. Exemplificando em números: de acordo com o Censo de 201015 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o complexo de favelas da 

Maré, na Zona Norte da cidade, conta com mais de 129.000 habitantes distribuídos 

em 460 hectares; enquanto isso, o bairro de Paciência, localizado na Zona Oeste, 

abriga 94.000 pessoas, porém, estas estão distribuídas em mais de 2.700 hectares.  

A Maré tem, portanto, população superior a um bairro geograficamente quase sete 

vezes maior. Mesmo que a Zona Oeste apresente em geral os maiores bairros em 

termos territoriais e o bairro com a maior população16 da cidade, a Zona Oeste se 

mostra mais cheia e preterida para habitação.  

Dentro do espaço urbano a localização se mostra ponto principal para 

exclusão e aceitação de um indivíduo ou grupo. Em 2001, Villaça discorre: 

   

A terra urbana só interessa enquanto "terra-localização", [...], ou seja, 

enquanto meio de acesso à todo sistema urbano, a toda a cidade. A 

acessibilidade é o valor de uso mais importante para a terra urbana, embora 

toda e qualquer terra o tenha em maior ou menor grau. Os diferentes pontos 

de espaço urbano têm diferentes acessibilidades a todo o conjunto da 

cidade. (VILLAÇA, 2001, pg. 74). 

 

O valor17 que atribuído a duas casas iguais não é e não será o mesmo caso 

estas se localizem em pontos diferenciados da cidade. Embora o Subúrbio 

teoricamente pareça uma unidade, há a diferenciação entre bairros suburbanos 

                                                           
15

  Disponível em: http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/;. Acesso em fev. 2017.   
16

 No Censo de 2010 do IBGE, Campo Grande aparece como o bairro mais populoso, contando com 
328.370 moradores, divididos em 11.912,53 hectares. A Zona Oeste se destaca com seus 885,74km 
(73,97% do total do município do Rio de Janeiro) e sete de seus bairros estão na lista dos 10 mais 
populosos do município. Disponível em:  
17

 Aqui não falo de valor monetário, mas sim de valor simbólico. 
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tanto quanto haverá diferenciação entre um bairro suburbano e um bairro nobre. 

Pois imprimir ao município do Rio de Janeiro uma modernização acelerada resultou 

no aumento da diferença econômica e de classes entre os grupos dentro de um 

espaço físico, mas também social. A ocupação do espaço físico e “virtual” estão 

intrinsecamente ligadas.  

O espaço subúrbio, demonstrando, portanto, ser uma entidade maior que a 

divisão geográfica de zonas da cidade e sendo atribuído ao espaço social, abriga o 

morador típico a quem nesse trabalho me referirei como “sujeito suburbano”. Em 

outras palavras, o morador do subúrbio, figura à que a rotina suburbana dá vida. 

Assim, os espaços sociais têm a sua própria cultura, e especialmente nesse caso 

esta não necessariamente está à parte da cultura urbana da cidade, mas existe de 

forma complementar e talvez até particular. No Subúrbio é encontrado um tom de 

familiaridade dificilmente visto nas outras partes da cidade. A intimidade entre 

vizinhos é encontrada em muitos outros bairros, obviamente, mas o Subúrbio parece 

dar um toque especial às relações humanas. E é exatamente isso que faz com que o 

Subúrbio não seja somente uma denominação de bairros colados um ao outro. O 

Subúrbio carrega em si uma aura de familiaridade intensa, que torna o sujeito 

suburbano único e passível de interesse por parte deste trabalho. Enquanto o 

levantamento de condomínios fechados e cada vez mais paramentados nas outras 

partes da cidade parece afastar seus moradores de convívio com o restante da 

cidade, nas comunidades carentes, nos conjuntos habitacionais típicos dos 

subúrbios, o mesmo não acontece por escolha e ação de seus moradores. 

 

4.1. O indivíduo suburbano  

 

O subúrbio, assim como muitos, se não todos, os espaços, carrega em si 

cultura particular, atrelada à cultura popular. Em oposição à cultura erudita, que 

geralmente é desfrutada de maneira restrita e está ligada as manifestações “cultas”, 

a cultura popular se caracteriza como a interação e participação (incluindo a sua 

produção) dos indivíduos mediante manifestações culturais – hábitos, costumes, 

morais, crenças, arte, folclore, literatura, etc. Sendo assim, a cultura popular 
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suburbana e  sujeito suburbano permanecem em constante troca de saberes e 

ensinamentos; os indivíduos incorporam a cultura e a cultura é incorporada pelos 

indivíduos.  

Para a composição do trabalho, e especialmente do atual capítulo, as 

entrevistas realizadas com residentes do Subúrbio foram essenciais. Através da 

coleta e análise de dados foi possível compreender um pouco a maneira como os 

indivíduos suburbanos entendem o local que habitam e absorvem a sua cultura, 

suas características arquitetônicas ou subjetivas. O suburbano partilha com outros 

suburbanos costumes e experiências que só são comuns a eles dentro do meio que 

ocupam. A ocupação do Subúrbio após o “Bota-Abaixo” se deu de forma 

desorganizada e diferenciada do restante da cidade, no entanto, de alguma forma, 

resultou em manifestações culturais particulares e bastante conhecidas, ainda que 

através de estereótipos atribuídos às mesmas. Sendo através da localização do 

Subúrbio ou o deslocamento entre bairros da cidade, experiências são 

proporcionadas aos suburbanos de forma isolada.  

