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RESUMO

Esta monografia busca analisar as percepções dos antigos moradores sobre
as transformações verificadas no bairro Aldeia da Prata – Itaboraí-RJ, dentro de
contexto  de  um  município  que  passa  por  significativas  alterações  urbanísticas.
Baseado em muitas análises e pesquisas produzidas no âmbito das ciências sociais
que buscam a compreender o processo de urbanização e seus efeitos sobre as
dinâmicas locais  e  a partir  de pesquisa empírica as análises aqui  desenvolvidas
exploram elementos da relação entre o rural e o urbano identificados no bairro e a
emergência  de  grandes  condomínios  residenciais  fechados.  Conclui-se  que  o
processo de urbanização eliminou importantes espaços de lazer e sociabilidade que
remetiam  a  uma  dinâmica  rural,  mas,  a  chegada  dos  condomínios  fechados
possibilitou  ao  conjunto  do  bairro  acessar  alguns  serviços  básicos  até  então
inexistentes ou insuficientes e diminuir a situação de precariedade do bairro. Há,
portanto, um processo de empoderamento do conjunto dos moradores do bairro.
Conclui-se, também que tais mudanças afetou de maneira acentuada o mercado
imobiliário local, inflacionando o preço dos imóveis.

Palavras-chave: Rural, Urbano, Transformação, Comunidade.



ABSTRACT

This monograph seeks to analyze the perceptions of former residents of the
changes observed in the Silver Village neighborhood - Itaboraí RJ, within the context
of  a  city  that  undergoes significant  urban changes.  Based on many studies  and
research produced in the social  sciences who seek to understand the process of
urbanization and its effects on local dynamics and from empirical research analysis
developed  here  explore  elements  of  the  relationship  between  rural  and  urban
identified  in  the  neighborhood  and  the  emergence  of  large  residential  gated
communities. We conclude that the process of urbanization has eliminated important
leisure and sociability  which  referred to  a dynamic  rural,  but  the arrival  of  gated
communities enabled the district assembly to access some basic services hitherto
non-existent  or  insufficient  and  decrease  the  precarious  situation  neighborhood.
There  is  therefore  a  process  of  empowerment  of  all  the  residents  of  the
neighborhood.  It  follows  also that  such changes affect  sharply  the local  property
market, inflating the price of real estate.

Keywords: Rural, Urban Transformation, Community. 
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1 INTRODUÇÃO

Essa  pesquisa  propõe  analisar  o  efeito  do  processo  de  urbanização,  no

bairro Aldeia da Prata, localizado à margem da rodovia Niterói-Manilha na cidade de

Itaboraí no estado do Rio de Janeiro. Itaboraí compreende oito (8) distritos e setenta

e três bairros, o sétimo distrito é Manilha onde se localiza o bairro Aldeia da Prata.

Nessa  comunidade  o  processo  de  urbanização  implantou  quatro  (4)  grandes

condomínios fechados, caracterizado por residências térreas.

O projeto busca analisar de que maneira os moradores estabelecidos há

décadas  nesse  local  perceberam  as  mudanças  ocorrida  nesse  processo  de

urbanização  do  bairro,  e  quais  os  efeitos  provocados  por  esse  processo  de

urbanização  neste  local.  Aldeia  da  Prata,  assim como muitos  outros  lugares  no

Brasil,  não estava preparado para esse crescimento populacional,  a comunidade

Aldeia da Prata presenciava diversas mudanças urbanísticas,  após a década de

2000,  com  a  implementação  de  quatro  grandes  condomínios  fechados  de

residências  térreas.  Buscarei  identificar  alguns  efeitos  desse  processo  de

urbanização na vida de seus moradores estabelecido com relação a habitação e sua

qualidade de vida, após a década de 2000.

A presente pesquisa será de cunho bibliográfico e documental, junto com

recurso audiovisual. Buscarei descrever o efeito do processo de urbanização sobre a

comunidade Aldeia da Prata. O respectivo estudo quer saber de que maneira os

moradores locais perceberam as mudanças ocorridas no processo de urbanização

no bairro. O estudo do efeito de urbanização sobre esse bairro como justificativa

para a transformação local, o caso do bairro Aldeia da Prata, que pretende originar

esse referido estudo. A importância do estudo vem da necessidade de discutir os

efeitos de transformação urbana em comunidade.
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2 DELIMITAÇÃO TEMÁTICA 

Efeito do Processo de Urbanização em Comunidades.

2.1 Problema

De que maneira os moradores locais percebem as mudanças ocorrida no

processo de urbanização no bairro?

2.2 Objetivo Geral

Analisar o efeito dos processos de urbanização na vida dos moradores da

comunidade.

2.3 Objetivos específicos

• Caracterizar o bairro; 

• Traçar os tipos de moradores; 

• Identificar as mudanças.

2.4 Justificativa

Aldeia  da  prata,  e  o  campo  dessa  pesquisa,  que  muito  me  chamou  a

atenção pela forma como seus moradores se reconhecem ao se referir ao lugar de

suas  residências.  Foi,  a  parti  daí,  que  comecei  a  observar  que  existe  uma

proclamada divisão entre os moradores, um grupo se identifica como moradores do

bairro Aldeia da Prata de ‘fora’ dos condomínios e outro grupo se reconhecem como

moradores de ‘dentro’ dos condomínios. Por fazer parte desse local foi possível esse

reconhecimento. E assim, veio-me uma inquietação em estudar melhor o efeito de

processo  de  urbanização  sobre  essa  comunidade  e  perceber  as  mudanças  e

estudar de que maneira os moradores ali estabelecido a décadas, perceberam as

mudanças ocorrida nesse processo de urbanização no bairro.
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O tema é uma pertinência, pois esse processo de urbanização sobre essa

comunidade  Aldeia  da  Prata,  urbaniza  uma  área  considerada  rural  por  seus

moradores, por situar no município de Itaboraí no estado do Rio de Janeiro. Itaboraí

compreende oito (8) distrito e setenta e três (73) bairros, o sétimo distrito é Manilha,

onde se localiza o bairro Aldeia da Prata, com uma população de 5123 habitantes,

segundo dados do último senso de 2010. Essa é uma comunidade que possui em

seu interior quarto (4) grandes condomínios fechados caracterizados por residências

térreas, demostrando essa divisão de moradores. 

