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RESUMO
PETTI, Daniela Ramos. “Perdi minha casa, aqui eu tenho outra vida”: uma etnografia
sobre espaços, sujeitos e economias em um condomínio popular do Programa Minha Casa
Minha Vida (PMCMV). Rio de Janeiro, 2020. Dissertação (Mestrado em Sociologia com
concentração em Antropologia) - Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Universidade Federal
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.
O entrecruzamento da política de remoção de favelas com o programa habitacional
Minha Casa Minha Vida (PMCMV) produziu no Rio de Janeiro novas formas de morar, a partir
de políticas de valoração de casas e vidas, experienciadas pelos sujeitos por meio do
reassentamento em condomínio popular. O objetivo da pesquisa é compreender a experiência
do reassentamento do ponto de vista dos sujeitos, cujo cotidiano na nova moradia é marcado
pela memória da casa e da vida na favela. Para tanto, investigo a vida cotidiana em um
condomínio popular específico. O texto é formulado a partir de duas grandes questões. Em
primeiro lugar, quais são os fios que constituem o espaço do condomínio, em termos de práticas,
regulações, comportamentos, representações, formas de governo e ordenamentos? Se a
produção social do espaço diz respeito às forças político-econômicas a partir das quais emerge
o lugar, a construção social do espaço refere-se à transformação do lugar, por meio da
linguagem, interações sociais, memória, comportamentos e usos na vida cotidiana. Ambos os
processos são abordados através de um conjunto de cenas vivenciadas durante a pesquisa de
campo e descritas no texto, que é marcado pelas formas dialógica e polifônica de escrita
etnográfica. A segunda grande questão que se coloca é: como se faz a vida em um condomínio
popular? A partir da desconstrução da dicotomia entre casa e trabalho, como sugerem autores
mobilizados nessa dissertação, reflito sobre o contínuo processo de se fazer a vida, que envolve
casas, sujeitos e economias. Tempo e espaço são categorias centrais para a compreensão da
dimensão econômica das formas de vida em questão. A boa forma de morar expressa pela
política habitacional impõe uma nova realidade econômica aos moradores, na qual a gestão do
dinheiro da casa é drasticamente modificada em função dos novos custos decorrentes de um
processo inacabado de formalização da moradia. A frase “perdi minha casa, aqui eu tenho outra
vida” demonstra como a casa conforma mundos e formas de vida. Reabitar a vida em um novo
contexto provoca processos de subjetivação intrinsecamente conectados à produção cotidiana
do espaço social e econômico. Ao habitar e transformar o espaço, os sujeitos produzem-se a si
mesmos.
Palavras-chave: espaço; casa; sujeito; favela; condomínio; PMCMV; remoções;
economia.

ABSTRACT
PETTI, Daniela Ramos. “Perdi minha casa, aqui eu tenho outra vida”: uma etnografia
sobre espaços, sujeitos e economias em um condomínio popular do Programa Minha Casa
Minha Vida (PMCMV). Rio de Janeiro, 2020. Dissertação (Mestrado em Sociologia com
concentração em Antropologia) - Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Universidade Federal
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.
The intercrossing of the favela’s eviction policy with the federal housing program
Minha Casa Minha Vida (PMCMV) produced in Rio de Janeiro new forms of dwelling, based
on valuation politics of houses and lifes, experienced by the subjects through the resettlement
in popular condominiums. The aim of this research is comprehend the experience of
resettlement from the point of view of the subjects, whose everyday life is marked by the
memory of the house and the life in the favela. For this purpose, I investigate the everyday life
in a specific popular condominium. The text is formulated considering two big questions. First,
which are the threads that constitute the space of the condominium, in terms of practices,
regulations, behavior, representations, modes of governing and territorial plannings? If the
social production of the space concerns the political and economic forces from which the place
arises, the social construction of the space refers to the transformation of the place, through the
language, social interactions, memory, behavior and the everyday uses of the place. Both
processes are approached through a set of scenes lived during the field research and described
in the text, which is marked by the dialogic and polyphonic forms of ethnographic writing. The
second question is: how do people make a life in a popular condominium? Based on the
deconstruction of the dichotomy between house and work, suggested by the authors mobilized
in this thesis, I reflect on the continuous process of making a life, which involves subjects,
houses and economies. Time and space are central categories for the comprehension of the
economic dimension of the forms of life investigated. The good form of dwelling expressed by
the housing policy imposes a new economic reality to the dwellers, in which the management
of the house money is drastically changed due to the new costs originated from am unfinished
process of housing formalization. The sentence “I lost my house, here I have another life”
demonstrates how the house conforms worlds and forms of life. Reinhabiting life in a new
context implies prpcesses of subjetivation directly conected to the everyday production of the
social and economic space. In inhabiting and transforming the space, the subjects produce
thenselves.
Key words: space; house; subject; favela; condominium; PMCMV; evictions; economy.
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PRÓLOGO

Manhã fortemente ensolarada em fins de janeiro. Já moro em um apartamento no lote
4, bloco 9, do condomínio Cruzeiro há 3 meses. Três meses de adaptação. Nunca pensei que
me inserir em uma teia de relações entre vizinhos tomaria tanto tempo. Após 3 meses de intenso
trabalho de campo, dormindo e acordando com questões de pesquisa martelando minha mente,
sinto-me minimamente adaptada. Minimamente porque a sensação de estranheza em relação à
nova casa se reduz pouco a pouco. Consigo tornar as vastas paredes brancas da unidade
habitacional em algo de minha casa. Já não me sinto completamente sozinha. Longe de me
sentir totalmente em casa, ao menos me percebo um pouco mais partícipe do que lá ocorre.
Posso acompanhar um pouco mais os ritmos do cotidiano daquele lugar sem me sentir
completamente ridícula e deslocada como antes.
Nessa mesma manhã, me levanto sem muita atenção com o horário, devido às férias da
universidade. Tomo um café da manhã, já à escuta da melodia do pagode que minha vizinha
sempre coloca para tocar enquanto prepara o almoço cantando. O rotineiro barulho de obra
constante no Cruzeiro, que me acorda e acompanha minhas horas de estudo durante parte do
dia. Tenho tanta vontade de acompanhar as sonoridades de martelos, pregos, madeiras,
furadeiras para compreender esse lugar que sempre está a se fazer - algo delicado para mim,
devido à hegemonia da presença masculina em tais atividades. Logo desço para ir ao mercado
comprar frutas. Ao descer as escadas, cumprimento dona Ana, que costuma ficar sentada
conversando com os que chegam em uma cadeira em frente à sua varanda em um apartamento
no térreo. Ela é dona de dois dos quatro que existem no andar. Sigo o caminho de cimento do
bloco 9 em direção ao portão do lote 4. Como tinha avistado a barraca de balas de Arlinda desde
a saída do meu bloco, tomo à direita para cumprimentá-la e dizer que vou passar no mercado e
já já volto para ficar sentada ao seu lado e papear. Ela me pede para lhe trazer guardanapos que
estava precisando para a venda das empadas. Deixo minha cadeira de praia ao seu lado e sigo
para o mercado. Cumprimento Lúcia, que vende ovos na calçada e lhe digo que volto já. Já são
costumes tão implícitos, que permeiam minhas relações com Arlinda e Lúcia, que sinto-me na
obrigação de dar satisfação do porque não estou parando para conversar quando passo em frente
a suas vendas.
Seguindo pela calçada da rua principal do condomínio, desço as escadas de cimento
construídas pelos moradores para acessar o caminho que leva ao mercado ao lado do Cruzeiro.
Cumprimento Gaúcho e Naila, que já estão a todo vapor preparando as quentinhas que vendem
durante o horário de almoço. A família possui um dos trailers que compõem a “pracinha dos
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trailers” do Cruzeiro. No mercado, cruzo com vários rostos conhecidos. Na volta, enfim, paro
para conversar com Lúcia. Falamos do tempo, da escola das crianças, de seu marido e sobrinhos
que estão trabalhando na praia aproveitando o verão para “fazer dinheiro”, assunto que sempre
se relaciona com o peso da quantidade de contas a pagar. Quando já ia dizer que iria entregar
algo para Arlinda em sua barraca, Lúcia me pede para cuidar de seus ovos enquanto vai fazer
uma entrega na casa de uma senhora vizinha. Cuido então e fico conversando com Zé, exmorador do Autódromo, assim como dona Ana, Arlinda, Lúcia, Gaúcho, Naila e a maioria dos
rostos conhecidos com que cruzei no mercado. Assim como eles, recebeu uma unidade
habitacional, mas devido a problemas familiares, hoje habita as ruas do Cruzeiro. Me conta
sobre sua vida sofrida, escuto atentamente, ansiosa para que um dia ele retome lembranças da
época em que morava na favela, já que nunca toca no assunto. Quando um dia ousei mencionar
meu interesse pela experiência de deslocamento da favela ao condomínio, me falou que “era
muito triste lembrar de tudo isso”. Desde então, respeito seu silêncio. Lúcia retorna. Digo que
vou até a barraca de Arlinda. “Mais tarde volto”. Conheço os horários em que posso encontrar
Arlinda e Lúcia na calçada, por isso normalmente reservo as manhãs e parte da tarde para me
sentar ao lado de Arlinda e as noites, ao lado de Lúcia. Sentar ao lado delas significa entrar em
contato com dezenas de moradores todos os dias. Muitas são as oportunidades de interlocução.
Nessa tarde ao lado de Arlinda, papeio com Dulce, Clara, Antônia e outras pessoas que
rotineiramente param para olhar o movimento desde a barraca de Arlinda. Clara, especialmente,
conta muitas histórias sem descanso. Aos poucos tenho podido me aproximar mais de sua casa.
Num intervalo da tarde, quando subo até o apartamento para comer algo e tomar um
banho, cruzo com Milu, que sempre grita meu nome de longe. “Oh, Daniela!”. Eu atendo, já
reconhecendo sua voz. “Vamos queimar uma carninha na cachoeira sexta”. Sinalizo
positivamente. Já havia ido outra vez à cachoeira com Milu. Desde então, ela sempre me
convida. Sigo o caminho para o bloco 9. Já há muitas crianças brincando na rua, sorrio para
algumas. Tomo um tempo lá em cima, pego o material, pois é dia de dar aulas de inglês para
Sula, filha de Lúcia, trabalho gratuito que realizo no Cruzeiro. Ando pensando em divulgar e
adotar a atividade como forma de complementar a renda. Passo por Lúcia. “Vou lá na Sula, já
volto”. O lote 1, onde elas moram já está lotado de crianças, adolescentes, jovens de todas as
idades, que escutam música, jogam futebol, correm ou simplesmente encontram-se para
conversar e olhar o movimento - atividade muito comum dentre os jovens do Cruzeiro.
Cumprimento Gerson discretamente, pois todo cuidado é pouco ao se dirigir a um homem
casado logo abaixo de sua janela no Cruzeiro. Subo as escadas de seu bloco, o mesmo de Lúcia,
e abraço Sula e as crianças quando entro na casa de Lúcia.
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Após nossa aula de inglês com duração de 1 hora e 15 minutos mais ou menos, as
crianças ficam empolgadas para descer comigo e encontrar Lúcia. Brincar um pouco na calçada
faz parte de seu cotidiano, já que Lúcia não gosta de “criança presa em apartamento”. No
Autódromo as crianças se sentiam mais livres1. Ajudo a arrumar Lara, enquanto Sula termina
de preparar o feijão que tem que estar pronto para quando seus pais chegarem do trabalho.
Descemos e jogamos cartas lá embaixo ao lado de Lúcia. Divido minha atenção entre muitas
coisas que ocorrem. O jogo, as conversas entre Lúcia e os que param no ponto do ovo, as coisas
que ocorrem do outro lado da calçada. Participo do jogo e das conversas, confundindo muitas
vezes as crianças, que riem de como faço perguntas e me atrapalho nas jogadas. Seu marido e
sobrinhos chegam com feições bem cansadas. Sula avisa que está tudo pronto na cozinha.
Conversamos e jogamos um pouco mais. Por volta das 22 horas, nos despedimos e subimos
cada qual aos nossos apartamentos em lotes distintos. No dia seguinte tudo se repete.
A cada dia que passa estabeleço um novo vínculo. Aos poucos sinto como se minha
presença fizesse sentido. É assim que vivo no Cruzeiro. Experimentando uma forma outra de
habitar o mundo. Experimentando as relações de interdependência entre vizinhos, ou melhor
vizinhas. Experimentando um cotidiano fortemente feito e refeito pelas e nas relações
interpessoais de coabitação, vivência que se choca com as práticas oriundas do contexto em que
fui socializada. Talvez o que mais me encante no Cruzeiro. Essa dissertação é também sobre
isso, sobre os sentidos que podem emergir do estar com o outro2 no cotidiano, já que a pesquisa
só foi possível pela teia de relações entre vizinhas e vizinhos na qual me inseri.

1

É muito comum escutar no Cruzeiro mães reclamarem do incômodo que sentem com o fato de seus filhos
“viverem presos em apartamento”. Na comunidade, havia mais espaço disponível para as crianças, tanto nos
terrenos das casas, como nas ruas. Algumas mães ressaltam que na comunidade sentiam maior segurqnça em
deixar seus filhos brincarem nas ruas, já que no condomínio há “muita gente desconhecida”. O incômodo com o
desconhecido que se materializa na vida em condomínio será debatido no capítulo 1.
2
“Estar junto com o outro” é a prática que define a etnografia, de acordo com Beatty (2013).
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INTRODUÇÃO

Quando cheguei aqui, olhei pra esse apartamento, pensei na minha casa. Quando vi a
cozinha, pensei no meu fogão que nunca ia caber nessa tripa. Tive que dar minha mesa
de seis lugares também pra ter espaço na sala. Que saudades da minha casinha, meu
quintal tinha tantas árvores. Até hoje não consigo ir lá, porque eu choro sempre. Muita
injustiça o que eles fizeram com a gente. Nem uma indenização eu ganhei! (Arlinda,
ex-moradora da comunidade Vila Autódromo e atual moradora do condomínio
Cruzeiro, empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida).

Muitos foram os fluxos, percursos e deslocamentos urbanos gerados pela política de
remoção de favelas aplicada nas últimas duas décadas na cidade do Rio de Janeiro. Milhares de
pessoas deixaram suas casas em favelas em diversas regiões da cidade e hoje fazem e refazem
suas vidas cotidianas, na maior parte dos casos, em outros locais. No Brasil, entre 2009 e 2016,
o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), programa federal de habitação de interesse
social, foi responsável pela entrega de 2.632.953 unidades habitacionais 3. No entanto, entre
2009 e 2015, o déficit habitacional do país aumentou de 5,9 milhões de domicílios para 6,3
milhões, de acordo com dados da Fundação João Pinheiro 4 . As unidades habitacionais e
condomínios inaugurados pelo PMCMV, acolheram muitas famílias, que anteriormente
habitavam favelas e outras periferias.
De volta ao cenário do Rio de Janeiro, entre 2009 e 2012, dos 49 empreendimentos
inaugurados pelo PMCMV na cidade, 36 foram utilizados para acolher famílias removidas e
reassentadas (Cardoso, Jaenisch e Mello, 2015). Os apartamentos do PMCMV serviram como
forma de compensação em troca de casas em favelas em contextos de remoção. Materializadas
em políticas de valoração de casas e vidas, compensações e indenizações oferecidas em troca
das casas constituíram o centro dos conflitos territoriais com os quais conviveram muitos
moradores de favelas nos últimos anos. Um dos grandes objetivos desse texto é discorrer sobre
as novas formas de morar, e seus impactos concretos nas vidas dos sujeitos deslocados,
produzidos pelo entrecruzamento da política de remoção de favelas com o PMCMV, a partir da
análise da vida cotidiana em um condomínio popular localizado na Zona Oeste da cidade. O
condomínio, a partir do qual construo minha abordagem sobre a política habitacional, acolheu
nos últimos 5 anos (tempo de sua existência) famílias removidas de algumas favelas da cidade.
A maior parte das famílias é proveniente da comunidade Vila Autódromo (Jacarepaguá),
existindo também pessoas removidas da comunidade Vila União de Curicica e da Américo

3

Dados fornecidos pela Secretaria Nacional de Habitação.
Disponível em:
http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/noticias-em-destaque/3930-fundacao-joao-pinheiro-divulga-primeirosresultados-do-deficit-habitacional-no-brasil-relativos-a-2015 .
4
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Rocha, localizada na extensão dos bairros de Madureira, Rocha Miranda, Marechal Hermes e
Honório Gurgel (Zona Norte do Rio de Janeiro). A peculiaridade de meu lócus de pesquisa
influencia enormemente o material apresentado nesse texto de um modo geral, na medida em
que faço pesquisa em um condomínio popular do PMCMV, onde nenhum morador financiou a
casa própria - principal forma de funcionamento do programa -, mas a recebeu como
compensação pela perda da casa na favela. Dessa forma, me dedico a compreender os contornos
da experiência do reassentamento em condomínio. Tendo em vista que 73% dos
empreendimentos do programa no Rio de Janeiro foram utilizados para reassentar famílias
advindas de favelas (Cardoso, Jaenisch e Mello, 2015), abordo aqui uma experiência muito
comum, compartilhada por muitos sujeitos considerados como “pobres urbanos” cariocas.
Outra especificidade do local estudado diz respeito à dominação do território pela milícia,
importante agente da política do espaço na Zona Oeste atualmente. Reflexões sobre a
apropriação pela milícia dos espaços produzidos pela política habitacional serão feitas nesse
texto. Chamarei o condomínio de Cruzeiro ao longo da narrativa.
A memória da casa na favela e da experiência de sua perda é algo com o que me deparo
cotidianamente nas interações que travo com meus interlocutores. O processo de remoção e o
reassentamento instigam-me a tentar compreender como os sujeitos fazem e refazem seus
cotidianos em uma nova configuração de moradia após uma inflexão em seus percursos
habitacionais. A memória da moradia na favela permeia práticas, discursos, comportamentos e
relações sociais no condomínio estudado. A categoria condomínio aparece nos termos do
próprio programa habitacional, assim como nas falas cotidianas dos moradores do local. Opto
nesse texto por utilizar a categoria “condomínio popular”, cunhada por Conceição (2016), na
medida em que o lugar aparece nos discursos e práticas de seus próprios moradores como um
entrelugar a meio caminho andado entre a “favela” e o “condomínio” - categorias
epistemológicas que ocupam lugares carregados de sentidos no imaginário urbano. De acordo
com Conceição:
Apesar de serem juridicamente condomínios, como aqueles direcionados às elites que
se multiplicam no Rio de Janeiro desde a década de 1960, [condomínios populares]
têm um cotidiano marcado pela origem popular/favelada de seus moradores, que se
manifesta tanto nas suas práticas cotidianas, quanto nas suas interações com outros
agentes da cidade, inclusive o próprio Estado (CONCEIÇAO, 2016, p.17).

Desenhado com o fim de enfrentar a crise econômica mundial de 2008, por meio do
aquecimento do setor da construção civil e do mercado habitacional, o PMCMV foi lançado
em 2009 via medida provisória (MP459), como fruto do diálogo entre os ministérios da Casa
Civil e da Fazenda e o empresariado. Com traços que relembram apenas em alguma medida a
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experiência do antigo Banco Nacional de Habitação (BNH), o PMCMV é considerado a política
de produção de habitação social de maior escala da história do país em termos de construção
de unidades habitacionais. O programa não pode ser reduzido, no entanto, apenas à construção
dos chamados condomínios, já que como demonstra Amore:
O “Minha Casa Minha Vida” é, antes de tudo, uma “marca”, sob a qual se organiza
uma série de subprogramas, modalidades, fundos, linhas de financiamento, tipologias
habitacionais, agentes operadores, formas de acesso ao produto “casa própria” – esta
sim uma característica que unifica as diferentes experiências (AMORE, 2015, p.15).

Alguns autores já formularam muitas questões acerca do programa, por meio da
realização de avaliações e diagnósticos de tal política pública. A criação de “enclaves
periféricos”, a falta de infraestrutura urbana no entorno dos condomínios, as dificuldades
enfrentadas por muitas famílias em arcar com os novos custos decorrentes da formalização de
serviços básicos, o protagonismo dado ao setor privado no desenho e gestão da política, o
superendividamento das famílias em decorrência da financeirização da habitação, além de
críticas à qualidade arquitetônica dos prédios e aos conflitos inaugurados pelas novas fronteiras
sociais estabelecidas pelos condomínios em favelas e periferias, são alguns elementos que
figuram em avaliações recentes (Amore, Rufino e Shimbo, 2015; Cardoso e Lago, 2013;
Cardoso e Jaenisch, 2014; Cardoso, Mello e Jaenisch, 2015). Pretendo levar em consideração
todo acúmulo crítico fruto das avaliações citadas, enfatizando, entretanto, que a presente
pesquisa consiste em uma investigação etnográfica, o que significa dizer que não tenho como
objetivo produzir qualquer tipo de diagnóstico acerca do programa, mas sim elaborar uma
contribuição científica para o debate em torno do tema, enredada pelas percepções dos próprios
sujeitos diretamente implicados na política habitacional.
Os condomínios populares têm suscitado reflexões sobre as inúmeras formas de
disciplinarização, gestão e controle das classes populares brasileiras. Nessa literatura, o
PMCMV é entendido como mais um agente do governo pela casa ao lado de outros programas
habitacionais e políticas públicas que marcam a história do país - como é o caso dos Parques
Proletários da Era Vargas (Conceição, 2016). Nesse tipo de abordagem, pensa-se o programa e
seus dispositivos disciplinares e civilizatórios, a partir dos jogos de classificações, estigmas e
limpeza moral, nos quais os atores sociais estão inscritos. O programa também tem sido
pensado como agente do alinhamento entre ciência, mercado e política, responsável pela
construção da “nova classe média”, protagonista do fenômeno da mobilidade econômica no
Brasil contemporâneo (Kopper, 2016). As ambiguidades que permeiam as classes sociais no
Brasil, seus deslocamentos, mobilidades e moralidades são questões pertinentes a essa forma
de abordagem do problema. Os tipos de sujeito, gramáticas morais, classificações, inclusões e
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exclusões produzidos pelo programa acompanham as perguntas comumente feitas pelos
cientistas sociais acerca da temática. Essa pesquisa, que se concentra nas relações entre sujeitos,
espaços e economias, pretende narrar um pouco da vida cotidiana em um condomínio popular
do ponto de vista de seus atores sociais, cujas histórias de vida são marcadas por uma inflexão:
a perda da casa na favela e o deslocamento para o condomínio.
A política de remoção de favelas aplicada durante os anos 60 e 70 (período da ditadura
militar brasileira) foi responsável pela construção de muitos conjuntos habitacionais. Entre os
anos 1962 e 1974, foram removidos 139.218 moradores (26.193 famílias) de 80 favelas no Rio
de Janeiro (Valladares, 1980). Foram construídos 35 conjuntos habitacionais ao longo desses
12 anos para acolher essas famílias. Os capítulos dessa dissertação apresentam uma série de
questões levantadas a partir do diálogo que travo com a obra de Lícia Valladares, que se dedicou
a estudar as remoções no período da ditadura militar. A ideia é compreender as similaridades e
diferenças entre os “conjuntos habitacionais” dos anos 60-70 e os condomínios populares do
PMCMV. A pesquisa feita pela autora registra uma série de deslocamentos urbanos vividos por
sujeitos que são empurrados da Zona Sul da cidade (área considerada nobre) para as periferias
urbanas. No caso da presente pesquisa, a maior parte das famílias que acompanho foi deslocada
e reassentada no interior da própria Zona Oeste. Essa característica tem relação com o contexto
histórico da pesquisa, na medida em que essa região da cidade vive processos de reorganização,
decorrentes da forte expansão urbana pela qual passa (melhor descrita no capítulo 2), marcados
por

deslocamentos forçados,

construção

de novos empreendimentos

imobiliários,

investimentos em infraestrutura de transporte público, bem como pelos ritmos da especulação
imobiliária, responsável por formas de gentrificação.
Assim como Valladares, percebo como as políticas de dispersão populacional geram
impactos de diferentes ordens para as populações faveladas. O capítulo 3 tratará dos impactos
econômicos das novas formas de morar inauguradas pelo PMCMV sobre a vida dos moradores
de favelas. Uma das perguntas que guiam a presente dissertação diz respeito às formas como
as pessoas fazem a vida em um condomínio popular. Para isso, investigarei as relações entre
casa e trabalho e como essas se exprimem nas formas econômicas da vida cotidiana. A análise
das formas pelas quais a vida dos moradores é inscrita na nova configuração de moradia
característica do PMCMV do ponto de vista da economia cotidiana pode ser considerada uma
contribuição original para o debate sobre o tema no campo da antropologia.
A forma urbana (Lefebvre, 2008a) assumida pela política habitacional se materializa no
condomínio. Apesar de ser, historicamente, uma forma de morar destinada às elites e classes
médias, o condomínio apresenta-se como uma nova configuração de moradia para os pobres,
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que produz formas outras de sociabilidade. Segundo Lefebvre, para analisar a forma que o
urbano assume, é preciso compreender sua imbricação a uma dialética de conteúdos. Toda
forma produz contradições, na medida em que o urbano é central nas dinâmicas de reprodução
do capitalismo. As formas urbanas não são estáticas e recuadas no tempo, variam através do
tempo. Pode-se definir o conceito de forma urbana como modos historicamente situados de
inscrição de temporalidades e projeções de futuro no espaço5. O condomínio popular estudado
é tomado enquanto uma forma urbana historicamente situada no espaço, produzido por relações
sociais e influenciado pelas mesmas e, acima de tudo, em constante transformação. O motor da
transformação: as contradições entre espaço concebido e espaço vivido, as fissuras das relações
entre espaço e cotidiano. O objetivo da dissertação é, por meio da descrição, puxar os fios que
constituem o espaço em termos de atores e relações sociais, ordenamentos, moralidades e
regulações. As políticas de Estado produzem modos organizativos que se colocarm em
constante transformação. Como afirma Oliveira, ao estudar um condomínio do PAC – Favelas
(Programa de Aceleração do Crescimento), inserido na gramática do urbanismo social:
A paisagem e as funcionalidades pré-concebidas pelos arquitetos urbanistas na
produção daquela habitação, onde a “racionalidade estatal [foi] até o fim” Lefebvre
(2001, p.26), passava a realizar-se na plasticidade dos usos, nas apropriações dos
objetos pelas pessoas,a partir de suas objetividades relacionadas às suas condições de
existência e submetidas às intersubjetividades que compõem as expectativas e os
desejos entre aqueles que compartilham um mesmo espaço de vivência (OLIVEIRA,
2018, p.21).

Duas são as questões, articuladas porém distintas, que se relacionam ao espaço. Como
os atores sociais experimentam, constroem e transformam o espaço no cotidiano? Em meio a
que forças político-econômicas emerge a forma urbana condomínio? A construção social do
espaço - por parte dos diferentes agentes que participam do espaço vivido - é tema do capítulo
1. Já a produção social do espaço, tal como concebido e inscrito na cidade, é tópico do capítulo
2. Sobre a diferença entre as questões referentes à produção e à construção social do espaço,
Setha Low escreve:
the materialist emphasis of social production is useful in defining the historical
emergence and political economic formation of urban space, while social construction
refers to the transformation of space through language, social interaction, memory,
representation, behavior and use into scenes and actions that convey meaning. Both
are contested and fought over for economic, political and ideological reasons (LOW,
2017, p.7).

5

Essa definição foi formulada por Marcella Araújo Silva e Júlia O’Donnell no projeto de pesquisa, do qual faço
parte, intitulado “Para ver a Barra de outro ângulo: um projeto de pesquisa sobre mercados imobiliários, mercados
de serviços e sociabilidades na Barra Olímpica”.
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Sujeitos, espaços e economias se fazem e refazem em meio às relações de vicinalidade
(Pina-Cabral, 2014a, 2014b)6, fortemente marcadas por relações interpessoais que carregam a
memória da vivência na favela. Sujeitos, espaços e economias constituem o foco da análise,
que busca compreender como se faz a vida (contínuo trabalho de produção e reprodução da
vida) na forma urbana condomínio em constante transformação. Reconstruir os contornos da
experiência de reassentamento da favela para o condomínio é o principal objetivo desse texto.
Por ora, passo a refletir sobre o campo e a escrita, as principais tarefas de uma etnógrafa.

Sobre o campo e a escrita

Alugar uma unidade habitacional no mercado imobiliário informal para me tornar uma
moradora do Cruzeiro já é em si um dispositivo metodológico da pesquisa que demanda
reflexão. A própria forma de ter acesso ao campo diz muito sobre as relações entre políticas de
habitação e produção de mercados informais de moradia7. A pesquisa que realizei para a escolha
do apartamento a ser alugado me abriu portas para o pujante mundo dos mercados de unidades
habitacionais existentes no local, dos quais participam diferentes agentes: moradores,
milicianos, administração do condomínio. Minha decisão de morar de aluguel em um
apartamento do condomínio Cruzeiro foi motivada por algumas tentativas não muito bem
sucedidas de realizar a pesquisa sem assumir a condição de moradora do local. Quando morava
na Zona Norte, estive no condomínio umas quatro ou cinco vezes visitando conhecidos e
realizando uma ou outra entrevista. Apesar de minha insistência, com o tempo fui percebendo
que uma profunda imersão em um emaranhado de densas e intensas relações de vicinalidade na
condição de completa estrangeira seria um tanto difícil. Encontrar justificativas para sua
presença é uma das tarefas mais desafiadoras de uma antropóloga. Certamente, essa condição
de estranha ao lugar não desapareceu quando de minha metamorfose para a identidade de
moradora, já que até hoje as identificações que meus interlocutores me atribuem denotam o
estranhamento que permeia nossas interações. Muitas vezes me perguntavam se eu era
americana ou europeia. Muitos se surpreendiam quando dizia que havia nascido no Rio de
Janeiro. A categoria a mim atribuída, que melhor concatena a sensação de estranhamento de

6

O conceito de vicinalidade será desenvolvido no capítulo 1.
Os mercados de unidades habitacionais são considerados informais do ponto de vista do Estado, devido à
proibição da comercialização das mesmas antes da emissão do Registro Geral de Imóveis (RGI), bem como às
normas que estabelecem o registro de um apartamento por CPF (Cadastro de Pessoa Física). Retornarei às questões
relacionadas às interdições estabelecidas pelo programa ao longo do texto.
7
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meus interlocutores em relação à minha presença, é a de “gringa”. “Gringa, paga uma cerveja
ali pra gente” era uma frase que escutava bastante. Aos poucos fui aprendendo a me esquivar
das tarefas que atribuíam à “gringa” inocente. Chegaram a pensar também que eu seria atriz das
emissoras televisivas que existem no entorno e até desconfiaram que eu fosse funcionária
infiltrada da prefeitura, identificação que lutei muito para desconstruir. Percebi que me inserir
em uma dinâmica de vicinalidade leva tempo e muito esforço.
Apesar de minhas identificações em campo mostrarem o quão difícil foi para me inserir
em uma vizinhança, havia certa familiaridade em relação à minha presença, devido a meu
contato prévio com as lutas pela permanência em duas das favelas, cujas famílias compõem o
condomínio. Por um lado, escondia minha identidade militante, por receio da presença da
milícia local, não muita afeita à dimensão militante da existência. Por outro, demonstrar a meus
interlocutores que compartilhava de suas críticas à política de remoção de favelas me abria
caminhos para a construção de empatia e de laços de confiança com muitos de meus vizinhos.
Jornalista, infiltrada da prefeitura, apoiadora da Vila Autódromo, atriz, estrangeira, seja como
for, a antropóloga está inserida na complexidade dos jogos de identificação que emergem das
relações com seus interlocutores (Narayan, 1993)8. Para que os moradores se acostumassem
com minha presença, optei por realizar apenas observação participante nas ruas, comércios e
casas. Com o tempo, realizei entrevistas, algumas registradas em áudio, outras não,
especialmente em ocasiões em que percebia o receio das pessoas em falar sobre suas trajetórias
habitacionais.
A intensidade com a qual as imagens de gênero conformam as relações sociais no
condomínio fez com que eu pudesse construir maior entrada dentre as mulheres. Esse, na
verdade, sempre foi meu objetivo, já que nada melhor do que donas de casa para entrar em
contato com a vida cotidiana em determinado território9. Conviver no mundo das mulheres
trouxe-me experiências fortes em termos emocionais. Escutar relatos de violências cotidianas,
perceber a carga do trabalho doméstico e de cuidado, partilhar dores comuns ao gênero, e criar
empatia com dores distantes devido à diferença de nossas condições de classe, fizeram-me criar
fortes laços de solidariedade, intimidade, confiança e amizade com minhas vizinhas. Cheguei a
conversar e entrevistar homens, mas na maioria das vezes evitava o contato com o mundo
8

No lugar do termo identidade, a autora utiliza a ideia de identificações, já que múltiplas são as formas pelas quais
os interlocutores apreendem a presença da antropóloga. Identidade transmite um sentido de fixidez que não
corresponde à complexidade das interações em campo.
9
Acompanhar mulheres dá acesso à compreensão da vida cotidiana nos territórios, já que são elas as responsáveis
pelas atividades e tarefas que compõem o trabalho de cuidado com o outro (crianças que crescem nos territórios,
por exemplo) e com o próprio meio.
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masculino, devido às barreiras criadas pelas imagens generificadas. Os principais mergulhos
em vidas cotidianas de sujeitos, em suas histórias e narrativas que constam no texto foram
possibilitados pelo contato com mulheres. Na medida em que se fortaleciam os vínculos sociais
e laços afetivos forjados entre nós, passei a ter acesso a suas casas e vidas.
Optei por trocar os nomes, tanto de meus interlocutores, quanto do próprio condomínio,
com o objetivo de preservar suas identidades. A escolha de um nome fictício para o local diz
respeito à quantidade de informações produzidas nesse texto sobre a atuação cotidiana da
milícia. A ficcionalização da narrativa contribui para preservação da segurança do pesquisador,
bem como de seus interlocutores. É preciso ter sempre como horizonte não causar qualquer tipo
de prejuízo para os participantes de uma pesquisa. Sempre deixei claro para meus principais
interlocutores do condomínio que lá morava com o objetivo de realizar uma pesquisa. Esses
acabavam transmitindo essa informação para outros vizinhos. Não tenho como saber se esse
aspecto de minha identidade chegou aos ouvidos da milícia ou não. De todo modo, nunca fui
interpelada por nenhum agente local sobre isso. Conviver com as formas de regulação da milícia
a partir do lugar privilegiado de moradora permitiu-me compreender seus modos de
funcionamento. Em alguma medida, esse relato consiste em um registro das formas de
regulação das milícias na Zona Oeste do Rio de Janeiro (capítulo 2), sendo esse um documento
etnográfico, e não jornalístico.
A escrita é construída a partir das formas dialógica e polifônica de autoridade
etnográfica (Clifford, 1998). Ao reconstruir os diálogos que vivenciei em campo, me vali das
palavras-chave emitidas pelos sujeitos em diferentes situações que funcionavam como base
para a criação narrativa. Foram essas efêmeras notas de palavras-chave que realizava no celular
durante a pesquisa de campo que fizeram os moradores desconfiarem que eu fosse uma
infiltrada da prefeitura. Aos poucos, desconstruí tal identificação, na medida em que explicava
para meus interlocutores a natureza da escrita etnográfica e do trabalho de campo. A etnografia
consiste em uma experiência fragmentária, enquanto o trabalho da escrita, marcado por edições,
inclusões, exclusões, nos termos de Clifford (2016) verdades parciais, constitui um grande
esforço de transformar os encontros dispersos (fragmentos de uma experiência) em relato
coerente e autônomo. Ao organizar o relato em cenas etnográficas, busquei preservar o caráter
fragmentário da etnografia, feita de afetos e encontros permeados por diferentes vozes. A
estrutura de diálogos tenta abolir a monovocalidade do pesquisador, típica da escrita canônica
e do registro da autoridade experiencial da etnografia moderna alá Malinowski, como afirma
Clifford (2016). Ainda assim, as vozes de meus interlocutores aparecem no texto de modo
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mediado e editado pela autora (Coelho, 2016, p.6). A ideia é não construir uma autoria
autoritária, que cale a quem se pretende conhecer.
A subjetividade da autora/pesquisadora cumpre papel central na construção da
etnografia. Minha identidade de militante e apoiadora de moradores de favelas que lutam contra
as remoções fez com que eu chegasse em campo com a seguinte pergunta de pesquisa: como
as pessoas refazem a vida após um evento de violência de Estado (a remoção)? A ideia era
atentar para como as pessoas seguem resistindo mesmo após o término do conflito no território
a partir das narrativas de sofrimento social, tendo em vista os ensinamentos de Veena Das
(2007, 2008). Essa pergunta de pesquisa me ajudou a localizar a importância da memória da
vivência na favela na construção do cotidiano no condomínio. Fui percebendo, entretanto, que
talvez devesse explorar aspectos da vida das pessoas que fossem além do registro do sofrimento
e da resistência, que chegassem, mais ainda, à dimensão criativa da vida cotidiana10, sem ocultar
as formas de governo que permeiam esse cotidiano. Foi na imbricação entre sujeitos, espaços e
economias que encontrei a agência dos sujeitos, a dinâmica do espaço e o contínuo esforço que
constitui a atividade de se fazer a vida11, entendendo que formas de vida são também formas
econômicas. Mesmo transformando minhas perguntas de pesquisa ao longo do percurso, tentei
manutencionar, por meio dos diálogos e dos próprios termos empregados por meus
interlocutores, a dimensão de sofrimento que carrega a experiência de perder uma casa e
vivenciar um deslocamento forçado. Sei que dessa forma, meus vizinhos e minhas vizinhas irão
se identificar com a narrativa que ora construo.