Como critério deste trabalho, foram consideradas candidatas às entrevistas 

pessoas dispostas a responder questões pré-determinadas, mas também 

interessadas a contar, indiretamente através de conversas, suas experiências e 

vivências em geral, não somente relacionadas ao subúrbio. Estava compreendido 

desde o início que a cultura popular suburbana é feita pelo povo ao mesmo tempo 

em que contribui para que o povo exista; portanto, ainda que os entrevistados não 

contassem fatos especificamente ocorridos no Subúrbio, foi possível enxergar que 

suas vivências, de certa forma, estavam intrinsecamente ligadas à cultura 

suburbana.  Assim, de maneira natural, as conversas resultaram em material útil 

para a compreensão das pessoas que habitam os subúrbios da cidade.  

Além disso, é importante ressaltar que as sete pessoas entrevistadas 

partilham os seguintes critérios: faixa etária acima de 20 anos; terem sido residentes 

dos bairros escolhidos para serem visitados durante o trabalho (Madureira, Campo 

Grande e bairros da região do Grande Méier) por pelo menos 15 anos. Os 

entrevistados são três homens e quatro mulheres. Embora suas ocupações variem, 

os entrevistados pertencem à mesma classe social, e têm idades entre 23 e 56 

anos. 
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4.1.1.    Bairrismo e estratificação 

 

A área do Grande Méier, como é denominada a “união” de alguns dos bairros 

mais populares do Subúrbio carioca, é habitada por 800.000 habitantes, que se 

dividem entre "sub-bairros"18. Esses “sub-bairros” incorporados à região do Grande 

Méier se localizam tão próximos que, ao questionar, afim de curiosidade, a alguns 

moradores da cidade do Rio de Janeiro sobre os sub-bairros em questão, os 

mesmos não souberam explicar onde estes bairros se localizavam. Para estes 

cariocas, os bairros eram somente conhecidos como o Méier; e quando a mesma 

questão foi feita aos moradores dos sub-bairros supracitados, os mesmos tinham 

opiniões diferenciadas de onde cada um deles começa e até onde vai. Não houve 

consenso em relação às fronteiras que dividem os bairros: 

 

[...] Na verdade, fica difícil e muito, porque o Méier é um distrito. Então 

abrange Água Santa, abrange Engenho Novo, Engenho de Dentro. Não tem 

como. Vai até o Encantado. (Marcelo, 50 anos, morador do Grande Méier) 

 

Coração de Maria, fazendo uma linha reta de baixo. Capitão Jesus ate a 

Torre Sobrinho, seguindo as laterais, Rua Hermengarda com Doutor Pastor 

Farias, seguindo até a última rua depois do clube do Mackenzie, voltando 

em direção à Coração de Maria, todas as ruas adjacentes são do bairro do 

Méier. Chegando à Estação, [Rua] Arquias Cordeiro ou do outro lado, [Rua] 

André Cavalcante, já começa parte do Encantado e Engenho de Dentro. 

(Fábio, 56 anos, morador do Grande Méier)  

 

Após pesquisa, foi encontrado um mapa que delimita a região do Grande 

Méier, como visto abaixo:  

 

                                                           
18

 O Grande Méier é constituído por 19 bairros que se localizam no entorno do bairro do Méier. São 
eles: “Méier, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Lins de Vasconcelos, Todos os Santos, Cachambi, 
Piedade, Quintino, Encantado, Água Santa, Pilares, Riachuelo, Jacaré, Del Castilho, Maria da Graça, 
Abolição, Rocha, Sampaio, São Francisco Xavier.” Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_M%C3%A9ier>. Acesso em: fev. 2017. 
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Figura 1 – Grande Méier 

 

 

Ainda que os moradores costumem ter um grande conhecimento dentro dos 

bairros que moram, durante as entrevistas foi possível observar que 1) as 

delimitações e fronteiras entre bairros modificam de pessoa para pessoa, 2) essa 

concepção na maioria das vezes foi bastante diferente da encontrada em fontes 

oficiais, e 3) embora não soubessem dizer onde seu bairro começava/terminava, os 

entrevistados sabiam dizer exatamente onde moravam: “Essa rua ainda é o 

Cachambi, mas depois do final da Rua Cachambi começa Del Castilho.” (Sérgio, 50 

anos, morador do Grande Méier).  

Aliás, no momento em que o tópico violência surgiu com os moradores dos 

sub-bairros do Grande Méier, Del Castilho foi citado como um bairro mais violento 

que os bairros vizinhos, ainda que, segundo o mesmo morador, o bairro do 

Cachambi esteja ficando cada vez mais perigoso. Foram salientadas as diferenças 

entre os dois bairros (incluindo o fato de Del Castilho ter muitas favelas, o que trouxe 

de volta a questão da violência novamente ao assunto), e a partir disso coube 

Figura 1 – Grande Méier 

Fonte: Pleno Méier. Disponível em: <https://pt.slideshare.net/LivingRJ/pleno-
mier-residencial-27032171>;. Acesso em mai. 2017. 
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pensar a questão do bairrismo19 para esse trabalho. Ainda que uma parcela de 

moradores do Subúrbio consiga se destacar na cidade devido ao tom de 

familiaridade citado anteriormente, ao mesmo tempo, os sujeitos suburbanos 

parecem experimentar a inferioridade quando fora do subúrbio, enquanto dentro, 

encontram-se no papel de defender o bairro, apontando que os outros, nos 

arredores, possivelmente sejam inferiores ao seu. Em algumas ocasiões me deparei 

com frases e histórias que rondavam essa mesma questão, o que mostrou o quão 

interessante é como os entrevistados, diante de observações, conseguiram ter 

esses dois pesos e duas medidas em relação ao seu próprio meio.    