Essa observação foi possível através de aproximação junto aos moradores,

locais que mesmo com os indicadores sociológicos como educação, renda ou tipo

de profissão entre seus habitantes terem algumas diferenças nessa comunidade,

não são esses os fatos de maior importância nessa pesquisa, pois o que realmente

importa neste trabalho e saber como e de que maneira os moradores de Aldeia da

Prata, percebem os efeitos ocorrido no processo de urbanização no bairro, com a

chegada  desse  grandes  condomínios.  Tentarei  trazer  uma  resposta  para  os

objetivos dessa pesquisa.

De  antemão  faz-se  necessário  lembrar  que  essa  pesquisa  não  almeja

estabelecer  os  rumos  de  desenvolvimento  de  Aldeia  da  Prata  nem  tampouco

estipular o crescimento urbano do bairro. Buscarei apresentar o quadro atual que se

encontra  a  comunidade,  considerando  seus  aspectos  físicos  juntos  aos  seus

moradores locais.
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3 METODOLOGIA

Com o objetivo de explorar e levantar questões a parti do questionamento

sobre de que maneira os moradores locais perceberam as mudanças ocorrida com o

processo de urbanização no bairro  Aldeia da Prata.  A pesquisa caminha para a

observação de pontos específicos; o desenvolvimento de uma pesquisa bibliografia

sobre  o  tema,  analisando  o  processo  de  desenvolvimento  em  comunidades;

caracterizando o  bairro;  a  observação sobre  os moradores;  a  dinâmica entre as

vizinhanças; a elaboração de una analise sobre uma configuração apresentada em

Aldeia da Prata, incluindo relatos históricos de moradores do bairro.

Nos primeiros seis meses foi  explorado, a pesquisa bibliográfica, sobre o

tema  entre  o  desenvolvimento  urbano,  ocupando  papel  importante  na  pesquisa.

Buscando os autores clássicos da sociologia rural e urbana, para contextualizar a

princípio  discussão  de  desenvolvimento  em  comunidades.  Possibilitando  uma

revisão sobre diversa teoria sobre esse tema. A exploração desse tema caminha por

um complexo de conceitos e teorias sobre a relação entre o rural e o urbano, e a

influência entre eles para um desenvolvimento urbano.

Nos últimos meses a pesquisa encaminhou para análises de documentos

legais e históricos do perímetro territorial do bairro com a Lei do Abairramento, na

cidade  de  Itaboraí/RJ,  foi  possível  uma  análise  do  perímetro  dos  bairros  nesta

cidade.  A  preocupação com análise  do  desenvolvimento  de bairro  com enfoque

Aldeia da Prata. Nesse período ocorreu obervação por aproximação dos moradores

com  várias  ida  a  campo,  registrada  com  audiovisual.  Demostrando  assim  os

desenvolvimentos urbano relado por moradores com as transformações urbanísticas

no bairro.
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4 CARACTERIZAR O BAIRRO

Conforme  a  Lei  No  1985,  de  14  de  setembro  de  2006,  aprova  o
abairramento do Município de Itaboraí, o Bairro Aldeia da Prata, pertence ao
sétimo distrito de Itaboraí (Manilha), que começa no cruzamento da Rodovia
BR-101 (Rodovia  Niterói-Manilha)  com o Rio  Goianã,  descendo por este
(limite intermunicipal com São Gonçalo) até o extremo sul do loteamento
Cidade de Gebara, no prolongamento do final da Rua José Ferreira Neto
(  coordenada  UTM  E-0710781,  N-7480568).  Deste  ponto  seguindo  na
direção  nordeste  pelo  limite  interdistrital,  passando  paralelo  a  Rua  José
Ferreira Neto(excluída) a uma distância de 35 metros até o seu encontro
com a  Rodovia  BR-493 (Rodovia  Magé-Manilha),  seguindo  por  está  em
direção  Manilha  até  a  Rua  Ennes  Lopes  Garcia,  por  esta  (incluída),
contornando os condomínios Residenciais São Francisco I, São Francisco
III, e Dom Manoel II (todos incluídos) até a Rodovia BR-101, por esta até o
ponto inicial. (Lei No 1985, de 14 de setembro de 2006)1

O bairro Aldeia da Prata, é um lugar caracterizado por seus moradores como

um  lugar  rural,  que  modificou  para  urbano,  na  opinião  de  alguns  moradores

estabelecidos a décadas no bairro relatam que Aldeia da Prata possuía, uma grande

área verde, com muitas plantações de laranjais e que em seu interior existia um

grande lago, a partir das construções dos quatro condomínios residenciais, no seu

interior, que são eles DOM MANUEL II, SÃO FRANCISCO I e SÃO FRANCISCO III

e VIVENDAS inicia um novo momento no bairro o da urbanização. Mas para definir

esse rural urbano nessa pesquisa, o autor José Eli da Veiga, vai ajudar buscando

um sentido  atual  das  noções  “rural“  e  “urbano”,  em seu  trabalho  “A  RELAÇÃO

RURAL/URBANO  NO  DESENVOLVIMENTO  REGIONAL”  que  busca  esclarecer

esse  sentido  atual  sobre  os  possíveis  destinos  da  ruralidade  no  processo  de

globalização, na dimensão rural do Brasil. Ele toma como partido três tipos básicos

de situação concretas que são;

(a)  a  de  regiões  essencialmente  urbana,  como  é  o  caso  das  áreas
metropolitanas  proto  metropolitanas;  (b)  a  regiões essencialmente  rurais,
quase  sempre  remotas,  nas  quais  os  ecossistemas  originais  foram
preservados ou passaram a ser conservados; e (c) a de numerosas regiões
intermediarias, ou ambivalentes, nas quais são extremamente hegemonias
as  participações  relativas  de  ecossistemas  parcialmente  alterados  e
ecossistemas  dos  mais  artificializados,  como  são  os  casos  das
aglomerações, cidades, e mesmo certas vilas. (VEIGA, 1948, p,88.)

