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RESUMO

Nesta pesquisa trazemos uma reflexão sobre o projeto de modernização conservadora do Brasil que entrepassou pelo Império e a Primeira 
República (1850-1930). Presenciamos transformações na ordem social, cultural, política e econômica que foram sentidas no desenho urbano das 
cidades brasileiras que adensaram-se rapidamente, tornando-se cada vez mais complexas. Nossa analise está centrada na Cidade do Rio de 
Janeiro que foi o paradigma estético, urbanístico e arquitetônico das demais cidades brasileiras por razões que remetem à própria história da 
formação e transformação desta Cidade capital (1763-1960). A Companhia Progresso Industrial do Brasil (CPIB), mais conhecida como Fábrica 
Bangu e sua Vila Operária são exemplos deste projeto de modernização conservadora encampado, inicialmente, pelo Império e na sequência pela 
República. Altera-se o regime, contudo, os atores sociais são hegemonicamente mantidos na seara do poder, assim como a forma de organização 
da sociedade, profundamente hierarquizada e seccionada. A partir das fontes bibliográficas, imagens, artigos de revistas, jornais de época e 
entrevistas com antigos moradores da Vila Operária e ou trabalhadores da Fábrica, podemos apontar para algumas questões essenciais que 
justificam a nossa pesquisa sobre o ponto de vista da afirmação de certa centralidade da Fábrica Bangu neste contexto de modernização 
conservadora operada na Cidade Rio. Como afirmou Gracilda Silva, em dissertação de Mestrado, a Fábrica Bangu foi um lócus de transformação 
tanto do ponto de vista do processo fabril, das técnicas de produção quanto das inovações sociais com adoção de políticas de bem estar para os 
trabalhadores. Promovendo um conforto e tranquilidade para os habitantes desta Vila Operária. Podemos destacar, a utilização de diversos 
aparelhos culturais, esportivos e sociais que foram construídos pela CPIB e utilizados de maneira intensa pelos operários como o Estádio Moça 
Bonita, o Cassino Bangu, a Igreja Matriz, a Praça Guilherme da Silveira, a piscina semiolímpica, o Centro Cívico, o hospital e a creche. Em diversos 
depoimentos que colhemos encontramos um tom nostálgico ao referenciar Bangu como um lugar idílico no período aqui analisado. Segundo 
Marcio Oliveira, em sua disseração de Mestrado, a CPIB possuía características que a diferenciaram das demais experiências fabris neste contexto. 
Com uma área de 3.6 hectares de terra a CPIB pode desenvolver unidades de produção agrícola própria ou através de meeiros. Segundo Oliveira, 
tentou-se produzir algodão para abastecer a fábrica, o mesmo não foi suficiente dado o volume de consumo diário desta matéria prima. Contudo, 
pequenas unidades agrícolas desenvolveram-se ao produzir alimentos que eram negociados em uma feira que funcionava as portas da CPIB, para 
atender a demanda dos habitantes da Vila, pois esta região era muito afastada da área urbana da Cidade Rio, justificando a idéia de Fábrica 
Fazenda. Àgua limpa e tratada, esgotamento sanitário e luz, eram serviços fornecidos pela fábrica as casas da Vila, que possuia arruamento 
retilíneo e quadras retangulares que revelam uma preocupação com a ordem e a racionalidade do bairro. As casas eram bem construídas com pé 
direito alto, comodos espaçosos e planejados de acordo com o tamanho das famílias, os projetos eram elaborados e executados por engenheiros 
contratados pela CPIB. Podemos concluir que criou-se assim, um modo de vida diferente do restante da cidade, fato que justifica nossa 
problematização inicial da pesquisa que é analisar esta Vila Operária como um bairro privado, controlado e ordenado para facilitar a vida dos 
trabalhadores e sua permanência na fábrica a partir de um ideal de cidade fabril/capitalista. Assim sendo, topos da modernização conservadora 
que estava em curso na Cidade Rio. Os ideiais de cidade jardim, urbanização racional, higienismo entre outros estão presentes na organização 
deste bairro em formação.
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