Até mesmo dentro do Subúrbio, existem aquelas que não querem fazer parte 

de certos bairros. Embora a Zona Norte ainda abrigue os subúrbios tradicionais e a 

maioria deles tenham dados econômicos parecidos, muitos suburbanos enxergam 

alguns bairros como inferiores ou atribuem a eles características negativas, pois este 

indivíduo não está totalmente livre de contradições. É uma situação em que o 

suburbano está estratificando o próprio Subúrbio em diferentes camadas de 

relevância. Na maioria dos casos, essa ação descende do fato de os bairros 

abrigarem comunidades pobres, favelas ou serem considerados perigosos. E ainda 

existem os casos em que moradores da Zona Norte se refiram aos subúrbios da 

Zona Oeste como lugares inferiores pela sua distância em relação ao Centro e as 

zonas Norte e Sul. 

Se a inauguração da Central do Brasil é considerada o início do que viria a se 

tornar o Subúrbio carioca, hoje, não citar a Avenida Brasil ao tratarmos do Subúrbio 

é impossível. A mais longa via expressa da cidade foi inaugurada no início da 

década de 40 e seu projeto se resumia em ligar a cidade do Rio de Janeiro a todo 

Brasil, em busca de expansão econômica. Hoje a Avenida Brasil atravessa dezenas 

de bairros suburbanos do Centro à Santa Cruz (Zona Oeste) ao longo de 58 

quilômetros.  Assim como através da linha do trem, os subúrbios da Zona Oeste 

realmente são os mais afastados20. Na Zona Oeste, aliás, não é incomum que o 

Centro da Cidade seja referido como a “civilização” e os espaços nos bairros da 

                                                           
19

 “Bairrismo: Qualidade ou ação de bairrista”. “Bairrista: Defensor dos interesses do seu bairro ou da 
sua terra”. BRASILEIRA DE LETRAS, Academia. Dicionário Escolar da Língua Portuguesa. 2 ed. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 2008. 
20

 A última parada do trem urbano fica no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste. Antes da última 
estação, o trem passa ainda por Bangu, Campo Grande e Paciência. 
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zona mais distante, como já falado, não são tão disputados. Embora os subúrbios 

em geral tenham surgido como lugares negligenciados pelo governo, na Zona Oeste 

do Rio de Janeiro, essa premissa permanece, de certa forma, tão forte quando no 

início do século XX. Essa configuração se mostra em diversos aspectos da rotina 

dos suburbanos, os atores em questão. Os bairros da Zona Oeste são ainda menos 

apreciados e conhecidos em comparação aos da Zona Norte - os moradores sofrem 

isolamento em muitos aspectos e isso os distancia fortemente das outras partes da 

cidade.   

Enquanto a linha do trem pode ser considerada fator de distanciamento entre 

as zonas da cidade, ao mesmo tempo ela se torna característica em comum entre 

elas, provocando a união de dois pontos afastados através de uma única linha 

praticamente reta. Sendo a linha do trem um dos itens que compõem o Subúrbio do 

Rio de Janeiro, na Zona Oeste os bairros suburbanos lembram os bairros da Zona 

Norte ao nos depararmos com algumas similaridades.  

Assim como a maioria dos bairros do Subúrbio, o bairro Méier, no Grande 

Méier, é um bairro cuja arquitetura foi planejada para acomodar a linha do trem, que 

o atravessa e divide o bairro: de um lado há a Rua Dias da Cruz, a rua mais 

importante do bairro, onde se localizam dois dos grandes pontos de referência do 

Subúrbio - a estátua do “Leão do Méier”21, além do Shopping Méier (que carrega se 

intitula o primeiro shopping center do Brasil22); de outro lado, são encontrados a 

sede do 2º Grupamento de Bombeiros e o Hospital Municipal Salgado Filho. Nesse 

mesmo lado, encontra-se inicia a Rua Coração de Maria, uma das entradas para o 

sub-bairro Cachambi, e, mais a frente, em Del Castilho, o Norte Shopping.  

 

 

                                                           
21

 Apesar de ser conhecido como o “Leão do Méier”, a estátua na verdade foi construída pelo clube 
de serviço Lions Club e inaugurada 1989.   
22

 Há divergências em relação a esse fato, visto que o Shopping Iguatemi, em São Paulo, também é 
referido como o primeiro shopping center do Brasil. No entanto, apesar de não ser considerado um 
shopping pela ABRASCE (Associação Brasileira de Shopping Centers (Associação Brasileira de 
Shopping Centers), o Shopping Méier foi inaugurado em 1963, enquanto o Shopping Iguatemi abriu 
suas portas somente três anos depois, em 1966.  
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Fotografia 4 – Viaduto Castro Alves na década de 60, conectando os 

lados do Méier 

Fonte: Site O Rio que passou. Disponível em: 

<http://www.rioquepassou.com.br/2004/05/24/viaduto-do-meier-anos-60/>; Acesso em: jun 2017. 