Situado, pelo autor esses três tipos concretos de "rural" e "urbano", a letra

(c) e o que mais predomina Aldeia da Prata. Sob um prisma de desenvolvimento

regional, que concentrado na relação rural/urbano, caracteriza uma transformação

1 Ver anexo X: Título
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do espaço. Cabe destacar que outras definições também são usadas por outros

estudiosos cientistas sociais e também dados estatísticos reforçam essas definições

de urbanos/rurais, como o IBGE que mostra a densidade demográfica, a população

dos municípios e a distribuição das áreas urbanas e rurais.  Em 2000, o país foi

dividido em 215.811 setores censitários, para isso foram utilizados 68.687, unidade

territorial composta por setores censitários rurais isolados e agregados de setores

censitários urbanos, esses dados revelam, que a população se distribui bastante

irregular  no  território  brasileiro.  As,  áreas  próximas  ao  litoral  são  as  mais

intensamente povoadas, resultado do processo histórico do Brasil.

A  ocupação  do  interior  do  Brasil  está  associada  a  ocupação  dos  vales

fluviais, e mais recentemente, a existência de eixos de transportes. Em relação à

situação do domicílio, as áreas urbanas, onde residiam, no ano de 2000, 81,25%,

dos brasileiros,  ocupavam apenas,1,1% do  território  nacional.  É  notável  ainda  a

semelhança  da  distribuição  da  população  rural  com  a  de  cidade.  Há  uma

coincidência, entre as áreas de alta descendência rural e elevada concentração de

núcleo urbano. Esta coincidência e devido as fortes inter-relações entre os meios

urbanos e rurais, desempenhando o primeiro, o papel do mercado consumidor, e

apoio  das  atividades  agrícolas,  (fornecimento  de  insumos,  serviços  de  bens  em

geral), sendo ainda comum moradores de áreas urbanas trabalharem no campo. E

para definir essa área urbana e campo, Veiga (2002) traz algumas críticas ao critério

ou falta de critério no Decreto – Lei 311/1938 que para definir o que é cidade no

Brasil,  considerando-o  como  puramente  formal,  não  combina  com  a  realidade

brasileira.  Veiga procurou demarcar  muito  bem o que é urbano e o que é rural,

considera estes conceitos como sinônimos de cidades e campo, respectivamente, e

afirma que o Brasil é muito menos urbano do que mostram os dados estatísticos.

E  possível  distinguir  claramente  as  áreas  rurais  com  predomínios  de

pequenas propriedades, familiares (oeste de santa Catarina, noroeste Gaúcho, serra

Gaúcha, centro de Rondônia, agreste e parte do sertão nordestino, entre outras),

intensivas  em  mão  de  obra  e  com  densidade  demográficas  elevadas.  Em

contraposição,  as  áreas  com grandes  propriedades  rurais  mecanizadas,  (centro-

norte de Mato Grosso, Oeste da Bahia,  sul  do Piauí  e Maranhão,  entre outras),

apresentam baixas densidades demográficas rurais.  Outro trabalho que traz uma

definição sobre Campo, Cidade, Urbano e Rural é a autora Carla Cristiane Nunes,
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em seu trabalho 'Campo, Cidade, Urbano e Rural: Categorias e Representações'.

Ela, traz uma discussão em torno dessas categorias campo, cidade, rural e urbano,

que  privilegia  o  campo  acadêmico  voltado  para  as  representações  sociais

historicamente construídas com arranjos socioespaciais e suas populações. Olhando

para  o  Campo  brasileiro  relaciona  com  a  concentração  de  terras  remonta  á

colonização pelos europeus, e Diz que o campo é afetado pela lógica capitalista, a

parti do século XX, e que o Brasil inaugura a modernização da agricultura na década

de 1960, que tem reações profundas no campesinato. Já a cidade é definida pela

autora como um Decreto-Lei instituído pelo Estado Novo em 1938. O Decreto-Lei

311. Aponta como cidade a área do Distrito Sede, independentemente das relações

que se estabelecem no espaço, se a cidade é definida como sendo a área Distrito

Sede, logo, o campo é o que não é cidade. (o mesmo decreto citado e criticado pelo

autor Veiga).

4.1 Urbanização

A urbanização no bairro Aldeia da Prata, teve início a algumas décadas atrás

com a chegada da luz elétrica no bairro e as aberturas das primeiras ruas na década

de 1980, relatadas por seus primeiros moradores, mas foi só com a implementação

dos  condomínios  a  parti  do  ano  de  2000,  que  a  urbanização  começa  a  ser

observada por alguns moradores que pensavam, que teriam muitas melhorias no

bairro  e que a política  pública finalmente chegaria  trazendo benfeitorias e assim

descaracterizaria do rural. Portanto haveria algumas, infraestruturas políticas, como

saneamento básico, água encanada, asfalto, mas nada disso aconteceu. O bairro

ainda hoje continua necessitando dos mesmos problemas antes das construções

dos condomínios. Porem houve com a implementação dos condomínios, algumas

mudanças que foram observadas por seus antigos moradores, como o aumento da

população, a criação de duas escolas privadas de ensino fundamental, academia de

ginásticas, padarias, mercados, bares, hortifrútis, casas de matérias de construções,

supermercados  e  alguns  templos  religiosos.  E  assim  facilitando  a  vida  de  seus

antigos moradores.

