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A todos os moradores de Vila Isabel,  

em especial aos que habitam nas vilas operárias.  
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RESUMO 

Este trabalho tem como intuito trazer análises sobre as transformações 

urbanas ocorridas no bairro de Vila Isabel, Rio de Janeiro, a partir da instalação 

da antiga fábrica Confiança Industrial e suas vilas operárias, que foi um marco 

importante para a expansão do bairro. A pesquisa visa também analisar a 

resistência e a luta por moradia diante das atuais questões legais que 

envolvem as vilas operárias e seus moradores. Há de se verificar ainda os 

novos fatores que estão modificando a paisagem do bairro, como é o caso do 

processo de verticalização, em especial no entorno do complexo fabril.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como recorte espacial o bairro de Vila Isabel, 

que pertence a área da grande Tijuca, localizado na zona norte da cidade do 

Rio de Janeiro, o qual foi um dos primeiros bairros projetados da cidade. 

Fundado em 1872, viveu treze anos depois a instalação da Companhia de 

Fiação e Tecidos Confiança Industrial, o objeto de estudo desse trabalho. A 

fábrica se instalou em Vila Isabel no ano de 1885, em virtude das facilidades 

fiscais proporcionadas pelas políticas públicas daquela época. Junto com a 

Companhia, também foram construídas as vilas operárias formando assim um 

complexo fabril. Por ser referência para o bairro sob sua área de influência 

direta e testemunho de uma importante época do desenvolvimento 

socioeconômico da cidade do Rio de Janeiro, a Companhia de Tecidos 

Confiança Industrial teve suas edificações tombadas e a área de entorno 

composta pelas vilas operárias preservadas, formando assim a “Área de 

Proteção do Ambiente Cultural”. 

A instalação da fábrica e a construção das vilas operárias trouxeram 

uma nova configuração e visibilidade para o bairro, hoje preservadas em lei, 

mas durante muitos anos existiu uma grande luta por parte dos moradores 

(antigos operários) no que se refere à permanência nesses imóveis. 

 Diante desse cenário o objetivo desse trabalho é analisar a geografia 

das vilas operárias e a resistência pela permanência na moradia popular nos 

dias atuais. Este objetivo se desdobra em analisar as vilas operárias ontem e 

hoje e sua caracterização, resgatar a história do bairro de Vila Isabel e da 

fábrica Confiança, verificar as transformações urbanas ocorridas ao longo dos 

anos no entorno do complexo fabril, averiguar a lei que protege as edificações 

como patrimônio cultural, a origem dos moradores residentes nesses imóveis 

nos dias de hoje, e a luta pela permanência nas vilas operárias. 

Este trabalho se justifica pela necessidade de analisar a luz do campo 

da Geografia da Indústria e da Geografia Urbana o bairro de Vila Isabel, 

mediante a comparação das transformações ocorridas diante da instalação da 

antiga fábrica Confiança Industrial e suas vilas operárias, assim como verificar 
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as lutas e permanências diante da configuração atual, numa análise 

comparativa do ontem e hoje do complexo fabril e seu entorno.   

Metodologicamente, o trabalho baseia-se a partir de um estudo 

qualitativo de cunho bibliográfico, utilizando principalmente os trabalhos de: 

PIQUET (1998), BLAY (1985), SANTOS (2002), ABREU (1987), ARAGÃO 

(1997), entre outros, no qual visou buscar através do contexto histórico e atual 

as mudanças e permanências ocorridas nas vilas operárias da antiga fábrica 

Confiança Industrial em Vila Isabel e seu entorno, dividido em dois capítulos. 

Também foi realizado um trabalho de campo com entrevistas indiretas para 

obter informações e imagens da área que foi pesquisada.  

No primeiro capítulo foram apresentadas as características e a história 

da fundação do bairro de Vila Isabel, assim como a instalação da fábrica 

Confiança Industrial e suas vilas operárias. A geografia das vilas operárias se 

refere ao contexto histórico do que concernem ao modelo “fábrica-com vilas 

operárias” e a vida dentro de um complexo fabril. 

O segundo capítulo procurou abordar a luta pela moradia nas atuais 

vilas operárias, a rugosidade advinda dos novos usos desses espaços, a 

importância da associação de moradores da antiga fábrica Confiança Industrial 

(AMAVOC) e as resistências perante o processo de verticalização que vem 

ocorrendo no bairro de Vila Isabel atualmente.  
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CAPÍTULO 1: 

A GEOGRAFIA DA VILA OPERÁRIA DA FÁBRICA CONFIANÇA 

INDUSTRIAL – PASSADO E PRESENTE 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as características e a história 

da fundação do bairro de Vila Isabel.  A partir do adensamento da cidade do 

Rio de Janeiro, a Zona Norte, sobretudo Vila Isabel, se expandiu a partir da 

instalação da Fábrica Confiança Industrial, ocasionando o surgimento das vilas 

operárias, assim formando o complexo fabril. Diante disso se faz necessário 

um apanhado da história do bairro e o seu surgimento, concomitante com a 

chegada da indústria, para compreender a sua espacialização. 

 

1.1 As Vilas Operárias da Fábrica Confiança Industrial (Vila Isabel, Rio de 

Janeiro) 

 

Vila Isabel é um bairro da zona norte da cidade do Rio de Janeiro, 

pertencente à região da Grande Tijuca. Segundo o último Censo (2010) possui 

86.018 habitantes e uma área territorial de 321,71 hectares. Foi um dos 

primeiros bairros projetados da cidade do Rio de Janeiro, sua fundação foi em 

1872, poucos anos antes da fundação da fábrica Confiança Industrial, que 

ocorreu 13 anos depois, em 1885, na qual foi um grande marco para o bairro, 

onde foram construídas vilas operárias que contribuíram para a formação do 

mesmo. 

A Companhia de Fiação e Tecidos Confiança Industrial foi constituída 

em assembleia geral de 22 de abril de 1885. Foi um grande estabelecimento 

industrial, formado por um conjunto de três fábricas e dependências 

importantes: tinturaria mecânica, edifício de depósito e de acabamento de 

pano, casa de transformadores elétricos, oficinas mecânicas, carpintaria, 

garagem, residências do diretor e subdiretor das fábricas, almoxarifado, 

escritório, escola, consultório médico, casa de música, etc. A área em que 

foram construídas as três fábricas, as 149 casas para operários e os terrenos 

ainda não edificados, de propriedade da companhia, têm 93.000 metros 

quadrados. A área edificada das fábricas, exclusivamente, é de 22.000 metros 
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quadrados, na quase totalidade de dois pavimentos. Havia uma escola no 

complexo para os filhos dos operários, com dois cursos – diurno e noturno – o 

diurno para alunos, meninas e meninos, até 12 anos, e o noturno para homens 

e rapazes de mais de 12 anos. O curso da escola era de três anos, e todos os 

alunos que o completavam tinham garantido um lugar em qualquer das seções 

das fábricas, à sua escolha, com ordenado igual ao menor da seção preferida. 

Depois de três anos de funcionamento da escola, a fábrica não admitia mais ao 

seu serviço crianças analfabetas. Todo o material de ensino era fornecido 

gratuitamente pela companhia. As diversas seções das fábricas ocupavam 

regularmente 1450 operários, assim discriminados: 558 homens, 475 mulheres 

e 417 menores, rapazes e meninas, de mais de 12 anos. A fábrica foi fechada 

em 1965. Trata-se de uma típica relação simbiótica nos moldes “cidade” 

[bairro]-empresa (PIQUET, 1998). 

Por ser referência para os bairros sob sua área de influência direta e 

testemunho de uma importante época do desenvolvimento socioeconômico da 

cidade do Rio de Janeiro, a Companhia de Tecidos Confiança Industrial teve 

suas edificações tombadas e a área de entorno composta pelas vilas operárias 

preservadas pelo Decreto N° 11704/1992, tornando assim “área de proteção ao 

patrimônio cultural”. 
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Figura 1: Localização do Bairro de Vila Isabel 

Fonte: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_bairro.htm 

Acesso em: 09 de junho de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_bairro.htm
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Figura 2: Bairro de Vila Isabel, Rio de Janeiro – RJ 

Fonte: 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/mapasefotos/imagem_vila_isabel.jpg. 

Acesso em: 09 de junho de 2015. 

 

A primeira figura apresenta a localização do bairro de Vila Isabel na 

cidade do Rio de Janeiro, que pertence à Zona Norte, no qual a partir do mapa 

é possível observar a sua proximidade com a área central da cidade. 