Orientação sobre os capítulos

No capítulo 1 apresento o condomínio, seus atores sociais e espaços ao leitor. O debate
acerca da construção social do espaço aborda os lugares ocupados pela “favela” e pelo
10

Com essas afirmações não pretendo de modo algum dizer que os debates que atentam para o sofrimento social
e os testemunhos de sujeitos que vivenciam violências de Estado, tal como feito por Veena Das, não abarcam a
dimensão da agência do sujeito. Pelo contrário, a categoria de resistência é reformulada messe campo de debates,
sendo compreendida não como um ato de reagir a processos de Estado, mas como forma de reinventar e reabituar
a vida de maneira criativa.
11
A categoria “fazer a vida” é fruto de esforços antropológicos no sentido de desnaturalizar a vida, a entendendo
não como um meio, mas em si mesma, a partir de sua diversidade e seus processos. A forma como utilizo a
categoria parte da perspectiva de que o processo de se fazer a vida abarca o termo em todas as suas dimensões:
moral, social, cultural, biológica etc. Fazer a vida envolve também práticas econômicas, sendo a economia
entendida aqui em seu sentido amplo: conjunto de comportamentos, redes de interdependência, formas de
valoração diversas, relações interpessoais, manutenção da casa etc. A vida não é dada, mas se faz em um contínuo
processo, cujo cerne são as relações travadas entre os seres. O debate sobre o conceito de “fazer a vida” será
desenvolvido no capítulo 3.
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“condomínio” no imaginário social. Discorro sobre comportamentos, estigmas e representações
que emergem das interrelações espaços-sujeitos. O espaço vivido, além de abarcar conflitos,
ordenamentos e representações, carrega também a densidade dos vínculos sociais e das relações
de vicinalidade que se traduzem em relações de troca cotidianas, ou “participação interpessoal”
nos termos de Pina-Cabral (2014a, 2014b). Da favela ao condomínio, a manutenção de vínculos
sociais participa da produção do lugar, sendo mais uma forma de reabituar a vida em uma nova
configuração de moradia.
No capítulo 2, sobre a produção social do espaço, realizo uma retomada da política de
remoção de favelas. A ideia é compreender as forças políticas e econômicas que permitem a
emergência do Cruzeiro, enquanto condomínio popular. Optei por me deter aos meandros do
caso da comunidade Vila Autódromo, local da onde a maior parte das famílias com que entro
em contato é proveniente. Discorro sobre as disputas em torno das políticas de valoração da
casa na favela (política que viabiliza a remoção e o reassentamento), bem como sobre as formas
de regulação da milícia que produzem o espaço do condomínio e condicionam o cotidiano dos
moradores.
No capítulo 3, faço um debate sobre as relações entre os sujeitos e suas casas. Tomo a casa
como processo, nos termos de Carsten e Hugh-Jones (1995), entendendo que a concepção da
casa como instituição é uma objetificação ilusória de relações sociais que não são estáveis, para
compreender como sujeitos e casas são inventados e reinventados no curso da experiência do
reassentamento. Tento compreender as relações entre as formas de se ganhar a vida e de se
manter a casa (Araújo Silva, 2017a), a partir da análise das conexões entre trabalho e espaço
doméstico. A “ideia nativa” de “sufocamento” econômico é desenvolvida nesse capítulo e
auxilia na compreensão dos impactos do PMCMV sobre a vida das populações-alvo da política
habitacional. Esse capítulo é marcado por narrativas de sujeitos singulares acerca de suas
histórias e vivências, a partir das quais tenta-se fazer emergir alguma compreensão sobre a
experiência do reassentamento.
Espero poder contribuir para a discussão em torno das políticas de produção de moradia
popular e seus impactos na vida cotidiana das populações que são, historicamente, deslocadas
e reassentadas na cidade do Rio de Janeiro. Espero também que esse texto possa ser considerado
um registro das dinâmicas urbanas que afetam as populações de favela, decorrentes das
transformações que vêm ocorrendo na Zona Oeste da cidade.
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1

FAVELA E CONDOMÍNIO: DA CONSTRUÇÃO SOCIAL DO ESPAÇO, DOS

ATORES E VÍNCULOS SOCIAIS

Cena de abertura nº 1: das representações que circulam sobre a favela e o condomínio

No churrasco de aniversário de Arlinda, em uma noite de sábado, um exercício de
rememoração coletiva se inicia. Clara, Julia, Arlinda e Larissa - todas antigas moradoras do
Autódromo e hoje vizinhas no Cruzeiro - deixam emergir memórias de seus quintais, das ruas
da comunidade, das práticas da vizinhança (banho de mangueira, som alto no quintal), dentre
outros detalhes sobre como era viver na comunidade. Julia comenta:
Aí quando a gente aceitou negociar, porque não dava mais, decidiu vir morar aqui no
apartamento, minha filha vira pra mim e pergunta: ‘mãe, agora que a gente vai morar
em condomínio a gente vai ter empregada?’ - todos dão risadas. Eu virei pra ela ‘para
de ser besta menina, aquilo lá ainda é favela’.

Cena de abertura nº 2: das relações que se mantêm em um novo espaço

Vejo Marcos jogar futebol na quadra do lote 4 com outros jovens. Ao final da partida,
ele me conta que o grupo reunido na quadra joga junto desde a infância.
— Só que lá era uma quadra só muito maior. Um campo. A gente fazia vários
campeonatos.
— Nossa, legal. E aqui não tem mais? - pergunto.
— Tem. Agora a quadra aqui é menor e tem mais de uma. Mas a gente junta geral numa
quadra só e faz rodízio pra jogar.
Fluxos de garotos jovens convergem na quadra de um dos lotes para jogar futebol todos
os dias da semana. “Aquele campo era muito bom, mas mesmo assim aqui a gente dá um jeito
de fazer os campeonatos”, comenta Marcos.

***

Nesse capítulo, discorro sobre os espaços, seus usos, representações e atores sociais do
condomínio. Esse capítulo abarca descrições sobre o condomínio e seus moradores, seguidas
de reflexões acerca de como os atores sociais constroem o lugar e a si mesmos em meio a uma
teia de vínculos que configuram as relações de vicinalidade (Márquez, 2014; Pina-Cabral,
2014a, 2014b). A ideia é abordar o espaço percebido (Lefebvre, 2008b, p.37) pelos sujeitos ou,
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também segundo Lefebvre (2008a), o espaço vivido, aquele que é praticado cotidianamente,
para além do nível do espaço ideal, tal como concebido por arquitetos e urbanistas na parceria
entre agentes estatais e iniciativa privada. O espaço social articula o real e o ideal, dissolvendo
essas dicotomias (Lefebvre, 2008b). O espaço não consiste em uma superfície sobre a qual se
criam representações descoladas de sua materialidade. O espaço é também agente em meio às
interrelações dos seres com o ambiente.
O objetivo do capítulo é familiarizar o leitor com a localidade e os agentes que a
produzem cotidianamente, introduzindo o debate sobre a construção social do espaço que terá
continuidade de uma outra perspectiva em outros capítulos. Adoto a perspectiva da construção
social do espaço apresentada por Setha Low que “highlights the role played by social
interaction, symbols and language in giving form and meaning to physical space” (LOW, 2017,
p.90). O foco da primeira parte desse capítulo consiste nas interações sociais travadas no e com
o espaço. Ao longo do texto pouco a pouco, os sujeitos serão introduzidos com maior
profundidade, na medida em que me aproximo de suas narrativas, marcadas por histórias de
vida singulares. Inicialmente, serão apresentados os discursos e as práticas regulares que tenho
vivenciado na relação com os moradores. Representações sobre espaços e comportamentos
compõem essa primeira parte do texto que se constrói mais na escala dos discursos de atores
sociais, do que de narrativas individuais 12 . Uma vez que os sujeitos são inscritos em
determinada forma urbana, como se desenrola a construção social do espaço, ou seja como
diferentes sentidos e significados se imbricam ao espaço? Os espaços são escritos, inscritos,
são textos sociais, contextos para diferentes textos. Qual é a relação entre a forma da
representação (forma urbana) e a representação do espaço pelos sujeitos (Lefebvre, 2008b)?
Sujeitos fazem espaços, na medida em que os espaços fazem sujeitos. O que aqui se chama de
“representação” implica em efeitos reais, pois não se separam as dimensões do real e do virtual.
Em primeiro lugar, investigo as representações, imagens e estigmas - geografia moral que circulam na vizinhança sobre “favela” e “condomínio”, a partir das vivências e percepções
dos próprios atores sociais. Uma complexa trama de interações e sentidos está em questão. Será
visto como as formas de regulação do espaço - e dos sujeitos - surgem coladas às dinâmicas do
estigma. Em segundo lugar, abordo os vínculos sociais que constroem o lugar. As relações e os
12

De acordo com Andrew Beatty (2013), a narrativa clama por pessoas situadas, sujeitos que são construtores de
narrativas sobre suas vidas. O esforço de localizar sujeitos e suas formas de construção de narrativas irá emergir
ao longo do texto. A nível do discurso, o interesse está em como as categorias são utilizadas e mobilizadas pelos
atores sociais. O morador de favela que navega em meio aos discursos hegemônicos sobre a favela, ao passo que
os subverte e os reinventa, quando reassentado em condomínio. Sair do discurso e focar na narrativa é trazer o
sujeito concreto.
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vínculos sociais são um tema central para a antropologia (Mauss, 2015; Strathern, 2014). As
inúmeras formas pelas quais os indivíduos se conectam em sociedade abriram portas para a
descrição e análise de vários arranjos e configurações sociais. O foco na relação permite acessar
questões, concepções, emoções, valores, práticas e agenciamentos regulares e importantes para
determinado grupo social. Nesse capítulo, pretendo tomar o vínculo social, ou melhor o esforço
contínuo de manutenciar vínculos e relações, como parte essencial da produção da localidade,
nos termos de Appadurai (1996), atividade que demanda esforços de muitas ordens - social,
afetiva, política etc. Os vínculos sociais se constroem pelas relações de vicinalidade. Como
afirma Pina-Cabral:
Vicinalidade, por oposição à vizinhança, descreve uma proximidade aberta entre
espaços de morada. Vicinalidades não são vizinhanças, zonas territorialmente
demarcadas; são processos de aproximação territorial constitutiva (PINA-CABRAL,
2014a, p.12).

Para o autor, “a intersubjetividade é constitutiva das pessoas e ocorre em contextos de
coabitação, em que a mutualidade estabelece laços de obrigação que se estendem
temporalmente em contextos de crescente abrangência (PINA-CABRAL, 2014a,p.11). Nesse
capítulo, além de apresentar os espaços e os atores que se conjugam na emergência de imagens
morais sobre a “favela” e o “condomínio”, descrevo a densa teia de intersubjetividade, marcada
por forte “participação interpessoal” 13 (Pina-Cabral, 2014a), na qual tento me inserir no
Cruzeiro. As vicinalidades “têm sua base na proximidade socioespacial, no fato das famílias
compartilharem espaço e necessidades” (MÁRQUEZ, 2014, p.55). Somente pelas relações de
vicinalidade essa pesquisa tornou-se possível. Dedico-me, então, a refletir sobre o lugar que
tais relações ocupam na vida cotidiana de meus interlocutores.
A ideia é abordar as conexões entre vínculo social, memória e espaço em um contexto
em que os atores refazem suas vidas cotidianas, seus quadros de interação, enquadramentos
familiares, em suma, seus mundos particulares. Para tanto, irei retomar algumas cenas
etnográficas mescladas de mergulhos levemente mais profundos nas vidas de sujeitos. Pareceme central atentar para relatos, testemunhos e narrativas de sujeitos sobre seus espaços de
moradia.

1.1

Condomínio popular: dos seus espaços e atores sociais

No lugar do termo “ajuda mútua”, Pina-Cabral opta por utilizar o conceito de “participação interpessoal”,
inspirado no conceito de participação, cunhado pelo etnólogo Lucien Levy-Bruhl para pensar arranjos atribuidores
de sentido à existência das sociedades não-ocidentais. Ver Lévy-Bruhl, 1927, 1922.
13
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Uma rua de largura média surge à direita na estrada principal do bairro e sobe em direção
a uma das muitas montanhas existentes nessa região da cidade. É por essa rua que é possível
adentrar o condomínio Cruzeiro. Da estrada podem ser avistados poucos prédios. Conforme se
acompanha o traçado da rua principal do condomínio, mais prédios vão surgindo no horizonte.
Todos iguais, padrão estético do PMCMV. Bege, marrom avermelhado, branco e verde são as
cores que se mesclam na pintura das edificações, que despontam cada vez em maior número
conforme se caminha pela rua. De início, o que mais chama atenção desde a estrada é um grande
trailer instalado em um alto deck de madeira construído recentemente no local pela milícia.
Com muitas luzes e propagandas, esse bar atrai pessoas de comunidades e prédios das
redondezas. Do lado oposto, pode ser visto uma grande área coberta por matagal e terra, que
funciona como depósito de lixo, restos de material de construção, manilhas, dentre outras coisas
jogadas e deixadas nesse terreno que dizem ser da CEDAE 14 , “um terreno abandonado da
prefeitura”. Ali pode ser visto um lava-jato, cujos donos moram no condomínio. Aos domingos,
frutas e frango assado são vendidos nesse local.
Mais à frente do matagal, existe a “pracinha dos trailers”, composta por containeres
azuis instalados por moradores que transformaram o espaço de terreno abandonado em
principal local de comércio do condomínio. Os moradores dizem que no início do processo de
reassentamento a prefeitura havia prometido construir uma escola nesse espaço. Promessa
jamais cumprida. Segundo Gaúcho, dono de um dos bares mais movimentados, foram os
moradores que à certa altura decidiram limpar, capinar e cimentar o terreno, assim como fazer
obras de encanação para o abastecimento de água. Em posteriores negociações com a prefeitura,
os moradores interessados em montar seus trailers no local, organizados em uma lista
apresentada aos agentes estatais, receberam autorizações para se instalar no espaço. Esses
moradores pagam taxas tanto para a prefeitura, quanto para a milícia. Na praça, pode-se
comprar hambúrguer, batata-frita, pastel, petiscos de frango e carne, salgadinhos de R$1,00,
açaí, tapioca, peixe frito e, claro, cerveja. Além de comidas e bebidas, um dos trailers funciona
como salão de beleza e outro, como loja de xerox e impressão .

14

Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro.

28

Ilustração 1: desenho feito por Sula, minha vizinha de quinze anos

A maior parte dos moradores, inclusive eu, frequenta os bares e comércios da praça,
evitando beber, comer e se divertir no trailer “dos caras”, como os milicianos são chamados.
“Os caras” também controlam o funcionamento do espaço da piscina, que abriga uma cantina,
onde acontecem muitos churrascos aos fins de semana15. Subindo a rua, logo atrás do bar “dos
caras”, há um pequeno prédio de dois andares, onde, de acordo com os moradores, seria
instalada uma clínica da família. Outra promessa da prefeitura jamais cumprida. O prédio
tornou-se o chamado “shoppingzinho”, onde podem ser encontrados manicure, petshopp,
lanchonetes, lojas de roupas e uma igreja Assembleia de Deus16. Ao lado do “shoppingzinho”,
um estande de conserto de celulares e outros aparelhos eletrônicos, bem como um chaveiro,

15

O Cruzeiro é o primeiro condomínio popular do PMCMV com piscina que conheço na cidade. Uma das
explicações para a existência de uma piscina no local, de acordo com moradores, é que esse condomínio fora
construído para faixas de renda mais altas do programa e apenas recebeu moradores da Vila Autódromo, devido à
pressão popular. Os responsáveis pelo espaço da piscina cobram uma taxa de R$70,00 pelo aluguel para a
realização de festas e churrascos, normalmente, aos fins de semana. Inicialmente, todos tinham livre acesso à
piscina. Há alguns anos, entretanto, os responsáveis cobram R$25,00 mensais por família para sua utilização. A
cantina localizada no espaço da piscina vende lanches, sorvete e “quentinhas” (pratos feitos).
16
Atualmente, após o término da pesquisa, muitas obras seguem sendo feitas no espaço onde se localiza o
“shoppingzinho”. Essa edificação cresce a cada dia e novas instalações comerciais surgem. As últimas informações
que recebi apontam que será inaugurado, por exemplo, uma barbearia masculina, que além de serviços de estética
também funcionará como espaço de sociabilidade para homens.
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funcionam diariamente. Os espaços já descritos abarcam apenas uma parte dos comerciantes
do condomínio. Nas calçadas ao longo da rua também encontram-se senhoras que vendem ovos,
balas, doces, cigarros, bolos, produtos cosméticos etc. O ponto do ovo e o ponto da bala, como
será visto, serão locais centrais da narrativa, espaços a partir dos quais observei muitas coisas
que ocorrem na rua e nas calçadas. Os comércios não se limitam aos trailers e às calçadas. Para
os que conhecem bem o território muitas são as oportunidades de comprar diversas coisas pelas
janelas das casas no térreo, bem como batendo a portas de apartamentos em outros andares.
Com o passar do tempo, fui descobrindo janelas que me salvavam quando tinha preguiça de
andar até o supermercado, ou tarde da noite quando percebia que me faltava algo para cozinhar.
Na “janela do Negão”, posso encontrar biscoitos, cerveja, refrigerantes, cigarros, balas
e eventualmente coisas de cozinha e de casa. Perto de minha casa, há duas janelas que vendem
sacolés e sorvetes, além de dona Leila que vende pela janela produtos de limpeza, coisas básicas
para a cozinha, balas, doces e algumas outras comidas. Seu Joca, um pouco mais distante da
onde moro, possui um mercearia bem completa em sua varanda. Farei um mergulho em sua
história de vida no capítulo 3. Bolos, chocolates, pastéis, salgadinhos e peixe fresco podem ser
encontrados em muitas janelas e portas próximas à casa/mercearia de seu Joca. Quase nunca
me falta algo no Cruzeiro. O borramento entre produção e reprodução social, resultante da
mescla entre casa e trabalho, me instiga. Muitos são os comerciantes que usam os espaços de
suas casas para tais atividades produtivas no local.
Vivo no Cruzeiro uma experiência de sociabilidade, cujas formas nunca havia
vivenciado anteriormente: a experiência de ficar na calçada. Toda tarde sento ao lado de Lúcia
- ex-moradora do Autódromo e vendedora de ovos - na rua principal com minha cadeira de
praia. Lá é possível ver todos que chegam e saem, escutar fofocas, comentários sobre os últimos
acontecimentos no condomínio, reclamações de pessoas sobre membros de suas famílias,
vizinhos e amigos, além de observar relações de troca. Costumo jogar cartas com os filhos de
Lúcia durante toda a noite no ponto do ovo. Enquanto jogamos, escuto Lúcia conversar com as
pessoas que param, seja com objetivo de comprar ovo, seja apenas por serem amigas dela e
desejarem ter uma pequena conversa. Além de perceber as dinâmicas da rua principal e seus
percursos, entro em contato com muitos moradores e seus comentários, rumores diversos,
reclamações, julgamentos morais, histórias e gargalhadas. Informações diversas e importantes
para a política da vida ordinária circulam na calçada17. Nas tardes que passo no ponto da bala

17

Lefebvre (2008a, p.30) fala sobre as funções informativa, simbólica e lúdica da rua. A rua é entendida como
lugar da palavra, da troca pelas palavras. A rua também pode ser vista como lugar da mercadoria, ditando o tempo
do lucro. A rua no Cruzeiro dita os ritmos das interações cotidianas e dos mercados.
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ao lado de Arlinda - ex-moradora do Autódromo e camelô no condomínio - observo muitas
interações na calçada. Arlinda indica pessoas que consertam máquina de lavar para vizinhas,
dá dicas sobre estratégias para lidar com procedimentos burocráticos da prefeitura, como falar
e se comportar diante da assistência social para ganhar uma vaga na creche, dentre outras coisas.
Certa vez, presencio a conversa entre ela e uma vizinha.
— E aí, amiga, conseguiu a vaga ainda não? - ela pergunta.
— Não consegui pelo cadastro na internet, Arlinda.
— Sabe o que você faz? Vai na CRE18 atrás da subprefeitura e fala com a assistente
social.
— Será que adianta? - pergunta a vizinha.
— Adianta! Mas tem que ser firme e contar uma história triste. Chega lá e diz ‘meu
marido é um bêbado, não ajuda em casa, eu preciso trabalhar, preciso da creche!’. Quando eu
fiz isso eu arrumei uma creche rapidinho, ainda ganhei cesta básica e mais R$200,00 todo mês
até meu filho fazer 4 anos.
— Menina, eu vou lá então. Pega qual?
— O 881 aqui. Tem que ser assim, diz que você precisa trabalhar.
A calçada ocupa um lugar central nas dinâmicas de sociabilidade do condomínio.
Contatos cotidianos têm como palco a calçada. Como afirma Jacobs no capítulo “O uso das
calçadas: contato” no seu livro Morte e vida de grandes cidades:
Grande parte desses contatos é absolutamente trivial, mas a soma de tudo não é nem
um pouco trivial. A soma desses contatos públicos casuais no âmbito local – a maioria
dos quais é fortuita, a maioria dos quais diz respeito a solicitações, a totalidade dos
quais é dosada pela pessoa envolvida e não imposta a ela por ninguém – resulta na
compreensão da identidade pública das pessoas, uma rede de respeito e confiança
mútuos e um apoio eventual na dificuldade pessoal ou da vizinhança. A inexistência
dessa confiança é um desastre para a rua (JACOBS, 2014, Os usos das calçadas:
contato).

Muitos são os espaços de contato no condomínio: a praça, a rua, a quadra. O condomínio
é dividido em quatro lotes de terra. O lote 1 é um dos primeiros a ser avistado desde a estrada
principal do bairro. Ele faz limite com o “shoppingzinho” e se estende até o início do lote 2,
que não pode ser visto da estrada. Do lado oposto da rua principal, há o lote 4, onde morei, que
se inicia quando termina a “pracinha dos trailers” e vai até o início do lote 3. O lote 3 fica colado
na grande montanha atrás do condomínio, localizando-se entre os lotes 4 e 2. Esses lotes
possuem histórias e temporalidades distintas. Os lotes

3 e 1 foram os primeiros a ser

construídos e receberam em massa famílias removidas da Vila Autódromo. Em seguida, o lote
18

Coordenadoria Regional de Educação.
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2 recebeu levas de famílias removidas de favelas na Curicica - sobretudo a Vila União de
Curicica -, bem como de outras favelas em conflito à época, como a comunidade Américo
Rocha próxima aos bairros de Madureira, Rocha Miranda e Marechal Hermes. Apesar da
diversidade um pouco maior do lote 2 em comparação com outros lotes, boa parte dos que lá
habitam também vieram do Autódromo. O lote 4, último a ser construído, foi necessário para
atender à demanda de reassentamento das últimas levas de famílias da Vila Autódromo, “as que
resistiram e negociaram só no final quando não aguentavam mais”, me dizem seus moradores.
Cada lote tem seu síndico. A administração, por outro lado, é comum a todos os lotes e é feita
por um advogado que trabalha em uma firma que administra outros condomínios na região. Os
síndicos dos quatro lotes moravam antes na Vila Autódromo. Como será visto ao longo do
texto, os síndicos nunca foram escolhidos por eleições, conforme as regras do regimento interno
do condomínio indicam.

Foto 1: rua principal do condomínio
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Foto 2: vista da janela da cozinha do apartamento de Milu, minha vizinha

Além da rua principal, no interior de cada lote há pequenas ruas, sendo a maior parte
área verde (grama e árvores) e estacionamento. Dentro de cada lote, há um parquinho para
crianças, uma quadra19, uma longilínea caixa d’água, a “casinha da administração”, mesinhas
de xadrez e guaritas, próximas aos portões que separam os lotes da rua principal, que estão
sempre vazias. Normalmente, os portões dos lotes estão quebrados, tanto o da garagem como o
de pedestres, mantendo-se constantemente abertos20. Em cada lote há 12 prédios, sendo cada
um composto por 20 apartamentos (4 unidades em cada um dos 5 andares), totalizando 960
unidades habitacionais no condomínio. O desenho dos prédios no lote 4, por exemplo, contorna
as ruas e calçadas de seu interior, sendo muitas janelas voltadas para os locais de sociabilidade

19

No Autódromo, os jovens jogavam futebol na única quadra que existia na comunidade. Hoje, dispostos
separadamente nas quadras dos quatro lotes, os meninos costumam se juntar em uma das quadras para jogar bola
quando realizam campeonatos.
20
Durante todo o período que morei no Cruzeiro, os portões dos lotes encontraram-se quebrados, portanto, sempre
abertos, prescindindo de qualquer obstáculo para o fluxo livre de pessoas. Hoje uma nova política foi adotada para
os portões: o cartão tag, chaves eletrônicas. Agora cada morador possui sua chave. Além disso, há uma escala de
moradores que vigiam a entrada dos lotes. Sei pouco sobre essa nova política de segurança. Apenas acompanhei
pelos grupos de WhatsApp do condomínio o esquema de tags sendo implantado pela administração. É possível
pensar essa nova política como uma adoção de mecanismos de segurança típicos da forma enclave fortificado
(Caldeira, 1997) pela forma condomínio popular.
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do lote. Das janelas pode-se ver a quadra, as mesinhas de xadrez, o parquinho, além das áreas
livres. Algo que me chamou muito atenção desde que me instalei no condomínio é a vigilância
das mães pelas janelas. O período entre 18 e 22 horas é o mais movimentado, tanto dentro como
fora dos lotes (nos trailers, rua e calçadas principais, cantina). Nesse momento em que se chega
do trabalho e da escola, uma enorme quantidade de crianças brinca lá embaixo. A todo instante
vejo mulheres que observam, comentam, resmungam e gritam em diálogo com seus filhos que
na rua se divertem. Como diz Jacobs (2014), o movimento nas ruas atrai os olhos espalhados
pelas janelas. Muitas conversas ocorrem também entre-janelas, já que há uma considerável
proximidade entre os prédios. Caminhar em qualquer calçada do condomínio dá visão ao
passante para os interiores de muitos cômodos dos apartamentos, especialmente os do térreo.
Isso me faz lembrar, como afirma Jacobs (2014), que a “privacidade” não tem apenas a ver com
a direção para onde se volta a janela, mas com a dinâmica da vida pública informal nas ruas e
calçadas. A autora argumenta que em conjuntos habitacionais planejados o isolamento dos
moradores é mais comum, assim como os mecanismos de auto-proteção das relações se
multiplicam. O que vejo no condomínio, entretanto, é uma vida pública pujante e intensos
contatos cotidianos mediados por janelas, portas, ruas e calçadas. Acredito que esse estado de
relações de vicinalidade esteja relacionado à peculiaridade do Cruzeiro, enquanto condomínio
onde famílias que já eram vizinhas anteriormente foram reassentadas. As interações entre
vizinhos são constantes e muito intensas como ficará claro ao longo do texto.

Foto 3: lote 4
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Foto 4: vista do lote 4 desde a janela da varanda de Milu, moradora do local

Certa vez, encontro Milu - ex-moradora do Autódromo - no supermercado ao lado do
condomínio. Conversamos e subimos juntas pela pracinha em direção à rua principal. Na
pracinha, vemos Gaúcho vender peixe fresco em um dos trailers. Ele nos avista e diz:
— Meninas! Tem peixe aqui olha, vai ter a semana toda.
— Peixe! Eu quero - responde Milu.
Acompanho minha vizinha para dar uma olhada nos peixes. Ela compra duas curvinas
e fica devendo R$2,00. Vamos embora. Na rua, encontramos uma vizinha que se aproxima para
relatar uma briga na qual se envolveu na pracinha. Ela relata os acontecimentos enquanto
seguimos andando. Passamos pela primeira janela do lote 4. Milu olha para a sala do
apartamento e grita “Joelma! Vamos caminhar, sai desse sofá!”. Joelma acena do sofá. Em uma
janela já próxima ao portão do lote 4, Milu atenta novamente para o interior de uma casa, dessa
vez para um dos quartos. Ela grita “vai trabalhar Marisa! Só te vejo em casa!”. Marisa responde
com uma risada. Milu, então, começa a gritar o nome de Shirley bem alto. Ninguém surge nas
janelas por perto.
— Cadê essa mulher, gente? - pergunta ela.
— Ela mora a onde? - pergunto.
— Ali ó, vamos atravessar.
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Atravessamos a rua e chegamos mais perto para gritar na direção da varanda de Shirley
no quinto andar de um dos prédios do lote 1. Dessa vez ela responde. Milu diz “desce, mulher”
e Shirley desce para conversar na calçada.
Milu e Arlinda, ambas antigas moradoras do Autódromo, são duas das muitas “figuras
públicas”, nos termos de Jacobs, que circulam no condomínio entrando em contato com muitas
pessoas e informações e contribuindo para a transmissão e circulação das últimas. Bastante
pessoalizadas e marcadas por laços de interdependência, as relações de vicinalidade no
condomínio preservam vínculos sociais, hábitos e formas de interação legados da comunidade
e reinventados no condomínio popular. A partir dos números da imprensa e dos próprios
moradores, como já mencionado, algo entre 300 e 500 famílias advindas do Autódromo foram
reassentadas no local. Fazer a contagem de famílias advindas da Vila União de Curicica e de
Madureira - bem como descobrir se há famílias de outras localidades - são tarefas de pesquisa
quantitativa em aberto, já que optei por me voltar para metodologia qualitativa. Se feita, a etapa
quantitativa da pesquisa teria que levar em consideração as enormes transformações na
composição dos moradores, devido às pujantes dinâmicas dos mercados imobiliários locais.
Apesar de proibida por contrato a venda e a locação de apartamentos, muitas unidades
habitacionais participam das trocas de mercado engendradas pelos atores sociais.
No entorno do condomínio, no decorrer da estrada principal do bairro, existem outros
condomínios, alguns classificados como “chiques” outros como “baixa renda”, farmácias,
academias, bares, restaurantes, padarias, dois supermercados muito próximos - um sendo justo
ao lado da pracinha dos trailers e - algumas emissoras de televisão. Os condomínios,
supermercados e as emissoras são responsáveis pela geração de empregos na área. A “boa
localização” do Cruzeiro atrai pessoas que trabalham no entorno, diversificando o ambiente e
transformando sua composição original. Embora o Cruzeiro se transforme a cada dia, a maior
parte de meus interlocutores - praticamente todos com quem conversei e convivi durante o
campo - vivenciaram a remoção da Vila Autódromo. Até hoje, o dono da antiga padaria
removida da comunidade abastece os comerciantes do condomínio. O pão que se come é o
mesmo que se comia no Autódromo. Ele pode ser encontrado em um dos trailers da pracinha,
bem como na mercearia de seu Joca. Outros moradores encomendam pães diretamentre com o
dono da padaria, que possui apartamento, mas utilizou a indenização para comprar uma casa
em uma das comunidades da Curicica. “É a mesma sintonia aqui e lá”, como diz um interlocutor
ao comparar a comunidade e o condomínio. Alguns hábitos e relações que existiam na
comunidade ainda se mantêm no condomínio. Desde que escolhi meu objeto de estudo e lócus
da pesquisa, essa era a característica de tal configuração social que mais me chamava atenção.
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Diferente de outros condomínios populares do PMCMV, no Cruzeiro ninguém financiou a casa
própria. As unidades habitacionais receberam famílias reassentadas de favelas. Antigos
moradores de favelas, comerciantes, síndicos, administrador, locatários de distintas origens
socioterritoriais e “os caras” compõem o cenário de atores sociais no condomínio. Cabe também
comentar sobre a presença cotidiana de agentes estatais, como funcionários da SMH 21 , da
Superintendência do bairro e outras figuras da política local. As interações cotidianas com esse
corpo de agentes são muitas. Para solucionar problemas, os síndicos e a administração
costumam negociar com a SMH e a Superintendência do bairro. A teia de relações entre agentes
estatais, síndicos e milícia será detalhada ao longo do texto.
Resta-me descrever um espaço central para essa narrativa. O apartamento em
condomínio popular é ativo nas interrelações entre moradores e ambiente, marcadas por
agenciamentos- econômicos, estéticos, políticos - e transformações de espaços e subjetividades.
No apartamento de dois quartos em que morei no lote 4, por meio da porta branca, original da
construção, entro na sala, que logo me dá visão para o espaço da cozinha, cuja entrada é livre
de portas. Do lado esquerdo, uma pequena varanda com portas de vidro que a separam do
espaço da sala. Caminhando pelo lado direito chego à estreita cozinha, onde há uma pequena,
e também estreita, pia branca localizada alguns centímetros antes do espaço da área, que na
verdade se trata de uma projeção um tanto subjetiva, já que não há divisórias entre esses
cômodos. Um tanque também da cor branca fica ao lado da janela da cozinha. Da sala
novamente, olhos voltados para a estreita parede que separa a área da cozinha da área dos
quartos e do banheiro, o caminho pelo lado esquerdo conduz ao banheiro onde se vê uma janela
dentro da área do chuveiro. Próximo à porta, uma privada. Ao lado da janela, a pia branca.
Resta conhecer os quartos. Saindo do banheiro por um pequeno corredor é possível entrar no
maior quarto da casa que possui uma janela. Ao lado, o segundo quarto da casa que também
possui uma janela. Apesar de muitos moradores terem trocado a porta de entrada original da
construção por outras mais resistentes, com cores e texturas distintas, no apartamento alugado
por mim, não só a porta de entrada, como todas as outras de dentro, se mantêm as mesmas. Não
foi feito qualquer tipo de reforma no apartamento, exceto a pintura rosa avermelhada da estreita
parede da sala que divide os dois lados da casa. Habitei um apartamento original do PMCMV.
Piso, azulejos, janelas, grades da varanda e portas estão de acordo com o padrão da construção,
o que influencia no valor do aluguel. Os apartamentos dos lotes 1, 2 e 4 possuem dois quartos

21

Secretaria Municipal de Habitação.
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e um banheiro. Os apartamentos do lote 3 têm 3 quartos e 2 banheiros22. No lote 3, a sala é um
pouco maior e é conectada por um corredor ao quarto suite. A varanda possui o mesmo
tamanho. Ao longo do corredor, do lado direito pode ser vista a cozinha e o banheiro simples e
do lado esquerdo, os outros dois quartos da casa.

Foto 5: planta apartamento de 3 quartos23

Frequento até hoje apartamentos de vizinhas em todos os lotes. Os apartamentos e outros
espaços do condomínio não são neutros. O relato que se segue mostrará como o espaço é social
e moralmente produzido, por meio de práticas, discursos e da circulação de representações e
estigmas.

22

O fato de os apartamentos do lote 3 possuirem 3 quartos foi muito utilizado pela prefeitura, à época da remoção,
para estimular os moradores, que habitavam as casas e barracos mais precários na comunidade, a apressarem a
negociação e o reassentamento. Muita propaganda foi feita desses apartamentos.
23
Depois de muito procurar, não pude encontrar uma planta do apartamento de dois quartos. Percebi que a maior
parte dos moradores não possui esse documento. Isso me parece ter relação com uma reclamação constante dos
moradores, a de que “desse apartamento a gente não tem nada, só o contrato do Minha Casa Minha Vida”.
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1.2

“Ninguém tava acostumado a morar assim um em cima do outro”: comportamentos,

conflitos, estigmas, microrregulações e imagens morais no condomínio popular

Muitos são os sentidos sociais e os estigmas que circulam nos espaços do condomínio.
Favela e condomínio assumem inúmeros sentidos, aparecendo de muitas formas nos discursos
dos moradores com quem converso. Como demonstrou Conceição (2016), atentar para a
agência dos atores sociais é também observar as dinâmicas de representação, autorepresentação e estigmatização que ocorrem em determinada localidade. Os processos de
reendereçamento do estigma e personalização das normas24 perpassam a construção cotidiana
dos projetos morais das pessoas, jogo que se torna ainda mais complexo quando os agentes
estatais cumprem papel ativo na produção do estigma, por meio de dispositivos disciplinares e
civilizatórios25. Nessa seção, meu objetivo é retomar algumas cenas etnográficas, nas quais
normas, regras, impressões, sentidos, conflitos e comportamentos do dia a dia são carregados
das dinâmicas de estigmatização produzidas cotidianamente pelos mais diversos agentes. A
ideia é atentar para o que Setha Low denomina como processos de “meaning-making” (LOW,
2017, p.69). Como ressalta Oliveira para o caso dos condomínios do PAC, a ideia é
“compreender como as pessoas que viviam em espaços projetados por arquitetos urbanistas
sociais significavam e praticavam as suas próprias moradias” (OLIVEIRA, 2018, p.21).
Clara é ex-moradora do Autódromo e hoje mora no lote 3 do condomínio. Fez parte da
primeira leva de pessoas que aceitou negociar com a prefeitura. Assim como ela, a maior parte
dos moradores do lote 3 veio logo no início do conflito na comunidade. Como será visto, o lote
3 é representado por muitos como “o pior lote, o mais favelado”. Na noite em que conheço
Clara, conversamos na calçada principal do condomínio, perto do ponto do ovo. Depois de
inúmeros assuntos, como mulheres, milicianos e assaltos, passamos a falar sobre os
apartamentos. Ela me diz que considera o tamanho dos quartos bom, mas acha a cozinha muito

24

O conceito de “reendereçamento do estigma” aparece na tese de Conceição junto à ideia de “limpeza moral”.
Dentre as várias formas de limpeza moral, reendereçar o estigma significa identificar e atribuir elementos
vinculados à alguma imagem moral, como a de favelado, a outras pessoas com o objetivo de esquivar-se de tal
representação. Já a “personalização das normas” permite aos reassentados encontrarem formas de contornar o
padrão imposto pela política habitacional, como as normas em relação à utilização do espaço do apartamento
(colocar varal na varanda, realizar reformas). Ambos os conceitos referem-se a formas de resistir aos programas
políticos do Estado sem uma ruptura evidente com os meios do poder. Além disso, também são formas de
resistência às imagens morais que circulam no imaginário da cidade acerca de espaços como a favela e o
condomínio.
25
Em sua tese, Conceição busca subsídios nas obras de Foucault e Elias para caracterizar o PMCMV como parte
das históricas estratégias estatais que disciplinam, civilizam e controlam os pobres urbanos.
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pequena. Pela primeira vez, vejo alguém fazer uma diferenciação entre “os condomínios
particulares” e o Cruzeiro, quando ela diz:
— Esses prédios aí na frente, esses condomínios particulares, o apartamento é todo
pequeno, o banheiro é minúsculo, não tem varanda e é caro. Aqui tem seus probleminhas, mas
pelo menos o apartamento é um pouco maior.
— Hum, não sabia. Você também veio do Autódromo, né?
— Eu vim, todos nós viemos, tem muita gente lá atrás que veio de lá - aponta para o
lote 3. Eu quis logo pegar no térreo pra dar impressão de casa, né, mas não deu muito certo não.
— Por que? - pergunto.
— Ah, porque tudo que a gente coloca ali fora eles reclamam.
— Ah é? Por que?
— Ah, o síndico diz que não tá no padrão. Aí não pode pendurar nada ali fora - responde.
— Mas dá pra plantar alguma coisa?
— Até dá, dá pra plantar. Mas se você pendura qualquer coisa, por exemplo, tem
reclamação. Aqui no frio a roupa demora muito a secar. Aí fui colocar o secador ali fora pra
ajudar, mas não pode, só até a grade da varanda. Eu quero é alugar o meu.
— Ah, quer sair daqui?
— É, mas pra ir pra perto, ali pra Curicica, Asa Branca - comunidade próxima onde
alguns moradores do Autódromo compraram casas, quitinetes e terrenos com o dinheiro de
indenizações. É que a gente sente falta de quintal, né! - exclama.
— Hum, verdade. Sempre escuto as pessoas dizerem isso.
Ela e outras moradoras reclamam bastante da impossibilidade de usar o espaço livre
próximo à varanda em apartamentos do térreo. É constante ouvir que o síndico classifica tais
usos do espaço como “fora do padrão”. Atentar para as práticas e discursos dos síndicos e da
administração do condomínio permite compreender um pouco o “padrão” da política
habitacional, o qual determinados agentes locais cumprem o papel de preservar, por meio das
normas e regras da “ordem condominial”, como será visto. O “padrão”, muitas vezes, se choca
com hábitos e comportamentos de moradores que ao longo de suas vidas atribuíam usos
distintos ao espaço onde moravam anteriormente: a comunidade. Os vários usos dos quintais,
da laje, o som alto em casa, a expansão da casa, por meio dos “puxadinhos”, dentre outras
práticas, sempre são associadas às possibilidades de ação e interação com o espaço existente na
comunidade. Não conseguir secar as roupas é um problema constante na vida de Clara e de
outros moradores. Tanto as regras do condomínio, como a narrativa sobre as possibilidades da
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comunidade e as limitações do condomínio, são permeadas por representações acerca desses
dois espaços que figuram no imaginário social.
Ambíguos, incertos e marcados por inúmeras tensões, os sentidos assumidos por favela
e condomínio revelam aparentes contradições em suas aplicações cotidianas. Se na comunidade
se “tinha mais liberdade”, a favela, muitas vezes, significa “farofa” e “desordem”. Certa tarde,
converso com Arlinda e Dulce, antigas vizinhas no Autódromo e agora no condomínio. Dulce
diz que deseja vender seu apartamento para ir morar em Marechal Hermes (bairro da cidade).
Dulce comenta:
— Menina, não vejo a hora de sair desse lugar.
— Tá arrumando as caixas já ?
— Tô, tô tentando organizar.
— E já arrumou alguém pra comprar aí? - pergunta Arlinda.
— Já!
— Que bom.
— Vai se mudar pra onde? - eu pergunto.
— Marechal. Se Deus quiser, não vejo a hora.
— Por que quer sair? - indago.
— Minha filha, isso aí é o choque do 348 (linha de ônibus) com o BRT (Bus Rapid
Transit) - aponta para o lote 3.
—Sério? Por que?
— É muita farofa! Essas pessoas que pegaram apartamento aí eram as mais ferradas,
veio tudo direto da beira do valão lá da favela. Eles tiraram logo o pessoal que tava em risco.
Vou te contar, mas vieram e a miséria não saiu desse povo. Aquilo ali é uma gritaria, confusão,
parece mais um ônibus desgovernado. Não aguento mais.
— Foram as pessoas que vieram primeiro, né? - pergunto-lhe, mas Arlinda responde em
seu lugar.
— Isso. Ninguém aguenta se sustentar aqui. Teve gente querendo voltar e invadir de
novo lá o Autódromo, mas a gente ficou sabendo que a guarda municipal lá tá atenta, se invadir
vão tirar na hora.
— Caraca, sério? E tem tanta terra livre ali no entorno, né? Tudo do Carlos Carvalho. me refiro ao dono de uma grande empresa de construção civil.
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— Pois é, mas agora o Autódromo não é mais o que era, perdeu a raíz. Nem dá pra
morar lá agora, o IPTU lá tá muito caro26 - diz Arlinda.
— Que isso! Sério? - pergunto.
— É, menina, porque lá agora é Barra, né. - refere-se ao bairro da Barra da Tijuca,
considerado como local onde moram famílias ricas. Aqui é baixa renda, mas lá tá caro - termina
Arlinda.
Dulce e Arlinda sentem muita falta de morar na comunidade, como será visto ao longo
do texto. Costumam lembrar de “suas casinhas”, que construíram durante muitos anos e, assim
como outros moradores, lamentam muito a remoção e dizem que “não trocariam a liberdade
que tinham lá por nada”. Apesar de em alguns momentos positivarem a vida em comunidade,
fica claro como em outros contextos de interação acionam estigmas historicamente construídos
sobre a favela, os favelados, seus hábitos e comportamentos. Minhas interlocutoras navegam
em meio à complexa trama de sentidos relacionados à favela conforme as circunstâncias e os
quadros de interação social. No condomínio popular, a Barra da Tijuca, o lugar dos
“condomínios particulares”, é sempre acionada como contraposição à favela, à “baixa renda”.
Acompanho em campo a produção contínua do lugar que a Barra da Tijuca ocupa no imaginário
social urbano. Os moradores não podem retornar à favela onde moravam, já que, além das terras
terem sido vendidas para iniciativa privada, “agora lá é Barra” e ninguém possui condições de
pagar para morar lá. Os processos de gentrificação e especulação imobiliária costumam
aparecer nos discursos dos moradores das mais diversas formas, como será visto ao longo do
texto. Certa vez na calçada, vivenciei um momento de despedida entre Arlinda e uma moradora
que estava se mudando. Arlinda pergunta:
— Tá indo, minha filha?
— Tô indo, mulher! Finalmente, vou pra Curicica, vou ter casa de novo, botar piscina.
— Que beleza, piscininha, churrasquinho e som alto o dia todo! - replica Arlinda.
— Som alto! Que saudades!
— Vai com Deus, minha filha - Arlinda se despede.
Se em muitos momentos minha interlocutora relembra com nostalgia a vivência na
comunidade, positivando determinados hábitos como “o som alto”, em outras ocasiões a
26