 

O bairro Campo Grande (Zona Oeste) também é popularmente conhecido por 

ser dividido pela linha do trem e atribui a cada um de seus lados características 

diferenciadas: um lado se destaca por seu comércio popular, pela Avenida Cesário 

de Melo, que conecta o bairro à Santa Cruz, pelas estações do BRT23 e pela 

Rodoviária de Campo Grande, de onde partem ônibus municipais e intermunicipais, 

além do próprio BRT – esse lado é conhecido como o lado do Calçadão de Campo 

Grande, o principal24 e mais conhecido polo de comércio da Zona Oeste. O outro 

lado do bairro, além de abrigar o West Shopping, carrega a versão mais domiciliar e 

menos comercial de Campo Grande; essa parte do bairro se divide em dezenas de 

sub-bairros, talvez o mais importante sendo o Mendanha – alheia ao conhecimento 

de muitos, é nesse local que se localiza a cratera do vulcão hoje denominado 

Chaminé do Lamengo25 -, é por lá, através da Estrada do Mendanha e da Estrada da 

Posse, que o bairro se conecta a Avenida Brasil.  

                                                           
23

 O BRT (Bus Rapid Transit) é um ônibus biarticulado que funciona somente entre a Zona Oeste e 
Zona Norte em uma pista exclusiva, realizando paradas em estações específicas. A inauguração do 
seu primeiro trecho foi em 2012.  
24

 De acordo com a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG). 
25

 A cratera de 40 milhões de anos foi descoberta em 1935 por Alberto Ribeiro Lamengo. Segundo os 
estudos do arqueólogo Carlos Mane Bandeira, a cratera tem aproximadamente 300 metros de altura 
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Fotografia 5 – Viaduto Prefeito Alim Pedro, em Campo Grande 

Fonte: Jornal O Globo. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/campo-grande-um-

bairro-em-crescimento-no-rio-6899461>; Acesso em: jun 2017.  

 

Fotografia 6 – Calçadão de Campo Grande 

Fonte: Jornal O Globo. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/campo-grande-um-

bairro-em-crescimento-no-rio-6899461>; Acesso em: jun 2017. 

 

                                                                                                                                                                                     
e 400 metros de diâmetro. Fonte: Site Rio de Janeiro Aqui. Disponível em: < 
http://www.riodejaneiroaqui.com/pt/vulcoes.html>. Acesso em: jun. 2017. 
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Por ser o bairro mais populoso do município, Campo Grande apresenta muita 

representatividade para a Zona Oeste. Apesar de ter sido considerado um bairro de 

difícil acesso pela maioria dos entrevistados residentes da Zona Norte, a disposição 

arquitetônica de Campo Grande e o seu comércio popular (um dos fatores 

destacado pelos entrevistados como característica da cultura suburbana) os conecta 

aos outros bairros visitados para a criação deste trabalho. Assim como a maioria das 

capitais têm um mercado municipal, os bairros Madureira, Campo Grande e Méier 

carregam como referência um amplo comércio popular. Sendo a Zona Oeste 

destaque como a região da cidade com menos acesso ao deslocamento de 

qualidade, como podemos comprovar através de experiência própria ou por, quase 

diariamente, o assunto ser pauta nos jornais e telejornais, os moradores dos bairros 

suburbanos dessa região não raramente procuram no próprio local meios de 

compensar essa deficiência.  

Quando questionados em relação aos aspectos que os faziam lembrar seus 

bairros de origem, algumas das respostas dos entrevistados foram baseadas em 

suas memórias afetivas, como a seguir: 

 

Fugir da escola pulando o muro, soltar pipa na rua até a hora de voltar pra 

casa. Eu fazia de tudo. Meus amigos ficavam na rua até o fim do dia, não 

queria outra vida. (Sérgio, 50 anos, morador do Grande Méier)  

 

Eu lembro daqui quando lembro que pegava doce no dia de São Cosme e 

Damião e corria o bairro todo. Passei por muitas coisas aqui. Eu conheço 

muita gente daqui, desde pequenininha. Nunca morei em outra casa e não 

quero, mas eu andava por tudo quanto era lugar. (Ana, 31 anos, moradora 

de Madureira) 

 

Enquanto outras citaram características (locais, estabelecimentos, festas, 

situações, costumes, cultura em geral) que julgadas importantes de seus bairros de 

nascimento ou onde tinham passado a maior parte da sua vida:  
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Eu penso no Norte Shopping, na Rua Dias da Cruz. No Imperator! O Méier 

é muito grande... Tem muita coisa pra lembrar. [...] Meu primeiro emprego. 

(Marcelo, 50 anos, morador do Grande Méier) 

 

Trem lotado! BRT lotado! Rua lotada! Muita confusão, muito camelô 

gritando. Tem suas partes boas também, não vou dizer que não. Muitas 

coisas boas... Mas é verdade, muita movimentação. Muito carro, ônibus, 

buzina. Mas também muito comércio perto, muita gente boa. (Rose, 39 

anos, moradora de Madureira) 

 

A cultura suburbana é uniforme. Os bairros do Subúrbio apresentam 

características em comum e os sujeitos suburbanos apresentam pontos parecidos 

dentro de suas vivências particulares. Porém, as particularidades também presentes 

em casa espaço, desde sua origem ao modo como ele é atualmente, interferem no 

modo como aqueles que o ocupam experimentam a cultura. Na Zona Norte e na 

Zona Oeste a cultura é absorvida e aproveitada de maneiras diferentes, pois as 

questões de cada uma dessas zonas são diferentes. Temas como o crescimento da 

violência, a mobilidade urbana, a pobreza, a crise econômica do governo, etc., 

causam efeitos e preocupações distintas em cada parte da cidade.  