Aldeia da Prata, com a urbanização adquiriu linhas de ônibus que circulam

nas principais ruas; Rua Fauna M. da Rocha e rua, Ennes Lopes Garcia. São as
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linhas: 417 Niterói–Manilha, da empresa RIO ITA, Aldeia da Prata-São Gonçalo, da

empresa RIO DE JANEIRO; e a Aldeia da Prata-Itaboraí, da empresa MARAVILHA.

Assim  surgem  uma  reestrutura  imobiliária  no  local,  com  mais  criações  de

condomínios no bairro.

4.2 Identificar as mudanças – reestruturação imobiliária

O  bairro  Aldeia  da  Prata  demonstra  ter  passado  por  um  processo  de

urbanização muito forte, com a implantação de 4 grandes condomínios residenciais

fechados,  pode  ser  observado  algumas  mudanças  por  seus  antigos  moradores

como o aumento do fluxo de pessoas e de veículos, mais comércios mais escolas, e

mais construções de condomínios fazendo com isso uma reestruturação imobiliária

no local, com ajuda do autor Paulo César Xavier Pereira que traz uma discussão

para melhor entender a reestruturação imobiliária explicando que essa questão não

pode ser reduzida a uma interpretação política, mas provocar o reconhecimento de

que a questão política deve avançar e de que a política urbana apresenta ainda uma

situação muito desfavorável para as camadas menos favorecidas, que se trata agora

não do capital industrial mas de outra que consiga subordinar o espaço ao capital,

revolucionando a produção do espaço em todas as escalas subordinando as cidades

e seus bairros.

Assim  afirma  que  a  indústria  financeira  e  a  indústria  imobiliária  nesta

montagem se reconhecem que na prática a função da vida produtiva, continua a

mesma, criar valor e acumular capital. Porém, as mudanças de formas vão além do

surgimento  da  nova  cidade,  com  outras  dimensões  e  monumentais  cidades

arquitetônicas e urbanas. Nota-se que essas mudanças coincidir com o avanço de

política neoliberal com inovações no planejamento, na gestão e na implementação

de políticas urbanas, imobiliárias e habitacionais em que o neoliberalismo, apesar do

discurso  contra  o  Estado,  se  impõem  com  a  proteção  deste,  uma  urbanização

neoliberal, que afirma o poder da finança.

Em face dessa complexidade, deve se considerar que essas transformações

encontram na produção do valor o conteúdo da reestruturação do espaço em que o

produto  da  indústria  imobiliária  se  revela  como  metamorfose  do  valor  e  a  sua

apropriação sob a forma de renda patrimonial se reforça por meio da generalização
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da propriedade condominial. Isso por que condomínio não é uma simples tipologia

arquitetônica, mas é conforme o dicionário Houaiss, uma forma de propriedade: “A

posse ou direito simultâneo, por duas ou mais pessoas, sobre um mesmo objeto

ainda  em  estado  de  indivisão  copropriedades,  com  propriedade”.  E,  nesse

entendimento, e fenômeno do direito que implica a redução do poder absoluto do

proprietário, poder que no Brasil foi instituído pela Lei de Terras, de 1850 (SMITH,

2008). 

Momento em que a partir de um conjunto de transformações começa a se

estruturar na sociedade brasileira as relações capitalistas de produção (o trabalho

livre  assalariado)  por  meio  de  transformação  do  trabalho  e  da  emergência  da

moderna propriedade da terra. Atualmente, ao contrário, ocorre uma de subtilização

dessa propriedade que implica, contraditoriamente, no absoluto domínio do capital

sobre a produção do espaço, da cidade por meio do imobiliário. Ou seja, essa de

subtilização  flexibiliza  a  apropriação  da  propriedade  da  terra,  mas  reafirma  a

reprodução do valor e o processo de apropriação que captura renda na repartição de

mais valia.

Assim, se a emergência de “Condomínios fechados” como significativa ino

urbana e uma das principais inovações do mercado imobiliário implicando uma nova

maneira  de  morar  nas  cidades,  e  se  estalando  em  lugares  não  propriamente

urbanos,  trata-se  nesta  dimensão,  de  uma  mudança  da  morfologia  urbana  e

arquitetônica, mas, a generalização do condomínio fechado é mais que de um novo

produto, que se desdobra em diferentes formas arquitetônicas e nos seus usos mais

diversos como forma de apropriação não absolutizada do espaço caso do bairro

Aldeia da Prata e por isso potencializada à da instrumentalização do espaço pelo

capital que a propriedade condominial revela-se uma reestruturação. Menos visível e

claro  que  as  manifestações  fenomênicas  da  reestruturação  urbana,  a  de

absolutização  da  propriedade  do  espaço  implica  novas  formas  de  acesso  à

propriedade e em novo conceito de propriedade, espaço e reorganização da cidade

e do Campo. 

Como existem várias definições para essa categoria cidade, campo, o autor

José Eli  da Veiga, cita:  ‘Na atual  etapa da globalização, a ruralidade dos países

avançados não desapareceu nem renasceu. O mais completo triunfo da urbanidade

engendra  a  valorização  de  uma  ruralidade  que  não  está  renascendo,  e  sim
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nascendo.” (VEIGA, 2005, p. 9-22).. Nos últimos vinte anos tornou se cada vez mais

forte a atração pelos espaços rurais em todas as sociedades mais desenvolvidas.