Ao estudar as remoções de favelas nos anos 1970, Valladares (1980) comenta que o retorno à favela após o
processo de remoção e reassentamento era oneroso, já que os preços dos mercados informais de favelas eram
afetados pelas intervenções urbanas realizadas nesss regiões. No caso de minha pesquisa, também se mostra
oneroso retornar à favela de origem. O processo de gentrificação que acompanha a “valorização” das terras do
entorno aumenta os custos de vida naquela região. Não é mais uma opção viável economicamente para meus
interlocutores retornar à região do Autódromo, embora outras favelas se mostrem como boas opções para a redução
dos custos de vida .
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observo emitindo críticas a determinados comportamentos que não são mais admitidos, porque
“agora a gente mora em apartamento”. Certo dia, reclamou que o síndico não multa sua vizinha
de baixo que tem 8 cachorros na varanda. Ao dizer que “isso não é coisa que se faça em
apartamento”, Arlinda localiza o comportamento da vizinha como estando “fora do padrão”.
Ao mesmo tempo, escuto com frequência suas reclamações sobre as multas dadas pelo síndico
quando ela mesma pendura algo ou faz churrasco em sua varanda. Normalmente nesses
momentos, lamenta a “perda de liberdade” que vivenciaram na experiência do reassentamento.
Os atos de personalizar as regras e reendereçar o estigma, analisados por Conceição (2016),
fazem parte das estratégias de limpeza moral 27 agenciadas pelos moradores. Certa vez,
conversando com Clara em sua casa fico sabendo de como tomou a decisão de vir morar no
apartamento.
— Eu morava no segundo andar da casa do meu ex-sogro. Eu não tinha como ficar. Se
ia derrubar a casa debaixo, como eu ia ficar no segundo andar? Ganhamos 305 mil de
indenização28. Aí eu comprei o apartamento, porque não arrumei casa fora de favela com esse
valor. Não queria mais favela.
— Ah, entendi, então você decidiu vir pra cá depois que procurou em outros lugares? pergunto-lhe.
— Isso, aí como já tinha tanto conhecido aqui, e eu não queria morar em outra favela,
vim pra cá.
— Entendi. E quando veio pra cá, de início, você gostou?
— Olha, aqui até que é bem tranquilo. Às vezes tem muita briga. Já tiveram três mortes
aqui também. E depois que mataram um cara de um outro grupo de milícia aí, os moradores
dos condomínios particulares aí da frente fizeram um abaixo assinado pra tirar a gente daqui.
Disseram que era porque aqui não morava gente, morava bicho.
— Que isso! - me espanto.
— É, menina, eles reclamam sempre da gente, do funk, das brigas.
Apesar de ter decidido ir para o condomínio para não mais morar em favela, Clara
aciona uma diferenciação entre o condomínio popular e os “condomínios particulares”. Pode
se ver nesse diálogo como os processos de estigmatização carregam questionamentos acerca da

27

Sobre o conceito, ver Leite e Machado da Silva, 2008.
Clara optara por indenização, pois acreditava encontrar outras oportunidades no mercado imobiliário formal com
a quantia que recebeu.
28
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existência de uma humanidade comum entre os dois lados da figuração29. Bichos não sabem
morar em condomínio. Além de “bichos”, outras caracterizações são direcionadas aos
moradores do Cruzeiro, que emergem especialmente das relações dos mesmos com outros
atores sociais do entorno. Em uma tarde de quinta-feira, converso com seu Lucas - também exmorador do Autódromo - e Arlinda sobre mercado de trabalho. Seu Lucas diz pra Arlinda
procurar vagas no supermercado ao lado do condomínio.
— Seu Lucas, eu já fui lá e o moço me disse ‘aqui não trabalha gente desses prédios, é
tudo ladrão’, porque os meninos roubavam muito aí.
— Que isso, mas trabalha gente da Asa Branca e outros lugares lá - ele diz.
— Mas Asa Branca não é favela braba! Duvido que eles contratem gente do Cesar Maia
- conjunto habitacional próximo - muito menos daqui.
— Nossa, nossa fama tá pior que a do Cesar Maia? - eu pergunto.
— Se bobear, tá pior do que a da Cidade de Deus - favela próxima. Acham que a gente
é tudo ladrão e morto de fome.
“Os meninos que roubam o mercado”, responsáveis segundo Arlinda pela “fama do
condomínio”, consiste em um dos sentidos agregados ao tipo ideal que recai sobre os jovens
negros do condomínio. “Os meninos que fumam maconha”, “os meninos que ficam cheirando
aí”, “esses meninos que vivem na Cidade de Deus”, “os meninos que vão pra baile” são todas
variações da forma como moradores e outros atores caracterizam a juventude negra moradora
do condomínio. Nesse caso, cabe falar de um agente local que é protagonista na produção do
estigma direcionado aos jovens negros do condomínio: a milícia. A maior parte das ameaças e
mortes cometidas pelo grupo de milícia que domina o condomínio implica jovens negros.
Apesar de não haver tráfico de drogas em grande escala publicamente conhecido no local havendo relatos de que todos os grupos que tentaram instaurar tráfico de drogas no local foram
mortos ou expulsos pela milícia logo nos primeiros momentos após a inauguração dos prédios
-, a disputa entre tráfico e milícia se materializa em relações outras perpassadas por muitas
representações e estigmas. Conversando com Marcos, jovem negro e também ex-morador do
Autódromo, passo a entender um pouco melhor como se dão as relações entre a milícia e “os
meninos que usam drogas”, ou melhor como a disputa entre tráfico e milícia produz significados
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Utilizo figuração no sentido de Elias (2000): relação funcional de interdependência recíproca que se estabelece
entre indivíduos vivendo em sociedade. A humanidade deixa de ser compartilhada em uma situação social de
produção e atribuição de estigma. Perde-se o que há de comum dentre os indivíduos e grupos sociais envolvidos
na figuração. Goffman (2004) ressalta essa perda de certa comunalidade entre os sujeitos em interação, cujos
efeitos sociais são sentidos por uma das partes.
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e estigmas. Andando no entorno do condomínio, encontramos um dos “caras” da milícia local
na rua. Marcos e ele se cumprimentam. Quando o homem dá as costas, Marcos comenta
comigo:
— Esse cara é um dos que domina lá. Mas ele é diferente dos outros, ele é humilde, ele
entende a gente, porque foi criado no mesmo ambiente.
— Ah é? Por que diferente dos outros? - pergunto.
— Ah, ele até fuma um. Ele acha que a gente tem direito de ter um lugar pra fumar, que
a gente pode se divertir, ir pro baile. Ele não é que nem os outros que acham que só porque a
gente se diverte a gente é bandido. Ele não mistura as coisas.
As disputas de poder entre tráfico e milícia na Zona Oeste produzem estigmas que são
a todo instante deslocados e redirecionados a pessoas e grupos que, não necessariamente,
participam das atividades ilícitas desses grupos. Percebo que os meninos jovens, negros,
usuários de maconha e frequentadores de bailes de favela costumam ser “misturados”, como
diz Marcos, com o tráfico de drogas da região. Reposicionadas na forma urbana condomínio,
as disputas territoriais entre tráfico e milícia envolvem também tipos ideais da favela, como o
traficante (normalmente, homem, jovem, negro e usuário de drogas). Os sentidos assumidos
pela favela e seus atores em interações sociais cotidianas afetam as decisões, estratégias e ações
da milícia no território do condomínio.
Os sentidos de favela e condomínio que circulam dentre meus interlocutores emergem
das relações sociais travadas em uma inédita configuração de moradia para os moradores do
Cruzeiro. A forma urbana condomínio é também vivenciada a partir de conflitos, estigmas e
regulações cotidianas. O “padrão” a ser seguido, os vários agenciamentos de significados para
fugir ou se adequar ao “padrão”, os estigmas que condicionam disputas territoriais são marcas
do condomínio popular produzido pela política habitacional. Costumo escutar relatos, por meio
de fofocas, sobre as relações e conflitos inaugurados pela configuração apartamento em
condomínio.
Certa noite, Clara passa pela barraca de balas de Arlinda e começa a relatar os conflitos
entre os moradores e a síndica de seu lote. Valéria, a síndica, proibiu os moradores de pagarem
R$10,00 à Clara para que ela limpasse o bloco onde mora. Quando souberam, os moradores
reclamaram, já que, segundo eles, a síndica não contrata ninguém para limpar, tampouco
permite que eles auto-organizem a limpeza do bloco. Clara diz:
— Sempre tem areia lá, toda hora. Aí esses dias eu tava varrendo a areia do corredor,
porque entra na minha casa, e ela veio reclamar que não era pra eu ficar varrendo o bloco - se
refere à síndica.
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— Que isso, ela não deixa nem você varrer a areia da sua porta! Até isso ela quer
controlar - exclama Arlinda.
— Pois é, porque o povo vai à praia e fica cheio de areia no corredor que acaba entrando
em casa, me incomoda.
A síndica proibiu que ela limpasse os corredores e as escadas, prometendo que
contrataria uma empresa de limpeza30 . “Só por isso os moradores pararam de reclamar, espero
que contrate mesmo”, diz ela. Clara começa então a narrar outra briga que presenciou em seu
bloco. Dessa vez, a briga girou em torno de um apartamento alugado por um casal de homens
LGBT.
— A mulher ficou dizendo que eles tavam fumando droga lá. Mas eu não percebi. Que
é gay eu acho que é, mas fumando nunca percebi. Mas ela disse que tava. E ainda veio reclamar
comigo que eu tava permitindo que usasse droga e não fiz nada. É mole.
— Mas você chegou a reclamar do cheiro alguma coisa? - pergunto-lhe.
— Assim, eu reclamo quando cai cinza lá de cima nas minhas roupas que tão secando.
Aí eu reclamo com eles, eles pedem desculpa, mas só isso. Sei que deu uma confusão, o pai do
menino é advogado e tudo.
— Nossa, odeio cinza, tinha cinza outro dia na cabeceira do meu quarto - diz Arlinda.
— Pois é, todo mundo reclama, mas eles são educados. Mas essa mulher só arruma
confusão, vão meter um processo nela aí por calúnia e difamação. Aí eu quero ver.
— Ela é metida mesmo. Ela diz que o apartamento dela é como se fosse na Barra, que
só não é por causa dos vizinhos e do que tem ao redor - diz Clara.
Eu rio bastante. A partir do conflito do bloco de Clara, percebo como a configuração
apartamento/condomínio afeta a vida cotidiana, condiciona as formas de gestão do espaço,
introduzindo os antigos moradores de favela em interrelações socioespaciais com as quais não
tinham familiaridade. Como Clara me diz, “a gente não tava acostumado a viver assim um em
cima do outro”. A configuração apartamento em condomínio produz novas formas de gestão,
controle e novas modulações de conflito na vida cotidiana. O barulho, os cheiros, a cinza que
cai do apartamento de cima, a água que escorre da roupa pendurada na varanda, a areia no
corredor, dentre outras coisas, produzem relações, suscitando conflitos, vigilância e formas de
controle, com as quais os moradores não estavam acostumados. A “perda da liberdade” que se
tinha anteriormente de “escutar som alto”, “botar uma carne pra queimar”, “lavar roupa com a

30

Alguns meses depois a síndica contratou uma empresa familiar composta por moradores do próprio lote.
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mangueira e secar no quintal”, dentre outras coisas, é sempre associada à forma urbana
condomínio.
Apesar dos síndicos dos quatro lotes serem antigos moradores do Autódromo, a
administração do condomínio é realizada por uma empresa , cujo representante e dono é seu
Olívio, um advogado perito oriundo das camadas médias. Sempre que conversamos, ele tece
comentários que enfatizam o enorme trabalho que tem para administrar o condomínio. Segundo
seu Olívio, o maior desafio é “conscientizar as pessoas de que elas precisam ter outros hábitos”,
especialmente no que se refere à convivência nos espaços comuns do condomínio. A
administração envia mensagens diárias para a Lista de Transmissão Direta no aplicativo
WhatsApp31, marcadas por informes sobre o funcionamento das salas de administração que
existem em cada lote, prestação de contas sobre determinados gastos, assim como muitas
recomendações e orientações direcionadas às famílias. São encontradas mensagens de diversos
tipos enviadas pela administração condominial. Além de informes sobre questões que afetem a
todos, como em caso da falta d’água, podem ser vistas mensagens que se referem a
comportamentos e hábitos dos moradores. Pude ler mensagens em que, por exemplo, a
administração critica as maneiras que pais cuidam de seus filhos 32 . Em uma dessas, a
administração caracterizava como “impróprio” os pais deixarem seus filhos escutarem músicas
de funk que “ensinam coisas erradas”. A administração alerta também para o volume em que
os moradores escutam música nos apartamentos, além de ditar regras para o manuseio do lixo
e para o uso dos espaços comuns. A administração condominial cumpre um papel disciplinarcivilizatório, ao circular projetos morais, ditar regras e dar multas, seja via WhatsApp, seja por
meio de informes impressos, em ocasiões de eventuais reuniões ou na lida direta com
moradores. Transcrevo abaixo uma mensagem enviada pela administração para a lista do
WhatsApp, que ilustra bem os esforços do regime condominial para “conscientizar” os
moradores:
Lembramos que ainda perduram/continuam as reclamações como: a) Som Alto b)
Furadeira fora de horário, c) Mudanças fora de horário, d) Crianças fazendo algazarra
31

Lista que reúne os contatos de celular dos moradores, na qual a administração envia mensagens referentes às
questões do condomínio. Não se trata de um grupo do WhatsApp, em que todos podem emitir opiniões,
compartilhar conteúdos e participar de debates. Apenas as mensagens da administração podem ser veiculadas por
meio dessa lista, chegando até os moradores individualmente.
32
Lícia Valladares relembra em seu livro a função do alto-falante da administração dos Parques Proletários conjuntos habitacionais construídos na Era Vargas para acolher moradores de favelas. Esses alto-falantes
veiculavam, além do noticiário do dia, mensagens com forte cunho moral direcionadas ao comportamento e aos
hábitos dos moradores, “articulando controle e consciência social” (VALLADARES, 1980, p.26). Equiparar a
função cumprida pelos alto-falantes da administração dos Parques Proletários com o papel exercido pela Lista de
Transmissao Direta da administração do Cruzeiro, permite perceber como a política habitacional destinada à
população de favelas segue através dos anos replicando e reinventando dispositivos de controle e disciplinarização
dos pobres.
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e com palavrões já gravados por moradores e a administração está encaminhando para
Conselho Tutelar da Infância e da Juventude com os demais lotes para medidas junto
aos responsáveis. e) Mais de um veículo ocupando vagas de outros com até 4 veículos
o que além de falta de bom senso é um falta de respeito com os demais. A
administração ao ser cobrada está encaminhando tudo para as devidas providências
ao invés de pedir e solicitar o que cada morador já sabe. Todos contam com o
crescimento social e condominial para melhorar estes aspectos que são negativos e
desgastantes. A administração agradece a participação nas denúncias de atos de
infração cometidos nos blocos e áreas comuns. Só assim daremos um passo para
dispertar a consciência de que existe um regime condominial com regras basicas de
convivência, respeitando cada espaço, a ser seguido por todos.

Certo dia, vi Marcos auxiliar um outro morador a carregar sua mudança fora do dia e
horário permitidos pela administração. Quando lhe alertei disso, ele me disse: “não tem horário
não, filha. Aqui é favela”. Favela, condomínio e seus sentidos cotidianos são, muitas vezes,
acionados em contextos de cumprimento ou descumprimento das regras impostas pelo “regime
condominial”. Outro impedimento que se expressa nas normas é a proibição de obras de
expansão de apartamentos. A prática do “puxadinho” é proibida para os apartamentos do
primeiro andar. A prática de autoconstrução de casas (Holston, 1991; Kovarik, 1983) é muito
comum nas favelas do Rio de Janeiro. A laje ou o espaço restante de terreno são utilizados
como espaços para onde a contínua construção da casa avança. A autoconstrução das casas em
favelas costuma demorar anos, e expressa sentidos sociais, políticos e estéticos. A prática tem
seus ritmos ditados pelas formas de trabalho e renda das famílias que, em determinadas épocas,
podem investir na compra de material de construção, engajando seus membros nas obras com
a ajuda de vizinhos, parentes e pedreiros contratados. Como diz o ditado, “obra de pobre não
acaba nunca”. A expansão da casa é também caracterizada como “fora do padrão” pela
administração condominial.
Atenção bloco 4 do lote 4, é terminantemente proibida alterações de varandas fora dos
padrões mínimos por lei. Dessa forma, a administração adverte a todos que serão
aplicadas as devidas notificações com as medidas dispostas na convenção e na lei.
Esse lugar tem normas de construção estabelecidas em lei federal.

Oliveira também nota em seu estudo de caso o que chama de “gestão condominial do
espaço”, ou seja, “um conjunto de normas e procedimentos que orientam a organização política
e financeira do espaço de moradia baseado na formalidade da representação jurídica dos
moradores” (OLIVEIRA, 2018, p.112). É comum observar nos informes enviados pela
administração uma ênfase dada à importância de preservar o que é “comum”, denotando que o
“coletivo” deve preceder os interesses individuais. O discurso da administração é respaldado
pela necessidade de prezar pelo “coletivo”, que pelo que tenho percebido corresponde à
“necessidade de cumprimento das regras dentro de um modelo condominial de organização do
espaço comum” (OLIVEIRA, 2018, p.112).
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***
Oliveira chama atenção em sua pesquisa para a “continuidade da favela dentro do
condomínio” (OLIVEIRA, 2018, p.133). Apesar de no meu caso de pesquisa não haver
contiguidade física entre os espaços da favela e do condomínio, como ocorre no condomínio
estudado por ele que se localiza dentro do Complexo do Alemão, também percebo uma
continuidade da favela no condomínio através das práticas, aspectos simbólicos e arranjos
relacionais. Como afirma o autor, é estabelecido
um novo espaço de tensão e disputas entre pessoas e grupos com visões e expectativas
divergentes sobre a organização da vida cotidiana. Consequentemente, os
ordenamentos distintos e concorrentes – o condominial e o da favela –, passaram a se
estabelecer de maneira negociada, amparando expectativas e desejos distintos em um
“regime de ordenamentos ajustados”[...] Logo, as expectativas de uma
institucionalidade condominial e as rotinas das favelas passam a coexistir em arranjos
de disputas e negociações permanentes materializando e simbolizando o novo modo
de vida no espaço urbano (OLIVEIRA, 2018, p.134).

Favela e condomínio participam dos processos de construção de si vivenciados pelos
sujeitos. Em outros capítulos, me debruçarei, a partir de outros pontos de vista, sobre os
processos de subjetivação que têm como palco o apartamento em condomínio popular. Por ora,
feita a apresentação dos espaços e atores sociais do condomínio, bem como dos sentidos e
estigmas que circulam acerca dos espaços e seus usos, passo a me concentrar nos vínculos e
relações sociais, muitos legados da favela e manutencionados no condomínio, que fazem o lugar
possível para seus moradores.

1.3

“Lá todo mundo era família, aqui é diferente”: da manutenção do vínculo social como

forma de produção do lugar

Minha primeira visita ao Cruzeiro ocorreu por intermédio de Clotilde, moradora do lote
4. Clotilde se define como “a última moradora a sair do Autódromo”, já que apenas “negociara”
com a prefeitura em 2016, pouco antes da realização do acordo extrajudicial que permitiu a
permanência de 20 famílias no local. Clotilde decidiu “negociar” com a prefeitura, “porque não
aguentava mais”, estava se sentindo sozinha, pois sua irmã já havia aceito o apartamento e sua
vizinha mais próxima havia saído da casa ao lado, cujos escombros e entulhos prejudicavam
cada vez mais a vivência cotidiana na rua em que morava. “Por pouco eu não entrei na lista da
famílias que ficariam, me arrependo, queria ter ficado, mas não aguentava mais, tava me
sentindo sozinha”, disse durante nossa primeira conversa. Clotilde chegou à Vila Autódromo
há mais de 20 anos atrás. Morou, inicialmente, em uma casa de dois quartos com sua irmã.
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Decidira vir do Maranhão para o Rio de Janeiro para cuidar de sua irmã que, à época, enfrentava
uma gravidez de risco e precisava de ajuda cotidiana. “Aí eu fui ficando, cuidei do neném dela
por um ano, depois arrumei um emprego, o neném foi crescendo, aí eu quis ter meu espaço e
aluguei uma quitinete lá mesmo”, ela me conta. O aluguel de quitinetes sempre foi bastante
comum na comunidade. Após conhecer seu atual ex-marido, juntaram as economias e
compraram um terreno no local para dar início à construção de uma casa. Nessa altura da
conversa, ela conta que o terreno pertencia a seu atual vizinho de porta no condomínio. “Ele já
tinha uma casa e mais esse terreno, aí decidiu vender. A gente continuou a morar de aluguel
enquanto construía a primeira parte da casa e logo logo passamos pra dentro da casa, porque
tava muito gasto pagar aluguel e construir casa”. Ela relata que desde a época em que estavam
“batendo laje” já havia rumores de que “a comunidade ia sair”. De todo modo, o casal decidiu
permanecer no terreno, apesar do constante “medo de investir na casa, porque sempre diziam
que um dia iria sair a comunidade”. Após algumas reflexões e avaliações, decidiram ficar, tendo
em vista que sua irmã morava lá “e se tivesse que sair um dia sairia todo mundo junto”. O medo
suscitado pelo rumor da possibilidade de remoção fez com que Clotilde jamais colocasse
azulejos na parede da cozinha, investindo apenas nos azulejos do chão do cômodo. Nessa
primeira vista, ela me conta muitas coisas sobre sua casa na comunidade, além de alguns
detalhes sobre o processo de remoção. Acho interessante, pois Clotilde participou ativamente
da organização da resistência para permanência, mas optou por “negociar” com os agentes
estatais pouco antes do acordo feito com a prefeitura para a manutenção da comunidade. A
história de Clotilde será retomada no capítulo 3, onde partirei de sua trajetória para pensar a
casa como processo, bem como as formas de reexistir acionadas por minha interlocutora, uma
vez que se viu “morando em apartamento”.
Nessa primeira visita, após conversarmos, descemos para dar uma volta no condomínio
e visitar um dos apartamentos de três quartos no lote 3, que ainda não conhecia. Na calçada à
direita, beirando o gradeado do lote 4, Clotilde aponta para um espaço verde entre dois blocos
e comenta que ela e sua amiga planejam fazer um jardim. Sua amiga aprece na janela. Clotilde
acena e diz:
— Tudo bem, meu amor?
— Tô bem e você? Tá passeando? - pergunta a vizinha.
— Tudo certo, dando uma volta com ela. Vai descansar menina, vai dormir, você precisa
se cuidar - aparentemente sua amiga teria passado por uma cirurgia.
— Tô indo fazer isso! - ela diz.
— As flores tão lindas! - exclama Clotilde.
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— Tão, né? Obrigada, amiga.
Seguimos em direção ao lote 3, onde pretendemos visitar o apartamento de Carla, uma
de sus melhores amigas desde a época em que moravam na Vila Autódromo. Durante esse breve
percurso, no entanto, somos interrompidas algumas outras vezes. Surge Cláudia, outra grande
amiga do Autódromo. Clotilde lhe pergunta:
— Amiga, tá indo pra onde?
— Tô indo no chá de bebê da Carol na Cidade de Deus (favela próxima).
— Cuidado lá, fica atenta que o bicho tava pegando lá 33 , heim. - alerta minha
interlocutora.
— Verdade, pode deixar. Quando eu chegar eu mando mensagem.
— Tá bom, me avisa!
Ao atravessarmos o portão do lote 3, minha interlocutora para e se abaixa para abordar
um menino de uns cinco ou seis nos.
— Cadê sua mãe, meu amor? - ela pergunta.
— Tá trabalhando, tia.
— Trabalhando hoje? - ela se surpreende por se tratar de um domingo. Sabe que horas
ela volta?
— Não.
No lance de escadas, próximo ao apartamento de Carla, encontramos com Marcia que
para lá também se dirige com o objetivo de jogar cartas. Pela primeira vez, entro em um
apartamento de três quartos do condomínio. Bastante amplo, o corredor da casa nos leva da sala
a todos os outros cômodos: cozinha e banheiro à direita, dois quartos simples à esquerda e um
quarto suite ao fundo. Sentamos no sofá e conversamos sobre diversos assuntos com Carla, seus
parentes e amigos: os preços dos apartamentos, o clima, a crise. Quando vamos embora,
Clotilde e Carla combinam de descer para pracinha dos trailers mais tarde para papear e tomar
açaí. Descemos as escadas. Na saída do lote 3, Clotilde cumprimenta uma senhora e aborda
uma outra criança, dessa vez uma menina.
— E sua mãe, linda? Onde está?
— Trabalhando - responde baixinho.
— Onde hoje?
— Botafogo.
— Ih, deve demorar a chegar. Fala pra ela me ligar - ela diz.

33

A expressão faz referência aos confrontos entre a polícia e o tráfico de drogas na Cidade de Deus.
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A noite cai. Antes de me despedir, encontramos Núria, outra amiga dos tempos do
Autódromo. Elas conversam sobre a sobrinha de Núria e em determinado momento sou
apresentada como pesquisadora. Conto de meu interesse em morar no condomínio e Núria me
passa seu número para que me ajude a encontrar algo para alugar. Vou embora após agradecer
a ambas. Depois da despedida, sigo para o ponto de ônibus em frente à entrada do condomínio.
Durante nossas conversas, Clotilde falou muito sobre os laços com os vizinhos na Vila
Autódromo. “Qualquer coisa era só pedir uma xícara de açúcar, colocávamos as cadeiras na
calçada sempre, mas a vida de apartamento é outra coisa, fechou a porta tchau, não tá mais com
o vizinho” 34 . Acho curioso que durante os poucos minutos pelos quais caminhamos no
condomínio, Clotilde pôde estabelecer inúmeras interações - acima descritas- com diversos
moradores que expressavam níveis diferentes de intimidade, confiança e interdependência. Os
conselhos dados à Cláudia sobre os riscos de ir até a Cidade de Deus, a preocupação com a
saúde de sua vizinha, com quem vai compartilhar a utilização do espaço verde em frente ao lote
4, a demonstração de conhecimento mínimo do cotidiano de uma moradora, ao se surpreender
com a informação de que ela estaria trabalhando em um domingo, a ida ao apartamento de Carla
para mostrá-lo à “repórter”, forma como fui identificada, bem como a mediação com Núria para
que me ajudasse a encontrar apartamentos para alugar, apontam que minha interlocutora
participa em alguma medida de um emaranhado de relações que expressam dependência em
muitos sentidos, composto por laços de confiança, intimidade, conhecimento, informação e
cuidado que se redesenham no espaço do condomínio. Os atores que circulam em tal rede de
relações são em sua maioria provenientes da Vila Autódromo. De alguma forma, determinadas
práticas, vínculos e laços de afeto - no sentido mesmo do ser afetado por ações e relações perduram após o processo de remoção e posterior reassentamento. Em conversa, Clotilde me
conta:
Eu moro aqui, mas eu nunca me acostumei. Não existe nenhuma outra comunidade
como a Vila Autódromo. Não tinha gente vendendo droga, não tinha miliciano, era
uma comunidade pequena. Uma comunidade onde você conhecia todo mundo, você
tava sempre batendo no vizinho. Era como no interior. Às vezes eu vinha estressada
do trabalho e já via os vizinhos, já conversava, desabafava. Aqui fica mais difícil de
fazer isso. Aqui tem gente que mora e nem fala com seu vizinho de porta.

34

Oliveira também nota em seu estudo sobre um condomínio do PAC a ocorrência de um processo de
individualização, característico da forma urbana condomínio. “Um processo contínuo de fragmentação da vida
social e de individualização das ações no dia a dia dos problemas comuns” (OLIVEIRA, 2018, p.148) . O Cruzeiro
carrega a ambiguidade da “continuidade da favela”, portanto manutenção das relações de vicinalidade anteriores,
e ao mesmo tempo de um certo anonimato, devido à transformação da composição de seus moradores, da
diversidade de origens dos reassentados, da configuração de moradia em apartamento e das novas formas de
sociabilidade resultantes dessa configuração. Algo entre o estranho e o familiar para os reassentados.
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Apesar de a nova configuração socioespacial da moradia em condomínio impactar as
relações cotidianas entre vizinhos, os laços afetivos trazidos da comunidade foram essenciais
para minha interlocutora aceitar o reassentamento no Cruzeiro. “No final acabei ficando aqui,
porque pelo menos tem minhas amigas, vizinhas, minha irmã por aqui por perto. É mais seguro
você morar num lugar que todo mundo te conhece”. Apesar das diferenças, os ex-moradores
do Autódromo seguem no contínuo trabalho de cultivo dos laços afetivos.
Dia de domingo a gente se junta pra cozinhar. Não é a mesma coisa, quando falta
alguma coisa, tem que descer e subir escada até chegar na vizinha. Lá dava uma
voltinha, já tava perto de todo mundo, todo mundo na rua. É uma outra vida.

Faz parte do processo de adaptação a essa “outra vida” decorrente da eventual remoção
manutencionar as relações de afeto, intimidade e confiança que permeavam a sociabilidade na
comunidade. O vínculo social significa segurança para os atores em questão. Segundo Márquez,
“as relações de coabitação e reciprocidade implicam em obrigações” (MÁRQUEZ, 2014, p.58).
Percebo as obrigações que tecem as relações de vicinalidade nas inúmeras trocas cotidianas que
são feitas no condomínio. Certa noite, me chama atenção a intensidade das trocas entre vizinhos
que ocorrem no ponto do ovo. Passa dona Sandra, também ex-moradora do Autódromo,
carregando uma bicicleta. Ela diz:
— Oh Lúcia, quer banana? Tudo que tenho hoje.
— Ah, obrigada! Vem cá, você não queria saião? - pergunta Lúcia.
— Sim! Pro meu marido, ele tá doente.
— Pera aí que eu vou ver se a vizinha ali tem.
Lúcia me deixa cuidando dos ovos, vai até a janela de um apartamento no térreo do lote
1 e grita o nome da vizinha por fora da grade do lote. Ela volta com algumas folhas de saião e
entrega à dona Sandra. Em seguida, pergunta:
— Vem cá, tu ouviu alguma coisa de ir à prefeitura pegar o documento do apartamento?
— Eu não. Que documento?
— Parece que é um documento temporário do apartamento, não sei.
— Tô sabendo não.
— É, mas meu marido disse que não é assim não. Quando tiver documento eles vão
chamar a gente - diz Lúcia.
— Ah, se souber me diz.
Dona Sandra sobe para sua casa. Escutamos um assobio. Lúcia diz que sua filha a
chama. É assim que Sula chama a mãe pela janela de casa que fica no terceiro andar. Cuido dos
ovos enquanto Lúcia vai até a janela saber o que Sula tem a dizer. Quando ela volta, reclama
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um pouco sobre as seis pessoas que ainda estão devendo o dinheiro das galinhas que vendeu,
pois está chegando o dia de pagar o homem da granja. “Eu odeio cobrar os outros, mas vou ter
que fazer isso”. Passa um moço carregando uma bicicleta com uma gaiola pendurada no
guidom. Ele diz que ontem olhara pela janela, pois estava precisando de ovos, mas não a viu lá
embaixo. Lúcia diz que o ovo tinha acabado e que o rapaz da granja entregou só hoje. Ela
começa a falar sobre a quantidade de brinquedos que tem em sua casa. Fala dos ursos das filhas
e dos carros de Wesley, seu filho de seis anos.
— Minha varanda é cheia de carro e brinquedo pendurado. É bom que as crianças nem
chegam perto da grade. Eu não confio nessa grade da varanda não. Então eu coloco minhas
plantas de um lado, os brinquedos do outro e ninguém vai lá.
— Tá certa. Aquilo é frágil - comenta seu vizinho.
— Poxa, tem um carro lá que tá faltando só uma pecinha pequena, tipo uma arruelinha.
Ia até falar com o senhor.
— Ah, eu posso ver. Vou dar uma olhada e vejo se tenho a peça lá - responde o senhor.
Ele se despede e vai embora. Lúcia me diz “é bom que eu não pago!”. Logo depois,
chega Nícolas, também antigo morador do Autódromo, para comprar ovos. Ela agradece pelo
serviço feito na máquina de lavar de sua casa. Nícolas paga pelos ovos e diz que busca mais
tarde. Ela me conta que ele é muito honesto, pois cobra um bom preço para ajeitar as máquinas
de lavar das pessoas. Depois que Nícolas segue caminhando pela rua, chega uma senhora e
começa a reclamar da nora. Em meio às lamúrias, Lúcia pergunta:
— Deixa eu te falar, lá no posto que a senhora trabalha eles não dão remédio pra asma
não?
— Não, que eu saiba não - ela responde.
— É que na farmácia não tão dando, porque diz que a fórmula é nova e ainda não tem
pelo SUS (Sistema Única de Saúde).
— Quem tá com asma? - a senhora pergunta.
— A Sula.
— Eu vou buscar saber pra você.
A senhora vai embora. Chega Andrea, ex-moradora do Autódromo, e diz:
— Menina, guarda uma cartela de ovos aí pra eu pegar amanhã. Se eu levar agora os
meninos comem tudo de uma vez.
— Pode deixar. Qualquer coisa eu entrego na sua casa amanhã.
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— Nossa, tô revoltada. Fui fazer o vestido pro casamento na mulher que se diz costureira
do nosso lote e ficou horrível, nada a ver com o modelo que eu pedi. Aí resumo, fui na costureira
da rua ali detrás, ela me cobrou R$80,00 pra ajeitar a porcaria que a outra fez.
— Menina! Mais fácil comprar outro. Tem uma loja lá na Taquara que os preços são
bons. Os vestidos são lindos. Vai nessa!
Lúcia continua a falar sobre os vestidos e indica o endereço. Antes de ir embora, Andrea
convida Lúcia para sua festa de casamento que será no salão do lote 1. Fico perplexa com a
quantidade de trocas e interações que vivencio em uma única noite sentada ao lado de Lúcia na
calçada. O fluxo de pessoas, coisas e informações é bastante intenso quase todas as noites, por
isso decidi registrar em meu caderno de campo e reproduzir na narrativa para dar a dimensão
ao leitor da intensidade das trocas.
Percebo uma série de relações de troca de objetos, alimentos, informações, dicas,
favores e rumores engendradas pelos moradores. São relações que constituem os ritmos da vida
ordinária. O chá de saião, os ovos do jantar, o conserto da máquina de lavar, a peça que falta
no brinquedo, a loja de vestidos, o remédio pra filha doente emergem das relações cotidianas
que têm como palco a calçada principal, mais especificamente, o ponto do ovo.
Pina-Cabral, ao estudar como as vicinalidades se constituem em contextos sóciohistóricos distintos, afirma que essas “são espaços de circulação intensa de comida, de serviços,
de dívidas financeiras” dentre outras coisas (PINA-CABRAL, 2014b, p.41). Em suas pesquisas,
o autor percebe como as relações de vicinalidade acabam por definir os próprios sentidos dos
domicílios. A ideia é se contrapor à noção preconcebida da casa ocidental pós-medieval
autocontida e isolada. Por isso, introduz o conceito de casa partível, segundo o qual as casas
apenas existem em configuração (Marcelin, 1999; Pina-Cabral, 2014a). No Cruzeiro, as
necessidades dos moradores emergem em uma rede de prestações e contraprestações, de
relações de obrigação, que fazem circular dinheiro, alimentos,remédios,serviços etc. Como
afirma Pina-Cabral rememorando os clássicos da sociologia, “é nesse sentido que somos
obrigados a concordar com Émile Durkheim quando este insistia que a proximidade espacial é
um fator constitutivo incontornável das formas humanas de vida” (PINA-CABRAL, 2014b,
p.43).
Compreender o sentido de tal vínculo social, como propõem os estudos contemporâneos
da dádiva (Caillé e Godbout, 1999), significa olhar para a relação como valor, e não apenas
para o valor produzido pela relação. Proponho que a manutenção dos laços de vicinalidade seja
pensada como modo de fazer e refazer as próprias possibilidades de se viver no novo contexto
condominial. A rede de vínculos, tornada possível por práticas econômicas e sociabilidades, se

55

mostra muito mais claramente como legado da vida em comunidade quando passo a morar em
um apartamento do Cruzeiro.