 

Nós não temos condução. Os ônibus pro nosso lado param de rodar cedo 

ou nós fazemos muita baldeação pra ir e voltar. Aqui na Zona Oeste a gente 

aprende a trabalhar com o que tem. Nós não temos o mesmo que o resto da 

cidade, mas nós acaba dando mais ou menos certo. Nós não temos uma 

Lapa da vida, mas temos a [Estrada] Rio-São Paulo. Tem bar suficiente lá. 

(Thamiris, 23 anos, moradora de Campo Grande) 

 

O fragmento de entrevista acima é pertinente neste capítulo pois de certa 

forma retorna aos capítulos iniciais, quando a questão da reforma urbana que deu 

início à expulsão de moradores do Centro foi abordada. Demonstrando que as 

últimas mudanças nas alternativas de deslocamento entre os pontos da cidade não 
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deixam de serem consideradas reformas urbanas, e estas atingiram positiva, mas 

também negativamente, mais uma vez, as camadas mais baixas da sociedade: 

 

[...] Ao mesmo tempo em que o BRT encurta tempo de viagem e liga [a 

Zona Oeste] ao resto da cidade, não facilita nada. Foi uma ótima ideia, mas 

não em troca de tirarem os outros ônibus comuns da rua. O ônibus [BRT] é 

bagunçado, em dia de chuva forte as estações ficam uma bagunça e a 

gente não tem outras opções. (Dilma, 47 anos, atual moradora da Tijuca, 

nascida em Campo Grande e moradora do bairro por 40 anos) 

 

Em geral, os bairros da cidade do Rio de Janeiro tendem a diferenciar-se 

entre si. Mas, claramente, as diferenças crescem quando a comparação é entre 

bairros suburbanos e bairros nobres. No Subúrbio o turismo não tende a ser 

explorado, embora o Subúrbio tenha paisagens tão interessantes quanto as 

espalhadas pelo resto da cidade; estas se encontram de alguma forma escondidas e 

reservadas. Provavelmente não intencionalmente, mas ainda assim, fugindo do 

interesse do público geral. Desconhecidos, também, encontram-se os sujeitos 

suburbanos. Fora do campo de visão, mas ainda assim existindo – se não olharmos 

duas vezes eles não serão vistos. A falta de turistas, na verdade, parece até 

contribuir para que o sujeito suburbano torne o Subúrbio mais autêntico menos 

superficial. É essa a impressão ao morar no subúrbio:  

 

[...] Essa sensação de familiaridade, e até acolhimento, torna o bairro 

familiar - não no sentido literal da palavra, mas no sentido de o espaço 

aparentar ser menos devassado. E tem quem prefira assim. São bairros 

menos de passear e mais de viver. (Rose, 39 anos, moradora de Madureira) 

 

 O Subúrbio é admirado, isso quando é admirado, por motivos completamente 

diferentes do restante do município do Rio de Janeiro. O bairro de Madureira, por 

exemplo, não tem as mesmas características que Copacabana e, ainda assim, é 

muito conhecido dentro do município - os motivos desses reconhecimentos diferem: 

Madureira é a casa das escolas de samba Império Serrano e Portela, tem o 
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mercadão de Madureira, que é a galeria de lojas populares mais conhecida da 

cidade, com uma estação de BRT na porta, e tem ainda o viaduto Negrão de Lima 

onde ocorre o Baile Charme todo sábado à noite. Caminhando ao acaso por 

Madureira é possível ter a impressão de vermos mais pessoas negras pela rua. Já 

os atributos de Copacabana quase dispensam apresentações: no bairro está a praia 

internacionalmente conhecida, é vizinho de Ipanema, tem o Hotel Copacabana 

Palace onde se hospedam celebridades nacionais e internacionais, e, segundo o 

Censo de 2010 do IBGE, é o bairro da cidade com mais idosos.    

Dentro do Subúrbio também há diferenças (dados socioeconômicos, 

demografia, população, PIB) de bairro para bairro, evidentemente, no entanto é 

importante ressaltar que a rotina/cultura dentro do Subúrbio para com as outras 

partes da cidade parece ser mais importante na análise da ocupação de espaço 

neste trabalho. De acordo com os depoimentos coletados, nesse espaço suburbano, 

a presença de sujeitos de fora de seu contexto não se mostra como uma grande 

mudança para os sujeitos suburbanos. Alguns bairros fora do Subúrbio (como 

Copacabana) recebem mais intervenção de forasteiros – isto é, o bairro é 

Copacabana é reconhecido por turistas de todo o mundo-, enquanto outros parecem 

perdurar basicamente à mesma rotina, com ou sem a interferência de alguém de 

fora de seu contexto. Embora uma pessoa de fora possa ser identificada em ambos 

os bairros, no Subúrbio, curiosamente, ele parece chamar menos atenção dos 

moradores. Não é incomum que uma pessoa de fora vá morar na Zona Norte, assim 

como não é incomum que alguém vá morar na Zona Sul (embora, muitas vezes, 

esse último cenário envolva um aumento do padrão de vida do sujeito), no entanto, 

quando esse sujeito passa a fazer parte do Subúrbio, a cultura do mesmo tende a se 

mostrar mais inclusiva.  