Mas esse fenômeno novo, que pouco ou nada tem a ver com as relações que essas

sociedades mantiveram no passado com tais territórios. É uma atração que resulta

basicamente do vertiginoso aumento da mobilidade, com seu crescente leque de

deslocamentos, curtos ou longo, reais ou virtuais. “A cidade e o campo se casaram:

enquanto ela cuida de lazer e trabalho, ele oferece liberdade e beleza.”  (VEIGA,

2005, p. 9-22).
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5 MORADORES DO BAIRRO

5.1 História

Existe dois tipos de ser moradores em Aldeia da Prata, os de FORA e de

DENTRO  dos  condomínios.  Os  primeiros  são  os  que  já  estão  estabelecidos  a

décadas e esses detêm o direito de ser chamados de NOS moradores do bairro

Aldeia  da  Prata.  Os  segundos  moradores  são  ELES  moradores  de  dentro  dos

condomínios. E foi com os moradores de FORA dos condomínios que se deu esse

estudo.  Apesar  do  estudo  de  campo  ter  sido  feito  FORA  dos  muros  dos

condomínios,  e  notável  a  colaboração  dos  mesmos  para  a  contribuição  desse

estudo. Para se ter essa classificação de moradores.

Com a participação do primeiro morador um senhor de 85 anos, que será

chamado nesse  trabalho por  João  que,  junto  com sua família,  ajudou-me muito

nessa pesquisa com suas histórias sobre os efeitos do processo de urbanização do

bairro, eles relatam; Que o bairro, Aldeia da Prata, era uma grande área de matas

verdes, com um grande lago no meio do bairro, que servia como um lugar de lazer

para se refrescarem em dias de muito calor, com poucos moradores, há algumas

décadas atrás, e que o senhor João, e sua família, muito participou para chegada

dessa  urbanização  como  foi  a  luta  para  chegada  da  luz  elétrica  no  bairro  as

primeiras estradas, a primeira escola municipal, os primeiros transportes. E como

reconhecimento  desse  trabalho  de  melhorias  para  o  bairro  hoje  a  rua  de  sua

residência, possui o nome de sua esposa já falecida Rua; Maria Domingos Pereira

Rafael. Um orgulho para família de senhor João.

Foi possível a observação de uma relação de pertencimento ao local entre

seus moradores mais antigos e uma relação de amizade que é possível identificar

nas conversas entre eles em vários, lugares diferentes do bairro. O reconhecimento

desse pertencimento e dado a todos os moradores mais antigos do bairro que ao

pronunciarem suas residências dizem; NÓS moradores do bairro conhecemos todos

que residem próximos de nós, como fulano da Rua 8, sicrano da Rua 10 e fulano da

Rua 14, classificando cada morador com sua qualificação ou desqualificação, dessa

forma mostrando o conhecimento  de os  pertencentes  ao bairro.  Enquanto quem
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mora dentro  dos  condomínios  são classificados,  pelos  antigos  moradores como;

ELES  os  moradores  de  dentro  dos  condomínios,  os  que  não  fizeram  parte  da

criação do bairro.

5.2 Identificando a vizinhança 

Buscar uma investigação sobre a história do planejamento do bairro Aldeia

Prata,  junto  aos  seus  vizinhos  foi  interessante,  pois  como  Aldeia  da  Prata  é

classificado por eles como uma área rural. Hoje o que pode ser observado é um

bairro cheio de diferentes tipos de moradias. E para ajudar essa interpretação do

rural, O autor Veiga diz “que umas regiões essencialmente rurais são quase sempre

remotas, nas quais os ecossistemas originais foram preservados ou passam a ser

conservados.”  (AUTOR)  O bairro  teve  início  com seus primeiros  moradores que

buscaram melhoria para o bairro, que juntos conseguiram vários benefícios para o

bairro depois de muita persistência, verificarei essa veracidade nesta comunidade,

que junto formaram alguma comissão de vizinhos para melhoramento do bairro; e

para enfatizar a importância da vizinhança; a autora Jane Jacobs vai contribuir em

sua obra Morte e Vida de Grandes Cidades.

A autora diz que vizinhança é uma palavra que passou a soar como um

cartão de Dia dos namorados. A analogia da autora faz mais sentido em inglês,

devido a etimologia da palavra vizinhança em inglês neighborhood (“Congregação”

de vizinhos) e só sentimento de amizade e camaradagem que vizinhos e conhecidos

demonstram especialmente em dias comemorativos como o dos namorados, quando

trocam  cartões  bem-humorados,  jocosos  ou  sentimentais.  Como  conceito

sentimental “vizinhança” é prejudicial ao planejamento urbano. Dá lugar a tentativa

de transformar a vida urbana num arremedo da vida em cidades de pequeno porte

ou subúrbios. O sentimentalismo suscita atitudes açucaradas, em vez de bom senso

e  ela  dá  exemplos  de  bairros,  bem-sucedidos  e  malsucedidos:  O  bairro  bem-

sucedido é aquele que se mantém razoavelmente em dia com seus problemas, de

modo que eles não o destruam. Um bairro malsucedido é aquele que se encontra

sobrecarregado de deficiência e problemas e cada vez mais inertes diante deles. 

Nossas  cidades  apresentam todos  os  graus  de  sucesso  e  fracasso.  Os

fracassos com os bairros são, em última instância, fracassos da autogestão. E os
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êxitos são êxitos da autogestão. A (autora) está empregando o termo autogestão no

sentido  amplo,  tanto  autogestão  informal  da  coletividade  quanto  a  formal.  Para

pensar  nos  bairros  como  órgãos  urbanos  autogeridas  ou  dotados  de  governo

próprio, precisamente acerca dos bairros que talvez se apliquem a comunidades de

povoados pequenos que e o caso do bairro Aldeia da Prata que mostra a teoria

urbanística  ortodoxa  que  está  profundamente  comprometidos  com  o  modelo  de

bairros supostamente acolhedores e voltados para si na forma original, o modelo

consiste numa unidade de vizinhança, constituída por cerca de pessoas, e que tenha

tamanho  suficiente  para  conter  uma  escola  elementar  e  para  manter  lojas  de

conveniência e um centro comunitário. 