A figura a seguir tem por objetivo mostrar a demarcação do bairro, de 

forma que se pode observar ao norte uma área de vegetação onde se encontra 

o Morro dos Macacos, comunidade que está implantada na serra do Engenho 

Novo, que divide o bairro de Vila Isabel de outros bairros vizinhos, como o 

Méier e o Engenho Novo.  Mais ao sul da figura podemos observar o prédio da 

antiga Fábrica Confiança Industrial, bem destacado ao lado esquerdo.  

 

 

 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/mapasefotos/imagem_vila_isabel.jpg
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Figura 3: Localização das Vilas Operárias da Fábrica Confiança  

Fonte: Google Maps 2008 (“Modernidade, mas nem tanto: o caso da vila operária da 

fábrica confiança”, Rio de Janeiro, séculos XIX e XX, STANCHI, Roberto Pontes) 

 

1.2 O surgimento do bairro de Vila Isabel 

 

A área que correspondente hoje ao bairro de Vila Isabel foi habitada 

primeiramente por índios tamoios, ocupada pelos jesuítas no século XVI e 

recebeu o nome de Fazenda do Macaco. No entanto, quando a Companhia de 

Jesus foi expulsa do Brasil, em 1759, pelo Marquês de Pombal, a Fazenda do 

Macaco foi confiscada e passou a pertencer a Coroa Portuguesa. Por possuir 

uma área muito extensa teve sua maior parte arrendada aos portugueses 

Manuel de Araújo, Leonor Fonseca e João Gomes, mas com a suspensão dos 

arrendamentos, a Fazenda do Macaco se tornou em seguida abandonada, e a 

partir de 1761 foi sendo aos poucos um local para passeios e caçadas. 

Segundo Aragão (1997, p. 11), “D. Pedro I, amante da natureza, 

frequentemente fazia seus passeios a cavalo e caçava naquelas terras onde, 

dizia ele, recuperava suas energias”. 
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Em 1822, com a proclamação da Independência do Brasil, a Fazenda do 

Macaco foi incorporada ao patrimônio do Império Brasileiro. Em 1826, D. Pedro 

I ficou viúvo, e veio a se casar pouco tempo depois com sua segunda esposa, 

D. Amélia de Leuchtenberg, também conhecida como a Duquesa de Bragança. 

O casamento realizou-se por procuração, e entre os inúmeros presentes de 

núpcias estava a propriedade da Fazenda do Macaco. Com a partida da 

Duquesa de Bragança para a Europa em companhia do seu marido, em 1830, 

e posterior morte de D. Pedro I em 1834, a Fazenda novamente ficou 

abandonada. Por se tratar de uma área rica em cursos de água e sujeita a 

inundações houve pouco interesse durante muitos anos, mas somente com a 

retificação executada no rio Joana, de forma a diminuir as enchentes, é que  

houve o estimulo para a ocupação das áreas da Fazenda.  

O empresário João Batista Vianna Drummond, posteriormente obtendo o 

título de Barão de Drummond, avistando as possibilidades da região solicitou 

ao Ministro do Império, Conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira, uma 

autorização para instalar uma linha ferro carril que ligava o centro da cidade à 

Fazenda do Macaco, com a autorização concedida, o Barão de Drummond 

propôs então à Corte Portuguesa a compra da Fazenda, com o intuito de 

projetar nela um novo bairro, o que aconteceu em 3 de janeiro de 1872, quando 

finalmente ele adquiriu as terras correspondentes à Fazenda do Macaco. 

Poucos meses depois, em 25 de setembro, vendeu sua sexta parte a Zeferino 

de Oliveira e Silva (ARAGÃO, 1997, pp. 12-18). Juntos, os dois fundaram, em 

novembro do ano seguinte, a Companhia Arquitetônica, e deram início a um 

grande empreendimento de urbanização da Fazenda do Macaco. Assim, “em 2 

de fevereiro de 1874, a Companhia Arquitetônica vendeu 27 lotes de terrenos”; 

“neste ano começaram as 99 edificações e apareceram as primeiras casas de 

comércio no bairro de Vila Isabel” (SANTOS, 1934 apud ROCHA, 1986, p. 32). 

O período compreendido entre os anos de 1890 a 1915 corresponde ao 

momento de maior abertura das ruas e divisão das terras na área do antigo 

distrito do Grande Andaray, que abrigava a Fazenda do Macaco, entre outros 

bairros da região, que após foram denominados Andaraí, Grajaú, Vila Isabel e 

parte da Tijuca. É importante destacar, que Vila Isabel é um bairro que se 

desenvolveu a partir das atividades fabris, tendo como principal 

empreendimento a Companhia de Fiação e Tecidos Confiança Industrial. 
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1.2.1 A Companhia de Fiação e Tecidos Confiança Industrial 

 

A Companhia de Fiação e Tecidos Confiança Industrial foi construída em 

1885 nas terras do Comendador Zenha, sem dúvidas se tornando um dos 

maiores investimentos para o bairro. A fábrica foi uma das mais antigas da 

cidade e teve duas expansões após sua inauguração, a primeira em 1898, e a 

segunda em 1911, tendo a sua frente Manoel Salgado Zenha e Francisco 

Tavares Bastos (GASPAR, 2003). 

Durante muitos anos a energia necessária para o funcionamento das 

atividades da Fábrica Confiança era fornecida pelas águas do Rio Joana, no 

qual movimentava suas caldeiras para a produção. A coleta das águas era feita 

de um açude construído onde é, hoje, a Rua Artidoro da Costa. Em 1894, com 

o aumento da capacidade de produção da fábrica, foi construído um novo 

açude, maior do que o anterior, no local onde é, atualmente, é a Rua Piza e 

Almeida. Somente anos depois, a fábrica foi se modernizando, passando a 

trabalhar com a energia elétrica. Em 1885, a Fábrica Confiança funcionava com 

400 teares; em 1894 foi acrescentada uma quantidade considerável de novos 

teares. Em 1905, a Fábrica Confiança já comportava um número bem superior 

ao do ano de sua inauguração, tornando-se a primeira no Brasil a trabalhar 

com 1.600 teares (ARAGÃO, 1997). Além disso, em 1903, já possuía uma 

escola para os filhos de seus trabalhadores (Aragão 1997; Gerson 2000) e, 

desde a última década do século XIX, duas das suas nove vilas operárias (Vila 

Maxwell e Vila Senador Soares). 

O terreno que correspondia à antiga Chácara Maxwell foi dividido, dando 

origem ao loteamento denominado Aldeia Campista, e por isso a Fábrica 

Confiança ocupava grande parte da Rua Maxwell, tornando-se rapidamente 

uma das mais importantes da cidade, com um alto nível de produção, 

possibilitando a seus funcionários e diretores moradia em suas vilas operárias, 

próximas ao local de trabalho (GUIMARÃES, 2000). No período de 1927/1929, 

em consequência da recessão na Bolsa de Nova York, a fábrica entrou em um 

momento de crise, onde as vendas caíram, muitos operários foram demitidos, e 

a sua falência foi decretada em 1930. Contudo, segundo Guimarães (2000, p. 

29), a família Menezes, em 1933, vinda de Recife e tendo como diretor o 

presidente Sr. Joaquim Lacerda de Menezes, passou a dirigir a fábrica, 
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trazendo de Pernambuco muitos funcionários, assim retomando suas 

atividades e a tornando uma das mais importantes do país. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, a fábrica Confiança Industrial foi a 

única fornecedora de tecidos para a confecção de uniformes das Forças 

Armadas do Brasil, e foi nessa época sob a administração do Sr. Menezes, seu 

melhor período, com lucros abundantes. Porém, após o encerramento da 

guerra os lucros voltaram a cair, e, devido ao falecimento do Sr. Menezes, 

diretor-presidente da fábrica, um novo período de decadência se instalou. Em 

1964, a fábrica foi comprada pelo o grupo paulista J. J. Abdala, que não 

conseguiu reerguê-la. Após 85 anos de funcionamento, a fábrica deixou de 

operar definitivamente, deixando diversos trabalhadores desempregados e uma 

enorme saudade no bairro.  

A fábrica construiu duas chaminés, a primeira em 1878 que, 

infelizmente, rachou tendo que ser demolida. A segunda foi construída em 

1894, com sua forma arredondada, permanece até hoje como monumento 

histórico do bairro. O prédio da antiga Companhia de Fiação e Tecidos 

Confiança Industrial, onde atualmente funciona o supermercado Extra-

Boulevard, foi durante 85 anos uma grande referência para o bairro de Vila 

Isabel, sendo considerado até hoje um dos maiores símbolos da região.  