O sujeito suburbano, geralmente nascido nesse meio, mas muitas vezes 

somente criado lá, parece se adaptar mais facilmente ao tal sujeito; e, por sua vez, 

quando o suburbano muda-se, seja para fora do Subúrbio ou entre bairros deste, 

pode encontrar barreiras ao participar da rotina/cultura do novo bairro. Entre bairros 

do Subúrbio a mudança pode soar menos drástica, mas, ainda assim, dependendo 

de quais são os bairros envolvidos, pode haver um intercâmbio de culturas/rotinas.  
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4.2. Fora do Subúrbio  

 

Em seu ensaio “O Estrangeiro”, o sociólogo Alfred Schutz descreve o sujeito 

estrangeiro como um indivíduo adulto e civilizado que tenta ser permanentemente 

aceito ou até mesmo tolerado pelo grupo ao qual ele faz a sua aproximação, assim, 

não sendo considerados estrangeiros as crianças, visitantes ou turistas. Tal qual é a 

situação de um sujeito suburbano que assume nova residência fora do subúrbio, 

colocando-se no papel desse estrangeiro e ator social interessado em pertencer ao 

novo local.  

Esse fenômeno é muito bem observado quando a mudança de ambiente 

acontece de um bairro do Subúrbio para outro, de fora. Assim como o sujeito 

suburbano detém conhecimento de seu próprio bairro e muitas vezes do Subúrbio 

em geral, os nativos do espaço de sua nova residência também possuem cultura 

característica, resultando em rotina e comportamento incompatíveis aos do 

estrangeiro. Esse indivíduo carrega consigo um padrão cultural, uma “receita” pré-

concebida de como agir e reagir, a qual não pode ser utilizada em seu novo habitat, 

pois o padrão cultural é incompatível. O conhecimento de “receita” desse padrão do 

estrangeiro mostra-se incompatível com as experiências ambientadas; elas não se 

adequam a nova realidade.  

A adequação do sujeito suburbano ao novo espaço nada mais é que uma 

tentativa de traduzir para sua linguagem o padrão cultural do grupo residente, a fim 

de compreendê-lo. O indivíduo estrangeiro toma como melhor caminho para 

“pertencer” a identificação de elementos da nova cultura e espaço, elementos nos 

quais ele não pretende mergulhar profundamente, mas somente o bastante para se 

familiarizar com aqueles elementos (SCHUTZ, 2010). Em um dos depoimentos 

coletado para essa análise, uma mulher contou sobre sua mudança, um ano antes, 

do bairro de Campo Grande para a Tijuca26. Ela relatou sobre os desencontros 

gerais da sua mudança e sobre seu ponto de vista do bairro onde nasceu para o 

novo, destacando-se o trecho abaixo:  

                                                           
26

 A concepção de subúrbio deste trabalho engloba, como dito no primeiro tópico, os bairros que 
seguem a linha do trem, no entanto, a Tijuca também é considerada como parte do subúrbio por 
alguns cariocas. Aqui, contudo, ela não é considerada um bairro suburbano, até mesmo por ser 
bastante próximo da área do Centro da cidade. 
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[...] As pessoas não se arrumam. Elas vão pra tudo quanto é lugar de 

chinelo. [...] Eu me sentia arrumada no shopping, onde eu achava que 

precisava estar arrumada, mas parei de me arrumar para ir lá, mesmo me 

sentindo desarrumada. (Dilma, 2016)  

 

Usando esse relato como exemplo, entra em análise o que Schutz propõe 

sobre as receitas do ator social somente o levarem alguns uns passos adiante. O 

ator social confia no que vê e na sua experiência em determinadas situações, 

evitando que algo dê errado. Para cada situação o estrangeiro pode assumir, ainda 

que entre em contradição, uma nova receita de como se portar, agir, etc. Sendo 

assim,  

 

A receita funciona, de um lado, como preceito para ações e, portanto serve 

como um esquema de expressão: qualquer um que queira alcançar um 

certo resultado tem que proceder como indicado pela receita fornecida para 

esta proposta. (SCHUTZ, 2010, p. 121) 

 

O sujeito não é capaz de reproduzir, pelo menos inicialmente, a linguagem 

dos nativos todo o tempo, tampouco incorporá-la. E, em muitos casos, o estrangeiro 

nem mesmo se interessa por incorporar aquela linguagem e conceitos ao ponto em 

que ele seja modificado pelos mesmos; o estrangeiro quer, acima de tudo, se 

encaixar, mas sem perder suas raízes, afinal a cultura de seu grupo original – nesse 

caso, do Subúrbio – lhe parece a única correta e capaz de fazer completo sentido 

para ele. E, devido a isso, o estrangeiro pode vir a ser considerado um sujeito 

híbrido (SCHUTZ, 2010), nem totalmente adepto do novo padrão e nem agindo de 

acordo com seu padrão cultural original – fusão da cultura antiga com a nova -, e 

encarando esse novo espaço com sua própria interpretação. 

Voltando ao sujeito suburbano e nos afastando um pouco do conceito de 

estrangeiro de Schutz, na cidade do Rio de Janeiro o indivíduo pode ser deixado à 

margem da convivência. Nessa cidade, a marginalidade atribuída a todos que não 
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parecem fazer parte do contexto tem resultado negativo na maioria dos casos. Se 

paga um preço caro pela não adequação ao padrão que é esperado. Assim, no 

início do trabalho, no primeiro capítulo, é interessante perceber que a visão da 

cidade em relação ao Subúrbio se repete por décadas, desde os seus primeiros 

anos de existência. Assim como a população expulsa por seus costumes e cultura 

não condizerem mais com a nova fase do Centro, hoje persiste o estigma sobre 

aqueles que moram afastados (Zona Oeste), aqueles que moram seguindo a linha 

do trem (Zona Norte e Oeste), aqueles que ocupam os espaços considerados 

menos privilegiados da cidade, entre outros.  