1.4

Relações, relatos e espaço social

A primeira amizade feita por mim no condomínio foi com Lúcia e sua família. Como já
mencionado, Lúcia vende ovos na calçada direita do condomínio todos os dias da semana. Lúcia
é mãe de três filhos, Wesley (6 anos), Lara (3 anos) e Sula (15 anos). Além de Lúcia e seus
filhos, Wesley, o pai, também mora no apartamento no lote 1, que a família recebeu como
compensação pela casa que possuíam na favela. Os conheci durante o verão, período em que
Wesley trabalhava em uma barraca de aluguel de cadeiras e guarda-sol na praia da Barra. Igor,
o sobrinho de Lúcia, passou alguns meses em sua casa para ajudar Wesley com o trabalho na
praia. Sula, a filha mais velha, ajuda cotidianamente nas tarefas de cuidado com a casa e com
as crianças, especialmente nos momentos do dia em que Lúcia vende os ovos lá embaixo.
Lúcia viera de Minas Gerais com 14 anos para trabalhar no Rio de Janeiro. Trabalhou
em casas de família, nas quais morava, até conhecer seu atual marido. Foram morar em Rio das
Pedras - comunidade na Zona Oeste - e posteriormente no Autódromo, “um lugar bem mais
tranquilo”. A família construiu uma casa em cima da laje do cunhado de Lúcia na rua Francisco
Lande no Autódromo no início dos anos 2000. Eles costumam recordar com muita nostalgia do
espaço da antiga casa, bem como da vida em comunidade, sobretudo nas ocasiões em que
reclamam do apartamento e do condomínio. Costumo passar as noites sentada em minha cadeira
de praia na calçada ao lado de Lúcia conversando, jogando cartas com seus filhos e participando
de papos com seus clientes e vizinhos. É na calçada onde entro em contato com histórias antigas
da comunidade, participo de interações entre amigos e conhecidos que continuam a ser
avizinhados no condomínio. Certo dia, passa um carro com um som embutido na mala tocando
músicas de funk em alto volume. Lúcia reclama:
— Já vi que isso aí vai ficar até tarde. Isso eu não aguento aqui. Lá no Autódromo todo
mundo se conhecia, era tudo família, só conhecido. Então era tranquilo, a gente pedia pra baixar
o som e baixava. Aqui não, aqui tem estranhos, gente que ninguém conhece. Ainda tem a
milícia, que lá não tinha. Quem disse que dá pra pedir pra eles pra baixar o som?
— Eles não abaixam? - pergunto.
— Antes quando chamava a polícia, eles nem vinham. Agora pelo menos a polícia tá
vindo quando a gente reclama.
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Inúmeras vezes Lúcia associa o fato de todos se conhecerem bem no Autódromo com
certa satisfação e maior conforto. O respeito de ter o pedido de redução do volume do som
atendido, a tranquilidade em deixar as portas de casa abertas, em realizar empréstimos, vendas
fiadas ou em circular à noite pelas ruas são elementos da comunidade que persistem na memória
dos atuais moradores do condomínio popular. Tais recordações são, usualmente, relacionadas
com os fortes e rígidos vínculos estabelecidos entre os vizinhos, a ponto de serem comparados
a vínculos de parentesco - considerando o lugar ocupado por esse tipo de vínculo em nossa
sociedade -, quando dizem “lá era tudo família”35. Além de rígidos, hoje os vínculos sociais
forjados em comunidade tornam-se duradouros e afetados pelas novas condições socioespacias
e práticas econômicas impostas a muitos moradores do Cruzeiro. Faz-se presente na memória
de Lúcia a caracterização de funcionários da prefeitura acerca do Autódromo como um “lixão”
em contraposição ao “paraíso” do condomínio.
— E ainda dizem que aqui a gente mora no paraíso, que lá a gente morava no lixão.
— Quem disse? - pergunto.
— O pessoal da prefeitura e outras pessoas aí. Lá que era o paraíso, minha casa era boa,
não tinha gente estranha como aqui. Aqui tem muita briga e você ouve tudo.
Frequentemente, Lúcia inverte os paralelos traçados pelos funcionários da prefeitura
entre paraíso e condomínio, comunidade e lixão, reafirmando as vantagens de morar na
comunidade onde ficava sua antiga casa, essa sim um paraíso para ela. Os vínculos tecidos na
vicinalidade costumam sempre fazer parte dos discursos nostálgicos dos moradores em relação
à vida em comunidade. Em um sábado de janeiro, a caminho da praia da Barra com Lúcia e
seus três filhos, passamos em frente à comunidade.
— Quando nós morava aqui, a gente jogava de tudo aqui do lado nessa área do Rock
in Rio 36. Vôlei, basquete, tinha até tênis - diz Lúcia.

35

A expressão “lá todo mundo era família” marcou muito minha pesquisa de campo. Não poderia deixar de chamar
atenção para a interseção analítico-empírica que a ideia de “família” suscita. Para Veena Das (1995), como será
debatido mais à frente, uma das características de um evento crítico que irrompe na vida das pessoas - nesse caso
a remoção e o reassentamento no condomínio - é o rompimento com os “enquadramentos familiares das formas
de vida”. A sensação de estranheza relacionada à diversidade de origem dos moradores do condomínio, bem como
à alta circulação de moradores em decorrência do pujante mercado de vendas e alugueis de unidades habitacionais,
faz referência a uma sensação anterior de que na favela “todo mundo era família”. Essa expressão escancara a
ruptura com o familiar que delimitava os limites das formas de vida construídas na favela. Essa nota busca chamar
atenção para a coincidência entre os sentidos teórico e empírico da categoria “familiar”, ponto a partir do qual
pode-se compreender a transformação das formas de vida e seus enquadramentos produzida pelo deslocamento da
favela ao condomínio.
36
A comunidade fica próxima à Cidade do Rock, local onde ocorriam os shows do festival Rock in Rio. É muito
comum ouvir histórias de moradores que trabalhavam de ambulantes nas imediações durante o evento ou alugavam
quartos em suas casas para turistas. O fato é que o Rock in Rio era uma grande oportunidade para “fazer dinheiro”.
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— Nossa legal! Até onde ia a comunidade? - pergunto quando passamos em frente ao
Parque Olímpico (complexo de equipamentos olímpicos construído onde antes era a favela).
— Ah, ia até aqui essa entrada mais ou menos - aponta pela janela -, porque até aqui a
gente ainda encontrava gente conhecida.
Ultrapassar o limite da comunidade está relacionado à experiência de andar na rua e
não mais encontrar qualquer pessoa conhecida: aparentada, avizinhada. Os limites da
comunidade construídos por seus moradores importavam muito na hora de decidir até onde as
crianças tinham a liberdade de brincar. Não apenas Lúcia, como também outras mães com quem
converso, lamentam-se de “ter seus filhos presos em apartamento”. Certa vez, conversando
sobre os tempos de Autódromo com Arlinda, que morou durante 25 anos na favela, chegamos
ao seguinte ponto:
— Lá era incrível, porque as mães não tinham medo de deixar seus filhos na rua. Até
de noite! - diz Arlinda.
— Mas e aqui? - eu pergunto.
— Aqui a mãe morre de medo de deixar aqui na calçada, muita gente diferente.
— Lá vocês sentiam mais segurança, então?
— Muito mais, todo mundo se conhecia. Uma vez meu filho foi brincar e parou muito
longe, lá no portão 10.
— E aí? Achou ele depois? - lhe pergunto.
— Você acredita que a vizinha ligou e disse ‘tô aqui com seu filho, encontrei ele lá no
portão 10. Vem aqui buscar’. E eu fui lá buscar ele.
Nesse dia, junto a Vinicius, jovem que nasceu no Autódromo, conversamos bastante
sobre os quintais, as ruas, as brincadeiras de crianças e jovens na comunidade onde habitavam.
Pude dimensionar as casas, suas distâncias e certas fronteiras espaciais da comunidade em
minha imaginação, na medida em que cada memória vinha acompanhada da descrição de um
local: quintal, laje, rua, portão 10, entrada da comunidade, rua da padaria, dentre outros lugares
de memória. Muitas vezes, me perco no mar de referências espaciais oferecidas pelos
moradores em relatos e conversas. A memória da comunidade é bastante espacializada,
denotando a emergência das relações, regulações e hábitos da vida social no fazer e projetar
cotidiano do/no espaço.
Arlinda é uma das pessoas que mais me conta histórias sobre o Autódromo. As histórias
locais mesclam-se com seus percursos e trajetórias, sua história de vida. Arlinda é mãe de três
filhos, Camila (23 anos), Mauro (16 anos) e Túlio (15 anos). No início dos anos 90, quando
ainda morava em Belford Roxo (município da Baixada Fluminense) com seu ex-marido, o
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sogro de Arlinda ofereceu ao casal parte de seu terreno comprado na Vila Autódromo. Após a
oferta, o casal passou um mês visitando o terreno, engajado na construção de um quarto como
primeiro cômodo da casa para que pudessem ao menos se instalar. Venderam a casa na Baixada,
segundo ela, “por uma mixaria, porque a área lá era muito violenta”, e se mudaram para o
Autódromo. Por algum tempo ainda dormiam na casa de seu sogro até terem condições de
“entrarem pra morar no quarto”. Em nossas conversas cotidianas, ela imprime forte tom de
“desgosto” ao falar sobre a experiência de morar no condomínio. Apesar da insatisfação,
conhece cada vizinho e cada cliente de sua barraca de balas e doces. Como mencionado, ajuda
e é ajudada todos os dias com informações trocadas com seus vizinhos, pertinentes à política
da vida ordinária, como preços em supermercados, procedimentos burocráticos para acessar
serviços básicos etc. Muitas são as rememorações feitas na calçada.
Não apenas o espaço do condomínio é palco do desenrolar de laços cotidianos de
vicinalidade forjados outrora em outras circunstâncias habitacionais. Passeando pelo bairro e
em outras regiões do entorno com moradores do Cruzeiro, noto encontros e reencontros de
antigos moradores do Autódromo. Em um domingo quando caminhamos na rua eu e Marcos,
morador do lote 4 do Cruzeiro, encontramos amigos de infância, cujas famílias utilizaram a
indenização para comprar casas ou terrenos em outras regiões. O encontro é marcado por
emoções, que despontam quando realizam a distância que a remoção impôs entre os antigos
vizinhos. Marcos é um jovem negro de 25 anos que também vivenciou o processo de remoção
da Vila Autódromo. Assim como outros moradores, foi reassentado no lote 3 do Cruzeiro, onde
morou durante alguns anos até se mudar para outro apartamentro no lote 4 depois da morte de
seu pai. O apartamento de seu pai foi vendido no mercado informal pelos filhos quando
acometidos por uma situação de necessidade financeira. Nos últimos meses, tenho me
aproximado bastante dele, que foi meu primeiro contato com a juventude local em campo.
Sempre que caminho com ele pelo Cruzeiro é difícil chegarmos da entrada ao portão de meu
lote sem que ele seja abordado por várias pessoas que o conhecem, em sua maioria garotos
jovens. Muitas são as histórias de infância partilhadas com moradores do condomínio, as
primeiras “namoradinhas”, as primeiras “zoeiras”, “besteiras”, os bailes, jogos e também
comentários sobre os pais dos amigos que hoje lá habitam. Certa tarde, encontramos com um
amigo dele na praia do Recreio:
— Caraca irmão! Como tá? - Marcos pergunta.
— Pô, cara! Tô lá na CDD -sigla para Cidade de Deus.
— É, já te vi lá na CDD já.
— E tu?
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— Tô no Cruzeiro.
— Pô, cara, lembra a gente pegando o barco e indo lá pro meio da lagoa quando era
moleque? - seu amigo se refere à lagoa existente na comunidade.
— Pô, lembro, cara! Muito bom, bons tempos! E a gente montando a bicicleta pra dar
um rolé!
— Muito bom! Só empinando! - diz seu antigo vizinho com um ar nostálgico.
Eles rememoram momentos da infância no Autódromo. Depois Marcos me diz que o
irmão dele foi morto no condomínio, porque roubara. “Sacanagem o que fizeram com o irmão
dele”, se referindo à ação da milícia local. Marcos também costuma dizer que eles “eram uma
grande família”. “A gente quando ia sair pra algum lugar assim já ligava pros caras da van e
fazia um esquema, porque sempre saía umas 60, 70 cabeças junto”, ele me conta. Marcos é um
repositório de histórias sobre a comunidade e seus antigos moradores.
Para De Certeau, as estruturas narrativas têm valor de sintaxes espaciais (DE
CERTEAU, 1999, p.199). Os relatos cotidianos são meios de transporte coletivos para lugares.
Rememorando as antigas formas de vida na comunidade, os moradores do Cruzeiro
reconstroem o lugar habitado a partir dos relatos de suas práticas, mantendo viva a memória da
favela e transformando-a, conforme os agenciamentos engendrados no novo espaço social. A
partir da memória do lugar praticado, como afirma De Certeau, estabelecem contrastes - “lá as
crianças brincavam mais na rua, aqui é diferente” -, demarcações - “até aqui ia a comunidade,
até onde tinha gente conhecida” -, descrevem usos - “brincar”, “andar de bicicleta” , “andar de
barco na lagoa” -, expressam vínculos e sentimentos, que fazem parte do contínuo trabalho de
produção da localidade, nos termos de Appadurai (1996).
A construção e reconstrução da comunidade, em suas práticas, hábitos e vínculos
estampados no espaço, por meio das operações da memória, influencia o processo de produção
do novo lugar: o condomínio popular. A todo instante nas calçadas, presencio moradores
realizarem exercícios comparativos entre atividades feitas no condomínio e na comunidade: “se
fosse lá no Autódromo, a gente já teria queimado essa carne na calçada”, “lá no Autódromo
quando faltava água tinha poço, aqui tem que descer muito”. Formas de vida que se adaptam,
criando e recriando estratégias cotidianas, às novas condições socioespaciais do condomínio.
Segundo Appadurai, a localidade emerge da intercontextualidade, sendo produzida pela
sobreposição de contextos, camadas espaciais, como o bairro, enquanto uma forma social.
Bairro e lugar, bairro e entorno são coproduzidos . Tomo aqui a favela, que abarca tanto seu
espaço atual, como a imaginação sobre sua configuração anterior, como um contexto altamente
influente na conformação do espaço social do condomínio. O condomínio popular emerge da
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intercontextualidade, abrangendo as sobreposições de fronteiras físicas e demarcações da
ordem da memória.
As representações e usos do condomínio, assim como os vínculos forjados na
comunidade e manutencionados no condomínio, fazem parte do conjunto de esforços materiais,
emocionais, simbólicos e morais despendidos por seus moradores no contínuo processo de
produção do lugar, ou até das próprias possibilidades de vida. Entro em contato com algumas
representações do espaço, quando Vinicius, vizinho de Arlinda, comenta:
— Teve gente vindo pra cá e comprando aqueles cachorros de madame, sabe? Só porque
veio morar em condomínio.
— Nossa, aqui teve muita gente que chegou pisando em algodão e agora tá pisando na
lama - complementa Arlinda.
— Pois é, porque ficou essa arrogância toda pra nada, porque na verdade isso daqui é a
mesma sintonia! - diz Vinicius.
— Como assim? - pergunto intrigada.
— Ué, são as mesmas pessoas que moram aqui. Mesma sintonia de antes37 . Lá no meu
bloco moram vários vizinhos que vieram da minha rua mesmo, por exemplo.
Morar em condomínio suscita diversos agenciamentos morais, responsáveis por uma
miríade de representações sociais sobre o local, sempre acompanhadas das representações sobre
a favela, como já foi visto. A narrativa, conjunto de fragmentos de histórias, faz o espaço
aparecer como lugar praticado, vivido. Existem tantos relatos sobre o local quanto experiências
espaciais. O condomínio, polivalente e multifacetado em seus usos e representações,
temporaliza diferentes pontos de vista sobre um processo de deslocamento gerado pela situação
de remoção e experiência de reassentamento, sua própria condição de possibilidade. O espaço
social, como afirma De Certeau, é fruto das operações que o orientam, circunstanciam,
temporalizam e o levam a funcionar como uma unidade de contratos e conflitos. É pelos
vínculos sociais legados da comunidade, bem como pelos conflitos de representações
estampadas pelo corpo (ações) no espaço, que o condomínio popular é experienciado pelas
famílias removidas da Vila Autódromo. Meu objetivo aqui, parafraseando De Certeau, foi

37

A frase “Aqui é a mesma sintonia da favela”, ou seja a continuidade da favela no condomínio, como afirma
Oliveira (2018), coloca algumas questões interessantes sobre o limite da eficácia das formas de controle social,
bem como sobre as fronteiras sociais e simbólicas que se estabelecem na cidade. Os processos de disciplinarização
possuem brechas e buracos abertos na vida cotidiana pelos moradores no contínuo esforço de produção do lugar.
Se no caso do Cruzeiro, a fronteira física entre favela e condomínio é melhor delimitada, devido à distância dos
territórios onde moravam as famílias anteriormente, a “mesma sintonia” expressa que as fronteiras sociais e
simbólicas são bem mais tênues e borradas do que se possa imaginar.
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também colocar a seguinte questão: como analisar ditos e relatos organizadores de lugares pelos
deslocamentos que descrevem? Para tanto, é necessário atentar aos testemunhos de um
deslocamento, que denotam percepções, ações e moralidades, compartilhados pelos sujeitos
que produzem-se a si mesmos em meio ao emaranhado de relações sociais, que têm como base
práticas de muitas ordens que sobrevivem e se transformam no deslocamento territorial
vivenciado por essas famílias.

***

Tenho me esforçado para seguir os trilhos das transformações geradas pelo
deslocamento das famílias da Vila Autódromo. Como afirma Ingold (2011), seguir as linhas e
percursos desenhados pelos becomings é tarefa da atual empreitada etnográfica. Trata-se de
uma história de transformações. Transformações urbanas, de histórias de vida, de
territorialidades e de sujeitos, possibilitadas pelas linhas de deslocamento em território urbano.
Se nesse capítulo busquei dar ênfase aos espaços, atores sociais, sentidos e vínculos sociais,
que perduram em meio às transformações, sustentados pela memória de um espaço vivido e
que funcionam como mais um elemento que enreda o refazimento da vida em condomínio, no
que se segue pretendo apresentar o debate sobre a política de remoção de favelas, caracterizada
por muitos dos moradores como “violenta”. Além de descrever os impactos da remoção sobre
o território e sobre a vida dos moradores de favela, mais especificamente da Vila Autódromo,
pretendo refletir sobre as políticas de valoração das casas, enquanto uma das técnicas que
viabilizou a remoção, e seus desdobramentos em termos da sensação de insegurança em relação
à moradia. A ideia é seguir puxando os fios que constituem o espaço do Cruzeiro, seja em sua
dimensão social, simbólica, institucional ou material - dimensões que em última instância se
constituem mutuamente. Se nesse capítulo puxei os fios que fazem emergir o espaço a partir
dos discursos, práticas e narrativas que giram em torno da construção social do espaço (Low,
2017), no capítulo que se segue pretendo retomar os meandros da aplicação da política
habitacional e seus desdobramentos a partir das relações nas margens do Estado (Das e Poole,
2004), para compreender como a forma urbana (Lefebvre, 2008a) condomínio emerge do
entrecruzamento de duas políticas públicas: a política de remoção de favelas e o PMCMV.
Minha atenção se voltará para as forças políticas e econômicas que permitem a produção social
do espaço, outra dimensão e forma de abordagem dos processos de constituição espacial (Low,
2017). A política do espaço é tema do próximo capítulo, tanto em sua escala de política pública,
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como a nível dos agentes responsáveis por formas de regulação cotidianas que produzem o
espaço.
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2

A PRODUÇÃO SOCIAL DO ESPAÇO: DA POLÍTICA DE REMOÇÃO DE

FAVELAS E DAS RELAÇÕES NAS MARGENS DO ESTADO

Cena de abertura: das lendas que circulam
Comento com Marcos sobre as opções de “quentinhas” existentes no local.
— A melhor é a da cantina, às quintas tem um peixe muito bom, R$15,00 - eu lhe digo.
— A melhor é a dos milícias então.
— Verdade, eles sempre esmagam a concorrência. O melhor almoço, um trailer
grandioso. Dos serviços informais eles têm também o monopólio. Têm a internet e a TV. Mas
aqui entra muito serviço regular também, tem muita gente com NET, por exemplo.
— Aqui eles até que são mais tranquilos. Antes eu achava que eles iam cortar o gás
também.
— Vai ver que é pra disfarçar um pouco, né?
— Disfarçar o que? Eles não precisam. Aqui tá tudo sob controle, eles fazem o que
quiser aqui. Quem manda aqui é X (nome de funcionário da prefeitura) - ele afirma .
— Sério? Mas X nem vem muito aqui - replico.
— E precisa? Os maiores donos de favela controlam tudo da prisão durante anos. Só
uma vez X veio aqui num churrasco. Depois teve um incidente com os caras do Y (grupo de
milicianos) e X apareceu também pra resolver. Nunca mais, mas X domina - ele encerra a
discussão.

***

Esse capítulo pretende pensar a política habitacional destinada a moradores de favela a
partir das relações travadas nas margens do Estado (Das e Poole, 2004). Decidi iniciar esse
capítulo com algumas considerações sobre a política de remoção de favelas, tal como aplicada
nas últimas décadas na cidade do Rio de Janeiro. Apesar da pesquisa de campo se concentrar
em um condomínio popular do PMCMV, os processos de conflito e resistência que marcam a
política de remoção envolvem como atmosfera, como diria Veena Das, o tempo presente de
meus interlocutores que vivenciaram o deslocamento urbano e a experiência do reassentamento.
A forte presença da memória da remoção torna necessária a retomada de uma reflexão sobre
como as remoções afetaram concretamente a vida dos moradores de favelas em território
urbano. Essa etnografia não se trata apenas de uma pesquisa sobre o PMCMV e as novas formas
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de morar produzidas pela política habitacional recente. Nessa empreitada etnográfica, tento
compreender o que emerge do entrecruzamento da política de remoção e do PMCMV em
termos de sujeitos (sua memória e narrativa sobre a experiência do reassentamento), espaços –
como as casas - (suas transformações e processos) e economias (suas formas de gestão
cotidianas e regulações).
A experiência do reassentamento e posterior adaptação ao condomínio popular é
marcada por fragmentos de memória sobre a vida na favela e o processo de remoção, que se
transmutam por vezes em narrativas e testemunhos de um processo histórico e por outras em
emoções, gestos, expressões corporais e impasses de linguagem. Nesse capítulo, retomo
considerações sobre a política de remoção de favelas resultantes de pesquisa etnográfica que
realizei em anos anteriores em contextos de ameaça de remoção 38 . Na medida em que é
composto por famílias removidas de outras favelas, o condomínio Cruzeiro tem sua gênese
marcada pela política remocionista. Antes de retornar às cenas vivenciadas no condomínio que
recheiam todo o resto dessa dissertação, cabe retomar algumas considerações sobre as
remoções. Inicialmente, trago um debate geral sobre o contexto de produção da cidade
olímpica39, palco de inúmeras remoções e deslocamentos forçados para em seguida me deter
no caso da comunidade Vila Autódromo, extremamente relevante para a presente pesquisa, na
medida em que a maior parte das famílias que hoje vive no condomínio estudado eram
moradoras dessa favela. Nas palavras de Setha Low, o tema desse capítulo é a produção social
do espaço, forma de abordagem que busca compreender como determinado espaço é concebido
e produzido, historicamente, por forças político-econômicas e formas de governo.
The social production lens illuminates how a space or place comes into existence and
opens up questions about the political, economic and historical motives of its planning
and development. It emphasizes the material aspects of space and place-making, but
also uncovers the manifest and latent ideologies that underlie this materiality (LOW,
2017, p.34).

Como mencionado, o PMCMV é também engrenagem das políticas de valoração e
quantificação de casas e vidas de moradores de favelas no Rio de Janeiro. O programa produziu
novas formas de morar possibilitadas por deslocamentos urbanos experienciados por inúmeras
famílias pelo reassentamento em condomínio popular. Avaliadores de políticas sociais

38

Ver Alves e Petti, 2017; Magalhães e Petti, 2018; Petti, 2016
Refiro-me ao período durante o qual a cidade do Rio de Janeiro recebeu muitos investimentos, especialmente
em obras de infraestrutura e equipamentos urbanos, com o objetivo anunciado pelas autoridades de preparar o Rio
para os megaeventos esportivos, como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, bem como de
deixar um “legado” desse contexto para a cidade (Magalhães, 2013a). Tal “legado olímpico”é frequentemente
questionado por movimentos populares.
39
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costumam se perguntar se o programa gerou inserção ou exclusão dos pobres urbanos em
relação à cidade40. Enquanto etnógrafa, sou levada a tomar o condomínio popular que estudo
como uma forma híbrida, que carrega as mais diversas ambiguidades que perpassam as cidades
contemporâneas. Heterogênea, multifacetada e atravessada por complexas interações entre
agentes considerados como estando “dentro e fora da lei”, a cidade, produto e produtora da fase
neoliberal do capitalismo, é composta por percursos e relações que transbordam as antigas
dicotomias canônicas entre o centro e a periferia, a legalidade e a ilegalidade, o formal e o
informal. Cidade que se produz nos deslocamentos, nas fissuras e dobras de um modo de
produção globalizado, cujas transformações exigem o cultivo de novos parâmetros de análise
que ultrapassem as antigas clivagens abaladas pela contemporaneidade (Telles, 2010).
Nesse capítulo, irei retomar algumas cenas etnográficas recheadas de relações entre os
mais diversos agentes, que coproduzem a ordem urbana, relatos sobre formas de quantificação
de experiências habitacionais e modos de regulação socioeconômicos e espaciais, que
conformam as dinâmicas nas margens do Estado. O termo aqui é tomado no sentido impresso
por Das e Poole (2004), segundo o qual as margens não são territórios fora da lei, “à margem
do Estado”, já que se fazem e refazem na intermediação com as práticas e agenciamentos dos
representantes da ordem. Longe de serem lugares da anomia e da desordem, as margens são
produzidas conforme as forças do chamado Estado operam e regulam nessas localidades. A
margem é o espaço-território, mas também o espaço-corpo. Nas fronteiras do dentro e do fora
da lei, do formal e do informal, as margens são constituídas por interações entre modos de
regulação de diferentes ordens. Como afirma Telles (2013), locais onde o Estado se produz em
interação com outras microregulações ancoradas nas formas de vida41.

40

Ver Amore, Rufino e Shimbo, 2015; Cardoso e Lago, 2013; Cardoso e Jaenisch, 2014; Cardoso, Jaenisch e
Mello, 2015.
41
Telles utiliza a ideia de formas de vida, tal como se apresenta na obra de Veena Das que, por sua vez, recupera
esse conceito de Witgenstein. O conceito possui dois sentidos. As formas de vida, tomadas a partir de suas
fronteiras horizontais, significam formas de vida culturalmente distintas (que se expressam nas diferentes
sociedades e culturas). Em seu sentido tomado a partir de seus limites verticais, as formas de vida delimitam
formas da vida humana, sendo práticas que transbordem o reconhecimento da humanidade de um vivente ou de
uma vida localizadas fora das fronteiras do que são consideradas formas da vida humanas. Das utiliza esse conceito
para pensar as narrativas e os silêncios acerca das experiências femininas de violência na época da partição da
Índia. Em muitos casos, os estupros, sequestros, assassinatos, violações e torturas trazem o questionamento da
humanidade de certos atores e práticas, congelando narrativas. Será que tudo isso seria feito por seres humanos?
Talvez sejam animais ou robôs que cometeram tamanha atrocidade (ver Das, 1999). A linguagem produz formas
de vida, mundos habitáveis. Em contextos de violência, quando não se há repertório para compreensão de
determinadas experiências, as formas de vida são devastadas. Essa será uma noção central também nesse texto, já
que tento compreender como vidas devastadas pela violência da remoção são refeitas e reabitadas.
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A partir das situações etnográficas, pretendo descrever os meandros de um processo
inacabado de formalização da moradia, permeado por elementos que transitam entre domínios
muitas vezes tomados erroneamente como mundos hostis, como a ordem e a violência, a
legalidade e a ilegalidade. Da favela ao condomínio, a insegurança em relação à moradia é uma
constante no percurso habitacional dos moradores, como será visto. O correr da vida ordinária
em um condomínio popular, fruto do entrecruzamento de políticas públicas, é espelho do
processo de produção de um híbrido pelas relações dos mais diversos atores sociais nas margens
do Estado. Apesar do pleno acordo que possuo com a síntese crítica produzida pelas avaliações
do PMCMV42, entendo que dicotomias, como inclusão e exclusão, não funcionam como bons
parâmetros para pensar a experiência do reassentamento em condomínio popular vivenciada
por antigos moradores de favelas. As inúmeras camadas de violência que condicionam as
formas de vida, os diversos agenciamentos criativos dos sujeitos na relação com a política, a
inclusão pelo governo da casa, a casa como bem de consumo, assim como a copresença de
microregulações de diferentes ordens, são traços de uma situação social que produzem um
híbrido típico dos percursos, trajetórias, entrecaminhos, incertezas, inacabamentos e fronteiras
que enredam a contemporaneidade. A ideia é descer ao ordinário para prospectar as relações
nas margens que produzem o condomínio popular.
Na terceira seção do capítulo, faço uma breve reflexão sobre as políticas de valoração
da casa na favela, dispositivo fundamental para a viabilização do reassentamento em
condomínio. Como demonstrou Valladares (1980), políticas habitacionais produzem uma série
de mercados informais. No Cruzeiro, o cenário não é diferente. Na última seção do capítulo,
descrevo a sobreposição de mercados existentes no condomínio, bem como me dedico a pensar
as relações entre agentes estatais e paraestatais que produzem o espaço no condomínio. Aqui
trarei um debate, ainda incipiente pois muito recente, sobre as formas de regulação da milícia
em territórios de favelas e periferias.
Se no capítulo anterior refleti sobre a construção social do espaço em termos de
estigmas, sentidos, significados e moralidades do ponto de vista dos atores sociais que vivem o
cotidiano no condomínio, nesse capítulo o espaço será pensado a partir das maneiras como é
concebido e produzido nas dinâmicas das relações entre agentes estatais e da iniciativa privada.
Quero dizer que meu objetivo é prospectar as linhas políticas que constituem as condições de
42

A criação de “enclaves periféricos”, a falta de infraestrutura urbana no entorno dos condomínios, as dificuldades
enfrentadas por muitas famílias em arcar com os novos custos decorrentes da formalização de serviços básicos, o
protagonismo dado ao setor privado no desenho e gestão da política, além de críticas à qualidade arquitetônica dos
prédios e aos conflitos inaugurados pelas novas fronteiras sociais estabelecidas pelos condomínios em favelas e
periferias, são alguns elementos que figuram em avaliações recentes.
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possibilidade para a emergência do Cruzeiro - o entrecruzamento da política de remoções e do
PMCMV. O conceito de forma urbana de Lefebvre (2008a), tal como definido na introdução
dessa dissertação, consiste em modos historicamente situados de inscrição de temporalidades e
projetos de futuro no espaço. O condomínio Cruzeiro é fruto de seu tempo histórico, contexto
no qual a Zona Oeste vivencia um processo de expansão urbana, cuja forma de moradia
predominante, tanto destinada às elites e classes médias, quanto às camadas populares, consiste
nas formas urbana e jurídica condominial. O Cruzeiro, condomínio destinado a populações de
“baixa renda”, é parte de um contexto em que determinada região da cidade se constrói pela
replicação de um forma urbana específica. Segundo Lefebvre (2008b), o espaço é resultado da
história. O espaço é político, pois carrega contradições e conflitos. Político também, pois é
regulado e apropriado por diversos agentes. Esse capítulo trata da política do espaço. Assim
como no capítulo anterior, em que me debrucei sobre a constituição do espaço social do ponto
de vista de seus habitantes, nesse capítulo sigo puxando os fios - em termos de agentes e
políticas - que constituem determinado espaço urbano.

2.1

Da política de remoção de favelas

De acordo com dados fornecidos pela Assessoria de Comunicação Social da Secretaria
Municipal de Habitação (SMH), 20.299 famílias foram removidas de suas casas em favelas do
Rio de Janeiro entre 2009 e 2013 (Azevedo & Faulhaber, 2015). As remoções marcam a história
urbana do Rio de Janeiro desde o início do século XX com a conhecida retirada de cortiços do
centro da cidade. Entre os anos de 1962 e 1974, foram removidos 139.218 moradores (26.193
famílias) de 80 favelas da cidade, devido à intensificação da política remocionista durante a
ditadura militar (Valladares, 1980). Em 12 anos foram construídos 35 conjuntos habitacionais
para receber as famílias removidas de favelas43. Valladares caracteriza tal fenômeno como um
processo de desfavelamento (VALLADARES, 1980, p.39), por meio de uma política de
dispersão populacional. A eficácia da política remocionista no contexto de produção da cidade
olímpica (2009-2016), isto é no período em que o Rio de Janeiro foi preparado para receber os
megaeventos, como Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016, promoveu
deslocamentos urbanos em enorme escala. Os impactos sobre trajetórias habitacionais,
43

Os dados relacionados à política de remoção de favelas do período da ditadura militar brasileira estão
detalhadamente dispostos em tabelas no livro de Lícia Valladares (1980). Informações como nomes das favelas e
dos conjuntos habitacionais, suas localizações, quantidade de removidos (em termos de habitantes e famílias),
datas e órgãos envolvidos compõem as tabelas resultantes da pesquisa da autora.

68

percursos e a mobilidade dos sujeitos na cidade, em um contexto de reatualização da política
de remoção de favelas (Magalhães, 2013b), se materializam no mapa abaixo.

Ilustração 2: mapa produzido pelo arquiteto Lucas Faulhaber

O mapa demonstra os longos percursos gerados pela remoção e reassentamento de
famílias moradoras de favelas cariocas. Os fluxos em direção à Zona Oeste apontam para um
processo de periferização dos pobres urbanos, característico da governamentalidade
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(Foucault, 1978) que expulsa populações dos centros urbanos. A Zona Oeste da cidade funciona
como frente de expansão do capital, sobretudo imobiliário, recebendo as maiores obras de
infraestrutura olímpica nos últimos anos. A construção de equipamentos olímpicos e das
conhecidas vias de BRT (Bus Rapid Transit) foi utilizada pelo poder público como justificativa
para inúmeras remoções, como nos casos da Vila Autódromo e da Vila União de Curicica
(ambas localizadas em Jacarepaguá). O entroncamento entre os bairros de Jacarepaguá, Barra
da Tijuca e Curicica, a chamada Barra Olímpica (Amaral, 2014; Amaral, Cavalcanti e
O’Dommell, 2016), recebeu muitos investimentos decorrentes de parcerias entre atores

44

Conceito de Foucault que se refere ao conjunto de práticas, cálculos, táticas e estratégias que conformam as
formas de governo que têm como objeto a população, e que são perpassadas por dispositivos de segurança.
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públicos e privados, responsáveis pelo deslocamento de fronteiras materiais, sociais e
simbólicas na região. É também nessa região que o condomínio popular estudado se localiza45.
Além da construção de equipamentos urbanos, outros discursos foram agenciados na
promoção das remoções e despejos. Um deles é o discursos técnico do risco (Gonçalves e Neto,
2012; Magalhães e Petti, 2018 ). A noção de “área de risco” é advinda do contexto de
ambientalização das lutas sociais (Acselrad, 2010), tendo há tempos transpassado os limites
desse debate, devido às apropriações do termo por muitos atores distintos. De todo modo, o
mapeamento, a identificação e a classificação de uma “área de risco” consiste em uma
ambientalização dos discursos que “pode designar tanto o processo de adoção de um discurso
ambiental genérico por parte dos diferentes grupos sociais, como a incorporação concreta de
justificativas ambientais para legitimar práticas institucionais, políticas, científicas, etc”
(ACSELRAD, 2010, p.103). O saber técnico, em muitos casos, desconsidera os saberes locais
mobilizados pelos atores na construção de suas casas em favelas, por exemplo. À medida em
que o discurso técnico é acionado como mais um saber que produz relações de poder, os sujeitos
“em risco” transformam-se, automaticamente, em sujeitos removíveis (Lage e Magalhães,
2016). O discurso do risco ambiental foi bastante mobilizado na produção da cidade olímpica,
que teve como condição de possibilidade inúmeros deslocamentos forçados, acompanhados de
processos de gentrificação, cujos ritmos são também ditados pelas dinâmicas da especulação
imobiliária.
Falar das remoções de favelas no Rio de Janeiro de um ponto de vista etnográfico
significa uma tentativa de compreender como as populações na periferia do capitalismo
experimentam os impactos das formas de governo da vida reatulizadas na fase do capitalismo
neoliberal. As remoções assolam o mundo inteiro, tomando configurações bastante particulares
nos países do sul global que detêm funções específicas na divisão internacional do trabalho. As
favelas do Rio de Janeiro são, em parte, a expressão dos modos pelos quais a dinâmica
capitalista inscreve a questão da habitação. As remoções, por sua vez, compõem a unidade
dialética que estampa na chave habitacional a lógica de renovação do capital. Como aponta
Harvey:
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O Cruzeiro se localiza em uma região da cidade que recebeu muitos investimentos públicos e privados nas
últimas décadas. O Cruzeiro faz parte de um processo de expansão urbana que se verifica na Zona Oeste. De
acordo com dados do IBGE, a população da região da Curicica cresceu 47% entre os anos de 2000 e 2010. De
acordo com dados da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (ADEMI), em 2010 a
Curicica abarcou 23% dos lançamentos imobiliários da cidade. Sua localização explica em parte a pujança dos
mercados de unidades habitacionais que se inauguraram após o processo de reassentamento de moradores de
favelas e, por conseguinte, a transformação na composição do condomínio.
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A necessidade perpétua de encontrar terreno lucrativo para a produção e absorção de
excedente de capital molda a política do capitalismo e, também, confronta os
capitalistas com várias barreiras à contínua e problemática livre expansão. A absorção
de excedente através da transformação urbana tem um aspecto obscuro. Ela tem
acarretado repetidas contendas sobre a reestruturação urbana pela “destruição
criativa”, que quase sempre tem uma dimensão de classe já que é o pobre, o
desprivilegiado e o marginalizado do poder político que primeiro sofrem com este
processo. A urbanização, podemos concluir, desempenhou um papel decisivo na
absorção de capitais excedentes, em escala geográfica sempre crescente, mas ao preço
do explosivo processo de destruição criativa que tem desapropriado as massas de
qualquer direito à cidade (HARVEY, 2012, p.74, 82, 85).