Essa  unidade  foi  ainda  imaginada  com  subdivisões  em  agrupamentos

menores de um tamanho que atenda a diversão infantil ao presumível controle sobre

as  crianças  e  ao  bate  papo  das  donas  de  casa.  Embora  esse  “modelo  ideal”

raramente seja reproduzido à risca, e o ponto de partida para que as construções de

conjuntos residenciais, maior parte do zoneamento moderno e também os trabalhos

feitos atualmente pelos estudantes de arquitetura e urbanismo, que vão impor essas

adaptações as cidades do amanhã visam o relacionamento entre as pessoas. Em

1959, só na cidade de Nova York mais de meio milhão de pessoas já viviam de

acordo com adaptações dessa concepção de bairro planejado. Esse “ideal” de bairro

em forma de ilha, voltado para si mesmo, e um fator importante na vida atual. Onde

os vizinhos não tenham nada em comum além do fato de viverem no mesmo espaço

geográfico. 

Considerando os bairros como órgãos autogeridos, a autora acha produtivos

três tipos de bairros:

a. a cidade, e bairro como um todo;

b. a vizinhança de rua; 

c. distritos extensos, do tamanho de uma cidade pequena, compostos por

100 mil habitantes ou mais no caso de cidades maiores.

Cada um desses tipos de cidades tem bairro com funções diferentes, mas

uma complementa  o  outro  de  modo complexo.  Não  se  pode  dizer  que,  cidade,

bairros distritos um seja mais importante que outros. Os três são necessários para a

perenidade em qualquer ponto, o mais obvio desses três tipos raramente chamado

de bairro, e a cidade como um todo. Não podemos nunca esquecer ou desprezar
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essa coletividade maior ou pensar nos segmentos menores de uma cidade, sem

bairros. A autora fala da vizinhança e diz, sem dúvida, podemos encontrar muitas

vizinhanças isoladas com limites definidos.  Elas geralmente existem em quadras

longas quase sempre tendem ao autoisolamento físico. Não há o que fazer com uma

vizinhança nitidamente isolada, o fracasso e uma característica comum a elas. Ao

descrever os problemas de uma área de quadras longas, monótonas e isoladas no

West side de Manhattan, o dr. Danw. Dodson, do Centro de Estudos de relações

Humanas da Universidade de Nova York, observou cada rua parece ser um mundo

à parte,  com uma cultura a parte.  Muitas dos entrevistados não tinham ideia do

bairro  além  da  rua  que  moravam.  Resumindo  a  incompetência  do  local,  o  Dr.

Dodson comentou:

A  situação  atual  da  vizinhança  indica  que  os  moradores  perdem  a
capacidade  de  atuar  coletivamente,  senão  já  teriam  a  muito  tempo
pressionado  a  prefeitura  e  as  Instituições  sociais  para  que  resolvessem
alguns  problemas  das  comunidades.  Pereira2 (2013,  p-97-108,  apud
FERREIRA, 2015) 

Em Aldeia da prata, atualmente existe um grupo de moradores que buscam

conquistar melhorias para o bairro junto aos órgãos públicos da cidade de Itaboraí-

RJ. Essas duas observações do Dr. Dodson, a respeito do isolamento por ruas e da

incompetência estão intimamente relacionadas as vizinhanças prósperas que não

são, em resumo, unidades distintas. Formam um contínuo, mas reduzido no sentido

de que a união dos vizinhos modifica seus espaços mesmo quando estão reduzindo-

o. Nossas cidades têm vários bairros parecidos com ilhas, pequenas demais para

funcionar como distritos, entre eles estão não só os bairros planejados impostos pelo

urbanismo, mas também vários bairros espontâneos. 

Essas unidades espontâneas e diminutas surgiram ao longo do tempo e

quase  sempre  são  enclaves  de  grupos  étnicos,  bem  definidos.  Elas  em  geral

desempenham bem e energicamente as funções que as ruas têm num bairro e,

assim,  mantém  surpreendentemente  sob  controle  os  problemas  Sociais  e  as

mazelas resultantes. Sem dúvida as vezes um bairro muito pequeno para funcionar

como  um  distrito  tem  acesso  as  vantagens  do  poder  como  um  morador

extremamente influente ou que faz parte de uma instituição importante. A razão de

considerar a dimensão física e os limites de um bairro são elementos, naturais ou

2PEREIRA, P. C. X., “Metropolização, reestruturação imobiliária e reconfiguração da cidade de São
Paulo”, 2013, Cap. X, p-97-108
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criadas  pelo  homem,  que  constituem barreiras  físicas  para  a  interação  de  usos

necessário  para diversos aspectos no âmbito  social.  As maiorias dos moradores

trabalham atualmente  fora  do  bairro,  e  alguns  adolescentes,  que  desempenham

pequenas tarefas depois do período escolar. Essa rotina fortalece o bairro as inter-

relações  consistem em relacionamentos  vivos  entre  pessoas  específicas,  muitas

delas  sem  nada  em  comum  a  não  ser  o  feito  de  utilizarem  o  mesmo  espaço

geográfico.

Harrison Salesburay (1967), numa série de artigos do New York Times, “The

shook-up Generation” [A geração perturbada], captou bem esse aspecto vital  dos

relacionamentos  urbanos  e  seu  rompimento.  Até  mesmo  um  gueto  [ele  cita  a

declaração de um pastor], depois de anos nessa condição, constrói uma estrutura

social,  que  gera  uma estabelecida  de maior,  mais  lideranças,  mais  grupos para

ajudar a solucionar os problemas públicos. Pois as pessoas de carne e osso são

únicas; investem muitos anos em relacionamentos significativos com outras pessoas

únicas, e são, no mínimo, insubstituíveis. Desfeitos seus relacionamentos, destrói-se

sua condição de seres sociais verdadeiras – às vezes por pouco tempo, às vezes

para sempre. Se muitos relacionamentos que levaram anos para se desenvolver

forem rompidos de repente,  pode ocorrer todo tipo de estrago nos bairros – um

estrago, um a instabilidade e umas impotências tais que às vezes parece que o

tempo nunca mais recuperará seu ritmo. E como os moradores do bairro Aldeia da

Prata perceberão os efeitos de transformação urbana no local, como modificador de

seu tempo. Lutam para manter no bairro um número suficiente de pessoas que não

saiam de lá; De tempo em tempo, muitas pessoas trocam de emprego ou de local de

trabalho, mudam ou ampliam suas amizades e seus interesses, sua família muda de

tamanho, sua renda aumenta ou diminui ou até muitas de seus gastos se alteram.