Diante da inerente mudança espacial, de modo geral, há a possibilidade de 

que o indivíduo vá de encontro ao isolamento ou que o isolamento vá de encontro a 

ele. Embora o isolamento completo e absoluto não pareça lógico ou possível, o corte 

da interação social se torna uma maneira de isolamento, parta do meio em que 

tentar se inserir ou do próprio estrangeiro. Quando a troca de valores, conceitos, 

vivências, etc., aparenta ser inviável ou se dá de forma não natural, a adaptação 

entre grupos se mostra improvável e pode resultar no isolamento.    

Em casos em que seja preciso se adaptar a algum espaço, a interação social 

age como a apresentação desse espaço e daqueles que habitam nele, assim como 

o modo de funcionamento daquele lugar. Isto é, os contatos diretos tais quais os 

diálogos trocados entre vizinhos, a troca de gentilezas, podem ser o início da 

trajetória da adaptação do novo morador. Passa a ser necessário que o espaço em 

questão ofereça base para a interação entre pessoas.  

Em “Os Estabelecidos e Os Outsiders”, o estudo de Norbert Elias e John L. 

Scotson, grande criminalidade era atribuída a uma das três partes da cidade inglesa 

de Winston Parva, e Elias e Scotson, em busca das razões e fatores por trás disto, 

descobrem que a vizinhança, ocupado por moradores mais novos da cidade, 

carregava uma má fama que os caracterizava como marginais; por ser o núcleo mais 

recente, e, portanto, com quem o restante dos moradores de Winston Parva (nome 

fictício) havia convivido por menos tempo, os moradores daquela parte da cidade 

eram considerados inferiores. Porém, embora o fluxo de moradores que se 

mudavam para o local e do local não tenha sido escasso, tornando a questão 

territorial um elemento distintivo da situação pessoal. A zona em si era considerada 
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como inferior, e quaisquer que fossem os moradores do local (porém, sempre eram 

recém-chegados), o restante da cidade já lhes tinha atribuído a moral ruim. O local 

carregava em si um perene estigma negativo. As observações do estudo sobre a 

cidade de Winston Parva apresentam um fenômeno social a partir de uma pequena 

escala, sem deixar de oferecer descobertas sobre algo bem maior, como disseram 

os autores na introdução do estudo (ed. 2000): 

 

“O uso de uma pequena unidade social como foco da investigação de 

problemas igualmente encontráveis numa grande variedade de unidades 

sociais, maiores e mais diferenciadas, possibilita a exploração desses 

problemas com uma minúcia considerável — microscopicamente, por assim 

dizer.” (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 20) 

 

E, além disso: 

 

Pode-se construir um modelo explicativo, em pequena escala, da figuração 

que se acredita ser universal — um modelo pronto para ser testado, 

ampliado e, se necessário, revisto através da investigação de figurações 

correlatas em maior escala. [...] Aplicando-o como gabarito a outras 

configurações mais complexas desse tipo, pode-se compreender melhor as 

características estruturais que elas têm em comum e as razões por que, em 

condições diferentes, elas funcionam e se desenvolvem segundo diferentes 

linhas. (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 21) 

 

O estudo sobre Winston Parva concede um exemplo para que o conceito de 

superioridade e inferioridade imposta a grupos, lugares e indivíduos seja abordado 

em proporção maior, servindo também ao que venho me referindo como valor 

simbólico aqui, ponto importante desse trabalho. De maneira universal, o grupo 

dominante obtém os meios necessários para diminuir e deslegitimar aquele que não 

considerem que esteja em seu patamar, seja qual aspecto for. E que isso possa 

resultar também em esse indivíduo ou grupo deslegitimado incorpore a inferioridade 

a ele atribuído por terceiros (ELIAS; SCOTSON, 2000). Observando o Subúrbio 

carioca a partir dessa constante universal proposta pelos autores e também à partir 

dos relatos concedidos, é possível dizer que o mecanismo de identificação 
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(bom/ruim, confiável/não confiável) utilizado a fim de comparação de um sujeito ao 

outro ou de um grupo a outro, atribuído a esse espaço é mais negativo que positivo:  

Ao desmembrar a definição supracitada do suburbano, é válido citar o 

sinônimo popular do termo. Manifestações populares sempre combinaram com o 

subúrbio. Sendo assim, o termo “suburbano” constantemente é usado como 

antônimo do que é ser chique e bem apresentável; no município do Rio de Janeiro, 

nas últimas décadas, o termo aparentemente tem caído em desuso e/ou foi 

substituído pelo controverso termo “favelado”, cuja definição, assim como 

“suburbano”, ultrapassa a barreira geográfica, i.e., pessoas que não tem contato 

com comunidades carentes e favelas podem ser chamados de favelados.  