As inúmeras transformações urbanas pelas quais passou o Rio de Janeiro nos últimos
anos multiplicaram mecanismos de governo da vida dos sujeitos na cidade, produzindo e
reinventando tecnologias de controle de populações e regulação de condutas. Entendo a
remoção de favelas como dispositivo de gestão das possibilidades de vida na cidade, composto
por diversos discursos e práticas que constituem o que se chama de Estado, tomado aqui não
como um a priori universal, mas a partir das relações entre os agentes nas margens. Diversas
são as práticas remocionistas mapeadas durante o trabalho de campo, que constroem a ordem
urbana em meio à contínua fabricação das margens entre a lei e a vida nua (Aganbem, 2007).
No período de produção da cidade olímpica, um dos grandes eixos do conflito entre agentes
estatais e moradores de favelas referia-se às diferentes formas de valoração da casa na favela.
Ao quantificar a casa, as políticas de valoração estatais ofereciam como compensação pela casa
na favela algumas opções. O aluguel social (à época da pesquisa 4 parcelas de R$400,00),
indenizações e apartamentos do PMCMV. Em algumas comunidades era oferecido apenas
aluguel social, em outras, apartamentos, o que dependia do nível de mobilização da população
local46. Ao longo do texto, será visto que as políticas de valoração de casas e vidas continuam
a ser questionadas pelos moradores do condomínio, mesmo após o reassentamento.
Após breves notas sobre a política remocionista, passo a tratar do caso da remoção da
comunidade Vila Autódromo. Uma especificidade dos deslocamentos e reassentamentos
gerados pela experiência dessa comunidade consiste no fato de as famílias terem sido
realocadas para condomínio popular localizado na mesma região urbana, distante cerca de 20
minutos de caminhada da favela. Antes de dar continuidade à narrativa etnográfica sobre a
experiência do reassentamento, cabe retomar algumas cenas do processo de remoção
vivenciado por seus moradores. A ideia é chamar atenção para como determinadas vidas são
inscritas em jogos de poder e governadas na cidade.

46

Essa percepção está presente nas narrativas de muitos movimentos de favela que acompanhei. Era comum
escutar os moradores da Vila União de Curicica, por exemplo, dizerem “antes era só aluguel social, depois que a
gente começou a se unir e a lutar eles passaram a oferecer apartamento”.
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2.2

A remoção da Vila Autódromo: palavras, documentos e ações de Estado

A Vila Autódromo, existente desde os anos 1970 quando ainda era uma colônia de
pescadores, foi crescendo e se configurando enquanto favela com o decorrer do
desenvolvimento da Zona Oeste, mais especificamente, da Barra da Tijuca. Nas décadas
posteriores, muitos moradores foram chegando e se assentando nessas terras, à medida em que
o desenvolvimento urbano da região demandava mão de obra, multiplicando as oportunidades
de trabalho nos arredores da localidade. Como já foi dito, nas últimas décadas, a Zona Oeste da
cidade tem se configurado como frente de expansão do capital, abrigando grandes obras de
infraestrutura, empreendimentos imobiliários, expansão do mercado de serviços e,
consequentemente, ampliação de favelas e moradias populares, que acolhem os trabalhadores
atraídos pelo aquecimento do setor da construção civil47 (Amaral, 2014; Cavalcanti, 2017).
Sandra Maria, moradora da Vila Autódromo48, costuma dizer que “a história da Barra é uma
contradição, porque os trabalhadores vêm pra cá com a valorização da região, se instalam na
favela e depois são expulsos das suas terras”. Apesar da concessão real de uso da terra de posse
dos moradores, válida por 99 anos e renovável por mais 99 anos, a Vila Autódromo foi alvo da
política de remoção de favelas implementada nas últimas décadas no Rio de Janeiro. A
comunidade foi removida para a construção do Parque Olímpico, local onde ocorreu boa parte
das atividades dos Jogos Olímpicos de 2016. Durante o período da remoção, a comunidade era
composta por cerca de 700 famílias.
Costuma ser difícil precisar quando a remoção aparece como ameaça para os moradores
da Vila Autódromo. Na busca por datas e eventos temporalmente precisos, sempre fui tomada
pela ânsia de encontrar um período específico em que o medo da remoção passou a se fazer
presente na vida cotidiana dos moradores da comunidade. Quando se deparavam com minha
angústia descabida pela precisão temporal dos acontecimentos, os moradores ofereciam

47

Valladares aponta que a aceleração do setor da construção civil costuma estar diretamente ligada às intervenções
urbanísticas, remoções de favelas e construção de moradias populares (VALLADARES, 1980, p.34). Durante a
ditadura militar, as empresas do setor realizavam construções em série, o que barateava o custo do metro quadrado
construído. A utilização de materiais de construção de baixa qualidade também é um fator de barateamento do
custo. No período de produção da cidade olímpica, o setor da construção civil atuou de forma muito semelhante
ao que descreve a autora. A escolha por localizações distantes do centro da cidade, bem como a utilização de
materiais de baixa qualidade, são traços da forma de atuação das construtoras que participaram do processo de
construção dos condomínios populares do PMCMV.
48
Sandra mora atualmente na Vila Autódromo. Como será exposto, após o processo de remoção, 20 famílias
permaneceram no território.
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respostas distintas para minhas perguntas, que variavam conforme suas percepções e trajetórias.
Alguns moradores dizem que as ameaças começaram mais intensamente a partir de 2004 com
a proximidade dos Jogos Panamericanos sediados na cidade. Outros afirmam que em 1993 já
havia ameaças, ao se referirem ao período de gestão de Eduardo Paes49 como subprefeito da
região da Barra da Tijuca. Outros enfatizam o ano de 2009, quando a cidade foi anunciada como
sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Moradores mais antigos dizem que desde os anos 80,
quando a Barra da Tijuca já se desenvolvia, escutavam falar sobre a possibilidade de remoção.
Alguns moradores afirmam que sempre se sentiram ameaçados, pois “volta e meia se escutava
a história de que a Vila ia ter que sair”. De todo modo, a maioria dos moradores com quem
converso estabelece uma correspondência entre a origem da ameaça de remoção e a circulação
dos primeiros rumores de que “a Vila vai sair daqui”50. Aos poucos entendi que a ameaça de
remoção é encarada como um “fantasma” sempre à espreita na vida dos moradores. Certa vez,
Renato, morador da comunidade, me disse: “quando começaram a falar lá atrás sobre remoção,
que a Vila tava correndo risco de sair, agora a gente vê que já era a profecia de uma tragédia
que aconteceu depois”.
Muitos relatos apontam que “essa história de vai sair, não vai sair, vai sair, não vai sair”,
que penetrava a cotidianidade ao longo dos anos, gerou impactos de diversas ordens na vida
das famílias, produzindo uma atmosfera de confusão e abalando projeções e expectativas de
futuro. Das relações entre a realidade e a possibilidade emergem as vozes sobre a remoção. Os
rumores materializam a incerteza, provocando a dúvida. Antes mesmo de qualquer palavra ou
documento de Estado, a mídia começa a participar da produção de rumores sobre a remoção.
Como afirma Inês, professora e antiga moradora do local:
eu lembro que nos anos 90, eu era professora aqui, eu via a rede Globo
sistematicamente editando essas notícias de remoção. E como as pessoas só tinham
acesso de sinal nas suas casas da rede Globo, era o que via, né. Aí no dia seguinte eu
via bullying na sala de aula “eeee, vai ser mandado embora, vai ser removido”. E as
crianças começavam a ficar alteradas. Aí quando eu voltava do trabalho, o que que eu
percebia? O botequim mais cheio e eu percebia durante a semana as brigas familiares
de mulher com marido, de marido com mulher, desestruturava toda a vida familiar.
Sempre foi um verdadeiro terror aqui (entrevista realizada no ano de 2018).

Notícias de que a comunidade poluía a lagoa de Jacarepaguá, consistindo em um dano
estético e ambiental para uma região que estava se “valorizando”, contribuíram para a
construção de um ambiente de ameaças para os moradores. Passo a descrever a mescla entre
49

Trata-se do mesmo político que posteriormente ocupou a prefeitura da cidade e levou a cabo a política de
remoções em questão.
50
Exploro nessa seção as potencialidades sociológicas do rumor, enquanto instaurador da dúvida e,
simultaneamente, de um processo de investigação (Dewey, 1938), por parte dos atores sociais. Sobre o caráter
sociológico dos rumores, ver Menezes, 2015.
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rumores, palavras e documentos de Estado que emerge durante o período da remoção (20132016), cujas condições de possibilidade estão localizadas, justamente, nas relações entre os
moradores e os agentes estatais.
Em 2009, a SMH publicou uma lista de 119 favelas que, de acordo com o planejamento
da gestão daquele momento, deveriam ser removidas até o final de 2012. Esse anúncio tornouse público após a inclusão da estimativa da redução de 3,5% da área ocupada por favelas em
território urbano no Plano Plurianual do governo (Magalhães 2013a). Nesse contexto de
reatualização da prática das remoções de favelas (Magalhães 2013b), a Vila Autódromo figurou
na lista mencionada acima dentre as localidades a serem erradicadas. A publicação desse
documento se deu no mesmo ano em que o Rio de Janeiro fora anunciado como cidade-sede
das Olimpíadas de 2016, fato que por si só já causou fortes preocupações dentre os moradores
em relação ao futuro da comunidade. Entre a publicação do documento e a primeira visita do
prefeito ao local para tratar da intervenção urbana anunciada algum tempo se passou. Em 2013
ocorreu uma reunião entre o prefeito e a associação de moradores, na qual Eduardo Paes disse
que “tinha errado com a gente e queria consertar o erro urbanizando a comunidade, mas para
isso teria que retirar algumas casas da frente da comunidade e da faixa marginal da lagoa”, diz
Penha, liderança comunitária. Sem qualquer precisão de que casas seriam essas, a prefeitura
propôs que os moradores fizessem encontros com técnicos para construir uma proposta a partir
do acordo selado em reunião. “Depois dessa reunião todo mundo ficou até feliz, já saíram
espalhando a comunidade vai ficar, a comunidade vai ficar, vamos ser urbanizados!”, afirma
Penha. O “clima” da favela foi transformado, na medida em que as famílias se agarraram a essa
ponta de esperança. “Na segunda reunião, a coisa muda de figura, porque ele fala de um projeto
que ia afetar a Vila, só ia ficar o miolinho da comunidade”, recorda Penha. Começam os
conflitos, os moradores reclamam da mudança de planos da prefeitura. “Ele não falou isso pra
gente, ele tá tomando toda a comunidade e tinha dito que só precisava da frente”, Penha narra
a reação dos moradores quando começam a comentar nas calçadas que o prefeito tinha mudado
de ideia.
Na mesma reunião, informou-se que a obra da passarela do BRT removeria 140 famílias,
fato considerado “injusto” pelos moradores. A falta de especificação sobre quais seriam as
obras, as famílias a serem removidas, bem como a brusca mudança de planos dos agentes
estatais, intensificam o ambiente de medo dentre os moradores. Dos vagos rumores sobre a
possível remoção (“dizem que a Vila vai sair”) passam a circular novos boatos que narram
possíveis ações estatais: “parece que já venderam todas as nossas terras pros empresários”. Na
terceira reunião, em que a associação informou que não tinha acordo com a proposta
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apresentada pela prefeitura, Eduardo Paes decidiu que queria falar diretamente com os
moradores, deslegitimando o papel de mediação cumprido pela associação. “O prefeito disse
que marcaria uma reunião dentro da comunidade. Depois avisou à associação que não teria mais
a reunião na data prevista e que enviaria convites para os moradores para uma reunião fora da
comunidade”, recorda Penha. O convite chegou para alguns moradores e não para outros,
despertando desentendimento e conflitos:
foi uma grande confusão essa reunião, porque ele tinha dito que faria reunião com
todos os moradores e chegou na hora quem não tinha convite não entrava. Teve
quebra-quebra lá fora, os moradores que não podiam entrar forçaram a barra, foi um
grande tumulto lá dentro. Só sei que a confusão chegou aos ouvidos dele e ele decidiu
deixar todo mundo entrar (entrevista realizada em 2018).

Além de apresentar o projeto do condomínio do PMCMV onde os moradores seriam
reassentados, o prefeito diz que “quem quisesse ficar, ficaria e quem quisesse ir pro
condomínio, iria e quem quisesse ser indenizado, seria indenizado”. O reassentamento é
caracterizado pelo prefeito como uma “troca de chaves, se você quiser você pode vender,
alugar, fazer o que quiser”, palavras que entram em contradição com os termos do contrato da
Caixa Econômica Federal (CEF), que estabelece a impossibilidade de venda, locação ou
reforma da unidade habitacional durante 5 anos. Nessa reunião, Eduardo Paes diz aos
moradores para que eles agilizem a organização dos documentos, pois os primeiros a negociar
teriam direito aos apartamentos de três quartos. “Quando termina essa reunião, a comunidade
vira uma grande tristeza, os vizinhos começam a brigar, jogando indireta, implicação, falando
um do outro, que tava se vendendo. Nesse dia começa o processo difícil de remoção, porque
começa a divisão”, diz Penha.
A maior parte da comunidade não estava presente na reunião. Os moradores que
souberam das falas do prefeito pelas calçadas e ruas da comunidade no dia seguinte contam que
só se falava no “apartamento de três quartos”51. “Eu me lembro desse rebuliço, das pessoas
falando que tinha que ir logo pra pegar os apartamentos de três quartos”, afirma Renato.
“Alguns só falavam dos apartamentos e da piscina com toboágua que tinha lá, outros ficavam

51

Valladares (1980) chama atenção para a importância das relações pessoais com funcionários dos órgãos
municipais em um processo de remoção e reassentamento no período da ditadura. Essas relações culminavam em
favorecimentos para determinados moradores ao longo do processo. Isso também é notado por muitos moradores
da Vila Autódromo, especialmente no que se refere às relações entre moradores e funcionários da SMH. A autora
também comenta que os melhores e maiores apartamentos eram destinados às faixas de renda mais altas da favela.
No caso do Cruzeiro, é publicamente sabido que os moradores que receberam os apartamentos de 3 quartos - os
maiores do condomínio - foram, em primeiro lugar os que possuíam “conhecimento” ou exerciam relações
políticas com funcionários da prefeitura e, em segundo lugar e em sua maioria, os que aceitaram negociar logo
que anunciado pelo prefeito que “os que saíssem primeiro pegariam os de 3 quartos”, grupos aos quais Arlinda e
outros se referem como “as famílias que vieram direto da beira do valão”.
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falando que eles tavam se vendendo”. Os rumores sobre o condomínio do PMCMV fortalecem
a ideia do reassentamento como um sonho. Após as primeiras reuniões, a presença de
funcionários da prefeitura se intensifica no território. Ocorrem as marcações das casas a serem
demolidas com a sigla SMH seguida de um número e, posteriormente as primeiras demolições,
que criam um cenário de escombros, entulhos, poeira e barulho na comunidade. Sandra Maria
me conta que “quando marca a casa, as pessoas começam a falar que a casa do fulano vai sair
e isso cria muita tensão”. No início, as pessoas não tinham muita clareza do que significava
exatamente a marcação da casa. As assinaturas de Estado (Das, 2007), tecnologias de escrita e
formas da presença do Estado na comunidade, materializam seu duplo caráter: racional e
mágico. Rumores, marcações, escombros, todas essas assinaturas de Estado que intensificam a
indeterminação, constituem a oscilação das ações estatais entre o legível e o ilegível (Telles,
2010), o real e o espectral. A ilegibilidade é a chave para a compreensão do duplo caráter do
Estado. “As distinct from the sublime, then, the magical aspect of the state, I suggest, arises
precisely because the state can be mimicked, literalized, and embodied in ways that break open
the limits within which theory expects it to function (DAS, 2007, p.183).
A ação estatal se produz em meio a um jogo entre o ser ou não real, o ser ou não racional.
Os rumores, as visitas da prefeitura ao território, a desinformação e a produção de escombros
constituem a própria ilegibilidade estatal (Das e Poole, 2004) em ação. Tais assinaturas de
Estado colocam em ação a própria “opacidade das ações do Estado” (GUTTERES, 2016,
p.195). Em suas pesquisas, Gutterres demonstra o que é “viver sob o jugo de uma possível
remoção” (GUTTERRES, 2014, p.151), além de chamar atenção para a incapacidade dos atores
sociais de compreender os cenários criados pelas ações estatais (“por que eu estou saindo?”;
“como vai ser o reassentamento?”; “para onde a gente vai?”). Birman, Fernandes e Pierobon,
ao analisarem os impactos das intervenções urbanísticas voltadas para a zona portuária do Rio
de Janeiro sobre os que lá habitavam, também destacam as ‘linhas de opacidade, contradição e
indeterminação que fazem parte das formas de governança dos pobres urbanos” (BIRMAN,
FERNANDES e PIEROBON, 2014, p.432). A governança dos pobres urbanos é marcada por
uma produção constante de ilegalismos, precariedade e violência, como destacam as autoras.
Ao estudar os mecanismos da governamentalidade (Foucault, 1978) que empurram as pessoas
para as áreas periurbanas, Fernandes analisa a “zona de indeterminação como constituinte dos
dispositivos urbanos que produzem precariedade e expulsam os pobres das terras”
(FERNANDES, 2013, p.96). Como afirma Vera Telles, interessada na observação dos lugaresmargens entre o legível e o ilegível, a incerteza produzida pelos jogos de poder materializados
nos dispositivos urbanos é forma de governo da vida (TELLES, 2015, p.73).
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Nesse contexto, as ações de resistência dos moradores52 eram alvo de muita repressão
pelo aparato estatal. A presença da polícia e da guarda municipal tornou-se uma constante na
localidade. Em diversas ocasiões, muitos moradores foram feridos em confrontos. Penha teve
o nariz quebrado pela guarda municipal na ocasião em que os moradores tentavam impedir a
demolição de uma casa. Na Vila Autódromo, não apenas o terror psicológico, como o barulho,
o entulho, a poeira, a descaracterização das casas e as ocasiões de corte de serviços básicos,
como a luz e a água, desestruturam as possibilidades de vida dos moradores. Essa produção
contínua da morte, tendo como alvo as condições mínimas de vida, foi denominada por
Mbembe (2016) necropolítica. O necropoder se constitui na medida em que a morte estrutura
as formas de governo e as possibilidades do poder, sendo a morte aqui entendida como essa
impossibilidade de exercer a vida. O adoecimento de muitos moradores e a sensação de
incerteza, expressa por exemplo na afirmação de Sandra Maria, segundo a qual “a gente ia
dormir sem saber o que seria de amanhã”, demonstram como a vida tem sido cada vez mais
objeto da gestão e regulação governamentais.
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Os moradores da Vila Autódromo elaboraram diversas formas de resistência à remoção, dentre elas as barricadas,
os protestos, as vigílias, os cercos às casas para evitar a demolição,etc.
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Foto 6: de autoria do morador Luiz Cláudio Silva
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Foto 7: retirada do filme Olympia

Ao cunhar uma ontologia biopolítica da habitabilidade, Ignacio Mendiola (2016) se
baseia na relação entre habitante e lugar habitado, como uma forma de estar no mundo que se
projeta sobre a produção de subjetividades, para ressaltar a dimensão espacial do viver
(MENDIOLA, 2017, p. 226). O inabitável se produz na medida em que a vida, exposta, é
desprovida de cuidado, e em que a vulnerabilidade e a precariedade constitutivas de toda vida
(Butler, 2006) 53 se exacerbam sob circunstâncias de violência. A destruição, que subtrai o
espaço do sujeito, articula-se à expulsão como prática de produção do inabitável. O controle
dos movimentos (mobilidade governamentalizada) e a contenção do espaço constituem a tática
da expulsão, capturando corpos e espaços (MENDIOLA, 2017, p. 229).
Muitos trabalhos sobre remoções de favelas já refletiram sobre as práticas estatais nas
margens, dentre as quais os ilegalismos articulados a outras táticas fazem emergir o
deslocamento forçado como uma das formas de governo que produz cidade (Bogado, 2017;
Magalhães, 2013b; Petti, 2016; Silva, 2016). Interessa aqui pensar como esses contextos dão
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Para Butler os sujeitos são marcados por correlatividades. Isso significa que a precariedade da vida e a
vulnerabilidade dos sujeitos têm caráter ontológico, na medida em que o eu não existe sem o outro. No entanto,
sob determinadas circunstâncias materiais, a precariedade se exacerba, deixando claro que a distribuição das
possibilidades de vida, e do reconhecimento de uma vida enquanto vida humana e digna de ser vivida, se dá de
maneira desigual.
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pistas para a compreensão das formas pelas quais os governos e o poder econômico estabelecem
fronteiras entre vidas passíveis de serem vividas e vidas indignas; ou seja da produção estatal
do valor e do desvalor da vida (Agamben, 2007) em contextos urbanos. Significa dizer que o
estudo dos conflitos urbanos, cujas práticas políticas se centram nas condições mínimas e
estruturas básicas da vida, pode levar a uma reflexão crítica sobre a distribuição desigual das
possibilidades de vida e morte no território urbano. Em última instância, é possível investigar
os limites produzidos continuamente pela gestão estatal dos corpos e dos espaços, que
condicionam o reconhecimento do estatuto de humano aos viventes 54 . Os deslocamentos
forçados, ou como diz Gutterres (2016), os processos de desabitação, são, em termos analíticos,
boas configurações para provocar a pergunta: como se produz o fazer viver na precariedade?
A prefeitura nunca apresentou aos moradores o projeto da intervenção urbanística que
seria realizada no terreno da comunidade. No entanto, vozes cotidianas sobre o projeto
emergiam em frases como “tão dizendo que vai passar uma via em cima da sua casa”. As
interações entre moradores e funcionários intensificavam o medo da remoção. Era comum
escutar dos moradores “falaram que quem não sair agora vai acabar saindo sem nada”. O evento
crítico (Das, 1995), dimensão extraordinária que configura uma ruptura com os
enquadramentos familiares da vida, suscita narrativas no cotidiano. Narrativas sem autoria que
enquanto fragmentos de experiência se convertem em comentários sobre o terror. A violência
é experimentada por meio de diversas vozes que desenvolvem discursos familiares e acessíveis
aos membros da comunidade (DAS, 1999, p.37).
A mescla entre rumores, palavras e ações estatais produz narrativas que não são lineares.
Enquanto texto rabiscado e reescrito diversas vezes, os rumores de remoção são ditados também
pelos ritmos das interações entre moradores e agentes estatais. Como afirma Das, “it is
important to keep in mind that the forms of governmentality are themselves instituted through
sporadic, intermittent contact rather than an effective panoptic system of surveillance” (DAS,
2007, p.167). A partir das idas e vindas no discurso da prefeitura, a sequência de eventos é
absorvida nas repetições cotidianas promovidas pela produção de rumores. Rumores, boatos e
fofocas animam o que não se consegue explicar, constituindo os esforços dos atores sociais em
compreender as situações em que vivem. Para além da piscina com toboágua e da existência
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Esse debate dialoga com a questão do racismo de Estado proposta por Foucault (2005) como ponto de inflexão
da sobreposição das formas de governo biopoliticas e soberanas (fazer viver, deixar morrer). Se Agamben (2007)
define a vida vivida nos limites da existência como vida nua, Butler (2006) pensa a problemática em termos de
vidas precárias.
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dos apartamentos de três quartos, pouco se sabia sobre o condomínio construído no escopo do
PMCMV para acolher os moradores removidos.
Após o processo de remoção, 20 famílias permaneceram na comunidade, por meio de
um acordo extrajudicial firmado entre moradores e prefeitura com a mediação da Defensoria
Pública do Estado do Rio de Janeiro. A prefeitura construiu 20 casas iguais no local. Essas
famílias também vivenciam um processo inacabado de formalização da moradia, já que apesar
de pagarem IPTU e outros custos referentes à formalização de serviços básicos, não possuem
até hoje a documentação das casas prometida pela prefeitura. A maior parte da comunidade,
entretanto, hoje vive no condomínio Cruzeiro. Muitas vezes, a experiência da permanência no
território, ao ser entendida como resistência, é contraposta ao reassentamento, vivenciado
“pelos que aceitaram negociar com a prefeitura e não lutaram até o fim”. Fugindo de retificações
e essencializações, percebo como a experiência do reassentamento em condomínio é recheada
de ações cotidianas de resistência, conceito tomado como contínuo esforço de fazer e refazer a
vida (Das, 2007), conforme será visto ao longo do texto.

***

O objetivo dessa seção foi contextualizar o leitor acerca das trajetórias habitacionais de
meus interlocutores no condomínio popular. Todos os atores protagonistas da narrativa
vivenciaram processos de remoção seguidos de reassentamento em condomínio popular. Para
muitos, a memória da perda da casa na favela suscita reflexões, emoções e ações no novo
cotidiano imposto pela política habitacional. Optei por discorrer mais detidamente sobre o caso
da Vila Autódromo por alguns motivos. Em primeiro lugar, mundialmente conhecido, o caso
de remoção da Vila Autódromo carrega exemplos de muitas práticas, discursos e técnicas que
compõem a governamentalidade que expulsa os pobres urbanos de suas terras. Em segundo
lugar, de acordo com os moradores, em torno de 500 famílias da comunidade foram
reassentadas no Cruzeiro55. Apesar de entrar em contato com moradores removidos de outras
favelas, como será visto, a maior parte de meus principais interlocutores, cujas histórias de vida
e agenciamentos cotidianos compõem o centro dessa narrativa, é oriunda da Vila Autódromo.
Na próxima seção, retorno ao Cruzeiro por meio de descrições de cenas etnográficas
vivenciadas no condomínio. Mesmo após o conflito no território, concepções sobre o que é
55

De acordo com reportagem da RioOnWatch (http://rioonwatch.org.br/?p=20108), 341 famílias advindas da Vila
Autódromo foram reassentadas no condomínio. Quando comento sobre esse número com os moradores, muitos
levantam questionamentos, dizendo que “mais ou menos 500 famílias vieram pra cá”.

81

considerado “injusto” acerca do processo de remoção seguem sendo produzidas pelos
moradores reassentados.

2.3

Disputas em torno da valoração da casa: incerteza, ilegibilidade e lutas na justiça

Certa noite, sentada com Arlinda e Dulce - ex-moradoras do Autódromo - em um bar
na “pracinha”, a primeira me fala sobre seu ex-marido e o processo de separação:
—Aquele traste ainda me deixou sem indenização.
— Por que?- eu pergunto.
— Porque quando a gente se separou, a casa foi dividida, eu fiquei com a cozinha, o
banheiro e um quarto, e ele ficou com o outro quarto e construiu um banheiro lá fora, só que na
hora de calcular a indenização não aceitaram que cada um fosse indenizado pela sua parte.
Falaram que se tinha o banheiro fora não era uma casa. Aí tivemos direito a uma indenização
só e aos apartamentos. Só que o traste vendeu a indenização pros caras56, que já tava de olho
no dinheiro que começou a rolar. Ele não me contou e foi embora. Depois, quando eu já tava
vindo pra cá, os caras me ameaçaram e falaram que aquela parte da casa era deles e que eles
iam pegar o dinheiro. Botaram uma pistola na minha barriga e eu não tive como fazer nada, né.
As políticas de valoração em torno da casa na favela envolvem concepções diversas do
que seja uma casa. Sempre escuto relatos que envolvem a concepção de casa do Estado. Essa
concepção emerge à medida em que os cálculos de indenização passam a ser feitos em uma
situação de remoção. O banheiro, normalmente, caracteriza uma unidade habitacional aos olhos
dos agentes estatais. O arranjo das casas e relações da família de Arlinda não estão abarcados
na concepção estatal do que seja uma casa. Os cálculos que produzem a precificação da casa se
entrelaçam com concepções sobre o que caracteriza uma unidade habitacional. Muitos
moradores têm processos na justiça, porque não consideram “justa” a compensação que
receberam pela casa na favela. Há um conflito entre os moradores do lote 3 e do lote 4, pois os
últimos receberam indenização além de apartamentos. Em uma de minhas primeiras conversas
na calçada com Lúcia e Zé - moradores que vieram do Autódromo - me chamam atenção alguns
elementos relativos às lutas judiciais em torno da quantificação das casas, bem como à incerteza
e à incompreensão dos processos de Estado característicos das margens. Zé comenta:
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Arlinda faz referência ao fato de seu ex-marido ter vendido a indenização da casa, à qual eles tinham direito,
para além das duas unidades habitacionais relativas às duas partes da casa. A venda da indenização foi feita à
milícia. Normalmente a indenização em dinheiro diz respeito ao terreno e as unidades habitacionais, às edificações
concebidas como casas.
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— Hoje à noite foi muito barulho. O trailer dos caras ficou até tarde.
— Não sei como o pessoal que mora de frente aguenta . Tem que reclamar! - exclama
Lúcia.
— Reclamar com quem Lúcia? Não tem como reclamar não. A gente não pode reclamar.
— Fico revoltada. Ainda dizem que a gente morava no lixão e agora mora no paraíso.
Tem até um ou outro que se deu bem, mas a maioria se deu mal, como eu.
— Ah, sim, o pessoal que saiu com muito apartamento, né? Você saiu com um
apartamento e indenização? - pergunto.
— Que indenização que ganhei? Nada, só 1 apartamento, agora eu tô na justiça, porque
quero pelo menos meus danos morais que eles fizeram a gente sofrer lá. Mas tô lutando pela
indenização da minha casa também. Ganhei um apartamento e dívidas.
— Que dívidas? - pergunto.
— A Caixa Econômica57 que fica cobrando.
— Mas teria que ser troca de chaves, né? - pergunto.
— Pois é, eu dei minha casa lá em troca de apartamento, não deveria ser cobrada em
nada. Mas a Caixa cobra as parcelas da gente, como se fosse compra.
— Nossa, que instabilidade, né. E a documentação?
— A gente só tem a provisória, o contrato com eles. Disseram que iam chamar lá na
prefeitura pra pegar outro documento. Mas ninguém me chamou pra nada. E a gente tem ouvido
dizer que é fraude - ela diz.
— Fraude? Como assim? - questiono.
— Não sei, alguma manipulação que eles tão fazendo pra se dar bem, mas diz que esse
documento é fraude.
— Que isso, gente! - eu exclamo.
Assim como outros moradores, Lúcia encontra-se engajada em processo judicial para
reivindicar os “danos morais” referentes ao processo de remoção, assim como uma indenização
pela casa demolida. Lúcia partilha o mesmo advogado com muitos outros vizinhos, por isso
costumo vivenciar algumas conversas sobre o andamento dos processos na calçada quando dos
encontros entre eles. O processo se arrasta há 5 anos, o que demanda eventualmente o
pagamento de honorários ao advogado, dos quais Lúcia costuma reclamar. Além da
caracterização da remoção como um dano moral, salta aos olhos o desacordo da família de
57

A Caixa Econômica Federal (CEF), banco público, aparecerá muitas outras vezes durante o texto, já que é a
instituição responsável por financiar as unidades habitacionais do PMCMV.
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Lúcia em relação à compensação ofertada pela prefeitura em troca da casa na favela. Os
moradores negam a equivalência entre a casa na favela e o apartamento em condomínio,
operada pelas formas e parâmetros de produção do valor da indenização da casa58. Há conflitos
em torno do processo de precificação da casa na favela. Mais do que isso, os conflitos em torno
da terra urbana travados no Rio de Janeiro apontam que, em muitos casos, havia uma disputa
dos sentidos ontológicos da casa, à medida em que moradores e agentes estatais atribuem à casa
ordens de valor59 distintas. A valoração monetária da casa, em muitos casos, fora contestada
pelos moradores com o acionar de valores outros dados à casa, da ordem dos afetos, emoções
e relações vivenciados no território60.
No caso dos moradores do condomínio, percebo que as duas ordens de valor são
acionadas quando se pensa na casa e no território. Ao passo que buscam indenizações em
dinheiro pela casa na favela, os moradores também acionam a memória das vivências na casa
e no território, equiparando a perda da casa à perda de suas formas de vida. De todo modo,
importa aqui chamar atenção para as disputas políticas em torno das formas de quantificação e
valoração de moradias populares presentes na gramática de ação estatal. Tal conflito leva os
moradores a engajarem-se em causas judiciais de forma coletiva para reivindicar indenizações
mais “justas” por suas perdas. De algum modo, essas perdas podem ser mensuradas, por
intermédio da gramática do Direito, o que não significa que não carreguem algo de
incomensurável que se traduz nas narrativas e testemunhos sobre a experiência do
reassentamento61.
58

Os agentes estatais baseiam-se em parâmetros legais e de mercado para realizar a valoração da casa. Tais
parâmetros não se separam das imagens morais produzidas sobre a favela e o favelado no imaginário urbano. A
contratualização e a monetarização da propriedade no mundo moderno fizeram com que fosse criado um
ordenamento jurídico adequado ao fato de a propriedade estar inserida nas dinâmicas de mercado (Corrêa, 2012).
O direito à propriedade, baseado nas dinâmicas de mercado, se sobrepôs ao direito constitucional à moradia,
configurando cada vez mais um ordenamento jurídico excludente. Junto aos referenciais relacionados ao mercado
imobiliário no espaço urbano, a prefeitura também baseia sua atuação no parâmetro legal. A casa na favela assim
emerge para os agentes estatais e do mercado como obstáculo à efetivação das transformações urbanas necessárias
para produção da cidade olímpica.
59
O conceito diz respeito a diferentes formas de valoração, que emergem do engajamento dos seres com o mundo.
As ordens de valor são múltiplas, sendo a monetária apenas uma dentre muitas possíveis. Ordens de valor também
podem dizer respeito ao reino dos afetos (emoções, sentimentos) e da moral (valores que são significados a partir
de normas e condicionantes prescritas). Há também o valor social, valor obtido pelas e nas relações interpessoais.
Muitas ordens de valor abarcam sentidos de incomensurabilidade monetária, o que não quer dizer que ordens de
valor monetárias e não monetárias sejam intangíveis, podendo se sobrepor em diferentes contextos socioculturais
e históricos.
60
Quando acompanhei casos de remoção de favelas era muito comum escutar moradores questionarem as formas
de compensação pela casa dizendo “Isso não tem preço, é a minha vida”. Em algumas ocasiões, os moradores
questionam a quantificação monetária da casa, acionando outras ordens de valor.
61
Em minhas conversas cotidianas no condomínio, escuto muitos moradores dizendo que “perderam suas vidas”
quando do reassentamento. A devastação de mundos gerada pela remoção é testemunhada pelos moradores do
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Uma questão pertinente a essa seção diz respeito a como pensar o grande mercado de
indenizações de casas que foi criado com os processos de remoção do contexto de produção da
cidade olímpica. Não apenas na Vila Autódromo, mas em outras favelas, um dos centros dos
conflitos e negociações entre agentes estatais e moradores se traduziu nas operações de
precificação da casa. Além de alguns questionarem baixos valores de indenização, e outros
afirmarem a incomensurabilidade de suas casas e vidas, muitos moradores participaram de
obras e construções de quitinetes e reformas de casas para influenciar nos processos de
precificação. Criou-se um grande mercado de indenizações que se refletiu em negociações com
agentes estatais, impulsionamento de mercados imobiliários e de serviços nas favelas e
questionamentos públicos dos preços atribuídos às edificações. Vale ressaltar que a esfera
monetária não é a única na qual os atores sociais se baseiam para refletir e agir em relação a
esses mercados.
Como afirma Zelizer, ao estudar o surgimento do mercado de seguros de vida nos
Estados Unidos, cujo centro consiste em operações de valoração da própria vida humana, as
fronteiras entre mercado e moral se borram ao longo da história social da economia (Zelizer,
2011). A autora propõe que os processos econômicos não se desprendem de um acúmulo de
entendimentos e concepções compartilhadas pelos grupos que vivem em determinados meios
sociais e culturais. Daí a relevância dos estudos que colocam em diálogo culturas e economias.
“What results is the emergence of multiple markets, differentially shaped by shared
understandings and varying social relations” (ZELIZER, 2011, p.17). Assim como o mercado
de seguros de vida, o mercado de indenizações de casas do contexto estudado nessa dissertação
se trata não de um mercado puramente condicionado por cálculos e questões de custobenefício. É um mercado permeado por concepções de justiça - o que é considerado “justo” e
“injusto” -, por elementos afetivos - relativos à vivência no território -, por relações
interpessoais - como as de vicinalidade -, questões morais de variadas ordens que influenciam,
não apenas os preços, como também as motivações dos agentes que participaram da ebulição
de mercados imobiliários e de serviços que se conectaram com as negociações com agentes
estatais em torno da casa na favela. As técnicas de monetarização podem ser indicadores
indiretos de valores culturais (ZELIZER, 2011, p.32).
Ao equipararem a perda da casa com a perda de suas vidas (formas de vida), os
moradores também abrem um campo de possibilidades para se pensar e conceber a casa para
além das dinâmicas de mercado. Certamente, como destacado, isso não excluiu que os mesmos
condomínio. Tais testemunhos sobre violência e sofrimento carregam o caráter de incomensurabilidade monetária
da casa e da vida na favela do ponto de vista de seus moradores.
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também calculem a partir da monetarização da casa. Não se trata aqui de romantizar os
moradores de favela que, em oposição ao Estado, enxergariam algo mais valoroso do que o
dinheiro em seus barracos e casas. Isso seria equivocado em termos epistemológicos, já que o
objetivo não é hierarquizar ordens de valor, mas ao contrário demonstrar o borramento entre as
fronteiras que separam as várias formas de valoração existentes. De todo modo, um dos
problemas que se coloca aqui, assim como exposto por Zelizer, é compreender como se
estabelece equivalência monetária a coisas, muitas vezes, consideradas pelas pessoas, como
imprecificáveis, seja por serem sagradas - como a vida em questão nas operações do seguro de
vida -, seja por dizerem respeito a histórias de vida, cujas raízes remontam a determinado
território, como muitos de meus interlocutores chamam atenção. Está em questão nas palavras
da autora “[the] problem of establishing monetary equivalents for relations or processes that
are defined as being beyond material concerns, a problem of long-standing interest in
sociological thought” (ZELIZER, 2011, p.20).
Além das disputas em torno das políticas de valoração da vida, outro elemento permeia
a experiência habitacional dos moradores. Refiro-me à produção estatal de incertezas e
indeterminações, que pode ser vista nas cotidianas cobranças da CEF das parcelas do
apartamento. Como mencionado, os acordos feitos com a prefeitura em relação aos
apartamentos do condomínio inserem-se na modalidade “oferta pública” do PMCMV, na qual,
em muitos casos, realiza-se um contrato de troca de chaves entre morador e prefeitura. Isso
significa que a prefeitura é responsável por arcar com as parcelas devidas à CEF.
Cotidianamente, no entanto, os moradores do Cruzeiro recebem cartas de cobrança das parcelas
devidas à CEF.
Os impactos diretos de tais cobranças sobre a vida das pessoas vão figurar nas cenas que
se seguem. Cabe destacar desde já como essas cobranças funcionam como mais um elemento
da instabilidade, característica da vida nas margens. Sem compreender o porquê de estarem
sendo cobrados pela aquisição do apartamento, moradores têm grande dificuldade de lidar com
as contradições presentes nas práticas e discursos do que se chama de Estado. A ilegibilidade
do Estado, como afirmam Das e Poole (2004), consiste, justamente, nessa dificuldade e, muitas
vezes, incapacidade dos atores sociais de “ler” o Estado, ou seja de enxergar lógica e coerência
entre os tempos e performances de suas práticas e discursos, sejam esses emitidos oralmente ou
pelos chamados “documentos oficiais”. Ao mesmo tempo em que não se encontra sentido em
um acordo de troca de chaves - fruto de negociação de conflito - seguido de cobranças bancárias
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direcionadas às famílias, os moradores conformam-se ao contexto, na medida em que
constroem formas de coexistir com a incerteza62.
Certa tarde no ponto da bala, Arlinda me conta que durante um tempo, ela e outros
moradores, que realizaram o acordo de troca de chaves, receberam cartas de cobrança da CEF,
seguidas de ameaças de perda do apartamento. Ela nunca compreendeu o sentido das cartas, as
quais nunca pagou, pela falta de recursos para tanto, mas também por certa convicção no acordo
que fizera com a prefeitura. “Além das ameaças, o que é pior é que o nome da gente tá sujo,
eles pegam nosso CPF e travam nosso nome. Aí as pessoas querem comprar qualquer coisa pra
casa, pra loja e não podem”, diz ela. Na calçada, participo de conversas em que os moradores
debatem e refletem sobre a situação de indeterminação que estão inseridos (que se assemelha,
em alguma medida, à insegurança da posse da terra na favela). Em uma outra tarde sentadas no
ponto da bala, conversamos eu, Arlinda e Antônia, ex-moradora do Autódromo.
— O nosso é o único condomínio assim que tem piscina e apartamento de três quartos
- diz Arlinda.
— Pois é, a história que eu ouvi na época é que esse condomínio foi construído para
faixas mais altas de renda, mas que por conta da pressão popular lá no Autódromo, vocês vieram
pra cá - eu digo.
— Exatamente, isso daqui não é pro nosso bico. Mas o prefeito não tinha pra onde correr
quando as famílias bateram o pé lá. Mas não tinha jeito, nossa terra foi vendida antes, sem nem
a gente saber por vários bilhões. Isso aqui é uma montanha de dívidas!
— Por que? - Antônia pergunta.
— Porque o terreno daqui a prefeitura tá devendo pra família que era dona. O
apartamento não é nosso, a prefeitura também tá devendo e eles ficam cobrando a gente e
ninguém paga. Isso aqui é uma montanha de dívidas. A gente não tem segurança nenhuma, a
gente pode perder tudo a qualquer momento aqui. Ninguém tá garantido. Que documento você
tem além do contrato? - Arlinda pergunta à Antônia.
— Nenhum.
— Pois é. A gente tem um contrato do Minha Casa Minha Vida, e quem tem Minha
Casa Minha Vida paga pela casa.
62