Resumindo, elas podem lá permanecer ou não, desfeito de mudanças locais ou da

natureza de seus outros objetivos e interesses.

Ao contrário das pessoas que precisam se mudar de um subúrbio de classe

média baixa para outro de médio media e para outro de média alta a medida que

sua  renda  e  suas  atividades  de  lazer  se  modificam  ou  de  pessoas  de  uma

cidadezinha que precisam se mudar para uma cidade maior ou para uma metrópole

em  busca  de  novas  oportunidades,  os  moradores  urbanos  não  precisam  livrar

acampamento por tais motivos. O conjunto de oportunidades de todo tipo existente
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nas cidades, e a espontaneidade com que essas oportunidades e opções podem ser

usadas  são  um triunfo  não  uma desvantagem –  não  uma desvantagem –  para

encorajar a estabilidades do bairro.
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6 IDENTIFICAR AS MUDANÇAS

Nesse referido estudo pode ser observado por seus inúmeros moradores

estabelecidos a décadas nos bairros significantes mudanças, como por exemplos os

antigos caminhos,  cercados por  matas verdes e grandes plantações de laranjais

hoje são ruas largas que movimenta a circulação dos inúmeros moradores atuais do

bairro,  outra  observação  dos  moradores  é  com  relação  ao  melhoramento  do

transporte, que antes eram as conhecidas Kombi de lotação, que só podia sair do

bairro depois de lotada, hoje já são três linhas de ônibus circulando no bairro, o que

facilita muito a vida de quem já está no bairro a 3 ou 4 décadas atrás.

Identificar as mudanças na vida desses moradores, não foi tarefa tão difícil,

por  eles  participarem  ativamente  de  movimento  para  melhoramento  do  bairro

classificaram  rápidos  as  melhorias  como  uma  conquista  para  eles.  Como  a

conquista da construção da primeira escola municipal do bairro, da associação de

moradores, do Centro de saúde da comunidade, essas conquistas são as primeiras

do bairro,  hoje  já  existe  mais  comércio,  mais  escolas,  e  um grande  número  de

pessoas circulando diariamente no bairro. Para alguns moradores isso não chega

ser melhoramento, mas problemas, pois a circulação de muitas pessoas, fizeram

com que perdessem seu poder de reconhecimento de moradores locais e passaram

a desconhecerem seus moradores atuais e assim passam a ser algo preocupante

pois no bairro passou a ter constante furtos á pedestre coisa que há décadas a traz

não se ouvia disser no bairro. Essa é uma questão que possui argumentos variados

com relação aos efeitos urbanos,  que para muitos esses inícios de delinquência

surge a parti das chegadas dos condomínios com inúmeros moradores que passam

a circular no bairro. Que os antigos moradores perderam os reconhecimentos dos

pertencentes do bairro. 

Uma mudança muita significativa para muitos moradores foi o aterramento

da  lagoa  que  existia  no  centro  do  bairro  para  a  construção  do  condomínio

Residencial São Francisco I, que por esse motivo muitos moradores estabelecidos

no local a décadas acabaram vendo seus poços de água de construção braçal de

manilhas, secarem e por isso precisaram furar poços artesianos para obterem água,

visto que ainda hoje o bairro não possui água encanada a todos moradores.  Essa

lagoa muito significava para os antigos moradores que hoje é um lugar de lazer para
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somente quem é morador do condomínio São Francisco I, pois o mesmo é um lugar

privado, e os moradores antigos não possuem aceso pois, para circular dentro dos

condomínios precisam ser identificados nas portarias dos mesmos por ser uma área

privada. Assim foi possível observar que os antigos moradores perderam um pouco

do poder de conhecimento do lugar, mas não o de poder de pertencimento local.

Hoje, os moradores estabelecidos, buscam outras conquistas e agora com

ajuda de moradores dos condomínios, manifestam a traves de abaixo-assinado para

o Excelentíssimo Senhor Prefeito Helil Cardozo, prefeito deste município de Itaboraí-

RJ  que  reveem  dicam  melhorias  para  o  bairro  como;  saneamento  básico,

pavimentação nas ruas, mais iluminação pública, água encanada e potável, limpeza

pública, e mais rotatividade do transporte público, dentre outras melhorias. Agora

com o aumento da união de moradores, esperasse surgir novas conquistas. 

Já dizia Pierre Bourdieu em SUA OBRA “o Poder Simbólico” que “Capital

Social é relação social, que pode ser convertida em recursos de dominação” Ele se

referia a um capital simbólico que permite identificar os agentes no espaço social.