Cabe ressaltar mais uma vez a importância que a construção da antiga 

Fábrica Confiança teve para o bairro, foi sem dúvida um grande 

empreendimento que marcou a vida de Vila Isabel, de forma que o seu entorno 

foi todo caracterizado pelas vilas operárias que contribuíram bastante para a 

formação do bairro. As casas padronizadas, até hoje de pé e revitalizadas pela 

Prefeitura, têm um caráter histórico e representam um marco no 

desenvolvimento urbano do Rio. 

 

1.2.2 As vilas operárias da fábrica confiança 

 

O processo de industrialização que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro 

ao final do século XIX é caracterizado pela manutenção das antigas formas de 

relação social. O desenvolvimento de uma nova classe empresarial, que se 

dedicou à obtenção de lucros a partir de uma ideologia baseada no progresso 

individualista, foi determinante não só para a implantação dos novos meios de 
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produção, mas também para novas formas de controle sobre a força de 

trabalho. Entre elas a sua ordenação e organização em vilas operárias, com 

moradias concedidas de modo a reproduzir internamente, também na célula 

familiar do operário, a ordem e o controle que regiam o sistema fabril e que, em 

última instância, asseguravam sua produtividade.   

A construção dessas vilas operárias está inserida no quadro vivenciado 

na cidade do Rio de Janeiro no final do século XIX, que trata do processo de 

substituição das moradias insalubres pelas chamadas moradias higiênicas, e 

pela política empresarial de construção de casas objetivando o controle físico, 

moral, higiênico, e também o lucro, através dos aluguéis a seus funcionários. 

De acordo com o levantamento feito por Guimarães (2000), a Companhia de 

Saneamento do Rio de Janeiro, após ter sido incorporada pelo Engenheiro 

Arthur Sauer, conseguiu o direito de construir 3000 casas para operários. A 

Companhia de Saneamento foi a responsável pela construção das vilas 

operárias da Fábrica Confiança e sua obra iniciou-se em 1889, tendo sido a 

primeira etapa concluída em 1892, chegando a alojar mais de mil pessoas. 

Estas residências estão distribuídas por um conjunto de nove vilas e são 

compostas em sua maioria de duas salas, dois quartos, banheiro, cozinha e 

área de serviços, podendo ser de um ou dois pavimentos (GUIMARÃES, 2000). 

Com a reabertura da fábrica de tecidos Confiança, efetuada por seu novo 

proprietário, Sr. Antonio Lacerda de Menezes no ano de 1933, uma vez mais a 

necessidade de obtenção de mão de obra fez com que uma grande leva de 

migrantes, composta principalmente de pernambucanos, conterrâneos de seu 

novo patrão, viesse a se juntar àqueles remanescentes do período anterior de 

funcionamento, que durou até 1930. Este grupo de migrantes vinha 

diretamente de sua terra, já com promessa de emprego e moradia, mesmo que 

para isso tivesse que dividir uma mesma casa com outra família, caso bastante 

comum, no espaço da Vila Operária Confiança. 

 

1.3 A geografia das vilas operárias 

 

Tendo sido o primeiro bairro planejado da cidade do Rio de Janeiro, Vila 

Isabel possuía uma dualidade no que se refere à característica da sua 
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população: de um lado a classe média alta, do outro, um bairro constituído 

pelos trabalhadores da antiga Fábrica Confiança Industrial e suas Vilas 

Operárias, algo típico deste tipo de estruturação urbana (PIQUET, 1998).  De 

uma forma geral, as vilas foram construídas para aproveitar as vantagens 

fiscais e os privilégios que o governo imperial oferecia, desde 1882, com o 

objetivo de eliminar os cortiços e estalagens considerados insalubres. As 

empresas que construíssem “casas higiênicas” para seus operários receberiam 

o benefício, além de constituir uma forma de controle fora do espaço fabril.  

As vilas operárias se mostram presentes até hoje no meio urbano 

brasileiro, pois elas constituem um aspecto de um processo mais amplo de 

construção de habitações (BLAY, 1985). Andando por alguns bairros da cidade 

do Rio de Janeiro, podemos nos deparar com a presença dessas vilas, que de 

acordo com Blay (1885, p.7), são “conjuntos de casas construídas no interior 

de um terreno”. Descrição no qual corresponde ao modelo mais comum de 

vilas, ainda que haja muitas variações, pois há vários tipos de vilas, 

comportando todos os tamanhos e de uma grande variedade em sua 

estruturação interna, podendo admitir modelos desde uma rua, ou até várias 

ruas, jardins, quadra de esportes e outros espaços de uso coletivo.  

O surgimento dessas vilas no Brasil se dá a partir da última década do 

século XIX, quando desponta, ainda que em espaços específicos, o processo 

de urbanização, aliado a concentração de população na cidade ao 

desenvolvimento da emergente produção industrial, criando um novo mercado 

de trabalho e, consequentemente, de produção e de consumo. O mercado 

imobiliário passou a ser atraente forma de reprodução do capital, com altas 

taxas de lucro. Os investidores se multiplicam na produção de casas para 

aluguel. As estas iniciativas individuais começaram a se juntar outras formas 

“mutuas”, isto é, companhias de capital aberto que reúnem acionistas a fim de 

investir na construção de casas para aluguel e que muitas vezes se constroem 

na forma de vilas. Para Blay (1980), as vilas operárias foram como um recurso 

necessário ao “contexto da emergente industrialização nacional”, realçando o 

caráter “instrumental” desse tipo de moradia: 

 

 “Como solução proposta pela classe empresarial ela sempre 
visou, em todos os momentos, garantir um suprimento de força 
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de trabalho, controlar níveis salariais e dominar movimentos 
políticos. Em consequência, a habitação foi um meio, na 
relação patrões-empregados, que permitiu uma atuação em 
dois níveis: serviu para pressionar o comportamento social do 
emergente operariado urbano e influiu no processo de 
acumulação de capital a ser investido na indústria e na 
reprodução ampliada do capital, permitindo que certos 
empresários construíssem verdadeiros impérios.” (Blay, op. cit, 
p. 144) 
 
 

Dentro do processo de construção das vilas, o modelo que emerge em 

Vila Isabel tende diferenciar-se de outro processo destinado à produção de 

vilas operárias.  “A diferença essencial que distingue as vilas operárias reside 

no fato de que elas são propriedade das próprias indústrias empregadoras e se 

destinam basicamente ao uso da força de trabalho ligada à empresa” (BLAY, 

1985, p.11). Originariamente estas vilas são construídas pelas próprias 

indústrias ou são compradas já prontas. Esse tipo de moradia se constituía em 

um mecanismo através do qual a ordem social burguesa iria redefinir a 

apropriação do espaço, tencionando nele a forma como ela estava estruturada. 

A construção de vilas operárias trata-se de uma das estratégias de redefinição 

do espaço urbano, em muitas ocasiões cobertas pelo discurso sanitarista da 

época como a autora analisa: 

 

“...vamos chamar de vilas operárias aqueles conjuntos de 
casas contíguas, construídas ou compradas já prontas pelas 
fábricas e que se destinavam ao uso de seus empregados 
mediante aluguel e comodato. Deixemos de lado outros tipos 
de vilas... para nos determos naquelas que nos parecem ser o 
embrião das demais e que delimitaram a porção do espaço da 
cidade destinada à camada trabalhadora urbana” (BLAY, op. 
cit., p. 145) 
 
 

Na relação entre o dono da fábrica e o operário é preciso lembrar que de 

certo modo em sua totalidade, as relações de produção são as que formam o 

que se chama de relações sociais, ou, a sociedade. As vilas operárias são 

construídas para reduzir o custo de reprodução da força de trabalho.  Essa 

forma de moradia constituía-se em um mecanismo através do qual a ordem 

social capitalista redefiniria a apropriação do espaço, projetando nele a forma 

como ela estava estruturada (ver, entre outros, David Harvey, 1996).  
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O Estado foi um agente presente na construção das vilas operárias, isso 

porque houve um grande incentivo como forma de combater a apropriação 

desordenada do espaço urbano, levando em consideração que a cidade do Rio 

de Janeiro já vinha sofrendo problemas no que se refere à habitação popular, 

com a superlotação dos cortiços nas áreas centrais da cidade. A partir da 

década de 1850 o Governo Imperial já vinha estudando a possibilidade de 

subsidiar o capital, ou seja, isentar de impostos as empresas que se 

dispusessem a construir habitações higiênicas para o povo. Isso só veio a se 

concretizar em 1875, com o Decreto 268, e logo a seguir o Decreto Legislativo 

3.151, de 9-12-1882, que isentava de impostos aduaneiros e concedia outros 

benefícios alfandegários para aqueles que construíssem casas populares 

higiênicas.  