A ideia de incerteza é central para alguns estudos na área da antropologia da economia. Em seus agenciamentos
econômicos, os atores navegam em diversas camadas temporais, como por exemplo, realizando projeções para o
futuro. Contextos de risco e incerteza afetam diretamente as formas pelas quais os atores sociais constroem
expectativas de futuro (esperam algo no futuro), o que também impacta suas escolhas e ações no presente. Na
literatura, existem abordagens da incerteza em seu sentido ontológico, constitutivo das relações e da vida social
(Das e Hann, 2016), assim como em seu sentido contextual, conjuntural ou até como uma característica do
sistemama capitalista (Berthomé, Bonhomme e Delaplace, 2012; Beckert e Bronk, 2018).
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— E o que eu fico mais indignada é que tem gente que tá na justiça e que vai ganhar o
que já é seu por direito: a quitação do apartamento e o documento - eu comento.
— Pois é. A gente tá brigando pelo nosso direito. Tu deu sua casa e tu não tem garantia
de nada. Ainda somos devedores - complementa Arlinda.
Além da “montanha de dívidas”, como caracteriza Arlinda, a incerteza é construída por
elementos, como a não existência do documento de propriedade (Registro Geral de Imóveis RGI). Quando falam sobre o “papel do apartamento”, os moradores acionam rumores para guiar
sua compreensão e ação. Como Lúcia disse em diálogo já descrito, “disseram que tão chamando
lá na prefeitura pra pegar o papel, mas ouvi dizer que é fraude”. Informações sobre a
documentação do apartamento, bem como sobre as cobranças da CEF, são transmitidas,
passadas e repassadas nas calçadas na forma de rumor. Assim como os documentos de Estado,
outros discursos também “negam suas promessas de justiça”, como afirma Das (2007, p.10)
sobre os momentos em que as pessoas falham em reconhecer a assinatura das palavras que
ouvem ou entram em contato com a voz livre de origem, como por exemplo o rumor. O caráter
espectral do rumor é característico das narrativas sobre as formas de governo em contextos de
incerteza.
Arlinda me conta que a causa coletiva na justiça da qual participa envolve 120 famílias
removidas do Autódromo. Certa tarde, Nícolas, vizinho dela no Autódromo e no condomínio,
chega ao ponto da bala e diz:
— A doutora – ele faz referência à advogada - disse que com o RGI pode acelerar o
processo pra gente receber nossa indenização.
— Pois é, agora basta a gente conseguir esse RGI um dia, né. Eu quero meus 425 mil.
Quando Nícolas nos deixa, pergunto:
— Como você chegou a esse valor?
— É o valor que minha casa tá avaliada. A prefeitura queria dar 90 mil, quitação do
apartamento e documentos.
— Mas quitação e documento já são direitos de vocês ué! Não precisava tá na justiça
pra isso, foi troca de chaves - eu digo.
— Pois é, foi o que a advogada me disse . Apartamento é dever, porque derrubaram sua
casa, indenização é direito. Minha casa era humilde, mas tinha dois andares, quintal cimentado,
toda murada - ela retoma a imagem de sua casa pela memória.
Arlinda fica feliz com a notícia de que o processo pode ser acelerado com o RGI em
mãos. Ela me conta que a situação jurídica de cada família varia, a depender da quantidade e
qualidade de documentos existentes que comprovem a residência na comunidade, como o
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“papel da associação de moradores”. O papel da associação que atesta a residência, além dos
documentos que comprovam a posse, exercem peso no andamento do processo. “Como a pessoa
vai provar que morou anos se nunca pagou uma conta de luz? Tem gente que não pagava nem
a associação que era R$10,00”, ela me diz. Os cálculos que geram a precificação da casa, por
meio do pagamento de indenizações, são condicionados pelos próprios documentos de Estado.
É com as ferramentas do Direito que minha interlocutora formula que “apartamento é dever e
indenização, um direito”. Diferente de outros moradores, Arlinda costuma dizer,
explicitamente, que luta por seus direitos na justiça. A influência das situações jurídicas dos
moradores no cálculo das indenizações aponta para o fato de que a linguagem do Direito é
central para os processos de precificação da casa. Comprovar a moradia anterior aumenta a
legitimidade da reivindicação por indenização na justiça. Percebo nas conversas que a própria
quitação do apartamento, que como disse Arlinda é dever da prefeitura, é posta em dúvida.
De acordo com o contrato da CEF, os moradores receberiam o RGI dentro de cinco
anos. O período de minha pesquisa no condomínio coincidiu com o término desse prazo. Era
comum escutar comentários desesperançosos em relação à emissão do RGI por parte de muitos
moradores na calçada da rua principal. Outras vezes percebia que não se tinha muita clareza
sobre os procedimentos necessários para obter o registro. Uma vez converso com Lúcia no
ponto do ovo:
— Meu marido disse que o advogado tá pedindo mais R$500,00! - ela exclama.
— Sério? - eu pergunto.
— E dizem que talvez no final a gente só consiga a quitação do apartamento. Aí eu não
quero, não adianta. Quitar só os 40 mil, são eles que tão devendo, eu não. Foi troca de chaves.
Quitar não me interessa.
— É, porque você já tem direito a isso, né - reforço.
— É. Eu quero é indenização pela minha casa e por todos os danos morais que a gente
passou lá. E espero que um dia eles chamem pra dar o documento, o tal do RGI.
Lúcia, Arlinda, Nícolas e muitos outros estendem o conflito em torno da valoração da
casa para a justiça, mesmo após o término do mesmo no território. A experiência do
reassentamento expressa, muitas vezes, prolongamentos de um conflito através das lutas
judiciais. Apesar de lutarem por valores monetários “mais justos” relativos ao processo de
remoção e a suas casas, a maior parte entende que “dinheiro nenhum pode pagar nossa vida lá”.
A quantificação das casas, ferramenta que opera a remoção, é também impulsionadora de uma
ruptura, uma transformação radical de vida, suspensão dos enquadramentos familiares das
formas de vida. “Aqui eu tenho outra vida” ou “aqui eu não tô vivendo” ou “minha vida lá era
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outra” dizem algo sobre o entrelaçamento entre casas, territórios e formas de morar e certas
concepções de vida. Em um contexto marcado por camadas de incerteza habitacional e
ilegibilidade do Estado, os moradores do Cruzeiro, ao questionarem judicialmente as políticas
de precificação da casa, questionam também, em última instância, as formas pelas quais a
própria vida é valorada.
É pelas conversas na calçada, recheadas de informações sem uma origem determinada,
que os moradores se orientam em meio à produção estatal da incerteza. Os rumores acerca do
RGI e das cobranças indevidas da CEF, tentativas de orientar a ação em face de um acordo de
troca de chaves que perde o sentido na cotidianidade, emergem na calçada como comentários
sobre a insegurança jurídica da moradia. A memória da remoção se incorpora nas narrativas do
presente. O rumor projeta aspectos do passado no presente. A perda de sentido do acordo de
troca de chaves é melhor compreendida quando situada nas linhas de incerteza que se estendem
da turbulência da remoção à ausência de garantias da propriedade do apartamento. A espera
pelo registro, assim como a esperança que se depositou no discurso da prefeitura sobre a
urbanização da favela e sobre o direito de decidir ficar ou sair (“quem quiser ficar, fica”), são
partes constitutivas de uma vida vivida em face de promessas descumpridas. A eficácia dos
rumores, enquanto materialização da incerteza e forma de acessar um contexto, encontra-se na
associação entre o caráter insólito de tais formas de discurso e o caráter inconcluso dos eventos
críticos que rompem o curso da vida cotidiana, como o processo de remoção. A insegurança da
moradia se atualiza em discursos e ações durante a vida ordinária dos moradores.

2.4

Milícia e suas formas de regulação: das fronteiras do “dentro” e “fora” da lei

O contexto socioeconômico dos moradores do condomínio ilustra como no capitalismo
financeirizado o peso do processo acelerado de endividamento dos Estados recai, em alguma
medida, sobre a vida cotidiana dos pobres urbanos (Rolnik, 2016). Outros elementos que
participam da vida em condomínio popular conformam o caráter híbrido do fenômeno, que se
apresenta como um processo inacabado de formalização da moradia. A mescla de
microrregulações que produz a forma urbana, bem como as relações dos agentes nas margens,
é tema central das próximas cenas.
De acordo com o regimento interno do condomínio, o síndico deve ser escolhido por
eleições. Sempre quis saber como os atuais síndicos dos lotes chegaram a essa posição nas
relações de poder internas. Toda vez que perguntava aos moradores sobre eleições era comum
que dissessem que nunca votaram para escolher os síndicos. Clara me conta uma vez em sua
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casa como era o lugar antes dos síndicos. “A prefeitura no início cuidava das coisas aqui, tinha
porteiro, zelador. Depois colocaram esses síndicos que tão aí até hoje. Aí começou a ficar tudo
na nossa mão”, diz ela. Outros moradores também lembram dos serviços oferecidos pela
prefeitura para manutenção da vida no condomínio. Certa noite, converso com Lúcia sobre os
síndicos. Eu lhe pergunto:
— Teve eleição pra escolher o síndico do seu lote?
— Não, ele tá aí há muito tempo - ela responde.
— Não foram os moradores que escolheram, então? Achei que fosse.
— Não. Colocaram eles aí.
— E eles cuidam de tudo dos lotes, né? A prefeitura oferece algum serviço?
— É. Antes tinha porteiro na guarita, foi só chegar os milicianos que acabou.
A indicação dos síndicos vitalícios e a chegada da milícia ao território são associadas
com o fim de serviços públicos no local, especialmente no que diz respeito à segurança. As
relações estabelecidas entre os síndicos e a milícia local influenciam diretamente na relação do
poder público com o condomínio. Cabe ressaltar, como afirma Araújo Silva, cuja tese de
doutorado é também um registro sobre as taxas de segurança cobradas pela milícia em um
condomínio do PMCMV, que “políticas urbanas alimentam, de forma não prevista,
territorializações criminais” (ARAÚJO SILVA, 2017a, p.15). Os conflitos regionais entre
grupos de milicianos têm impacto nas dinâmicas de governança do local. A política se constrói
em diversas camadas de interação e conflito entre atores de destaque na Zona Oeste e, em última
instância, conforma a vida cotidiana dos moradores. As relações entre síndicos, administração
do condomínio e milícia aparecem como tema em conversas cotidianas. Marcos, jovem
morador, trabalha para uma empresa multinacional de segurança privada, que atua em
condomínios na cidade do Rio de Janeiro, especialmente na Barra. Ele trabalha como segurança
em condomínios. Ao me contar sobre a empresa, comento:
— Cara, hoje em dia segurança é a coisa mais vendida do mundo. Até pros pobres, se a
gente for pensar a milícia.
— É verdade, mas depende, né. Quando o grupo do Y (nome de um grupo de milicianos)
veio tomar aqui e expulsou os outros caras, X e Z (nomes de síndicos) tiveram que sair daqui,
morar em outro lugar.
— Sério? Por que? - pergunto.
— Porque X e Z fechavam com o grupo antigo.
— E depois voltaram, porque o outro grupo retomou, né?
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— É. Eles negociaram um dinheiro alto, pagaram uma propina alta pro batalhão da área
e voltaram. Aí X e Z voltaram pra cá - ele responde.
Por mais que evite refletir sobre a milícia, comentários cotidianos sobre o tema
aparecem em conversas com moradores do Cruzeiro. “Eles extorquem os comerciantes”, “nosso
dinheiro vai pra eles”, “eles têm esse trailer chique aí, ganham muito dinheiro”, “não consegui
manter o lava-jato, eles tiravam 400 por semana e ainda lavavam o carro”, “eles esculacharam
os meninos aí que tava com baseado no bolso quando chegaram” , “sempre batiam na minha
porta pra reclamar do cheiro”. Marcos me conta que “eles sabem quem é quem direitinho”,
conhecem os vínculos que cada um tem na área. Eles implicam muito com os meninos que
frequentam o baile na Cidade de Deus, “porque fica trazendo o tráfico pra cá”. Em muitos
lugares, a milícia se constitui como poder local, por meio do discurso que enfatiza a necessidade
de enfrentar o tráfico de drogas, prevenindo uma localidade de viver sob o jugo do poder do
tráfico. A delimitação clara de um inimigo a ser combatido carrega inúmeros elementos que
compõem as imagens assumidas pelo “traficante”, o que explica a tensa relação entre milícia e
a juventude negra do condomínio, tal como debatido anteriormente. Em conversa com Clara,
ela me conta que um de seus maiores medos é que seu filho mais velho, jovem negro de 17
anos, seja “confundido” pelos caras, por isso o orienta a ficar longe das “más influências”. O
medo de ter seu filho “confundido” com um menino do tráfico, ou melhor com as inúmeras
imagens que se sobrepõem sobre o tráfico, guia os conselhos dados a ele pela mãe. É também
no “medo de viver com medo” que se funda o poder da milícia, como afirma Araújo Silva:
O cerne da questão, a meu ver, é duplo: por um lado, há uma concentração de recursos
de força nas mãos dos milicianos, pois eles são ligados ao aparato de segurança
pública e controlam inúmeros recursos econômicos, como os serviços de gás e vans;
por outro, eles justificam essa concentração de poder pela ideologia do medo. Seu
poder é fundado no medo de viver com medo, “mesmo sem acreditar na legitimidade
do tipo de proteção prestada, mesmo cientes da ilegalidade das cobranças (ARAÚJO
SILVA, 2017a, p.276).

É sabido, publicamente, que duas coisas são proibidas no Cruzeiro, como em outras
áreas de milícia: roubar e fumar maconha. Certa vez, na semana em que me mudei para o
condomínio, recebo em minha casa Vicente, amigo e interlocutor de pesquisa, que mora na Vila
União de Curicica. Vicente veio conhecer o apartamento e fazer reparos no banheiro. Antes de
subir, Vicente deixa sua bicicleta apoiada no muro da lixeira do lote. No apartamento,
conversamos sobre muitas coisas, conto a ele como está sendo a experiência de morar no
Cruzeiro, e ele me atualiza sobre os últimos acontecimentos da favela onde mora. No fim da
tarde, desço com Vicente para acompanhá-lo até o portão, quando nos deparamos com o fato
de que sua bicicleta não se encontra mais encostada no muro onde ele a havia deixado. Ele fica
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muito nervoso, pois a bicicleta pertence à sua sobrinha, que o “mataria” se ele chegasse em casa
sem ela. Sem saber muito bem como proceder, começo a circular pelo condomínio procurando
a bicicleta e perguntando para as pessoas para saber se alguém a teria visto. Ao perceber meu
desespero, Gaúcho, um dos moradores, me aconselha a ir até a casa da síndica do lote 4. Bato
à porta de dona Sheila e ela desce comigo para tentar acessar o sistema de câmeras da
administração. Envia uma mensagem para a síndica do lote 3, para que ela também olhe as
imagens da câmera do portão do lote 3 que fica voltada para a lixeira do lote 4. Após alguns
minutos, dona Sheila me diz “eu já liguei até pros milicianos aqui. Se alguém pegou, vai pro
valão. Sinto muito, alguém vai ter que ir pra vala”. Sinto-me nervosa ao pensar que não saberia
lidar com o fato de estar envolvida com a “ida de alguém pra vala”. Dona Sheila avista Milton,
o morador que cuida da organização do lixo, e o chama. Descobrimos que Milton havia pegado
a bicicleta, pois imaginara que o dono não mais a queria por estar na lixeira. Respiro aliviada.
Situação resolvida, ninguém mais precisará “ir pra vala”.
Essa cena demonstra como as agressões da milícia são vistas como atos corretivos
(Araújo Silva, 2017b). Mata-se quem rouba, para que não se roube mais. A sensação de
“tranquilidade”63 é expressa de muitas formas pelos moradores. A tranquilidade por não haver
tiroteios, traço característico do cotidiano em áreas dominadas pelo tráfico de drogas. A
tranquilidade de “poder chegar e sair a hora que a gente quer”. A tranquilidade gerada pela
coerção aos bailes e outras formas de lazer da juventude, especialmente ao som alto na rua. O
mecanismo corretivo em relação aos roubos funciona como mais um aspecto dessa sensação de
tranquilidade, obviamente apenas para os que não são alvo dos atos corretivos. A sensação de
tranquilidade é estabelecida, na medida em que “ a distância da violência vai sendo socialmente
construída, garantindo, assim, alguma perspectiva de continuidade temporal da vida, a partir da
qual se mantêm a segurança ontológica (Giddens, 1991) e os planos para o futuro (ARAÚJO
SILVA, 2017a, p.275). Começo a entender um pouco sobre as formas de regulação da milícia
no território. Ao mesmo tempo em que escuto histórias de ‘esculacho” e comentários que
expressam julgamentos negativos, discordâncias em relação a projetos morais ou insatisfação
com relação à atuação da milícia, expressões como “botam ordem”, “deu uma organizada”,
“agora ficou mais tranquilo”, “agora os meninos não ficam mais cheirando por aí” são
frequentemente associadas à presença da milícia no território.
Além de saltar aos olhos o fato de que as percepções dos moradores acerca da milícia
são marcadas por ambiguidades, denotando tanto divergências morais, quanto impressões

63

Sobre segurança e tranquilidade em áreas de milícia, ver Araújo Silva, 2017b.
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acerca do espaço (“ficou mais tranquilo aqui”), chama atenção a circularidade das relações
travadas entre a milícia, os síndicos/administração e a prefeitura. Em meados de março, o
condomínio viveu um período de duas semanas de escassez de água 64 . A falta de água
transformou a rotina das famílias. Muitas mães saíam às ruas para lavar roupa nas calçadas,
enquanto seus filhos e maridos subiam com latas d’água na cabeça para abastecer a casa. Escutei
muitas reclamações na calçada e presenciei algumas mudanças de moradores que moravam de
aluguel nos apartamentos, por não aguentarem mais a escassez de água. Cobrava-se soluções
dos síndicos e do administrador do condomínio. Enquanto isso, na lista de transmissão do
WhatsApp do condomínio, os síndicos publicavam fotos, vídeos e informes por escrito sobre
as inúmeras reuniões que faziam com a Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e
Habitação , além de registros sobre a vinda do Superintendente da Barra da Tijuca ao local para
vistoriar as obras realizadas para instalação de novas bombas de água.
Marcos me contou que os encontros entre síndicos e funcionários da prefeitura são
intermediados pela milícia, que “tem seus contatos no governo”. Além de venderem segurança
a moradores e comerciantes, por meio das taxas de condomínio e quantias pagas semanalmente
pelos comerciantes65, “os caras” atuam como peça fundamental na faciliatação da chegada de
serviços básicos ao local, como visto no casa da falta de água. Além da venda de TV, internet,
gás66, segurança e doação de cestas básicas, a milícia é a ponte entre a prefeitura e os síndicos,
que “representam os interesses dos moradores”, como escrito nos informes da administração.
Além da água, os grupos locais de milicianos regulam, em alguma medida, a energia elétrica
da rua. Certo dia, após um curto-circuito no poste de iluminação pública, Lúcia relata: “esses
relógios sobrecarregam os postes que eram pra ser só de iluminação pública. Mas a Light67 tem
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O período de escassez de água coincidiu com a intensificação de rumores segundo os quais “eles vão começar a
cobrar água da gente”. Enquanto morei no Cruzeiro, era cobrado dos moradores apenas contas de luz e gás. Diziase que “a água já vem no condomínio”. Alguns meses após o término da pesquisa de campo, soube por minhas
interlocutoras que as taxas de água foram implementadas.
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Valladares registra em seu livro a insatisfação de muitos donos de “biroscas” na favela em relação ao
reassentamento, já que no conjunto habitacional o comércio era planejado por meio de um número determinado
de residências/comércio (VALLADARES, 1980, p.51). O reassentamento no Cruzeiro também fez com que
muitos moradores perdessem suas formas de renda, devido à ausência de indenização de suas atividades produtivas
e à proibição legal de recriar os comércios no espaço da unidade habitacional. Gaúcho, morador e comerciante no
condomínio, me contou que os moradores que possuem containers de comércio na “pracinha” fizeram parte de
uma lista organizada pelos agentes reguladores locais (síndicos e milícia), junto à prefeitura. O comércio da
“pracinha” do Cruzeiro também é planejado, não por meio de autorização para instalação de residências/biroscas,
mas por intermédio de autorização da prefeitura aos moradores da lista organizada pelos agentes reguladores
locais. O custo dos containers ficou a cargo dos moradores. Semanalmente, a milícia arrecada as taxas de
segurança. Os moradores que vendem mercadorias na calçada da rua principal, bem como pelas janelas dos
apartamentos, também pagam a taxa. Muitos questionam a segurança vendida pelos caras e dizem que pagam pela
“segurança contra eles mesmos”.
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Apesar do gás encanado, a milícia vende bujões de gás por intermédio da cantina.
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Empresa privada que fornece energia elétrica para a cidade do Rio de Janeiro.

94

conchavo com os caras. São eles que pedem pra instalar esses relógios pros comércios”. Na
Zona Oeste, a milícia participa das dinâmicas de provisão de infraestrutura e serviços básicos
nos territórios que domina (Araújo Silva, 2017b). Rumores relacionados à milícia que circulam
pelas ruas apontam que “eles tiram fácil aqui por mês mais de 40 mil”. O espaço da piscina e
da cantina é controlado pelos milicianos. A taxa mensal de uso da piscina é de R$25,00 por
família. Para os que não obtêm a carteirinha da piscina, por meio do pagamento da taxa mensal,
é estabelecido o valor de R$10,00 por dia de uso. Além de arrecadar parte do dinheiro que
circula no comércio local, por intermédio das taxas de segurança, a milícia também construiu
seu próprio trailer (food truck/bar), onde são realizadas festas e shows, que atraem públicos de
outras comunidades do entorno. O trailer da milícia foi construído em cima de um deck de
madeira no lugar mais visível do condomínio, podendo ser avistado desde a estrada principal
do bairro. Em comparação com os trailers dos moradores, sua estrutura possui muito mais
qualidade e pompa. No lote 2 há uma forte pressão do síndico para que os moradores contratem
os serviços de TV e internet oferecidos pela milícia. Soube disso pela primeira vez quando uma
interlocutora me contou que “teve reunião no lote 2, agora não pode mais ter NET, querem que
a gente tenha só a TV deles.” No jogo dos mercados, a milícia se revela extremamente
monopolista. A milícia constrói uma soberania mercantil, consolidando a legitimidade de seu
poder e das formas de regulação via mercado.
Além dos síndicos e da milícia, outros atores estabelecem relações de diferentes graus
com os agentes estatais. É notável que há um conflito entre “os que saíram da favela cheios de
dívidas” e hoje criticam a gestão da prefeitura anterior e os que fazem campanha eleitoral para
o prefeito responsável pelas remoções das favelas em questão, “porque se deram bem”. Essa
oposição entre os que “se deram bem” - e saíram com “dinheiro alto” da favela - e os que
“saíram cheios de dívidas” aparece constantemente em conversas entre moradores. Presencio
três moradoras conversando sobre isso no ponto do ovo na calçada.
— Nossa, Pezão - então governador - foi preso! Só falta agora o Eduardo Paes! - afirma
uma das moradoras.
— Mas a hora dele vai chegar, menina, ele vai pagar! - replica Clara.
— E ainda tem esse povo besta aí que aceita carregar bandeira pra ele - reclama Lúcia.
— É, né, eu vi que tem uns ali que colocaram até cartaz, né? - refiro-me a um cartaz que
figura em algumas janelas com os dizeres “Eduardo Paes, emergente como a gente”68.
68

Sobre a tese segundo a qual o PMCMV faria parte dos inúmeros agenciamentos econômicos, políticos e
científicos que produziram a “nova classe média” brasileira, gerando mobilidade social ascendente, ver Kopper,
2016.
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— Tem vários, tudo bobo - diz Lúcia.
— É pessoal que se deu bem, que saiu com 1 milhão na conta, menina. Agora a gente
que se danou, que saiu com um apartamento e cheia de dívida... - lamenta Clara.
A opção política de se engajar ou não em campanhas eleitorais de figuras públicas que
participaram da efetivação da política de remoção de favelas na cidade nos últimos anos, que
agrava o contraste entre “os que se deram bem” e “os que saíram cheios de dívida”69, tem
relação com o tema das políticas de valoração da casa na favela. A satisfação em relação ao
valor atribuído à casa na favela, considerá-lo “justo” ou não da perspectiva de alguns,
condiciona as orientações políticas dos moradores. A valoração da moradia, enquanto política
estatal, tem peso fundamental na maneira pela qual os moradores participam da vida política da
cidade. No borramento das fronteiras entre “clientelismo” e “resistência” 70 , percebo que a
capacidade para agência política das pessoas emerge de relações e avaliações concretas, no que
diz respeito aos atores e políticas estatais. Lúcia e Clara criam e contam suas narrativas sobre o
processo de remoção, a partir de decisões políticas de participar ou não de campanhas eleitorais.
A política vivida - decisões, relações e ações - é marcada por cálculos, moralidades, afetos,
sensos de obrigação e liberdade nas trocas, percepções de justiça, que impulsionam os atores a
construírem classificações, travarem relações e trocas entre si. A resposta política à valoração
da casa e da vida passa por cálculos monetários - quando do desacordo com a indenização -,
mas também por construtos morais e memórias afetivas que exigem que a análise não se limite
a dicotomias como economia/moral, interesse/desinteresse, que mais aprisionam a
compreensão das coisas do que contribuem para o debate. Como diz Quirós (2011), é preciso
repensar certas atitudes epistemológicas, que enquadram as ações dos atores em dicotomias que
apagam a variedade de motivações e agenciamentos em jogo para os atores sociais. O desacordo
em relação às políticas de valoração e a recusa em participar de campanhas eleitorais não podem
ser lidas na chave determinista da política como troca de favores, definição clássica do
“clientelismo” na teoria política71. Tais avaliações, decisões e relações são atravessadas por
guias outros para a ação que fazem parte do contínuo esforço de contar e recontar histórias de
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Como dito na introdução desse texto, a narrativa que construo é subsidiada pelas percepções do ponto de vista
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Aqui penso em Julieta Quirós (2011) que escreveu uma tese sobre as relações entre piqueteiros e peronistas na
Argentina, na qual desafia a dicotomia clássica da teoria política entre clientelismo e resistência, a partir de uma
análise sobre a “política vivida”.
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vida, fazer e refazer o cotidiano, em suma que são da ordem da resiliência72 própria aos atores
sociais.

***

Como afirma Telles (2010), seguir o traçado das mudanças urbanas significa seguir os
deslocamentos, entrelaçamentos e pontos de inflexão que se produzem nas relações nas
margens. A produção social do espaço é marcada por um sem número de linhas de força
político-econômicas e formas de governo que fazem emergir determinada forma urbana. O
Cruzeiro, enquanto mais uma forma de moradia popular, é fruto do entrecruzamento da política
de remoção de favelas e do PMCMV em um contexto de produção da cidade olímpica. Dediquei
alguma atenção às políticas de valoração das casas na favela, por ser um tema de investigação
cotidiana de meus interlocutores, suscitando concepções acerca do que é “justo” e ‘injusto”,
além de ser um mecanismo central da governamentalidade que expulsa e realoca os pobres
urbanos. A partir dos percursos habitacionais dos antigos moradores da Vila Autódromo, tentei
demonstrar nesse capítulo as linhas de continuidade entre a insegurança da posse da terra na
favela e a insegurança jurídica do apartamento em condomínio popular. Da favela ao
condomínio, a continuidade da insegurança em relação à moradia é tecida e retecida no
cotidiano por formas de discurso e de ação que materializam a presença do Estado na vida
ordinária. À espera do registro do apartamento, os moradores do condomínio enunciam a perda
de sentido do acordo de troca de chaves feito com a prefeitura. Frases como “qual é a garantia
que a gente tem do apartamento?” denotam a incerteza que marca a vida dos antigos moradores
de favela reassentados em condomínio popular.
Tentei descrever nessa seção os jogos de poder produzidos pelas relações nas margens,
que conformam a política habitacional. Como toda discussão sobre política demanda
posicionamentos éticos, cabe ressaltar que esse relato, construído por diversas vozes, além de
iluminar a atuação das milícias na Zona Oeste - tema muito presente no debate público hoje -,
também é marcado pelos cuidados éticos necessários em toda pesquisa, pautados pelo princípio
de não causar qualquer tipo de prejuízo aos interlocutores-participantes da empreitada
etnográfica. A preservação das identidades, tanto de pessoas, como de lugares, é uma
preocupação que vai permear todo o texto. Falar de política no Rio de Janeiro exige adentrar os
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meandros das relações travadas nas fronteiras do legal e do ilegal, do formal e do informal73.
Apagar as nuances e filigranas das relações que produzem a cidade seria perder a oportunidade
de produzir uma contribuição original para o campo da sociologia e antropologia urbanas. É
por esse motivo que, a partir de inúmeras reflexões éticas, decidi ficcionalizar a narrativa, sem
perder de vista o cerne das dinâmicas de regulação e governança locais.
A milícia é um agente fundamental das microrregulações da vida cotidiana na Zona
Oeste do Rio de Janeiro. Agentes estatais e paraestatais em suas práticas articulam-se na
constituição de determinada ordem urbana. A imbricação de espaços, mercados e
agenciamentos políticos é parte das dinâmicas da produção social do espaço no condomínio
estudado. Lançar luz sobre as microrregulações da vida cotidiana contribui para compreender
como o espaço é ordenado em termos políticos e econômicos. A articulação entre a forma
urbana condomínio e a regulação da milícia proporciona novos mercados e novos ganhos para
os milicianos, já que além de suas conhecidas taxas de segurança, parte das cobranças já
estabelecidas pelo PMCMV também constitui o fluxo de caixa desses grupos.
Até aqui busquei enumerar e compreender os elementos que constituem o espaço do
condomínio. Significados, interações sociais, formas de linguagem, normas, comportamentos,
que emergem dos usos e sentidos assumidos pelo espaço (construção social do espaço), em
relação dialética com as forças políticas e econômicas que constituem determinada forma
urbana situada na história (produção social do espaço), dão origem à descrição de um espaço
concebido e projetado, bem como reconfigurado, recriado e reinterpretado nas relações
cotidianas. Dos ordenamentos, regulações e sentidos do espaço, passo a me concentrar nos
modos pelos quais os sujeitos fazem a vida em um condomínio popular. Se nesse capítulo
debrucei-me sobre os agenciamentos políticos que produzem a moradia popular no Rio de
Janeiro, passo agora a dar mais atenção a como os sujeitos, antigos moradores de favelas, que
vivenciaram a experiência do reassentamento, reabitam a vida em uma nova forma de moradia
através das relações com a casa e agenciamentos econômicas no plano do ordinário. A imersão
nas trajetórias e percepções de sujeitos singulares passa a se aprofundar nas paginas que se
seguem.
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Sobre a inseparabilidade entre os mundos do “formal” e do “informal”, ver Hull e James, 2012; James, 2012;
Krige, 2012; Van Wyk, 2012. Muitas etnografias realizadas na África do Sul pós-apartheid contribuem para a
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mundos, tomados do ponto de vista das instituições como hostis, se embaralham.
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3

“A GENTE TEM QUE SE REINVENTAR PRA MORAR EM APARTAMENTO”:

DOS SUJEITOS, DAS CASAS E ECONOMIAS

Cena de abertura nº 1: rememorando a casa na favela

Sexta-feira à noite, conversa entre mulheres mães durante um churrasco na praça
principal do condomínio. Júlia, Larissa e Clara, todas mulheres negras e ex-moradoras do
Autódromo, rememoram vivências na comunidade. Júlia diz:
— Tá muito calor, muito ruim de ficar em casa a tarde toda. Saudade da minha piscina.
Lá cada um tinha sua piscina privada! Nesse calor, era maravilha. Nosso chuveirão no quintal,
cada um com sua borracha. Por isso que tinha tanta lama lá, todo mundo tinha borracha.
— Botava biquini todo mundo e ia lavar roupa no quintal. Secava em minutos, né! exclama Clara.
— Nossa, aqui não dá nem pra passar da janela pra roupa secar. A roupa não seca! Lá a
roupa secava rápido - diz Larissa.
— Olha, queria tanto ter ficado, mas não deu. Além da poeira, tinha muito homem
estranho andando por lá, aqueles caras de obra. O João - seu filho - já ia nascer, eu tentei, mas
eu saí pelas crianças. Eu ia trabalhar, minha vizinha olhava as meninas. Depois a vizinha
negociou e saiu, aí minha tia olhava, mas olhava de dentro da casa dela, né. Tava com medo
das meninas.
— E já tinha muito rato também. Quando cozinhava, tinha que lavar tudo. Teve um dia
que tava todo mundo rindo, conversando de dia na sala normal e passou um bando de rato. Aí
eu falei, não, não dá, os ratos nem tão mais respeitando a gente na nossa casa.

Cena de abertura nº2: dificuldade de pagar as contas
— Eu deixo tudo organizado lá em cima da mesa, a conta de luz, de gás, o IPTU. Tudo
esperando lá eu ter o dinheiro pra pagar – diz Arlinda.
— É muita conta, né! – eu exclamo.
— Ainda tem o condomínio. Pergunta se sobra alguma coisa no final do mês...
— Aqui tem muito mais gasto do que no Autódromo, né? – pergunto.
— Muito mais! Não tem nem comparação. Se não planejar, danou-se. Que saudades do
Autódromo!
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***

Esse capítulo é sobre a produção cotidiana da domesticidade (Araújo Silva, 2017a;
Marcelin, 1999). Mobilizo cenas etnográficas, nas quais aparecem os meandros das relações
entre casas e sujeitos, entre relações familiares e práticas econômicas. O tempo é categoria
fundamental, na medida em que a casa passada - construída na favela - se entrelaça com a casa
futura - das projeções de reformas e formas de gestão do apartamento em condomínio. O tempo
também se mostra atrelado aos processos econômicos: planejamento, formas de ganhar, gastar,
comprar, vender, economizar - práticas temporalmente condicionadas. Esse capítulo abarca
relatos sobre casas, práticas de se ganhar a vida e de se manter a casa, que se mesclam em um
único e mesmo processo de reprodução da vida, entendido aqui como um amálgama de
relações, trocas e práticas que permitem às pessoas habitarem o mundo. Assim como formas de
se manter a casa, modos de ganhar a vida têm relação com projeções futuras, relações
interpessoais, interrogações sobre o passado, valores morais, transmissão intergeracional etc
(PERELMAN, 2017, p.91). As cenas desse capítulo realizam um mergulho mais profundo nas
trajetórias e cotidianos singulares dos sujeitos, que podem revelar algo em relação à questão:
como se faz a vida em um condomínio popular do PMCMV após um processo de deslocamento
urbano? Nos termos de Perelman, como as pessoas se organizam para viver?
el estudio de los modos de organizarse para vivir no puede ser pensado desde un deber
ser. Como afirma Zenobi (2014) es necesario evitar las prenociones propias y prestar
atención a lo que es relevante para los actores sociales. O lo que es relevante en la
configuración social. Es por ello que resulta necesario centrarse en qué significa para
las personas ordinárias una vida digna a ser vivida, el modo en que justifican sus
acciones, construyen argumentos, recuerdan el pasado en relación al presente
(Perelman, 2010a; 2011a; 2015) (PERELMAN, 2017, p.86).

Nas primeiras seções evidenciarei processos de transformação ou reinvenção de sujeitos
e espaços (sobretudo suas casas). A memória da casa - de seu processo de construção - na favela
consiste em um dos agentes centrais das interrelações entre casas e sujeitos, marcadas pela
emergência de usos criativos do espaço da unidade habitacional e de estratégias de gestão da
casa inserida na forma urbana condomínio. A transformação da unidade habitacional em casa
enreda agenciamentos e formas de vida

- percepções, adaptações, usos, estratégias,

movimentos - engendrados nos trilhos de um processo de deslocamento da comunidade para o
condomínio.. Nas últimas seções, me aproprio do debate feito por Araújo Silva (2017a) em sua
tese de doutorado sobre os problemas domésticos para pensar as dificuldades e estratégias
econômicas dos sujeitos no trabalho e na casa. Segundo a autora:
essa perspectiva pretende romper com a separação entre estudos sobre trabalho, de
um lado, e estudos sobre casa e família, de outro, tal como proposto por Machado da
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Silva (1971). Mais recentemente, Florence Weber (1991) propôs “restaurar a unidade
da pessoa” (Weber, 1991, p. 187), de modo a superar a oposição entre o trabalhador
socializado, no mundo do trabalho, e o trabalhador individualizado, fora do trabalho
e da política, recolhido à sua casa e aos seus projetos de vida. Seguindo nessa direção,
mas com estratégia distinta àquela proposta pela autora –de focar a construção social
da dignidade – tomo a casa como objeto de investigação (ARAÚJO SILVA, 2017a,
p.12).