Verifiquei  que  existe  uma  superioridade  entre  os  moradores  de  '‘fora’'  dos

condomínios,  com  de  'dentro'  dos  condomínios.  Os  moradores  de  “fora”  dos

condomínios detém um valor simbólico de pertencimento superior ao bairro devido

seu tempo de estabelecimento a décadas no local,  essa superioridade pode ser

observada  em  vários  aspectos,  como  datas  comemorativas  dentro  do  bairro,

exemplo; procissão religiosa, não passa em frente aos condomínios, mesmo tendo

vários moradores dos condomínios participarem do templo religioso; A maneira de

pronunciarem o local de suas moradias como ‘NOS” moradores do Bairro, “ÉLES”

moradores dos condomínios, os antigos moradores se reconhecem entre sim como;

lugar na rua e número das casas, entre seus carismas. Dentre outras observações,

a urbanização, além das construções dos condomínios também trouxe para o bairro,

muitos comércio que facilita a vida de seus antigos moradores, gerando emprego

para  alguns  moradores.  A  expressão  de  analisar  o  efeito  dos  processos  de

urbanização na vida dos moradores da comunidade Aldeia da Prata fez perceber

alguns desses diferentes perfis de moradores. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse trabalho a antiguidade de moradia, mostra um poder simbólico com

relação a transformação do bairro visto que a pesquisa está concluída. Pois alguns

resultados a que cheguei tem relação com o foco que dirigi na investigação com

moradores de fora do condomínio, que por um lado constatei vínculo importante com

a  criação  do  lugar.  Na  pesquisa  proposta  foram  utilizados  procedimentos

metodológicos; como levantamento de campo na comunidade Aldeia da Prata, com

o intuito  de analisar o  efeito da urbanização na vida dos moradores locais e  foi

desenvolvido uma análise teórica de diversos autores, que muito contribui para essa

análise.

Ao  avaliar  alguns  dos  pontos  estratégicos;  desenvolvimento  de  uma

pesquisa bibliográfica sobre o tema; processo de urbanização em comunidades; ida

a campo; relatos  históricos de moradores;  imagens que revelam o progresso de

urbanização no bairro Aldeia da Prata; análise das leis referentes ao abairramento

do  município  de  Manilha  Itaboraí/RJ.  Encontrei  muitos  pontos  para  discursam e

analise nessa monografia.

A descoberta do processo de urbanização no bairro, transforma a ideia de

um rural existente no local por seus moradores estabelecidos às décadas no bairro

Aldeia  da  Prata.  O  encontro  dessa  descoberta  deu-se  com  aproximação  aos

moradores e através de muitas observação no local que permitiu a descrições de

reconhecimento de pertencimento simbólico do lugar. A construção dos condomínios

dentro do perímetro do bairro, descaracterizou a imagem de rural que havia no local

na opinião dos antigos moradores estabelecidos a décadas no bairro.

A presença dos condomínios, apresenta uma divisão de moradores locais,

nessa pesquisa alguns pontos aparecem bem claro, sobre esse assunto. A ausência

de um lago para construção de um dos condomínios traz uma discussão ao assunto

de  urbanização,  com diferentes  opiniões  de  moradores,  quanto  ao  processo  de

urbanização local. 

A compreensão que constitui  os processos de urbanização no bairro,  os

questionamentos dessa monografia associa a transformação do rural para urbano

através da instalação imobiliária, que traz diversos questionamentos, associados a

vida de moradores estabelecidos a décadas em locais diversos.
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Podemos apreender com essas discussões que o ramo imobiliário ao se

estabelecer em determinado local e com isso mudando o rural para urbano, poderia

levar  em considerações  opiniões  de  moradores  estabelecidos  no  local,  evitando

assim desconforta a ambas as partes.

Nessa monografia o processo de urbanização no bairro aparece como uma

transformação de progresso e benefícios para o bairro na opinião de seus antigos

moradores.
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9 ANEXOS

9.1 Anexo 1: Condomínio Dom Emanuel II

Figura 1: Condomínio Dom Emanuel II.

Fonte: Google Earth3 

3 Disponível  em  <https://www.google.com.br/maps/@-22.7705365,-
42.9343533,3a,75y,95.24h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sxTZtmm61dTah6YC4RK2HUw!2e0!7i13312!
8i6656?hl=pt-PT>, acesso em 06/07/2016.
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9.2 Anexo 2: Condomínio São Francisco I

Figura 2: Condomínio São Francisco I

Fonte: Google Earth.4

4 Disponível  em  <https://www.google.com.br/maps/@-22.7695499,-42.9352383,3a,75y,90t/data=!
3m6!1e1!3m4!1sEDe7lihTbxe6C6tFKw70BQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=pt-PT>, acesso em 06/07/2016.
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9.3 Anexo 3: Van da Unidade de Saúde e associação de moradores.

Figura 3: Van da Unidade de Saúde e Associação de moradores.

Fonte: Google Earth 5

5 Disponível em <https://www.google.com.br/maps/@-22.771311,-42.9407873,3a,75y,270h,90t/data=!
3m6!1e1!3m4!1sDgidWTrq9UfmZEhmVzV4Ag!2e0!7i13312!8i6656?hl=pt-PT>,  acesso  em
06/07/2016.
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9.4 Anexo 4: Linha de Ônibus da empresa Rio de Janeiro

Figura 4: Linha de Ônibus da empresa Rio de Janeiro

Fonte: Google Earth6 

6 Disponível  em  <https://www.google.com.br/maps/@-22.7690949,-
42.9313212,3a,75y,117.86h,73.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1ssH4lKuyqqbNbPV--cW926g!2e0!7i13312!
8i6656?hl=pt-PT>, acesso em 06/07/2016.
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9.5 ANEXO 5: Documentos oficial sobre bairros em Itaboraí-RJ 

Figura 5: Documento oficial sobre bairros em Itaboraí-RJ

Fonte: Camara Municipal de Itaborai7 

7 Disponível em <Anexo 5>.
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9.6 Anexo 6: Bairros do Distrito (Manilha-RJ) 

Figura 6: Bairros do Distrito (Manilha-RJ)

Fonte: Câmara municipal de Itaboraí 8 

9.7 Anexo 7: Documento sobre o Bairro Aldeia da Prata 

8 Disponível em <Anexo 6>.
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Figura 7: Documento sobre o Bairro Aldeia da Prata.

Fonte: Câmara Municipal de Itaboraí.9 

9 Disponível em <Anexo>.
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