Incentivados então pelo Estado, que passava a subsidiar a empresa 

privada, diversos interessados apresentaram-se, e tendo assim vários deles 

obtido as concessões para a construção desse tipo de moradia. Contudo, até 

1895, apenas uma pequena parte tinha de fato construído as “vilas operárias”. 

Nota-se que a solução encontrada pelo Governo a partir dessa aliança entre 

Estado e Capital, não foi eficaz por completo, uma vez que as habitações 

continuavam a ser coletivas, mas agora “higiênicas”. Diferentemente dos 

cortiços, as vilas operárias podiam ser facilmente controláveis, já que 

pertenciam aos donos burgueses das fábricas que faziam parte desse 

complexo, além de haver um regulamento próprio por cada uma delas 

(ABREU, 2003). 

Levando para um contexto mais histórico, foi uma conjuntura de fatores 

que levaram a construção desse tipo de habitação popular, entre eles:  

 

“a abolição do tráfico e posteriormente abolição da escravidão, 
o crescimento do comércio de exportação e importação, o 
emprego do assalariamento, a multiplicação do sistema 
bancário e o estabelecimento de uma nova infraestrutura de 
serviços urbanos criaram as condições necessárias para o 
investimento industrial, ocorrendo já no século XIX o primeiro 
surto manufatureiro na cidade do Rio de Janeiro, e sua gradual 
passagem para a indústria fabril.” (STANCHI, 2008 – p. 46-47) 
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No caso do Rio de Janeiro, a trajetória da transformação dos espaços 

urbanos foi um processo social muito complexo. As primeiras vilas operárias 

começaram a surgir no período da transição do escravismo para o capitalismo. 

Até a Reforma Passos a questão da habitação popular era colocada sempre 

em termos de “controle”. Esse “controle” ia desde as epidemias, até o controle 

da produtividade do trabalhador e do movimento operário. As habitações 

coletivas passaram a ser culpadas pela insalubridade e por isso, foram 

condenadas ao desaparecimento, sendo substituídas sempre que possível por 

habitações higiênicas. Assim destacando-se o papel do agente social 

importante no combate a essas habitações coletivas: o Estado, que atuava 

através da normatização e do controle da construção e das normas higiênicas. 

Esse controle era assegurado e baseado na forma da habitação, que no caso 

deveria ser a vila operária, com suas “casas higiênicas”, tendo proximidade ao 

local de trabalho e conduzido sobre um estatuto com normas e regras. Essas 

mudanças aceleraram o processo de hierarquia entre “patrão-empregado” na 

cidade, efetivando de vez a forma de controle da força de trabalho, função 

específica do capitalismo. A partir da última década do século é que se começa 

a construção de vilas operárias, e em 1895, das casas da Fabrica Confiança 

(Vila Isabel, RJ). 

Entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX tivemos 

um momento de apogeu do modelo “fábrica com vila operária”; segundo Keller 

(2006), o “complexo fábrica com vila operária” se caracterizava como um 

complexo fabril e sociocultural, no qual se desvendava a cultura operária. A 

hierarquização da fábrica acaba se sobrepondo e organizando a vida dentro do 

complexo fabril, direcionando as relações entre o mundo da fábrica (espaço de 

produção) e o mundo da vila operária (espaço de reprodução).  

Ainda de acordo com Keller (2006), a vivência e as formas culturais do 

operário têxtil, se caracterizam a partir do momento da sua inserção no 

complexo fabril da seguinte forma: 

 

1º. Em um complexo fabril: como uma forma particular de 

produção capitalista na qual as vilas operárias surgem como 

solução para o problema habitacional da força de trabalho, 
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assim como uma forma de o patronato industrial exercer 

controle sobre a classe trabalhadora. 

2º. Em um complexo sociocultural: expressão das relações 

sociais que se estabelecem entre os membros da classe 

operária e entre a classe operária e o patronato fabril, seja no 

espaço da fábrica (organização da produção), seja no espaço 

da moradia (vila operária). O operário têxtil, além de ser 

empregado, é simultaneamente inquilino do imóvel que 

pertence a fábrica e usuário da rede de serviços (armazém, 

armarinho, posto de saúde, farmácia, escola, clube social, 

capela) que funciona dentro do complexo fabril, transformando 

o que seria uma simples relação patrão-empregado em um 

relacionamento complexo. (KELLER, 2006, p. 3-4) 

 

As vilas operárias excediam sua função de apenas abrigar os operários, 

juntamente com as fábricas, elas formavam um complexo socioeconômico, 

cultural e politico. Esses complexos começaram a ser implantados nas últimas 

décadas do século XIX, com o momento de ápice na primeira metade do 

século XX, e persistiram até as décadas de 1960-70, quando se apresentam os 

primeiros sinais de declínio do sistema fabril. 

Ao mesmo tempo em que as vilas operárias apresentavam benefícios 

sociais para o operário, com suas casas e rede de serviços, tais como, capela, 

escola, armazém, clube social, farmácia, entre outros, elas também eram 

constituídas de elementos legitimadores da dominação dos donos das fábricas 

fabril. Porém, mesmo diante de uma forte poder controlador realizado pelo 

patronato fabril, os operários se apropriavam destes serviços e aparatos 

institucionais, atribuindo assim valor e significado às relações e ao modo de 

vida construído cotidianamente dentro desses complexos (KELLER, 2006). 

 

 

 

 



17 
 

CAPÍTULO 2: 

 

AS VILAS OPERÁRIAS DE VILA ISABEL NA CONTEMPORANEIDADE: 

MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS NO ESPAÇO URBANO 

 

A partir do exposto no primeiro capitulo, nosso objetivo é realizar a 

análise da realidade atual das vilas operárias da antiga Fábrica Confiança 

Industrial (Vila Isabel – Rio de Janeiro). Neste sentido, o esforço central se 

concentrará no cenário contemporâneo no que se refere à funcionalidade das 

instalações do complexo fabril e seus reflexos no espaço urbano do bairro de 

Vila Isabel. 

 

2.1 Os dias atuais do complexo fabril 

 

Atualmente, nas instalações da antiga Fábrica Confiança Industrial, 

funciona uma loja da rede de supermercados Extra, o Extra Boulevard1. Se a 

fábrica tornou-se uma rugosidade – ainda que uma nova função (SANTOS, 

2002) – o entorno formado pelas antigas vilas operárias permanecem muito 

semelhantes à estrutura física inicial. Isso devido a Lei nº 2.038 de 19/11/93 

que decretou essa região como “Área de Proteção do Ambiente Cultural” 

levando ao tombamento o prédio remanescente do Conjunto Fabril, as 

fachadas, a cobertura, seus elementos estruturais restantes da fábrica, e sua 

chaminé.  

                                                           
1 A rede Extra de supermercados é uma rede varejista que pertence a uma das bandeiras do Grupo Pão 
de Açúcar. O Extra “nasceu” da necessidade que o Grupo Pão de Açúcar tinha de modernizar sua rede 
de hipermercados, no qual em 1990 foi construída em Campinas a primeira loja com o nome Extra, e foi 
a partir daí, que a marca conquistou o Brasil. No interior do supermercado que hoje ocupa as instalações 
da antiga fábrica também funciona uma loja de materiais de construção, a “C&C Casa e Construção” e 
outra loja de móveis, o “Rio Decor” que ocupa o andar superior do prédio.  
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Figura 4: Prédio da antiga Fábrica Confiança Industrial; hoje, sede do supermercado 

Extra Boulevard 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo realizado em 31 de maio de 2016. 

 

Entretanto, nem sempre foi assim, pois a condição de moradia tornou-se 

um foco de luta para esses operários durante muitos anos após o fechamento 

da fábrica. Segundo o relato de alguns que ainda hoje residem nessas casas, 

após o fechamento definitivo da fábrica em 1964 foi permitido à permanência 

dos mesmos nas casas das vilas operárias, porém, mediante ao pagamento do 

aluguel para um representante do “suposto” dono, o Sr. Ruy de Carvalho 

Pinho, advogado no qual representava a Agro Imobiliária Primavera S.A, que 

alegava na época ser a dona dos imóveis e possuir todos os registros de 

propriedade dessas casas. Essa situação, de acordo com os moradores, durou 

mais de 25 anos; além do aluguel, eles também pagavam o IPTU, mas ambos 

os pagamentos duraram somente até a criação da associação de moradores 

(Amavoc), pois foi quando esses moradores começaram a se organizar 

efetivamente e a partir de então a Amavoc orientou que todos não mais 

pagassem qualquer tipo de aluguel ou taxa referente ao imóvel, alegando que o 
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pagamento era indevido, uma vez que os imóveis não possuíam o nome de 

seus respectivos moradores. 