Questões pertinentes à antropologia da economia emergem junto à análise dos
problemas domésticos. Abordarei na última seção o que chamo de sufocamento econômico
produzido pelo reassentamento em condomínio, a partir da sensação de “estar sufocado com
tanta coisa pra pagar”, costumeiramente, ressaltada por meus interlocutores. O sufocamento
econômico somado à crise, tal como percebida pelos sujeitos e não enquanto uma entidade
abstrata que paira sobre todos, à desassalarização e ao desemprego, produzem uma constante
sensação de incerteza na vida cotidiana. Entendo o sufocamento econômico desde a vida
cotidiana dos sujeitos, sem deixar de levar em conta, no entanto, que se trata de um problema
público mais geral relacionado à política habitacional no Brasil, como será debatido nas últimas
seções do capítulo. Para Araújo Silva, os problemas domésticos se relacionam com problemas
públicos, entendendo a “domesticidade como mais um nível de problematização e os problemas
domésticos como objetos sociológicos relevantes” (ARAÚJO SILVA, 2017a, p.117).
Etnografar práticas econômicas exige uma série de cuidados metodológicos. A economia não
remete a uma esfera apartada do resto da vida, como fazem pensar os especialistas. Trata-se de
pensar que as formas de vida (ou de se fazer a vida) também são formas econômicas (De
L’Estoile, 2014). A ideia é repensar a economia de forma a se distanciar da lógica
capitalocêntrica, o que não significa que se ignore as dinâmicas capitalistas e sua
permeabilidade na vida cotidiana, mas estar aberta a outros pontos de vista, a outras práticas,
concepções, ações, discursos, valores e relações que perdem sua densidade quando aprisionados
ao framework da lógica capitalista (Gibson-Graham, 2014). Pretendo apostar na capacidade da
etnografia para descrever a diversidade das vidas econômicas (GIBSON-GRAHAN, 2014,
p.151).
Ethnography can describe the different regimes of value that people juggle and move
into and out of throughout their daily life and over the life course. It can describe how,
for example, they share and reciprocate household flows of goods and services with
family and community members while transacting other goods and services in the
market via cash exchanges with strangers while negotiating access, use, and care of
collectively owned property or open access natural resources and while borrowing
money from family or loan sharks to make ends meet. Ethnography can trace how
people view temporality and make provision for their own or others’ futures—
deploying various kinds of savings practices, investing in social relations or material
goods, borrowing and lending to secure intergenerational security (GIBSONGRAHAN, 2014, p.152).
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É pela etnografia que tento apreender as configurações econômicas com as quais entro
em contato. A etnografia aposta na possibilidade de descrever as minúcias e filigranas das
complexas relações entre casa e trabalho, entre dinheiro e cuidado, que se desenrolam no curso
da vida cotidiana. A aposta etnográfica também ousa revelar as relações entre a esfera da
política pública e a do cotidiano ou entre os problemas domésticos e os problemas públicos.
Nas três primeiras seções, a partir de relatos sobre casas e formas de interações entre essas e os
sujeitos que as habitam, falo de uma das faces do processo de “ter que se reinventar para morar
em condomínio”, que diz respeito às relações entre casas e sujeitos. O foco dessas seções está
nos processos de subjetivação e transformação das unidades habitacionais em casas, que são
atravessados por diversas camadas temporais. Na última grande seção, que está dividida em
duas subseções, abordo a experiência do reassentamento do ponto de vista econômico. Chamo
atenção para as estratégias econômicas dos sujeitos que, em face da incerteza, navegam em
meio às fronteiras borradas entre a casa e outros espaços e a regimes diversos de valoração.
Passo agora à descrição etnográfica sobre casas, sujeitos e economias com o objetivo
de pensar como se faz a vida em um condomínio popular do PMCMV.

3.1

“Nossa casinha”: relatos sobre casas

Arlinda fala para Vinicius em minha presença:
— Conta do seu quintal pra ela. Era muito bom aquilo ali.
— Minha filha, muito triste de lembrar. No meu quintal tinha abacate, manga, cajá,
graviola, coco, acerola... - Vinicius enumera tantas frutas que tenho até dificuldade de recordar.
— Cajá menina! No meu quintal tinha muito cajá. Eu vendia muito, vendia caixas e
caixas - diz Arlinda.
—E se você vai lá hoje dá pra ver ainda as árvores do meu quintal. Eles derrubaram
muitas, mas as minhas tão lá.
— Pois é, aquilo ali era muito bom. Quando eu vim pra cá, a minha sensação era de que
eu tava viajando, que eu tava passando um tempo na casa dos outros e que um dia eu ia voltar
pra minha casa, sabia? - comenta Arlinda.
— Caraca! Imagino - eu digo.
— Isso já doeu muito, minha filha. Agora até que eu tô mais tranquila, passou um pouco
a dor. No primeiro ano eu passei o ano inteirinho com depressão.
— Eu também fiquei muito deprimido - diz Vinicius .
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— Eu só conseguia comer e dormir. E chorar. Eu cheguei nesse apartamento e olhei
assim pra isso, pensei na minha casa... olha, vou te falar a verdade, tu tem que se reinventar pra
conseguir morar nessa caixa de fósforo.
— É verdade. Olha, o povo fala muito que lá não tinha saneamento, que aqui tem asfalto,
que é melhor. Pode até ser verdade, mas eu não trocava a liberdade que a gente tinha lá por isso
aqui não. Uma vez eu fui lá no meu quintal e me vi correndo e brincando naquele quintal,
comecei a chorar, depois nunca mais fui - fala Vinicius.
— Eu fui lá três vezes depois. Também não consigo mais. Eu sinto é muito desgosto.
Aí falam “nossa cês são favelados mesmo”. É isso aí, pelo menos eu era muito feliz na favela.
Agora tô aqui cheia de dívida. Jogam sua casa no chão, não te dão nem uma indenização, e
ainda te dão um bando de dívida - reclama Arlinda.
— Poxa, e pior é que vocês queriam ficar, né? Mas foi difícil - eu digo..
— Pressão psicológica, minha filha. Muita pressão psicológica. Eu fui torturada durante
dois anos ali. Era um medo o tempo todo. Falava pra minha filha não sair de casa. Não podia
nem ir trabalhar, porque podia voltar e a casa tá no chão. Não podia deixar a casa sozinha,
ninguém podia sair de casa.
— Nossa!
— Nossa, vou parar senão vou até infartar, são feridas que doem muito ainda. Tô me
recuperando, mas quando a gente fala sobre isso, a gente vive isso. Aí é forte.
Narro acima uma conversa que tive com Vinicius e Arlinda que muito me marcou
durante a pesquisa de campo. Comentários sobre o processo de remoção (“tortura”) que se
confundem com a narrativa sobre o próprio eu e seus processos de feitura e desfazimento
(expressos nos relatos de adoecimento e reinvenção). É possível notar como o processo de
destruição de espaços antes habitados caminha junto aos processos de devastação de relações
sociais e subjetividades. O conhecimento sobre o evento crítico emerge no diálogo pelas
paixões, e não necessariamente pelo intelecto. A partir das transações entre corpo e linguagem
(Das, 2008), passo a entrar em contato com as emoções que mediaram as relações entre os
sujeitos e o mundo durante um processo de conflito. Conhecida por reclamar cotidianamente
de morar no condomínio, Arlinda passa a ser com o tempo uma de minhas principais
interlocutoras. Muitas são as tardes em que passo sentada ao lado de sua barraca de balas e
doces.
Nos anos 90, quando ainda morava em Belford Roxo com seu ex-marido, o sogro dela
ofereceu ao casal parte de seu terreno comprado na Vila Autódromo. Após a oferta, o casal
passou um mês visitando o terreno engajado na construção de um quarto como primeiro
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cômodo da casa para que pudessem ao menos se instalar, como já mencionado anteriormente.
“Depois do quarto fui pro banheiro, depois cozinha, sala. Tudo isso muito aos pouquinhos, mas
foi ficando uma casa grande. Se juntar tudo desse apartamento não dá nem a minha sala”, ela
diz.
Ela me conta que na divisão de tarefas relativas à gestão do orçamento doméstico, seu
dinheiro era destinado às compras da casa, “dinheiro pra levar o mês”, enquanto o de seu então
marido, à compra dos materiais de construção. “O problema é que tudo desandou quando ele
começou a beber muito, usar drogas, bater na gente e parou de comprar os materiais. Eu levei
aquela casa nas costas”. Ela conta que passou a dividir seu próprio dinheiro entre a necessidade
de “levar o mês”, por um lado, e de construir a casa, por outro. “Aí demorou mais ainda, porque
por exemplo não dava pra eu construir e comprar os móveis. Teve que ser uma coisa de cada
vez”. O primeiro quarto demorou quase 1 ano pra ficar pronto para ser habitado. A casa toda,
inacabada quando de sua demolição, demorou 20 anos para se erguer com todos os seus
cômodos. “Mas lá era outra vida, quer dizer, lá era vida, eu tinha varanda, área de serviço, um
quintal. Aqui é uma prisão, você fica preso nesse lugar”. Em uma tarde de sol forte, em que
Arlinda me contava histórias da comunidade, passa Dulce, também ex-moradora do Autódromo
e atual moradora do lote 3 do condomínio, e comenta:
— Aqui a gente não consegue se adaptar. Não tem identificação com nada. Lá, por mais
que minha casa fosse no tijolo, era minha casa, era o tijolo que eu coloquei. Você contribuiu
praquilo ali. Cada tijolo, cada pedra, cada grão de areia foi sua mão que tocou.
— A minha também. Eu demorei 20 anos pra embolsar a minha. Minha casa era toda
na telha fininha. Por um tempão eu botava uma estaca de madeira no meio da casa pra segurar
a água da chuva. Mas era minha casa. Você que fez durante 20 anos e levaram 5 minutos pra
demolir.
— Aqui a gente não se adapta, por isso quero me mudar - diz Dulce.
— Aqui não tem raíz. Eu falo pro meu cérebro todo dia que esse apartamento é minha
casa agora, mas não adianta, ele não entende - fala Arlinda.
— E sem contar que desde que a gente foi morar lá, sempre teve ameaça de sair. E essas
ameaças que impedem o desenvolvimento da sua casa, porque você fica com medo de investir
Logo depois, quando Dulce se retira, Arlinda recorda do dia em que viu sua casa ser
demolida.
Quando eu saí de lá eu deixei meu carrinho de alumínio guardado num terreno, e
voltei lá pra pegar uns dias depois. Eu dei o azar de ver minha casa sendo demolida.
Precisou só de uma porrada daquela retroescavadeira. Foi muito triste. E ainda tinham
roubado meu carrinho. Tinha muita gente de fora lá, foram eles. Vizinho, morador,
não faz isso, porque cada um sabe o que é de cada um.
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A falta de identificação com o apartamento, sensação mediada pela memória da vivência
na comunidade e da construção da casa, impede que minhas interlocutoras se adaptem ao novo
cotidiano no condomínio. Ao ser demolida, a casa que é processo, formadora de identidades
(Carsten & Hugh-Jones, 1995), inserida em uma configuração de vizinhança, encontra lugar
apenas nos testemunhos de uma experiência de violência. Experiência definida como violenta
por relatos como “eles ganharam pelo cansaço, aquilo foi tortura psicológica” ou
“interromperam a casa dos meus sonhos”. Testemunhos que constroem um mundo onde o
sujeito possa habitar com sua dor, onde a perda possa encontrar uma casa (Das, 2008).
O trabalho de “reinvenção” para morar no apartamento faz parte dos agenciamentos
criativos mobilizados pelos sujeitos para tornar a vida habitável. Para Agier (2012), os sujeitos
existem na medida em que se distanciam da condição social e da identidade que lhes são
atribuídas (asignadas em espanhol). São modos de sair da “prisão” que se constitui na forma
condomínio produzida pelo reassentamento. A afirmação da favela como “raíz” é produzida
pelos moradores como resposta política à boa forma de morar (morar em condomínio) imposta
a eles pelo política habitacional. Percebo em muitos relatos a caracterização da casa na favela
como “minha casa” ou “nossa casinha”, em contraposição ao estranhamento ainda sentido no
corpo em relação ao espaço do apartamento que, ao não ser construído pelas mãos dos
moradores, surge como parte fundamental do maquinário estatal de controle social, ou como
apontam Conceição (2016) e Koper (2016), do governo pela casa.
Arlinda tinha o sonho de “colocar um porcelanato e investir na reforma da cozinha” em
sua “casinha”. Teve seus planos interrompidos pelo processo de remoção que a levou para o
“cubículo” onde mora atualmente. Ao negociar com a prefeitura, Arlinda recebeu dois
apartamentos - um deles está no nome de sua filha, onde irá morar após se casar. Lamenta até
hoje o fato de não ter recebido indenização para ao menos “realizar o sonho de colocar um
porcelanato e rebaixar o teto”. Ela aguarda que “entre algum dinheiro” para realizar qualquer
reforma em seu apartamento74.
Todos os meus interlocutores reconstituem suas vidas e suas subjetividades, a partir dos
jogos de possibilidades colocados pela situação de remoção - indenização, unidades
habitacionais - com a intenção de ir além do estado de coisas estabelecido pela política
habitacional. Novamente, os meios pelos quais se exerce o poder são agenciados para superar
os arranjos de possibilidades de existência estampados em território urbano pelos porgramas
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Nesse caso, ela faz menos projeções de futuro em relação a reformas, devido à sua enorme vontade de vender o
apartamento e voltar para a favela.
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políticos estatais. Reinventar-se enquanto sujeito - para morar em apartamento - consiste em
um processo recheado de inúmeras formas de transformar, imaginar e projetar a casa, à medida
em que se recobra a perda, por meio dos relatos sobre a a casa, a vivência na favela e o posterior
processo de remoção.

3.2

Transformando a unidade habitacional em casa75
Gostaria de voltar na história de Clotilde76, já introduzida no primeiro capítulo dessa

dissertação. Mulher, negra, divorciada de seu marido com quem ainda coabita, empregada
doméstica em um condomínio na Barra da Tijuca, minha interlocutora construiu junto a seu
então marido uma casa com “uma salinha, dois quartos, a cozinha e o banheiro” na comunidade
Vila Autódromo. Em determinado momento, o casal decidiu “bater a laje” para reorganizar os
cômodos da casa. “Eu ia passar tudo pra cima, lá embaixo ia ter um espaço bom e tinha a parte
da frente que era um quintal”.
Ela ressalta, frequentemente, seus planos futuros de construção dos cômodos no
segundo andar. Com muita empolgação, me conta que passaria os quartos, a sala e o banheiro
para a parte de cima. Seu sonho era ter uma cozinha ampla na parte debaixo da casa. “Tinha
assim na frente: um corredor, tinha um muro, uma parte livre na frente. Lá em cima eu tava
fazendo a varanda e a área de serviço”, acrescenta outros dois cômodos à lista de planos para a
parte de cima da casa. Carsten e Hugh-Jones (1995) discorrem sobre as relações entre casas,
pessoas e ideias. O relato de Clotilde sobre sua casa na favela, “a casa dos sonhos”, demonstra
que as casas também são habitadas na imaginação (Bachelard, 1994). A “casa dos sonhos”
segue sendo habitada na imaginação de minha interlocutora mesmo após o reassentamento.
Seu primo foi peça fundamental na construção e reforma das casas na comunidade e no
condomínio, pois é um “ótimo pedreiro, muito profissional, faz direitinho encanação”. Ao
narrar o processo de construção da casa na favela, minha interlocutora menciona os impactos
das práticas e discursos de agentes diversos sobre as temporalidades da casa. O medo provocado
pela circulação de rumores constantes de que “a comunidade podia sair a qualquer momento”
a cada ano que passava condicionava planos, orçamentos, perspectivas de investimento,
demarcando assim o tempo da espacialização da casa. “Nunca terminei minha cozinha lá,
75

A ideia de transformação da unidade habitacional em casa é utilizada por Marcella Araújo Silva e Júlia
O’Donnell em um projeto de pesquisa, do qual participo, intitulado “Para ver a Barra de outro ângulo: um projeto
de pesquisa sobre mercados imobiliários, mercados de serviços e sociabilidades urbanas na “Barra Olímpica”.
76
Além da convivência cotidiana com Clotilde, realizei uma entrevista com ela com foco na memória da casa na
favela, bem como na adaptação ao apartamento quando do reassentamento.
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porque comprava alguma coisa, quebrava, fazia um investimento, e já falavam ‘ah, a Vila
Autódromo agora sai’, então a gente ficava com medo”. Em outras pesquisas (Petti, 2016), a
incerteza e a inconstância da vida ordinária dos moradores de favelas chamou-me atenção. A
situação de remoção, enquanto uma ruptura ou suspensão do ritmo ordinário da vida, na medida
em que suscita investigações sobre determinadas problemáticas nos atores sociais, inscreve-se
em cotidianos, histórica e regularmente, marcados por constantes inseguranças e incertezas em
relação às condições básicas de existência, o que se expressa nos casos aqui estudados na
insegurança da posse da terra. Como já mencionado, Clotilde não colocou azulejos na parede
da cozinha, devido ao medo de ser expulsa de sua casa. Enquanto comentários desprovidos de
qualquer assinatura ou origem, os rumores intensificam o medo e a sensação de incerteza
(incognoscibilidade) constitutiva da vida cotidiana (Ortega, 2008). Para Veena Das, não apenas
nos rumores, como também em determinados documentos de Estado que circulam, a incerteza
pode ser materializada na vida ordinária dos sujeitos. Ao comentar o papel cumprido pela
virtualidade de rumores, discursos, documentos e papéis na vida cotidiana, Das menciona a
ideia de ecologia do medo: “The affect produced on the registers of the virtual and the potential,
of fear that is real but not necessarily actualized in events, comes to constitute the ecology of
fear in everyday life (DAS, 2007, p. 10).
Afetada, assim como outros moradores, pelo medo da remoção, minha interlocutora
repensou em diversos momentos seus planos e possibilidades de ação para a construção da casa
de seus sonhos. Durante o período em que participou do movimento popular que lutou contra
a remoção na comunidade, partes da casa de Clotilde serviram como instrumentos da
resistência. O local ao lado de sua casa, onde anteriormente ao início das demolições
encontrava-se uma igreja evangélica, foi utilizado durante algum tempo como “espaço
ocupa” 77 , onde moradores e apoiadores realizavam eventos e atividades do calendário de
resistência. Com isso, ela conta que sua cozinha era comumente usada para a preparação do
almoço servido aos militantes. Além disso, seus muros foram pixados com palavras de ordem
contra as remoções e pelo direito à moradia em um tom fortemente crítico à gestão do então
prefeito da cidade.
Carsten e Hugh-Jones ressaltam as relações entre processos de embodiment e inhabiting.
À medida em que Clotilde se deixava afetar pelas ações governamentais e pelas formas de
resistência, entendendo-se aos poucos como alguém que “tem direito a permanecer em sua casa
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Moradores e apoiadores da luta pela permanência denominavam o espaço onde ocorriam as atividades militantes
de “espaço ocupa”.
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na comunidade”, a casa era reimaginada e transformada, assumindo novos usos, contornos e
sentidos. A casa emerge, tanto como instrumento do pensamento (meio pelo qual o sujeito se
pensa a si mesmo), como extensão do self. A materialidade da casa é coconstitutiva das
identidades dos sujeitos que a habitam (Miller, 2001). Casa, corpo e mente estão em contínua
interação (CARSTEN e HUGH-JONES, 1995, p.2). A remoção da casa na favela, enquanto
acontecimento disruptivo dos ritmos da vida ordinária e seus enquadramentos familiares, passa
a ser um marco a partir do qual Clotilde habita, imagina e constrói a nova casa em condomínio,
como será visto. “Such architectural processes are made to coincide, on various ways, with
important events and processes in the lives of there occupants, and are thought of in terms of
them” (CARSTEN e HUGH-JONES, 1995, p.39).
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Foto 8: muro da casa de Clotilde. Foto de sua própria autoria

Em 2016, depois de muito resistir, quando se sentia só e “não aguentava mais”, Clotilde
decidiu negociar com a prefeitura e aceitar a ideia de morar em apartamento. “Eu ficava
pensando, como eu vou botar uma planta, ter um espaço bom pra guardar as coisas, não tem
nem uma garagem, que é bom que normalmente cabe muita coisa”, relata a primeira coisa que
lhe veio à mente ao se deparar com a possibilidade de morar em apartamento. Quando ela veio
olhar o condomínio, decidiu pelo quinto andar, já que “no térreo até é bom pra ter uma planta,
mas lá entope tudo, aí não dá”. A busca por silêncio à noite também motivou sua escolha.
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Clotilde recebeu como compensação pela casa na favela um apartamento do PMCMV e uma
quantia em dinheiro de indenização suficiente para reformar, mobiliar e decorar o apartamento
e ainda comprar outra unidade no condomínio, a qual aluga atualmente78. Muitas de suas coisas
que cabiam no espaço disponível na casa antiga foram alocadas na casa de sua irmã em
Araruama, pois não caberiam no apartamento. “Os meus móveis que eu trouxe de lá eu passei
pro outro apartamento que eu alugo mobiliado. Aí com o dinheiro da indenização, eu comprei
tudo novo pro que eu moro”.
O contrato de troca de chaves assinado pelos moradores como fruto da negociação com
a prefeitura estabelece que ao proprietário da unidade habitacional não é permitido
comercializar, alugar ou reformar o espaço do apartamento 79 . Além de alugar a unidade
comprada no mercado informal de apartamentos, Clotilde também optou por reformar toda sua
nova casa80.
Eu fiz a reforma mesmo com raiva. Como eu não fiz a minha casa que eu queria fazer
dos meus sonhos lá, então se eu não fiz lá, já que eu tenho que morar aqui, eu pensei,
vou fazer aqui. Só de raiva, tentei fazer mais ou menos do jeito que eu queria fazer lá
na Vila Autódromo.

Deslocar o binômio opressão-resistência (Mahmood, 2006) significa pensar formas
outras de resistência que não necessariamente reações ou contrapontos a processos de Estado.
O ato de resistir, enquanto modo de fazer e refazer a vida afetada por violências, pode ser visto
quando se desce ao cotidiano, aos ritmos banais da vida ordinária, expressando-se nas maneiras
como os atores sociais vivenciam e experimentam o próprio poder, coexistindo com as suas
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Como afirma Valladares (1980), historicamente, políticas habitacionais geram mercados imobiliários informais.
Esses mercados foram registrados em sua pesquisa sobre os conjuntos habitacionais do período da ditadura militar
brasileira. Em minha pesquisa, não me concentro nas dinâmicas dos mercados informais de unidades habitacionais,
pela dificuldade que tive de obter informações mais precisas sobre o assunto, já que são mercados dos quais a
milícia participa, e sobre os quais alguns moradores têm receio de falar por medo de perder o apartamento. Apesar
de não ter registrado em detalhes essas dinâmicas, durante toda minha pesquisa de campo me deparei com muitas
pessoas de fora do Cruzeiro que procuravam apartamentos para alugar e comprar no local, e escutei muitas
informações sobre apartamentos disponíveis no mercado. Atentar para os valores e preços e para outras
condicionantes que perpassam as dinâmicas dos mercados imobiliários informais produzidos pelo PMCMV
exigiria outra pesquisa.
79
Valladares (1980) caracteriza as distorções das normas do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) como uma
resposta social dos favelados às ações governamentais (não pagamento das parcelas devidas, repasse do cadastro
antes da quitação da unidade habitacional etc). As reformas, venda e locação das unidades habitacionais, bem
como a instalação de atividades produtivas no espaço dos apartamentos por parte dos moradores do Cruzeiro,
também podem ser entendidas como “respostas sociais” dos favelados ou, como costumo colocar ao longo do
texto, formas de resistência à ação governamental.
80
Segundo Valladares (1980), muitos moradores reformavam as unidades habitacionais que recebiam em
decorrência do processo de remoção de favelas durante os anos 60 e 70. No Cruzeiro, os moradores costumam
reformar os apartamentos com as quantias de indenização recebidas. Como já mencionado, muitos moradores
receberam, além de apartamentos, indenizações por suas casas.
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próprias estruturas. No caso de Clotilde, e de outros moradores reassentados, a resistência
materializa-se em formas criativas de adaptação a tempos e espaços peculiares à forma urbana
condomínio. A unidade habitacional no PMCMV funciona, não apenas como um elemento das
dinâmicas de governo da vida dos moradores de favelas, mas também, quando transformada
em casa, passa a ser o próprio meio pelo qual os sujeitos agenciam e resistem às formas de
controle 81 . Como afirma Rabossi (2004), onde o espaço é produzido por intervenções
institucionais e sanções legais, as práticas e relações são a elas imbricadas em dois sentidos:
são por elas reguladas e abrem um campo de possibilidades para além delas. “Reformar o
apartamento só de raiva” , enquanto ação que emerge da dor de ter a construção da casa de seus
sonhos interrompida, permite que minha interlocutora construa um mundo ao menos habitável,
como diria Das, ao juntar os fragmentos de sua história e viver no lugar da devastação82.
As relações entre a produção de sujeitos e as formas de submissão têm sido objeto das
reflexões de muitos autores. Para Agier, os processos de subjetivação -processo de construção
de sujeitos sempre imbricado aos modos de sujeição -emergem no que ele chama de “accionar”,
isto é na fronteira ou espaço entre o que se espera que o sujeito faça e diga e o que, de fato, o
sujeito faz e diz (AGIER, 2012, p. 21). Os agenciamentos emergem, justamente, de tal espaço
intermediário entre a sanção e a possibilidade de ação, ou como diz Das, entre a legislação e
sua transgressão ou entre a norma e sua atualização. A zona da agência criativa, produtora de
sujeitos complexos, torna-se interessante, na medida em que se compreende que os sujeitos são,
tanto condicionados por contextos, quanto criadores de contextos. Apesar da consciência acerca
das regulações do espaço impostas pelas proibições de transformação da unidade habitacional
expressas no contrato com a CEF, estimulada por desejos e memórias do passado, Clotilde
transforma o apartamento em algo parecido com o que gostaria que fosse sua antiga casa na
favela83. A casa é também espaço de mediação entre passado e presente, entre o microcosmos
e o macrocosmos, na medida em que estão inseridas em processos históricos (CARSTEN e
HUGH-JONES, 1995, p.42). As narrativas de minha interlocutora são entretecidas no presente
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Ao analisar as relações de poder em um regime pós-colonial, Mbembe (1992) nega que a dicotomia poderresistência seja uma ferramenta analítica adequada. Ele propõe que a relação entre dominantes e sujeitos
dominados não se dá por oposição binária, mas por coabitação, convivência, familiaridade e intimidade.
82
Fragmento para Veena Das (2007) é a impossibilidade da imaginação da totalidade, e não uma parte separada
da unidade. É uma forma singular de vida, forma particular de habitar o mundo. A pergunta que anima parte de
sua obra é: como pegar os pedaços, os fragmentos, e viver no lugar da devastação?
83
Para Lefebvre (2008a, p.123), o espaço diferencial reúne particularidades retomadas através do filtro do espaço
homogêneo. Uma seleção é feita. As particularidades, cuja homogeneização não foi levada a termo, sobrevivem e
reestabelecem-se com outro sentido. Percebo como as particularidades dos sujeitos e dos espaços sobrevivem e se
reinventam nos processos de transformação da unidade habitacional em casa que entro em contato no Cruzeiro.

111

por elementos relativos ao passado e projeções de futuro, especialmente no que diz respeito à
construção da casa de seus sonhos. As projeções da casa futura engendram as transformações
concretas no apartamento, enquanto parte fundamental do mundo construído por minha
interlocutora para ser habitado em novo contexto. A profundidade temporal dos sujeitos e de
suas narrativas, marcados pelo caráter projetivo da existência humana - como afirma Das manifesta-se nas formas pelas quais os sujeitos transgridem, contornam, criam, em suma,
habitam a norma no curso de suas vidas cotidianas.
Um de seus sonhos era terminar a casa com quintal e criar um cachorro. O quintal
disponível no terreno onde habitava anteriormente aparece como parte fundamental da casa
imaginada por ela. Clotilde até hoje se questiona se não teria sido melhor usar o dinheiro da
indenização para comprar uma casa com quintal e ter mais espaço para cuidar de plantas e
animais. Em conversa, ela me conta alguns detalhes da reforma do apartamento:
Eu não gostei de nada desse apartamento. As portas eram horríveis, os pisos também,
sem contar que já tava soltando tudo. Eu quebrei tudo, troquei todos os pisos, emassei
a casa toda, rebaixei os tetos da casa toda , troquei todas as portas, botei todas as portas
de correr, porque o apartamento é pequeno pra dar mais espaço, emendei a varanda
com a sala, botei todos os armários embutidos, porque armário normal que você
compra nas Casas Bahia ocupa muito espaço, quis fazer um ambiente maior. Eu fiz
tudo sob medida pra ficar com mais espaço, tem gente que entra aqui e acha que o
apartamento é maior, mas não é maior, eu que dei um jeito mesmo pra aproveitar cada
centímetro.

Ao tentar reproduzir no espaço do apartamento algo minimamente próximo à casa
imaginada, Clotilde transforma, criativamente, os padrões da unidade habitacional recebida
como compensação pela casa na favela. Ao juntar os fragmentos - pedaços de memória,
fragmentos de planos futuros e de espaços disponíveis no presente -, minha interlocutora
reconstrói um mundo particular, a partir da experiência em que o eu representa o limite, onde
seja capaz de habitar com suas perdas - a casa demolida -, seus desejos - o quintal, a planta -,
sentidos estéticos - mobília e decoração conforme a casa imaginada - que, juntamente,
produzem um sentido político de uma existência enquadrada em determinada configuração
urbana. Além de replicar a mobília e a decoração que imaginava para a casa de seus sonhos,
Clotilde realizou obras nas estruturas profundas do apartamento, como no caso do banheiro.
No banheiro eu fiz uma obra um pouco maior, porque o vaso era do lado maior, que
era pra ser a pia, aí eu tirei o vaso do lugar pra colocar a pia. Eu pedi autorização pra
moradora de baixo pra poder trocar os canos, porque tubo de vaso é diferente de tubo
de pia. Aí eu troquei as instalações de baixo também pra fazer tudo isso.

Para Ingold (2011), ao ser aberta e desprovida de qualquer fim último (cultura, estilo de
vida), a vida, ou a atividade de estar vivo, é constituída de inúmeras linhas que compõem uma
miríade de possibilidades de formas (formas de vida, mundos particulares). Em constante
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observância, atentos ao entorno com o qual se engajam em interrelações, os sujeitos produzem
as formas da vida pelo uso da criatividade. Para o autor, “habita-se” porque “trabalha-se com”
o ambiente circundante (os materiais que animam a vida). O engajamento produtivo dos seres
no e com o ambiente permite ao sujeito conhecer, por meio do desenvolvimento de várias
habilidades. No caso de Clotilde, a improvisação fruto do engajamento com o ambiente, ou
com os materiais que o constituem, cria os caminhos da resistência cotidiana ao programa
político do Estado estampado na forma apartamento/condomínio. Como afirma Ingood, é pelo
desenvolvimento de suas percepções e habilidades durante o processo de conhecimento que os
seres podem resistir aos processos de mecanização, verticalização e padronização.
The essence of skill, then, comes to lie in the improvisational ability with which
practitioners are able to disassemble the constructions of technology, and creatively
to reincorporate the pieces into their own walks of life. In this ability lies life’s power
to resist the impositions of regimes of command and control that seek to reduce
practitioners to what Karl Marx (1930: 451) once called the ‘living appendages’ of
lifeless mechanism. Thus skill is destined to carry on for as long as life does, along a
line of resistance, forever undoing the closures and finalities that mechanisation
throws in its path (INGOLD, 2011, p.62).

Analisar as formas criativas pelas quais os moradores do condomínio transformam suas
unidades habitacionais em casas habitáveis, de acordo com seus devires estéticos, morais,
econômicos e políticos, pode fornecer pistas para a compreensão do enorme campo de
possibilidades de produção, improvisação e transformação que constitui o estar vivo e, nesse
caso, os processos de resistir e reexistir agenciados pelos antigos moradores de favela no
deslocamento promovido pela experiência do reassentamento em condomínio popular.
Reformar o apartamento “só de raiva”, porque não pudera terminar a casa de seus sonhos,
demonstra como o acontecimento da remoção produz memórias que se arraigam no cotidiano,
transformando ações e relações, bem como a própria materialidade da casa. Clotilde ressalta
com frequência que “não gosto de morar aqui, fiquei mesmo porque aqui tem as pessoas que
eu conheço, mas não gosto, porque não cabe uma mesa, uma churrasqueira, minhas plantas”.
Mesmo após a reforma, ela segue pensando formas de melhor aproveitar o espaço pequeno da
varanda na incessante busca de “se sentir em casa”, mas como ela sempre diz “nunca vai ser
como era lá no Autódromo”.
Casas e seus habitantes fazem parte de um mesmo e único processo de estar vivo. Casas
estão sempre relacionadas a processos políticos e econômicos. A perspectiva de Carsten (2004)
da casa como processo entende que a casa como instituição social é uma objetificação ilusória
de relações sociais que não são dadas, e sim dinâmicas. Casas não são estruturas materiais
estáticas, possuem vitalidade (CARSTEN e HUGH-JONES, 1995, p.37), normalmente
articulada às formas de vida de seus ocupantes, e sua dinamicidade se expressa de muitas
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formas: processos de fazimento de parentesco, reformas, mudanças de móveis e até mesmo
dinâmicas relacionadas a espíritos e propriedades mágicas que habitam a casa (CARSTEN e
HUGH-JONES, 1995, p.40). Tentei pensar a casa de Clotilde como processo que se desenrola
em várias escalas. A casa se articula, tanto com o processo sócio-histórico de
remoção/reassentamento, quanto com o processo de subjetivação, que se relaciona a identidades
e formas de habitar o mundo. Reformar a casa é cerne da recomposição das formas de vida após
um processo de ruptura. O processo de transformação da unidade habitacional em casa diz
muito sobre as relações entre casas e sujeitos - entre processos de embodiment e inhabiting -,
bem como sobre os agenciamentos criativos, parte do processo de estar vivo, que tornam a vida
ao menos habitável. Será visto na seção seguinte, como a casa emerge como lugar das projeções
temporais dos sujeitos.

3.3

Casa passada e casa futura

Retomarei, por ora, a história e o cotidiano de Lúcia com o objetivo de seguir refletindo
sobre como se faz a vida em um condomínio popular. Diferente de Clotilde, Lúcia negociou
com a prefeitura ainda no momento inicial em que as primeiras famílias saíram do Autódromo.
“Queria muito ter ficado, mas não dava, porque tava muita poeira e as crianças tavam ficando
doentes toda hora. Toda hora a Sula era internada”, ela me conta. Assim como outras mães,
Lúcia temeu pelos impactos sobre as crianças do ambiente produzido pelos agentes estatais
durante a situação de remoção (poeira, barulho, escombros, “gente estranha na comunidade”),
os quais influenciaram sobremaneira sua decisão de aceitar o apartamento. Lúcia recebeu
apenas um apartamento, sem direito à nenhuma indenização 84 . Assim como a maioria dos
moradores, está engajada em processo na justiça reivindicando indenização. Lúcia considera
que a mudança para o Cruzeiro gerou “muita dívida”. Teve gente que saiu com dinheiro, mas
nós saiu com uma mão na frente e outra atrás, cheio de dívida pra pagar”, ela relata. Lúcia se
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É perceptível que os moradores receberam compensações distintas pela casa demolida. Percebo que o momento
do conflito em que os moradores decidiram negociar afeta a compensação. A maioria que negociou apenas no final
do processo, após o movimento de resistência ter ganhado bastante visibilidade na mídia, recebeu apartamentos e
indenização, ao passo que os que vieram logo no início do conflito com a prefeitura receberam apenas apartamento.
Isso fica muito claro pela composição dos lotes. No lote 3 (os que vieram primeiro), a maior parte não recebeu
indenização. Já no lote 4, a maioria recebeu apartamento e uma quantia em dinheiro. Possuir o terreno ou apenas
a edificação (como, por exemplo, uma casa construída em cima da casa do dono de um terreno) são elementos que
também condicionam a compensação. Ainda assim, percebo que esses critérios não bastam para dar conta da
diversidade de compensações recebidas pela casa na favela, mensuradas e distribuídas pela prefeitura. Muitas
formas de negociar foram postas em prática por diversos moradores, o que exigiria pesquisa mais aprofundada
sobre o tema para que seja pensada uma hipótese a esse respeito.
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refere às dívidas acumuladas com a Light, bem como às cobranças indevidas da CEF das
parcelas do apartamento. Mais uma noite sento com minha cadeira de praia ao lado de Lúcia na
calçada. Começamos a falar sobre sua casa. Ela diz:
Lá em casa é assim, dorme todo mundo num quarto só. Eu comprei um guarda-roupas
que ficou muito grande quando eu montei. Então ele não cabia de nenhum jeito. Aí
eu coloquei ele assim cobrindo metade da janela do quarto maior. Aí coloquei
colchões altos que ficam na altura da minha cama pras crianças dormirem. Mas agora
eu tô ajeitando o outro quarto, que tá cheio de coisa, muita roupa, cheio de tralha, pra
botar as crianças pra dormir lá.

Lúcia reclama bastante da dificuldade de guardar todas as suas coisas no espaço do
apartamento. Ela me explica como ficaria a arrumação das camas no quarto a ser desocupado.
“Vou comprar uma outra cama de casal pra Lara e Sula dormirem e uma que puxa embaixo pro
Wesley. Mas antes tem que dar um jeito de desocupar aquele quarto”. Certa noite, chegamos
ao assunto de sua antiga casa, tópico muito comum de surgir nas rememorações dos moradores
em muitas conversas que participo. Lúcia me diz:
Saudades da minha casa. Era bem ampla. Era quarto, sala e banheiro, mas era tudo
muito grande. Minha cozinha era quadrada, bem maior que essa. O quarto e a sala
também. Sem contar com a laje, né, bem melhor pra lavar e estender roupa. E tinha
também um corredor bem grandão assim que a gente construiu.