Neste jogo de referências, os termos ganham significado amplo e ligam-se à 

maneira como é visto o comportamento das pessoas designadas por eles. O 

estigma passa a ser utilizado como um termo que identifica indivíduos e grupos à 

base da superficialidade, do pré-conceito obtido em relação aos mesmos em uma 

sociedade que utiliza de categorizações para agregar valor. Em suma, apesar do 

aparente desuso do termo, o seu significado popular reitera a questão de o indivíduo 

que é oriundo do Subúrbio é inferior ou está fora do lugar. Em um dos depoimentos, 

ao ser perguntada como considera que o Subúrbio e os suburbanos são vistos por 

quem está de fora, a maneira como as novelas os retratam surgiu: 

 

“Nas novelas tem sempre a mesma história: tem o Subúrbio e os 

moradores são os mais pobres da novela, e esses personagens são 

pessoas ou ótimas demais, valorizando o trabalho e não se deixando 

abater pelos problemas da vida, estão ok com o que tem. Ou é gente 

que quer mudar desesperadamente de vida, que ficam doidos por 

isso e se aproveitam ou se apoiam em alguma personagem do 

núcleo classe alta. É sempre a mesma coisa!” (Thamiris, 2017) 

 

O fato de importantes produções em grandes meios de comunicação servirem 

como meio veiculador de estereótipos culturais para massas demonstra que a 

sociedade parece aceitar a ideia de que o Subúrbio e os suburbanos se limitam às 
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tais características imputadas comumente aos mesmos. A abordagem sobre estigma 

de Elias e Scotson fala sobre como os indivíduos estigmatizados deixam de ser 

pessoas e passam a ser perspectivas de terceiros, como se carregassem placas que 

os definiam com qualquer rótulo que terceiros encaixavam neles. Como 

consequência disso, os sujeitos estigmatizados podem se tornar seu próprio rótulo, 

deixando de desempenhar seu papel coletivo e individual; i.e., o estigma – assim 

como o estereótipo - age como limitador, reduzindo todas as suas características 

para que elas se encaixem ao estigma.  

Diante da leitura do suburbano dentro ou fora de seu espaço, vale ressaltar 

que o Subúrbio carrega consigo um estigma negativo e inferior – sub-urbano 

(OLIVEIRA; FERNANDES, 2010). Não é incomum que subúrbios sejam referidos 

como locais que estão embaixo na pirâmide de espaços urbanos, e que seus 

moradores carreguem esse estigma até mesmo caso saiam do Subúrbio. “Uma vez 

fora do subúrbio, que não se retorne para ele.” (Rose, 2017). A verticalização da 

cidade falado no segundo tópico teve o intuito de salientar e abordar o espaço físico 

e palpável, as habitações nos morros e nos milhares de novos prédios, mas aqui sua 

significação também de forma virtual - a ocupação de espaços segue em direção 

vertical do ponto de vista de classes.  

Os subúrbios tendem a serem considerados alguns dos lugares mais 

obscuros da cidade, e a ocupação deste local – seja na Zona Norte ou na Zona 

Oeste – caracteriza e define sua colocação para os outros e si mesmo na escala de 

valorização do ser.  

 

5. Considerações finais 

 

A fim de finalizar este trabalho, não é possível deixar de relembrar que o foco 

principal deste estudo é o Subúrbio. Constituído por seus moradores, que também 

tiveram papel importantíssimo aqui, e por uma importância tão grande em uma 

metrópole como o Rio de Janeiro, foi um desafio e um prazer enorme estudar sobre 

esse espaço e suas simbologias. Tudo o que foi abordado está direta e 

indiretamente ligado à área da Sociologia e Ciências Sociais, porém pareceu 

impossível que não houvesse um capítulo inteiro que não debatesse o Subúrbio do 
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ponto de vista histórico, geográfico e arquitetônico. Há muito mais o que estudar 

sobre o Subúrbio dessa cidade.  

No que diz respeito à Sociologia, este trabalho permitiu enxergar o Subúrbio 

como um espaço feito por pessoas que precisavam de espaço, em tempos de 

reforma urbana. Pessoas que hoje ainda precisam de espaço, pessoas que 

valorizam ou não esse mesmo espaço, pessoas que tem experiências diferentes 

dentro e também fora desse espaço. Pessoas que ocupam o espaço em meio ao 

estigma, as tradições, ao crescimento da cidade, a superlotação de locais 

valorizados e esvaziamento em locais subestimados. Indivíduos que carregam como 

bagagens as experiências que vivem e aprendem com elas a ver o mundo de dentro 

pra fora e vice-versa, como indivíduos que esclarecem a relação entre o mundo e 

todo o resto, atribuindo, embora também modificando, significações, reformulando 

deduções, compreendendo.  

O estrato de um pequeno grupo pode vir a nos ajudar a compreender outras 

complexidades. Direcionar o foco a um grupo pequeno que lide com os mesmos 

problemas é uma maneira de sintetizar uma questão maior, e com uma abordagem 

mínima poderemos refletir sobre o macro (ELIAS, SCOTSON, 2000). Desta maneira 

foi possível analisar neste trabalho, desde a compreensão do início dos subúrbios, 

seus moradores terem sido excluídos e sua habitação ter ocorrido por consequência 

da falta de opção. Porém, pretendeu-se falar dos simbolismos pelos quais o 

Subúrbio permeia, além do espaço em camadas sociais que os sujeitos suburbanos 

e os seres em geral ocupam: 

 

[...] Cada homem vale pelo lugar onde está; o seu valor como produtor, 

consumidor, cidadão depende de sua localização no território. Seu valor vai 

mudando incessantemente, para melhor ou para pior, em função das 

diferenças de acessibilidade (tempo, frequência, preço) independentes de 

sua própria condição. Pessoas com as mesmas virtualidades, a mesma 

formação, até mesmo o mesmo salário, têm valor diferente segundo o lugar 

em que vivem: as oportunidades não são as mesmas. Por isso, a 

possibilidade de ser mais ou menos cidadão depende, em larga proporção, 

do ponto do território onde se está. (MILTON SANTOS, 1987, p. 81 apud 

VILLAÇA, 2001, p. 75) 
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