A criação da associação de moradores, a Amavoc (Associação de 

Moradores da Antiga Vila Operária Confiança), se deu muitos anos depois, 

mais exatamente em 1984, e foi a partir desse novo contexto e diante das 

iniciativas tomadas pelos julgados “donos” dos imóveis das vilas operárias – 

tais como o uso de documentos falsos, cobranças indevidas de aluguéis e até 

mesmo o uso da força bruta e truculência –, que eles viram a importância em 

se unir e realizar reuniões para que juntos pudessem se fortalecer mediante as 

várias medidas que estavam sendo colocadas em prática para a retirada dos 

mesmos de suas casas.  

Em 1992, um decreto municipal transformava o complexo em área de 

proteção do ambiente cultural, com o aval do Conselho Municipal de Proteção 

do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro. Porém, era necessário que esse 

decreto virasse lei e então a luta continuou, até que em 1993 se conseguiu 

atingir um de seus objetivos, que, como mencionado acima, foi o ano em que a 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro decretou em lei o tombamento da 

fábrica e seu entorno como Área de Proteção do Ambiente Cultural.  

A luta teve seu principal objetivo alcançado – no caso, o tombamento do 

complexo arquitetônico da antiga Fábrica de Fiação e Tecido Confiança –, que 

se fez necessário diante dos fatos de instabilidade referente à permanência dos 

antigos operários em suas casas, pois desde o fechamento da fábrica eles 

vinham sofrendo com a instabilidade de não ter provas para continuar a lutar e 

permanecer com o direito de morar em suas casas. Afinal, além de supostos 

donos, ordem de despejos, demolição de algumas casas para a venda de 

terrenos em posse ainda da Agro Imobiliária e as transformações urbanas que 

começaram a se intensificar no bairro, como o caso da abertura da Rua 

Maxwell, com a demolição de parte de uma das vilas operárias e do antigo 

Clube Confiança para a canalização do rio Joana, referente ao melhoramento 

das enchentes nessa região.  

Perante a esse novo cenário das lutas pela preservação do espaço, os 

antigos moradores – aqueles que por serem ex-operários passaram a ter direito 

de moradia nas casas das vilas operárias – tiveram no tombamento um 

mecanismo de segurança de sua permanência, pelo fato dos imóveis citados 
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na lei não poderem ser demolidos ou vendidos; entretanto, ainda assim, com a 

falta de comprovação e documentos que de fato pudessem exigir direitos de 

posse das casas e com a mudança de moradores para outros locais, algumas 

casas que estavam vazias foram invadidas e tomadas por pessoas vindas de 

outras regiões.  

No que se refere à legalização dos imóveis, quando a lei entrou em 

vigência, houve um sorteio realizado pela gestão municipal da época para 

obtenção de títulos de propriedade e pouquíssimas casas obtiveram esse 

documento – entre elas, algo que não chega a surpreender, a do presidente e 

vice da Amavoc na ocasião. Em termos legais a situação que encontramos 

hoje é que muitos moradores não possuem nenhum registro de posse, seja 

título de propriedade ou registro por usucapião, mas apenas certidões 

registradas em cartório que não possuem valor legal e o IPTU no qual poucos 

ainda se dispõem a pagar, além das contas de água e luz em seus respectivos 

nomes.  

Há um processo que caminha na justiça a muitos anos onde alguns 

moradores entraram com um pedido para obter a certidão de registro por 

usucapião, que de um modo geral é o direito que o indivíduo adquire em 

relação à posse de um bem móvel ou imóvel em decorrência da utilização do 

bem por determinado tempo, contínuo e incontestadamente, de algumas casas 

das vilas operárias, conflitante a “suposta” proprietária Agro Imobiliária 

Primavera S.A.. Este processo se estende até os dias atuais, quando 

recentemente em uma última instância foi concedido pela primeira vez a um 

morador o registro por usucapião e assim o direito da casa de possuir escritura, 

uma segurança diante da instabilidade em que vivem a maioria desses 

moradores. A grande parte dessas pessoas é de classe média baixa, o que 

dificulta correr atrás dos seus direitos, de forma que dificilmente conseguiriam 

arcar com despesas de advogados, de autenticação de papéis, entre outros, 

além da falta de entendimento sobre essa questão de legalização do imóvel. 

Com isso, ainda persiste o medo em viver com essa volubilidade de que 

alguém mais cedo ou mais tarde entre com uma ação de posse ou de despejo 

e a luta seja necessária mais uma vez.  

A luta foi imprescindível e baseada principalmente na memória afetiva 

dos operários com a antiga fábrica. A intenção de lutar pelo tombamento da 
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área não foi somente de garantir a permanência de moradia nessas casas, mas 

também de preservar a história do processo de formação da classe operária 

carioca e da implantação da indústria têxtil no Brasil.  

Hoje residem nessas casas uma pequena parcela de pessoas que 

realmente tem relação com a fábrica, com o passar dos anos muitos foram 

falecendo e presentemente a maior parte dos moradores são de invasores, de 

forma que muitas das casas são divididas e alugadas, chegando a residir três 

famílias em apenas um imóvel. Mesmo estando em lei que não pode haver 

compra e venda, há muitas pessoas que por serem idosas, andam se 

desfazendo dos imóveis e anunciando em imobiliárias, fato esse que é mais 

recente. 

A seguir, apresentamos algumas imagens das antigas instalações do 

complexo fábrica-vilas operárias na atualidade: 

 

 

Figura 5: Antigo Palacete do Barão de Drummond, após a inauguração da fábrica 

virou o escritório da mesma 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo realizado em 31 de maio de 2016. 
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Figura 6: Vila operária na Rua Souza Franco 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo realizado em 31 de maio de 2016. 

 

Figura 7: Vila operária na Rua Artidoro da Costa 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo realizado em 31 de maio de 2016. 
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Figura 8: Vila operária na Rua Artidoro da Costa – Perspectiva alternativa 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo realizado em 31 de maio de 2016. 

 

 

 

Figura 9: Vila operária na Rua Maxwell 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo realizado em 31 de maio de 2016. 
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Figura 10: Vila operária na Rua Araújo Lima 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo realizado em 31 de maio de 2016. 

 

 

 

Figura 11: Vila operária na Rua Silva Teles 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo realizado em 31 de maio de 2016. 
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A partir das imagens podemos observar as vilas operárias e o prédio 

onde funcionava a antiga fábrica Confiança Industrial, no qual possui 

instalações bem preservadas devido à reforma recente feita pela Prefeitura em 

2013. Observa-se a beleza arquitetônica mantida nas casas das vilas 

operárias, com suas portas e janelas em maioria da cor verde e suas paredes 

da cor amarela, padronizando as características dos imóveis. Porém, nas 

entrevistas realizadas, foi possível saber que antigamente na época em que 

foram construídas, até o período da lei do tombamento entrar em vigência, as 

portas e janelas eram da cor marrom e as paredes de cor bege, quesito 

questionado pelos moradores nas reuniões da AMAVOC, pois na lei consta que 

ficou estabelecida a mudança de cor e de acordo com os moradores, 

descaracterizando o padrão em que as casas das vilas operárias foram 

construídas.   

Poderá ser observado nas imagens mais adiante os novos usos dos 

velhos espaços de alguns imóveis pertencentes a essa Área de Proteção do 

Ambiente Cultural, como é o caso do palacete do Barão de Drummond, onde 

hoje funciona uma escola de música do Instituto Pão de Açúcar, que atende 

gratuitamente crianças e adolescentes em seu projeto. Também poderá se 

observar o uso dado ao prédio da antiga creche da fábrica Confiança Industrial, 

no qual o espaço hoje é utilizado como depósito de materiais de reciclagem. 

Mesmo diante desses novos usos, é possível dizer que as imagens remontam 

a história do lugar.  

É justamente por meio de um rico diálogo com a Sr.ª Maria Tereza – 

como veremos no próximo item do trabalho – que reforçaremos a aproximação 

entre os moradores e o espaço que habitam. 

 

2.2 Memórias e o sentimento de pertencimento ao lugar 

 

Os moradores mais antigos – “memória-viva” da antiga fábrica, na 

condição de filhos e netos de operários e que pertenceram a esse importante 

momento da história de Vila Isabel – ainda que em minoria, apresenta imensa 

satisfação em relembrar com orgulho e saudade o tempo em que trabalhavam 

na Fábrica Confiança e da rotina no Complexo Fabril. Em campo, foram 
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realizadas entrevistas indiretas, relatos acerca da dinâmica urbana do bairro na 

época do funcionamento da fábrica, em comparação a condição atual. O 

sentimento de pertencimento e a alegria da vida operária eles carregam até os 

dias de hoje e se sentem realizados ao serem procurados para narrar suas 

respectivas histórias. Como é o caso da Dona Maria Tereza da Rocha, de 72 

anos, ex-operária e filha de operários que descreve com muito apresso todos 

os anos de sua vida vivida no bairro e dentro da vila operária : 

 

“A fábrica Confiança foi uma mãe para nós, foi muita benção na 

vida da gente, isso aqui era verdadeiramente uma família, eu 

sou filha de operários, meus pais, meus tios trabalhavam na 

fábrica, a minha família veio de Magé quando houve a fundação 

da fábrica, eu nasci dentro da vila operária, eu e meus irmãos, 

num total de três, isso aqui era muito bom...” (Dona Maria Tereza 

Rocha, 72 anos, em entrevista realizada em 31/05/2016) 

Ao narrar sua trajetória, Dona Maria Tereza faz questão de lembrar toda 

a assistência dada pela Fábrica Confiança a seus trabalhadores:  

“... Essas casas não eram isso que a gente vê hoje não, as 

casas eram todas pintadas porque faziam assim, tinha os 

funcionários da fábrica que consertavam (pintor, pedreiro...), o 

operário escrevia o que estava precisando, dava o nome e eles 

mandavam uma pessoa vir pra ver se verdadeiramente estava 

precisando, naquele tempo até acreditavam, então nós tínhamos 

sempre a conservação na casa, nós não tínhamos esse 

problema de telhado que nós temos hoje, não tinha mesmo. Isso 

aqui era maravilhoso”. (Dona Maria Tereza Rocha, 72 anos, em 

entrevista realizada em 31/05/2016) 

 

Na entrevista ela também contou que as vilas operárias ainda 

permanecem as mesmas, a única que foi demolida foi a da Rua Maxwell, como 

mencionada anteriormente, por causa da abertura e canalização do rio Joana, 

e que as pessoas que nelas residiam foram levadas para a Cidade de Deus, na 

zona oeste do Rio de Janeiro. 
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Figura 12: Dona Maria Tereza da Rocha, 72 anos, ex-operária da Fábrica 

Confiança Industrial, ainda reside na Vila Operária 

Fonte: Acervo da autora. Registro realizado em 31 de maio de 2016. 

 

Vale ressaltar: Dona Maria Tereza morou em mais de uma residência 

nas vilas operárias em busca de maior espaço e conforto, devido ao casamento 

e ao nascimento dos filhos. Todavia, na residência atual, ela é moradora há 37 

anos ininterruptos. 

Ao relembrar as festas, dona Maria Tereza se emociona e diz:  

 

“Nós tínhamos as festas que eram maravilhosas, o meu pai era 

diretor do Clube Confiança, nós frequentávamos muito, era 

carnaval, era baile, tudo que tínhamos nós íamos uma coisa 

muito família, tinha muito união, a gente ia tranquilo, tinha dia 

de cinema, tudo tinha horário, tinha o futebol. Tinha também as 

festas juninas que aconteciam nas vilas, tinha concurso de 

prêmio de quem tinha a vila mais bonita, mas naquele tempo 

tudo era ajudado pela própria Fábrica, a gente se divertia, e 

cada casa tinha aquela união, onde um fazia o bolo de aipim, 

outro a canjica, e nada era vendido, era tudo dado, 
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compartilhado, era maravilhoso...” (Dona Maria Tereza Rocha, 

72 anos, em entrevista realizada em 31/05/2016) 

 

Naquela época algumas casas tiveram que ser divididas pela direção da 

fábrica para três famílias ou mais, devido ao grande número de operários que 

vieram trabalhar na reabertura da mesma em 1933; nesse segundo momento 

muitas pessoas foram trazidas de outros estados, principalmente do nordeste, 

mas segundo os moradores apesar da diferença de cultura o respeito e a união 

prevaleciam. Havia ainda pessoas que moravam na própria cidade do Rio de 

Janeiro, porém em áreas mais distantes como o subúrbio e que também 

acabavam morando nessas casas, onde o aluguel era descontado diretamente 

do salário. 

No que concerne à rotina fabril, dona Maria Tereza fala que o sentimento 

não era de ser apenas um trabalhador, mas sim operários que vivenciavam 

verdadeiramente o fabril, e isso ia para além da fábrica. Para ela, ser um 

funcionário não era somente a relação empregador-empregado e sim uma 

satisfação: 

 

“Eu trabalhei na fábrica, comecei com 18 anos e só saí quando 

ela fechou em 1964, o que foi uma pena. Eu gostava de 

trabalhar, era muito gostoso, porque nós pegávamos 7 horas e 

saíamos de casa umas 06:50, por aí. A gente entrava e já ia 

pra nossa sessão, trocávamos de roupa e ali trabalhávamos, e 

ai quando dava mais ou menos umas 11 horas a gente vinha 

pra casa almoçar pra voltar meio dia, e eram todos, saía todo 

mundo junto, nós entrávamos pela Rua Pizza de Almeida, 

existia um portão como o da Rua Souza Franco, tinha um 

porteiro que esperava os atrasados para entrar, era bem 

bacana. Da nossa vida de operário, nenhum operário era 

pobrezinho coitado não, quando chegava época de Natal, 

todas os filhos de operários recebiam presentes, eram 

presentes bons, eu não esqueço de uma boneca que eu ganhei 

e a minha prima que o pai dela era bancário, quando viu a 

minha boneca queria uma igual, porque ela dizia que a boneca 

dela parecia uma bruxa, e isso porque ela era filha de bancário 

e eu era filha de operário. Nós éramos bem tratados, muito 

bem tratados. A gente tinha orgulho de ser operário, eu tinha 

orgulho de ser operária, os tecidos da Confiança eram os 

melhores, a gente tinha orgulho de vestir uma roupa que foi 
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feita na Confiança, a gente valorizava...”. (Dona Maria Tereza 

Rocha, 72 anos, em entrevista realizada em 31/05/2016) 

 

O contexto histórico-geográfico nos revela que o modelo “complexo 

fábrica com vila operária” expressa uma forma de controle do patrão sobre o 

operário; à revelia dos ditames econômicos, as relações humanas se 

sobrepõem a simples leituras acerca de mecanismos de controle e poder. É 

possível perceber, seja nas observações de Dona Maria Tereza Rocha, seja 

nos diálogos como cada morador que traz o signo da convivência com os 

tempos áureos da Fábrica Confiança Industrial, que para eles a unidade fabril 

significava para cada um pouco de sua própria vida. Nestes diálogos, nota-se 

que se tratou de uma construção coletiva e não somente um mero emprego, e 

que trabalhar nesta unidade fabril remete a um tempo de muita satisfação. O 

sentimento de aflição e tristeza após a falência da fábrica Confiança Industrial 

foi tomado no complexo fabril. Foi necessário também recorrer às questões 

jurídicas perante a falta de dinheiro para o pagamento de seus operários. O 

grupo entrou pelo sindicato e somente depois de um bom tempo que foram 

pagos os seus salários. 

Dona Tereza também fala que logo em seguida do fechamento da 

fábrica, todos puderam permanecer em suas casas das vilas operárias, depois 

de alguns poucos anos que apareceu um advogado, mencionado 

anteriormente, com carta de despejo para ela e alguns outros moradores, no 

qual a carta dizia que eles eram invasores e solicitando o comparecimento na 

justiça, pois poderiam ser despejados. Diante dessa situação foi imprescindível 

arrumar um meio para provar que além de operária, seus familiares tais como 

pais, tios e primos trabalharam na fábrica, a comprovação veio após a exibição 

das carteiras de trabalho perante a justiça, de forma que naquelas décadas não 

existia os meios tecnológicos e facilitadores de hoje em dia. 

 

“Depois que eu estava casada apareceu um advogado que 

mandou na justiça que eu era invasora, veio pra mim, que eu 

tinha que comparecer na justiça porque eu ia ser despejada, ali 

foi provado, na época não tinha E-mail, tinha que esperar o 

correio, era mais demorado, aí meu pai me enviou de Brasília a 

carteira de trabalho dele e da minha mãe e a minha pra provar 
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que eles trabalhavam na fábrica, e conseguimos provar, isso foi 

mais ou menos entre a década de 70 e 80, mas ganhamos a 

questão, porque eu provei que eu não era invasora, fui nascida 

e criada dentro da vila operária, depois começou a chegar para 

outras pessoas, teve gente que foi despejada, filhos de 

operários que os pais morreram e teve gente que foi 

despejada, foi muito triste, nessa ocasião não existia a 

associação, depois que ela foi criada...”. (Dona Maria Tereza 

Rocha, 72 anos, em entrevista realizada em 31/05/2016) 

 

É possível perceber que há um grande sentimento de pertencimento ao 

lugar por parte desses moradores, principalmente os ex-operários, que 

vivenciaram o momento fabril tão importante para o bairro de Vila Isabel. Até os 

dias de hoje a vida operária é narrada pelos mesmos com muito carinho e 

saudade, acrescentada de um orgulho por ter pertencido à fábrica Confiança 

Industrial. A luta pela resistência em permanecer morando nas casas das vilas 

operárias se faz necessária de forma que é uma maneira de assegurar o direito 

daqueles que ajudaram a construir o que temos hoje e a preservar a memória 

da cultura operária daquela época. 

 

2.3 A relação do complexo fabril e seu entorno 

 

Milton Santos (2002, p. 92) afirma que “o que na paisagem atual, 

representa um tempo do passado, nem sempre é visível como tempo, nem 

sempre é redutível aos sentidos, mas apenas ao conhecimento”. Assim, 

“chamemos rugosidade ao que fica do passado como forma, espaço 

construído, paisagem, o que resta do processo de supressão, acumulação, 

superposição, com que as coisas se substituem e acumulam em todos os 

lugares”. Afinal, prossegue o autor, “as rugosidades se apresentam como 

formas isoladas ou como arranjos. É dessa forma que elas são uma parte 

desse espaço-fator”.  

De forma precisa, Milton Santos (2002, p. 92) aponta que: 

 

Ainda que sem tradução imediata, as rugosidades nos trazem 
os restos de divisões do trabalho já passadas (todas as escalas 
da divisão do trabalho), os restos dos tipos de capital utilizados 
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e suas combinações técnicas e sociais com o trabalho. Em 
cada lugar, pois, o tempo atual se defronta com o tempo passa 
do, cristalizado em formas. Para o tempo atual, os restos do 
passado constituem aquela espécie de ‘escravidão das 
circunstâncias anteriores’ de que falava John Stuart Mill. É 
nesse sentido que falamos da inércia-dinâmica do espaço 
(Santos, 1985). As divisões anteriores do trabalho permitem 
rever as formas herdadas segundo uma lógica que as 
restabelece no momento mesmo de sua produção. As 
rugosidades, vistas individualmente ou nos seus padrões, 
revelam combinações que eram as únicas possíveis em um 
tempo e lugar dados. 

 
 

Pode-se dizer assim que as rugosidades são as ações ao longo da 

história que as sociedades vão produzindo em suas construções do espaço, 

registrando suas atividades, seus costumes, suas tecnologias e suas culturas. 

Algumas dessas construções materiais ainda persistem até os dias atuais e 

carregam consigo toda sua história. Como é o caso do objeto de estudo dessa 

pesquisa, a fábrica Confiança Industrial e as suas vilas operárias, que, com 

base nas estruturas dos prédios antigos, possuem hoje novas, diferentes ou 

não-funções daquelas para as quais foram construídas. As rugosidades podem 

ser percebidas pelas construções lado a lado, como no caso dos prédios, mas 

também podem ser vistas dentro de um mesmo conjunto urbano, como no 

bairro de Vila Isabel, onde há edificações e áreas modernas e casarões e o 

próprio Complexo Fabril, com sua arquitetura inglesa original do século XIX, 

compondo um mesmo espaço urbano. 

Dentro desse contexto é possível observar que com as mudanças 

urbanas ocorridas no bairro e a preservação do complexo fabril, é evidente a 

diferença das edificações ao longo do entorno das construções tombadas. 

Andando pelas ruas próximas as casas das vilas operárias e ao prédio da 

fábrica em si, podemos observar uma grande quantidade de prédios, como a 

Rua Francisco Padre Lana, vizinha a uma das vilas e que se caracteriza como 

uma rua sem saída, composta por prédios e uma praça principal com 

brinquedos destinados para crianças. Segundo o relato de alguns moradores, 

houve um importante momento no que se refere a um dos terrenos pertencente 

a essa rua, houve uma ação na justiça movido pela também Agro Imobiliária, 

suposta dona dos terrenos e das casas das vilas operárias, de forma que duas 

casas foram derrubadas para a construção de um prédio. Este prédio, de 
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acordo com a imobiliária, foi construído sem autorização de venda ou posse do 

terreno, que também pertence a vila operária; de fato não há comprovação, 

mas, de acordo com os moradores apesar dessa ação o prédio permanece lá 

até hoje, colado a uma das vilas operárias. 

 

 

Figura 13: Prédio construído no terreno pertencente a vila operária. No interior 

de uma das vilas operárias da Rua Artidoro da Costa, é possível vê-lo ao fundo.  

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo realizado em 31 de maio de 2016. 

 



33 
 

 

Figura 14: Casa demolida e posteriormente reconstruída tentando seguir o 

mesmo modelo de antigamente 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo realizado em 31 de maio de 2016. 

 

 

Figura 15: Esquina das ruas Artidoro da Costa e Padre Francisco Lanna, com a 

presença de prédios ao lado das vilas operárias 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo realizado em 31 de maio de 2016. 



34 
 

 

Figura 16: Cooperativa de Catadores de Vila Isabel, construída em 1994 após a 

demolição de parte de uma das vilas operárias da Rua Maxwell 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo realizado em 31 de maio de 2016. 

 

 

Figura 17: Prédio onde funcionava a escola da antiga fábrica Confiança; hoje, 

depósito de materiais para reciclagem 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo realizado em 31 de maio de 2016. 
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Figura 18: Praça Luiz Alves – Rei do Frevo, construída em julho de 2003 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo realizado em 31 de maio de 2016. 

 

A última imagem, referente à Praça Luiz Alves, foi construída em 

homenagem ao ex-operário de mesmo nome, conhecido também como “o 

homem do apito”, pois ele era o responsável por tocar o apito da fábrica. Em 

função dessa marcante presença para os moradores do bairro e principalmente 

pros ex-operários, que guardam essa memória com muito carinho – uma vez 

que o soar do apito fazia parte do momento da entrada, do almoço e da saída 

dos operários da fábrica, de forma que era a hora de maior movimento pelas 

ruas do complexo fabril. Anteriormente, o local onde está instalada a praça era 

um terreno vazio devido à demolição de um sobrado no qual residia o Sr. Luiz 

Alves, que pertencia à vila operária e que foi destruído anos antes de se tornar 

área de proteção do ambiente cultural2.  

 

                                                           
2 Essa função veio a se eternizar na música “Três Apitos” de Noel Rosa: “Quando o apito da fábrica de 
tecidos / Vem ferir os meus ouvidos / Eu me lembro de você / Mas você anda / Sem dúvida bem 
zangada / E está interessada / Em fingir que não me vê / Você que atende ao apito / De uma chaminé de 
barro / Por que não atende ao grito tão aflito / Da buzina do meu carro?”. 
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2.4. O processo de verticalização  

 

Podemos observar diante das novas transformações urbanas um novo 

elemento perante o processo de urbanização do bairro, o processo de 

verticalização, tanto no entorno do complexo fabril, quanto no bairro como um 

todo. As vilas operárias são resistentes devido à região ter se tornado Área de 

Proteção do Ambiente Cultural, de forma que é possível observar que a partir 

desse processo os incorporadores vêm se apropriando de casas antigas e 

construindo prédios. Apesar de ter uma arquitetura bonita e conservada, é 

notória também a enorme diferença entre os aspectos visuais das casas das 

vilas operárias e as novas residências e prédios que foram e estão sendo 

construídas ao seu redor. 

Pode-se dizer que o processo de verticalização urbana é antigo e 

constitui-se numa “especificidade da urbanização brasileira”, pois “em nenhum 

lugar do mundo o fenômeno se apresenta como no Brasil, com o mesmo ritmo 

e com a mesma destinação prioritária para a habitação” (SOUZA, 1994 - p.129) 

Portanto, mostra-se dessa forma que esse processo aparenta uma das 

principais formas de apropriação do espaço urbano nas grandes cidades, pois 

representa um tipo de habitação relacionada com o que há de moderno.  

 

Figura 19: Rua Visconde de Abaeté, próximo ao Complexo Fabril 

 Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo realizado em 20 de maio de 2016. 
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Na figura acima é possível observar a resistência perante esse processo 

de verticalização urbana, mesmo não fazendo parte das vilas operárias que 

são objeto de estudo dessa pesquisa, ela reflete que há uma especulação 

imobiliária muito grande na região de Vila Isabel, onde a verticalização é 

preponderante e essa casa é uma resistência aos incorporadores que 

influenciam esse processo de verticalização. Observa-se na figura a construção 

de dois prédios ao lado de um casarão antigo, que ainda resiste.  

Em breve pesquisa por nós realizada em momento anterior, cuja 

finalidade foi a construção de mapas do bairro de Vila Isabel dos anos de 2000 

e 2010, foi feita uma análise comparativa que irá funcionar para o complemento 

dessa pesquisa. O levantamento se deu a partir de dados referentes aos 

Censos de 2000 e 2010, sobre o tipo de moradia dividido em casas e 

apartamentos existentes no bairro, que demonstram em porcentagem a grande 

verticalização ocorrida.  
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Mapa 1: Mapa de Percentagem da Verticalização - Vila Isabel / RJ 

 

Autor: Priscila Salles  e Thays Oliveira.    

Fonte: IBGE Censo 2010 

 

O objetivo do mapa acima é identificar através dos três polígonos 

escolhidos e denominados “Área 1, Área 2 e Área 3” uma forma de comparar a 

percentagem existente de moradias do tipo casa e do tipo apartamento nesses 

locais no ano de 2010, através de dados obtidos pelo Censo. Na Área 1 que se 

refere a uma localidade no Morro dos Macacos, o polígono nos mostra 100% 

de moradia do tipo casa, uma área de difícil verticalização devido a inclinação 

do terreno. Na Área 2 é um polígono pertencente a Rua Boulevard 28 de 

setembro, uma das principais do bairro de Vila Isabel, onde é possível notar 

quase 100% de moradias do tipo casa; E na Área 3, podemos observar um 

equilíbrio dos dois tipos de moradias, é uma das áreas que pertence ao 

Complexo Fabril. 
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Podemos perceber através da intepretação do mapa acima que há um 

elevado número de moradias do tipo apartamento, exceto a grande área que 

está destacada na cor marrom ao norte do mapa, que se refere ao sopé do 

maciço, localmente denominado, “Morro dos Macacos”. A concentração de 

casas nessa área se dá devido às dificuldades de verticalizar por ser uma área 

de encosta, o que restringe o crescimento de moradias verticalizadas. Além 

dos impedimentos da paisagem, a verticalização na encosta não atrai aos 

grandes empreendedores imobiliários por ser área pertencente à comunidade. 

Mesmo com uma UPP (Unidade de Policia Pacificadora), pode-se dizer que a 

especulação imobiliária não se sente confortável em construir prédios nessa 

localidade alegando ser uma área que demanda riscos de segurança. 

Em tempo à especulação imobiliária tem provocado a retirada de antigos 

casarões para serem transformadas em prédios, tanto no entorno da fábrica, 

quanto no entorno das vilas operárias, como é possível observar na figura 

anteriormente, no qual a casa ainda resiste em meio a construção de dois 

edifícios. 

 Podemos dizer ainda que as casas das vilas operárias, assim como 

alguns outros imóveis que não pertencem a ela, mas que de alguma forma 

também estão inseridos na Lei n° 2.038, de 19 de novembro de 1993, possuem 

uma resistência e esses moradores são assegurados em permanecer em suas 

casas devido ao tombamento que garante essa permanência, diante que é 

proibida a venda de imóveis proferidos como patrimônios públicos. Contudo, 

diferentemente do que se referem às casas das vilas operárias que não 

possuem registro de posse ou escrituras, alguns moradores de Vila Isabel se 

sentem aliviados por estarem respaldados por essa legislação.  
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Figura 20: Prédios construídos no entorno das vilas operárias 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo realizado em 31 de maio de 2016. 

 

 

Figura 21: Rua Artidoro da Costa, observa-se ao final da rua um prédio 

com 5 pavimentos 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo realizado em 31 de maio de 2016. 
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Figura 22: Começo da Rua Padre Francisco Lanna, ao lado do Complexo Fabril. 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo realizado em 31 de maio de 2016. 

 

 

Figura 23: Rua Padre Franscico Lanna – rua sem saída e composta 

totalmente por edifícios.  

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo realizado em 31 de maio de 2016. 
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Figura 24: Praça no centro da Rua Padre Franscico Lanna, ao fundo 

observa-se mais edifícios 

Fonte: Acervo da autora. Trabalho de campo realizado em 31 de maio de 2016. 

As figuras acima refletem a diferença que há na paisagem devido as 

transformações urbanas ocorridas no bairro de Vila Isabel ao longo dos anos. 

Observa-se que a verticalização é bem presente no bairro e também no 

entorno do complexo fabril, como vimos na Rua Padre Francisco Lanna, 

composta apenas por edifícios. Mas há uma satisfação por parte dos 

moradores no que se refere a preservação do passado, como a resistência das 

vilas operárias, preservadas na paisagem e que ainda se mostram presentes 

no cotidiano do bairro. Observando a paisagem e mediante a extrema 

verticalização do bairro, fica patente o quanto as vilas operárias são 

patrimônios da habitação-moradia e de uma história importante do bairro. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho procurou analisar as transformações urbanas 

ocorridas no bairro de Vila Isabel, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, que 

teve sua expansão a partir da instalação da antiga Fábrica Confiança Industrial 

e suas vilas operárias, empreendimento de imensa importância histórica e 

social para o bairro.  

Através do contexto histórico foi possível descobrir diversos atores 

sociais que fizeram e ainda fazem parte de um patrimônio humano valioso do 

bairro, onde foi possível investigar um movimento importante de resistência das 

vilas operárias nos dias atuais. É notório o sentimento de afeto ao lugar por 

parte de alguns moradores que possuem relação com o passado fabril da 

Confiança Industrial, e que ainda moram nas vilas operárias. Mesmo sendo 

minoria, possuem imensa admiração em narrar suas respectivas histórias 

vividas dentro do complexo fabril, uma vez que hoje a maior parte daqueles 

que residem nessas casas são de moradores que não possuem qualquer tipo 

de relação com a fábrica. Pode-se observar que após a falência definitiva da 

fábrica em 1964, os ex-operários puderam permanecer em suas casas nas 

vilas operárias, contudo sob uma nova configuração no que se refere ao 

pagamento do aluguel. Na época de funcionamento da fábrica os aluguéis 

eram descontados dos próprios salários dos operários, e após o fechamento 

passou a ser cobrado indevidamente por um representante que se dizia dono 

dos imóveis, e isso perdurou por muitos anos.  

A partir desse cenário foi possível compreender que a luta se iniciou 

devido à instabilidade que era viver nas vilas operárias, de forma que eles 

vinham sofrendo ameaças de despejo e destruição de algumas dessas casas, 

sendo assim necessária a organização e união desses moradores para 

conquistar o direito de permanecer em suas casas. A criação da AMAVOC 

(Associação de Moradores e Amigos da Vila Operária Confiança) se deu logo 

em seguida, como forma de organização mais resistente perante aos fatores 

que induziam a expulsão dos moradores de suas casas. 

Deste modo, podemos dizer que a luta de antigamente trouxe bons 

resultados para o que observamos nos dias de hoje. Com a conquista da 

preservação do complexo fabril decretado em Lei em 1993 como Área de 
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Proteção do Ambiente Cultural, de tal modo que assim é possível manter viva 

uma parte da história de significado único para os moradores de Vila Isabel, 

assim como para aqueles que de alguma forma fizeram parte da construção 

desse momento histórico.  

Observa-se que as transformações urbanas ocorridas no bairro ao longo 

dos anos e principalmente no entorno das vilas operárias trouxeram novos 

usos para as áreas próximas ao complexo fabril, e também um significativo 

processo de verticalização, com a construção de edifícios que estão sendo 

erguidos com aparências mais modernas, como por exemplo, com fachadas e 

varandas de vidros, fazendo assim uma ponte do que possa vir futuramente a 

ser idealizado no bairro. As vilas operárias hoje são uma forma de resistência 

perante a esse processo de verticalização, asseguradas pela Lei de Proteção 

do Ambiente Cultural, mas não ilesas da insegurança diante da falta de 

comprovação e registro de posse dessas casas. Vale ressaltar que a AMAVOC 

ainda organiza reuniões periodicamente para manter viva a união do grupo e 

debater sobre as questões futuras no que se refere a permanência nessas 

moradias, de forma que o objetivo final é a legalização desses imóveis perante 

a justiça.  

A importância de abordar essa temática se dá devido ao resgate de uma 

memória de luta e persistência no que se refere ao movimento de preservação 

das vilas operárias da antiga Fábrica Confiança Industrial, de forma que 

enriqueça os debates e incentive a continuação da luta pela permanência dos 

moradores nas moradias das vilas operárias.  
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