Lúcia e seu marido souberam do terreno no Autódromo nos anos 90 por intermédio de
seu cunhado. Foi o marido de Lúcia e outros parentes que construíram a casa habitada por eles
durante mais de 15 anos no Autódromo. A laje e o quintal são espaços que costumam aparecer
com frequência no discurso dos moradores, normalmente acompanhados de um tom nostálgico
que emerge nas descrições sobre os usos desses espaços (estender roupas, guardar tralhas,
plantar, fazer churrasco, colocar piscina de plástico, realizar rituais religiosos ou atividades
produtivas). A relação com o espaço é bastante diferenciada quando se compara a casa na
comunidade com o apartamento na nova vida em condomínio. No caso de Lúcia, o tamanho
reduzido dos cômodos, especialmente da cozinha, influenciou na decisão de “se livrar” de
alguns móveis na ocasião da mudança85.
Lúcia me conta que, além do cartão Linha Branca - um dos produtos do PMCMV, que
custeia parcialmente a mobília da casa86 -, a prefeitura ofereceu à sua família um sofá, uma
geladeira, um armário de cozinha, um fogão e dois estrados de cama. Ela me conta um dia em
sua casa:
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Frequentemente, escuto conversas entre as mulheres do Cruzeiro sobre os móveis e outros trecos, troços e coisas,
dos quais tiveram que “se livrar” quando do reassentamento. Noto também determinados padrões estéticos
impostos pelos agentes estatais, como será visto no relato de Lúcia.
86
Cabe lembrar novamente que o PMCMV é antes de tudo uma marca sob a qual se organizam diferentes
modalidades de formas de acesso ao produto casa própria.
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— Me deram esse sofá horrível aí, esse fogão pequeno. Quando eu vim pra cá, eu tive
que jogar fora meu fogão. Minha cozinha era grande, meu fogão era de 6 bocas. Quando eu
cheguei aqui e olhei essa tripa -se referindo ao espaço da cozinha do apartamento -, eu decidi
jogar fora. Me livrei de várias coisas. As camas também não duraram nada. Sula era criança e
a cama já desmontava com o peso dela.
— Entendi! Caraca. Primeira vez que escuto alguém falando sobre esses móveis
oferecidos pela prefeitura. Já tinha lido sobre o cartão Linha Branca - eu digo.
— Sim, teve esse cartão também. Só que esse cartão nem eu, nem minha cunhada
usamos.
— Por que? - pergunto.
— Porque não dava pra comprar nada do jeito que nós queria. Podia comprar algumas
peças de um jeito, tinha que pagar as cadeiras separado do preço da mesa. Aí nem usamos.
Ela me conta que funcionários da construtora responsável pelo condomínio chegaram a
trocar o piso do chão e da parede da cozinha.
— Tava tudo soltando, aí algunas pessoas conseguiram entrar em contato com eles. Eu
peguei eles ali embaixo, fiz eles virem trocar. Só que foi meu cunhado que acompanhou a troca.
Eu fui pra Minas ganhar a Lara, quando voltei eles tinham colocado alguns pisos velhos, alguns
novos, outros já bem acabadinhos. Aí tá assim tudo soltando.
— Hum, por isso trocou também os da sala e do banheiro?
— É, a gente teve que trocar. O banheiro tava bem ruim. Quando a gente tomava banho
a sala alagava toda.
Lúcia trocou o piso original da sala por um outro modelo de cor marrom claro. Seu
banheiro se diferencia bastante do original com azulejos brancos e pretos tanto no chão, como
na parede. Quando conversamos sobre a reforma do apartamento de uma de suas vizinhas, ela
me conta sobre seus planos futuros de reforma. Ela diz que “assim que entrar um dinheiro” vai
começar a tomar as primeiras providências quanto às transformações que tem em mente.
— Quero colocar portas de correr e trocar essas daí. Quando a gente trocou a porta da
entrada, a gente botou essa aí e queria pintar. Só que a moça da prefeitura veio aqui e não deixou
não.
— Por que? - pergunto a ela.
— Disse que não podia. A mesma coisa com a janela da cozinha. A gente colocou uma
daquelas que todas as partes abrem, eles disseram que não podia. Aí colocamos essa.
— Nossa, caramba.
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— É, aí aqui dentro o Wesley vai fazer um armário com porta de correr também. Quero
me livrar desse armário, tá todo ruim já. Não faço faxina, porque senão cai tudo. Quando a
gente chegou aqui não tinha a torneira do tanque, só o cano. Aí um dia foi abrir, molhou tudo
aqui. Antes dele colocar esse armário, vou fazer um faxinão. Vamos colocar também uma porta
de correr na cozinha, pra quemtura não ir pra sala - a passagem da sala para a cozinha é livre
de portas em todos os apartamentos do Cruzeiro.
— Hum, boa ideia. E nos quartos?
— Vamos ajeitar esse quarto, assim que a gente puder comprar uma cama de casal pra
Sula e Lara dormirem. E botar uma porta aqui também pra se a gente conseguir colocar o ar
condicionado, não passar o gelado pra cá - aponta para o corredor.
Os planos futuros de Lúcia para sua casa são sempre enquadrados na expressão temporal
“assim que der”. O “assim que der” faz referência às possibilidades econômicas de sua família,
condicionadas pelos trabalhos de Wesley, seu marido, bem como por suas vendas de ovos e
pelo trabalho de cuidado com a casa e com os filhos desempenhado, tanto por ela, quanto por
Sula, sua filha mais velha. A atividade de imaginar as obras futuras, como diz Cavalcanti (2007)
building imagination, é sempre acompanhada por considerações temporais que se referem ao
fluxo de entrada de dinheiro na casa. Como ressalta Araújo Silva (2017a), os modos de ganhar
a vida estão intrinsecamente vinculados à casa, sendo tanto trabalho como manutenção da casa
partes da produção da domesticidade, conceito que, por sua vez, remete também ao que ocorre
para além das fronteiras da casa e da família87. A autora chama atenção para a sobreposição
entre processos de vida e processos de casa, as variadas formas de se fazer e viver as casas se
correlacionam com o fluxo das atividades da existência. As atividades da existência, como
afirma a autora, são perpassadas por diversas camadas temporais.
Cotidiano, planos e projetos são momentos variados de um processo existencial
contínuo. Como Schutz (1974) já ressaltou, a experiência do tempo presente está
sempre costurada a determinados planos futuros difusos – expectativas consolidadas
de que o fluxo da vida, seja no que diz respeito à segurança ontológica, seja em relação
a quadros de referências mais gerais – permaneçam estáveis (ARAÚJO SILVA,
2017a, p.69).

O processo de fazimento da casa é marcado por regulações de muitas ordens, como
ficará claro ao longo do capítulo. Até aqui, tenho falado sobre as regulações estatais em relação
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capítulo.
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à transformação do espaço da unidade habitacional - posteriormente falarei das regulações
econômicas. Além da cartilha 88 que orienta os moradores dos condomínios populares do
PMCMV em relação a determinadas regras de uso dos espaços comuns e residenciais
(orientações sobre furos na parede, recomendação de usos de objetos e produtos, sobre o
cuidado com os pisos, regras para utilização das janelas e da varanda, dentre outros), escuto
relatos sobre formas de controle das reformas e da utilização de certas áreas do apartamento,
como a varanda. Percebo que o processo de adaptação à nova moradia é permeado por
regulações de agentes estatais, que estabelecem a boa forma de morar por meio de seus manuais
e formas outras de controle da utilização do espaço.
Os atores agenciam processos de transformação e produção do espaço doméstico,
condicionados, não apenas pela gestão das finanças da família, cálculos em relação às horas e
dias de trabalho, projeções a respeito das contas a pagar no fim do mês, possíveis trocas
estabelecidas com vizinhos e outros conhecidos para possibilitar compras a crédito, por
exemplo, como também pela memória dos usos do espaço e das coisas da casa na favela. As
temporalidades da produção da casa são marcadas pelos ritmos da economia doméstica (“assim
que entrar um dinheiro”). Assim como muitos moradores, Lúcia tem saudades de sua casa na
favela, cuja imagem sempre aparece em nossas conversas, por meio de rememorações e
descrições. No processo de adaptação ao apartamento, minha interlocutora reinventa hábitos,
formas de gestão da casa, usos e modos de organizar o espaço, tendo em vista as novas
condições de vida produzidas pela política habitacional. As projeções para uma vida futura têm
como objeto a casa, que se transforma à medida em que os sujeitos produzem-se a si mesmos.

***

Em meio a histórias sobre casas, quintais, territórios, seus usos, transformações e formas
de gestão, um dos objetivos é chamar a atenção para um tópico em particular muito debatido
nos campos da Antropologia e da Filosofia: a questão do sujeito. Por entre os percursos,
trajetórias, deslocamentos e mobilidades que envolvem sujeitos e suas “práticas de si”, como
diria Foucault (2004), tentei chamar atenção para os alinhamentos e imbricações entre
subjetividades - em devir -, governos e espaços que se desenham em determinado contexto
político da cidade. Em suas reflexões sobre a “ética do cuidado de si”, Foucault demonstra,
88
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surpreendendo a muitos, seu interesse essencial pela questão do sujeito e suas práticas de
liberdade, inseridos no emaranhado das relações de poder, longamente debatidas em sua obra.
Onde há poder, há liberdade, portanto há também processos de “reinvenção”. Parece impossível
analisar as formas de governo da vida sem atentar para as inúmeras linhas de “reinvenção” que
as constituem. Ou melhor, como o próprio autor formula em O sujeito e o poder, é preciso
“Tomar as diferentes formas de resistência às diferentes formas de poder como ponto de
partida” (Foucault, 1984 apud DREYFUS e RABINOW, 1995, p.234).
Tendo suas vidas enredadas pelas formas de governo dos outros, que abarcam modos
de regulação de condutas e controle de populações que conformam diversas táticas e técnicas
de gestão dos pobres urbanos, meus interlocutores de pesquisa participam dos jogos de verdade
(Foucault, 2004, 2008), ou seja regimes de produção e verificação da verdade sobre o sujeito,
de forma criativa sem se submeterem passivamente aos programas políticos do Estado.
Disputam narrativas, validade de práticas e legitimidade de usos do ser e do espaço com o
discurso oficial da “forma boa de se morar”, cosmologicamente inscrita na política habitacional.
Cabe deixar claro, uma vez mais, que aqui não trabalho com a inflexível dicotomia entre
resistência/submissão, visando a enfatizar os trânsitos entre os pólos de tal binômio, atentando
para a formas pelas quais os sujeitos experimentam as formas de verificação (jogos de verdade)
das quais participam.
Em meus primeiros contatos com moradores de favelas ameaçadas de remoção logo do
início de minha trajetória enquanto pesquisadora, convivia cotidianamente com a contraposição
que circulava nos meios militantes entre “os que resistiram” e os que negociaram com a
prefeitura”. Certamente, esse raciocínio mostra-se extremamente coerente com as práticas e
discursos militantes em um contexto de violência de Estado e constante midiatização de um
conflito. No entanto, a abordagem etnográfica das linhas que costuram experiências de
mobilidade e reassentamento em território urbano exige um deslocamento do olhar em direção
às inúmeras possibilidades de fazer e refazer a vida , como forma de resistência (de acordo com
Veena Das) ou como prática de liberdade (segundo Foucault). A política habitacional é
responsável por processos de produção de sujeitos - ou da verdade sobre o sujeito -, como já
demonstrado pelas reflexões de Magalhães & Lage (2016) em torno do “sujeito removível”. O
estabelecimento da boa maneira de se morar pela forma urbana condomínio implica na
produção de moralidades e subjetividades forjadas por determinada configuração de relações
ditada pela polícia como “estado de dominação” (Foucault, 2004). O cuidado ético de si consigo
mesmo é derivado da governamentalidade, implicando “práticas pelas quais é possível
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constituir, definir, organizar, instrumentalizar as estratégias que os indivíduos, em sua
liberdade, podem ter uns em relação aos outros” (FOUCAULT, 2004, p.14).
Ao engendrar usos, agenciar transformações e reinventar formas de gestão na contínua
relação com o espaço da casa durante o correr da vida ordinária, os sujeitos produzem-se a si
mesmos, enquanto estabelecem vínculos e relações constitutivas da vida coletiva. Optei por
tomar como foco a casa por ser um lócus central nos testemunhos sobre o conflito territorial
vivenciado por meus interlocutores. A memória da comunidade e a experiência do conflito
passado ronda o presente e as formas de vida dos moradores do condomínio. Como foi vista, a
casa conforma formas de vida e mundos particulares, seja na favela ou no condomínio.
A casa emerge como processo, como criadora de identidades, extensão do self,
instrumento e objeto do pensamento, refletindo as relações entre esses espaços e o corpo. Entre
a unidade habitacional (casa utópica) e a imaginação sobre a casa (casa futura) emerge a casa
possível, que se apresenta na concretude das possibilidades econômicas (quando “entra um
dinheiro”), arquitetônicas (forma apartamento em condomínio) e legais (termos do contrato
com a CEF e do PMCMV). A casa é atravessada por camadas temporais, experimentada no
presente através da memória e a partir das projeções de futuro. A casa aparece na memória (da
favela), nos relatos (sobre a remoção), na imaginação (projetos de reforma e construção), na
medida em que emerge das relações sociais cotidianas e colada aos modos diversos de se ganhar
a vida. As histórias de “reinvenção” atravessam casas e sujeitos. A “reinvenção” possui diversas
dimensões. Passo a me debruçar agora sobre a face econômica do esforço da “reinvenção” para
morar em condomínio.

3.4

Vidas incertas, tempos e economias

Nas próximas seções, pretendo abordar a experiência do reassentamento a partir das
transformações econômicas que impactam a vida das famílias realocadas. Reconstruo os
contornos da experiência do reassentamento, enfocando as formas econômicas de se fazer a
vida. A política habitacional engendra novas configurações econômicas, na medida em que
formas de trabalho e de gestão do dinheiro da casa são afetadas pelas novas condições de
moradia inauguradas pelo reassentamento em condomínio. Interrupção de atividades produtivas
praticadas na favela, novas contas e taxas a pagar, somadas a um contexto de crise, desemprego
e desassalarização, constituem uma sensação de incerteza, que os sujeitos experienciam na vida
cotidiana. Pretendo chamar atenção para as criativas estratégias econômicas desenvolvidas, a
partir das capacidades imaginativas dos sujeitos, para fazer a vida (“melhorar de vida”, “fazer
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dinheiro”, “dar futuro aos filhos”). Em meio à produção cotidiana de valor, busco analisar como
os sujeitos, ao reconstituírem mundos possíveis após um processo de remoção, desenvolvem
maneiras de mitigar a incerteza. Cabe ressaltar outra dimensão da continuidade da produção
estatal da incerteza, que se materializa na vida dos pobres urbanos desde a constante
insegurança da posse da terra, que culmina na remoção, até o “sufocamento” econômico gerado
pela política habitacional.
Valladares (1980) demonstrou que nos anos 60 e 70 os favelados reassentados em
conjuntos habitacionais também apresentavam como uma das grandes dificuldades da vida
cotidiana arcar com os novos custos da moradia (contas, taxas e parcelas do financiamento). A
autora também ressaltou que a favela seguia sendo a solução para o problema da habitação
encontrada pelos pobres urbanos, ao analisar o ciclo vicioso da favela ao condomínio e de volta
para favela. Durante a pesquisa, pude ver diversos moradores retornando para áreas de favela,
devido ao alto custo de vida no condomínio. Nos anos 60 e 70, “passar a casa”, por meio de
cessão de direitos, se constituía como uma boa saída para famílias com economias instáveis.
No escopo do PMCMV, muitas famílias também vendem suas unidades habitacionais, mesmo
durante o período em que isso é interditado pela lei. A favela ainda representa a alternativa mais
viável economicamente para as populações de baixa renda das grandes cidades
(VALLADARES, 1980, p.81). Assim como a autora, fico surpresa em ver a rotatividade dos
moradores do condomínio em face de uma política que tinha como objetivo fixar o favelado
num território. O que servia para morar passou a servir para vender (de um bem de consumo a
um bem de capital), tendo em vista a valorização dos preços de venda e aluguel das unidades
habitacionais nos mercados que se formam (dado relevante para pensar ambos os períodos
históricos).
Nas próximas subseções, irei me concentrar nas trajetórias e nos cotidianos de três
moradores do condomínio popular estudado: seu Joca, Arlinda e Lúcia. Seu Joca, idoso e pai
de 11 filhos, foi removido da comunidade Américo Rocha, onde trabalhava como agricultor
urbano no terreno de sua casa, e reassentado no condomínio, onde abriu uma mercearia na
varanda de seu apartamento. A perda de sua fonte de renda, e consequentemente da identidade
de agricultor, gerou fortes impactos econômicos e emocionais em sua vida. Apesar da interdição
da prática de atividades produtivas nas unidades habitacionais estabelecida pelas regras do
programa, seu Joca decidiu utilizar o pouco dinheiro que tinha após a mudança para investir na
venda de balas e biscoitos em sua varanda. Aos poucos foi adquirindo muitos clientes e
aumentando suas vendas, passando a vender óleo, miojo, bebidas, produtos de limpeza, criando
uma mercearia em sua casa. A preocupação com o futuro de seus filhos sempre aparece em seu
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planejamento econômico. Pretendo analisar a casa/mercearia de seu Joca, como mais um
elemento que modula a economia local, enfocando a pluralidade de valores e as projeções para
o futuro que se materializam no curso da vida cotidiana. Tempo e economia são dimensões
fundamentais da análise da vida de meus interlocutores que se engajam no contínuo processo
de fazer a vida em face da incerteza.
Lúcia e Arlinda ganham a vida por meio de suas vendas na calçada principal do
condomínio. Muitos são os cálculos, reflexões e estratégias econômicas que permeiam o
cotidiano de minhas interlocutoras, ou melhor o contínuo processo de fazer a vida. Lúcia,
removida de sua casa no Autódromo e reassentada no Cruzeiro, decidiu complementar a renda,
cuja base consiste nos ganhos do trabalho de seu marido, com a venda de ovos na rua. O trabalho
doméstico desempenhado por ela e por sua filha mais velha (cuidado, limpeza, preparação de
alimentos) é condição de possibilidade para a realização das formas de renda da família. Os
tempos do trabalho se coadunam com os tempos da manutenção da casa. Pretendo chamar a
atenção, como já introduzido em seção anterior, para como “fazer dinheiro” e “manter a casa”
são faces de um único processo de existência (Araújo Silva, 2017a). Arlinda, chefe de família
e mãe de três filhos, foi removida da comunidade Vila Autódromo e reassentada no
condomínio, onde passou a trabalhar na calçada vendendo doces, biscoitos, balas e cigarros. Os
baixos fluxos de dinheiro gerados com seu trabalho permitem apenas que Arlinda compre novas
mercadorias “de pingadinho”, planejando seus gastos semanalmente, separando o dinheiro da
casa (supermercado, filhos e contas), da milícia (taxa cobrada toda semana para vender na
calçada) e da mercadoria. Com frequência, faz comparações entre “o tempo de vacas gordas”
quando morava na favela e o tempo presente, em que se sente “sufocada” economicamente.
Pretendo analisar como Arlinda planeja sua vida econômica em face da incerteza, tendo sempre
como horizonte “mudar de vida”.

3.4.1

Um agricultor em apartamento

Seu Joca tem 63 anos e veio do Norte para o Rio de Ianeiro pela primeira vez em 1978
para vender sementes trazidas de sua terra, como bertalha e cuentro - raras no Rio de Janeiro e comprar tecidos, sobretudo toalhas, e panelas de alumínio para revender no Norte. Durante
muitos anos seu Joca realizou viagens marcadas por muitas idas e vindas entre Norte e Sudeste
“fazendo dinheiro” nas trocas de sementes, tecidos e alumínio. Seu Joca sempre foi agricultor,
assim como seu pai. Veio de vez para o Rio em 2008, quando se instalou no morro do Dendê
na Ilha do Governador com sua esposa e filhos. Quando lhe pergunto porque decidira morar de
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vez no Rio, ele responde: “olha a vida aqui é ruim, mas dá pra conseguir o pão de cada dia, no
Norte é muito sofrido”. Desde então, seu Joca nunca mais conseguiu visitar sua terra. Ele
responde ao meu “por que” com um impasse de linguagem, olhos cheios de lágrimas e algumas
poucas palavras: “eu não consigo voltar, dá uma coisa em mim”. Ele me conta como conseguiu
o terreno onde morou por alguns anos:
Ainda no Dendê eu comecei a trabalhar numa horta em Rocha Miranda. Eu alugava
uma parte lá de um senhor que alugava do dono. O dono vendeu, o parceiro não quis
mais e perguntou se eu queria ficar por conta. Aí ele me vendeu o terreno, que tem
5805 metros, com duas casinhas dentro.

O terreno em Rocha Miranda era muito espaçoso. “Tinha duas garagens cobertas de
telha e madeira. Cabia uns 6 a 8 carros. As duas casas tinham sala, quarto, cozinha, banheiro e
varanda coberta. Quando me separei da minha esposa, cada um ficou morando em uma casa”,
diz ele. Durante anos em Rocha Miranda, a rotina de seu Joca se iniciava às 5 da manhã, horário
em que já começava a se preparar para trabalhar na terra. Após o almoço ao meio-dia, um
cochilo na rede posicionada embaixo do grande pé de carambola era central para poder seguir
com o trabalho na parte da tarde. “Isso é uma das coisas que eu mais sinto falta. O pé de
carambola da minha casa fazia uma sombra maior do que esse apartamento”, ele me conta com
nostalgia. Aos domingos seus irmãos sempre o visitavam para fazer churrasco no quintal, hábito
perdido com a mudança para o condomínio. Seus principais clientes eram feirantes de muitas
regiões que, segundo ele, deixaram de comprar no CEASA (central de abastecimento agrícola)
e optaram pela sua horta, devido à qualidade de sua mercadoria. “Dava um dinheirinho. Era
ótimo, não fazia menos de R$100,00 a diária. Às vezes mais de R$200,00. No fim do mês
conseguia guardar uns 2 mil. Me sobrava dinheiro”, diz ele.
A ameaça de remoção se concretizou rapidamente na comunidade de seu Joca, que se
localizava em um terreno da Light “enorme, que ia de Madureira até a Av. Brasil com milhares
de famílias”. Alguns eram agricultores urbanos e outros apenas residentes em sua maioria de
barracos. A inexistência de mobilização e resistência popular e a eficácia das ações da prefeitura
que iniciou as obras desejadas no local, antes mesmo de comunicar aos moradores que eles
teriam que sair, são fatores que contribuíram para a rápida demolição das casas. “Eles bateram
lá já com as obras começadas dizendo que a gente tinha que escolher o apartamento ou 40 mil”.
No pouco tempo que tiveram, seu Joca e outros agricultores urbanos procuraram imóveis e
terrenos próximos à região, porém “não dava pra achar nada que fosse 40 mil. Era impossível”.
Por esse motivo, muitos moradores aceitaram o apartamento, inclusive meu interlocutor.
O problema é que tiraram a gente e o apartamento não foi entregue. Demorou seis
meses. Eu tive que alugar um apartamento lá em Madureira por seis meses, sem
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trabalho, porque perdi minha horta. Gastei nesses meses todo dinheiro que eu tinha
guardado, uns 50 mil. Não tava trabalhando. E nada de sair o apartamento.

A prefeitura levou os moradores primeiro em um condomínio do PMCMV em
Guadalupe - bairro da Zona Norte -, onde, segundo meu interlocutor, “os apartamentos tinham
vários buracos de tiro, porque ficava entre duas favelas”. Assustados, os moradores recusaram
a oferta e foram levados aos condomínios da Colônia Juliano Moreira - localidade próxima ao
Cruzeiro. Pouco antes da mudança, seu Joca foi surpreendido pela notícia de que iriam para o
Cruzeiro. Com a indenização ofertada pela Light para compensar a perda de suas mercadorias,
meu interlocutor comprou um terreno em Seropédica, onde constrói uma casa, na qual deseja
morar no futuro. A casa em construção já possui 4 quartos, um banheiro, uma sala de 6 metros,
cozinha, além de 100 metros de laje, que significam a possibilidade de retomada da construção
no futuro. O terreno ocupa quatro lotes de terra, onde seu Joca já começou a fazer uma grande
plantação (goiaba, romã, limão, dentre outros) .
Eu fico prazeroso com isso, chego lá vejo plantação, uma galinha, um porco, chego
renovado. Aqui a gente fica carregado, muita coisa pra pagar, a gente não fica
satisfeito, mas a gente tem que aceitar. Não tem jeito. Eu tive muito prejuízo na minha
vida vindo pra esse apartamento.

O prejuízo ao qual se refere é de muitas ordens. Prejuízo financeiro, devido à perda de
seu trabalho e renda. Prejuízo físico-emocional, devido às mudanças de rotina, que afetam
diretamente seu corpo. Resignado com a nova realidade habitacional, seu Joca passou a vender
mercadorias em sua própria janela. Ele me conta que se sente escravo do trabalho na nova
configuração da mercearia no apartamento. “Eu tenho que abrir todo dia, senão não consigo
pagar as contas. Fico o dia inteiro, não tenho descanso e não tenho como botar alguém pra me
ajudar”, comenta. Ele recebeu um apartamento e sua ex-esposa outro, ambos no térreo do lote
2. A possibilidade de montar uma mercearia o animou a escolher o térreo para morar. “Eu já
disse logo pra funcionária da prefeitura que eu ia botar algo pra vender, porque tava sem
trabalho”, ele conta sobre o dia em que veio visitar o condomínio junto a uma funcionária da
prefeitura. Seu Joca narra que a resposta da funcionária entrou em contradição com o que dizia
o contrato, segundo o qual os moradores não poderiam utilizar o espaço do apartamento para
realizar atividades produtivas. A funcionária acenou positivamente para a possibilidade de seu
Joca vender pela varanda de seu imóvel. Ele se agarrou a essa oportunidade para poder ter uma
mínima renda mensal. “Vim pra cá, fiquei sem rumo, deprimido, como um cachorro sem dono”,
ele descreve os primeiros momentos após a mudança.
O agricultor quando passa dos 60 já é muito sofrido. A gente tem que pensar nisso,
prever o que pode acontecer. Falei pra funcionária da prefeitura que era agricultor,
tinha ferramenta, queria arrumar algo pra trabalhar. Ela disse que eu poderia fazer o
que quiser no apartamento. Precisava ter renda. Depois ela voltou e viu a venda e
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disse que era direito meu. Fiquei inseguro, porque no contrato não podia. Mas eu sou
bom de amizade. Tive apoio da funcionária, dos vizinhos. Eu ajudo muito as pessoas
aqui, pego coisa, guardo, entrego. O dia todo as pessoas me gritam aqui na janela.

Tendo em vista o futuro, a partir de previsões em relação à sua condição corporal e
capacidade para o trabalho, seu Joca decidiu iniciar as primeiras vendas em seu apartamento.
O reassentamento fez com que ficasse “sem trabalho, sem dinheiro, sem plano”. O contexto de
incerteza intensificado pelo reassentamento inseriu seu Joca em configurações econômicas
sobrepostas. A esperança em relação ao futuro, a previsão em relação à disposição de seu corpo
para o trabalho, em suma a projeção no presente de um tempo futuro, se imbrica aos
agenciamentos econômicos que dão origem a uma nova atividade produtiva que se concretiza
nas primeiras vendas pela janela de seu apartamento. Como todo ator econômico, seu Joca
engendra suas ações e decisões a partir de sua capacidade imaginativa em relação ao futuro, na
medida em que se mesclam a economia da esperança e a economia doméstica89. Com o pouco
dinheiro que tinha na conta, decidiu comprar uns sacos de pipoca e biscoito, utilizando
R$700,00 dos R$1500,00 que possuía. Os pequenos lucros iniciais da venda de pipoca e
biscoito estimularam seu Joca a investir em outros produtos. “O pessoal foi comprando, pedindo
e eu fui ampliando”, comenta. A princípio sua mercadoria ficava exposta em uma grade que
comprarra para pendurar os sacos de pipoca e biscoito no espaço da varanda. Com o tempo, o
aumento do volume de mercadoria exigiu que seu Joca realizasse algumas modificações no
espaço da casa para abarcar a variedade de produtos que podem ser encontrados em sua
mercearia, como será visto mais adiante. Ele sempre me conta que está decidido a vender o
apartamento assim que a casa de Seropédica ficar pronta.
Faço questão de pagar tudo, sair daqui limpo pra vender. Eu penso no futuro, tenho
filho com seis mulheres, prefiro vender. Já tô dividindo o terreno lá em Seropédica
pra cada um. O apartamento pode dar briga, querer tomar um do outro. O terreno dá
pra dividir pros 11. O apartamento não. Muitos dizem que não se vende imóvel, mas
eu quero sossego, aqui eu vivo estressado. Eu penso que amanhã ou depois eu não
vou ter condições de pagar, aí vão tomar de mim.

São duas as projeções temporais que baseiam sua decisão de vender o apartamento. A
primeira tem relação com seus filhos que, no futuro, podem entrar em conflito pelo
apartamento. A obrigação e responsabilidade parental para com os filhos é um fator cultural
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Sobre economias da esperança em contextos de incerteza, ver Miyazaki e Swedberg, 2017. Diversos autores, em
diferentes localidades, demonstram como o esperar e suas capacidades imaginativa e projetiva engendram
configurações econômicas em contextos em que, muitas vezes, o Estado produz e distribui de maneira desigual a
possibilidade de esperança em relação a “um futuro melhor” e, consequentemente, a capacidade de agência.
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que influencia as decisões de meu interlocutor em relação à casa90. Vender o apartamento, além
de evitar conflitos entre seus filhos, permite que seu Joca transmita valor para a geração familiar
posterior à sua, como “os pais têm que fazer”. Além do tempo do conflito familiar, figura na
criação imaginativa dele em relação ao futuro a incerteza e o medo de não conseguir arcar com
os custos característicos da nova forma de morar estabelecida pela política habitacional. “Não
ter condições de pagar” as despesas do apartamento é um receio que aparece em conversas
cotidianas com muitos moradores do condomínio. A economia da esperança, que se desenrola
nos espaços intersticiais entre o real e o irreal, por meio de ficcionalizações do que está por vir,
torna-se mais uma camada do repertório de ações, decisões e práticas que emergem da relação
entre seu Joca e sua casa. Como será melhor visto na próxima seção, as despesas com o
apartamento reconfiguram a vida cotidiana dos moradores do condomínio.
Não tô acostumado a viver com tanta despesa. Muita despesa pra pouca coisa. Eu tô
tirando as xerox das cobranças e botando tudo na justiça (referindo-se às cobranças
da Caixa Econômica Federal). Vou vender porque no futuro não vou ter condição de
pagar. Tô no processo com advogado de conseguir a aposentadoria também. Não
quero dever a ninguém. Se eu vender por 100 mil, em um ano eu faço 200, eu sei
mexer com dinheiro. Posso investir em outro terreno, outra casa, depois divido
com meus filhos. Sou analfabeto, mas eu comecei aqui com R$1500,00 e já tenho
muito mais.

“Saber mexer com dinheiro” é uma das habilidades que seu Joca sempre ressalta em
nossas conversas. Seu objetivo com a venda do imóvel é seguir fazendo investimentos,
sobretudo em terrenos e casas, para garantir estabilidade tanto para si, como para seus filhos,
no futuro. A radical transformação da economia doméstica produzida na vida dos antigos
moradores de favelas pelo PMCMV suscita novas formas de gestão do dinheiro da casa,
permeadas pela criatividade dos atores que se manifesta tanto, nos novos usos do espaço da
casa, quanto nas ações e decisões econômicas temporalmente condicionadas. No caso de seu
Joca, o espaço de moradia se transforma em espaço de trabalho (a venda), para converter a casa
em capital a ser reinvestido. A profundidade temporal que constitui os sujeitos emerge da
relação entre esses e suas casas. Ao estudar o planejamento econômico de famílias americanas
que têm como objetivo enviar seus filhos para a faculdade, Zaloom (2018) atenta para as
relações entre capitalismo, família e noções de futuro. As formas como o capitalismo organiza
o tempo forjam a racionalidade das famílias e seus planos (ZALOOM, 2018, p.249). As
90

Pode-se perceber uma coincidência entre os impactos produzidos pela política habitacional sobre a economia
doméstica e os efeitos que reconfiguram o que se espera do futuro (economia da esperança). Em um contexto de
quebra das expectativas para o futuro, reconfiguram-se valores e obrigações morais - nesse caso, a obrigação
parental. Diferentes escalas de valor se articulam na vida cotidiana. As práticas econômicas emergem como forma
de manter a vida através das gerações (Narotzky e Besnier, 2014, p.6). A capacidade de esperar algo para o futuro,
segundo os autores, está ligada às condições existentes para reproduzir a vida, ou produzir o próprio valor da vida.
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“projeções ficcionais” em relação ao futuro são narrativas estruturadas que abarcam também
questões morais.
Projective fictions are moral stories that organize visions of the future to direct
economic activities in the present. Planning requires the anticipation of a range of
conditions, potential college costs, income, future expenses, and how the broader
economy will unfold. These projections are then layered into a model, which can be
explicit but can also operate without full articulation. The model depends on defining
a starting condition, designating a goal, establishing a timeline, and outlining the
variety of conditions that can affect the outcome. The model generates an account of
future success or failure, here related to whether or not the family will be able to pay
their portion of a child’s college expenses. These layered projections define a future
course (ZALOOM, 2018, p.241).

Com seus planos, previsão de condições e reflexões sobre obrigações morais, seu Joca
define um curso futuro somente possível devido à sua habilidade de “mexer com dinheiro”. Na
mudança para o apartamento, seu Joca gastou quase 9 mil reais em móveis novos. A instalação
da mercearia gerou a necessidade de rearranjar os espaços e objetos da casa. Sofá, armários,
mesa e televisão foram enviados para o terreno em Seropédica para esvaziar os cômodos. A
cozinha e a sala foram esvaziadas para se tornarem espaços de estoque das mercadorias que
passavam a chegar cada vez em maior quantidade com o avanço das vendas.
Além de um sofá na cor preta, a sala de seu Joca possui duas estantes onde repousam
caixas e sacos de bala, doce e cigarro, enquanto todo o resto do cômodo abriga pilhas e mais
pilhas de mercadoria. Em sua varanda, balcão de vendas, encontra-se um freezer, além de
grades e suportes nos quais estão pendurados os sacos de biscoito. Logo após o reassentamento,
seu Joca vendia produtos básicos como café, óleo, ovos e açúcar, que comprava das centrais de
abastecimento do CEASA, já que o supermercado mais próximo ao condomínio ficava a 15
minutos de caminhada à época. Essa foi uma fase em que pôde arrecadar muito dinheiro, já que
sua mercearia funcionava como o único mercadinho do local sem concorrência. Com a
construção de um supermercado ao lado do condomínio e a abertura da cantina e do espaço
onde ficam os trailers, as vendas de seu Joca reduziram bastante. Hoje o “grosso do dinheiro”
é fruto da venda de balas e doces. Certa vez, pergunto sobre as diferenças entre a rotina que
tinha na favela e seu cotidiano no condomínio.
Aqui não dá pra ter a mesma rotina. Mesmo fechando a cortina, a janela, colocando
placa de fechado, as pessoas batem pra me chamar. Aí eu não tô vivendo. Lá eu vivia,
às vezes os feirantes pediam ervas no domingo, mas às vezes não, aí eu levava meus
filhos pro parque, pra praia. Aqui não dá pra fechar domingo, sábado, segunda, porque
as outras vendas fecham. Se eu tiro folga, não pago minhas dívidas. Hoje eu tenho
menos lucro, porque abriu o mercado, a cantina, as barracas. Antes eu comprava muito
pra vender. Quem compra muito, o lucro já vem na compra, porque compra barato.
Comprava, por exemplo, 40 caixas de cerveja toda semana e já vinha R$220,00 de
lucro. Hoje eu compro 5 por semana.
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“Aqui eu não tô vivendo” é uma frase que escuto bastante dos moradores do Cruzeiro,
que se sentem “sufocados” pelas despesas e, consequentemente, pelo excesso de trabalho
necessário para pagar as contas. Os contornos de uma vida possível são borrados na forma
urbana condomínio. A radical mudança da economia doméstica, em seu sentido amplo, que se
refere não apenas ao dinheiro da casa, mas a todos os elementos que constituem essa nova forma
de morar, tem impactos também no próprio entendimento sobre o que é viver, na medida em
que formas de vida foram devastadas e são refeitas em um novo contexto. A concorrência
alterou os ganhos diários e mensais de meu interlocutor. Segundo ele, quando o condomínio
havia acabado de inaugurar, seus ganhos eram revertidos na obra da casa em Seropédica,
“depois que eu pagava todas as contas”. Hoje “o dinheiro só dá pra morar”. Na hierarquia de
prioridades que conforma a gestão do dinheiro da casa, seu Joca paga primeiro as contas e as
despesas de alimentação, seguidas do pagamento das contas de sua ex-esposa - que mora no
apartamento ao lado e é dependente financeiramente dele -, e da pensão de suas filhas, para
então investir o dinheiro em mercadorias e, por fim, na continuidade da obra em Seropédica.
Quando eu era agricultor, eu guardava dinheiro, porque minha diária nunca dava
menos de R$100,00. O agricultor tem que guardar, porque não sabe o que vai vir, uma
chuva, um sol que vai queimar a mercadoria toda. E eu não gastava tanto dinheiro no
mercado, procure comia o que plantava. Só comprava carne. Aqui não consigo mais
guardar nada. Se eu quero R$20,00 pra comprar qualquer coisa eu não tenho.

A partir do caso particular de uma casa, entro em contato com formas de gastar, de
ganhar, de manter e de trocar operadas por um ator social em relação com outros. Assim como
Motta (2014), entendo a casa como parte ativa das percepções temporais, das formas de
organização das temporalidades, das noções e expectativas de futuro articuladas pelos sujeitos
que a habitam. A autora demonstra que desconstruir a oposição espaço público-espaço privado
faz-se necessário para pensar o importante papel da casa na economia local. A varanda de seu
Joca, enquanto um espaço híbrido, reflete os trânsitos entre o que é considerado público e
privado, ao funcionar tanto como espaço onde se mora, quanto como balcão de vendas. A sala
e a cozinha, além de desempenharem funções de reprodução da vida, como a preparação de
alimentos e o descanso no sofá, funcionam enquanto espaços de estocagem de mercadorias
trocadas com o público91. A casa/mercearia de seu Joca cumpre importante papel na economia
local. Papel que sofre alterações no decorrer do desenvolvimento da região urbana onde está
inserida (com o surgimento de mercados e outros comércios, por exemplo).

91

Além de questionar a dicotomia entre o formal e o informal, Hull e James (2012) também propõem a
desconstrução da dicotomia produção e reprodução social. A casa de seu Joca funciona como espaço destinado,
tanto à sua atividade produtiva, como à reprodução de sua vida cotidiana.
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Olhar para a transformação da casa significa atentar para as formas pelas quais as
pessoas cultivam estratégias futuras em relação a novos ganhos em dinheiro, mas também a
valores outros que não o monetário (Cavalcanti, 2009). As estratégias de compra de
mercadorias, o uso do dinheiro para investir na obra em outro terreno, bem como a projeção de
divisão de bens e quantias em dinheiro entre os filhos, demonstram como inúmeras ordens de
valor misturam-se na gestão da casa. Fica clara a estreita articulação entre fluxos de dinheiro e
obrigação moral na família (ARAÚJO SILVA, 2017a, p.100), bem como entre casa e trabalho.
As relações de parentesco, que carregam valores morais relativos às obrigações do pai em
relação aos filhos, participam da gestão dos valores monetários incrustados na casa. Para
Alexander, Bruun e Koch (no prelo, p.5), a casa é um “paradigmatic case where political
economy meets everyday moralities and affect”. A casa é também um lugar perpassado por
economias morais, onde as concepções dos sujeitos sobre normas e moralidades se entrelaçam
com processos econômicos. As emoções e moralidades também estruturam frameworks
monetários, o que pode produzir regimes de valor 92 distintos a depender do contexto
sociocultural em questão (VILLARREAL, 2014, p.30). A casa é feita e refeita, em suas relações
com agentes tomados como de fora e de dentro do espaço doméstico, a partir das modulações
de uma economia da esperança - o que esperar do futuro -, que baseia os agenciamentos das
formas de gestão do espaço doméstico, onde muitas ordens de valor encontram-se em interação.

3.4.2

“Aqui eu me sinto sufocada”: mantendo a casa, fazendo a vida
Ainda interessada nas relações entre vida, economia e incerteza93, quero me debruçar

sobre a história e o cotidiano de duas moradoras, que foram removidas do Autódromo e hoje
moram em apartamentos do Cruzeiro. Lúcia e Arlinda já apareceram outras vezes na narrativa,
já que são pessoas com quem construí relações de intimidade durante a pesquisa de campo.
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Villarreal (2014) utiliza o conceito para ressaltar o fato de que a mesma quantia monetária pode ser significada
diferencialmente em distintos cenários, onde normas e condicionantes prescritas, assim como considerações
morais, forjam diferentes regimes de valor.
93
Todo acúmulo aqui apresentado sobre as relações entre vida, incerteza e economia é fruto da disciplina “Vidas
incertas: introdução à antropologia da economia e da temporalidade”, ministrada por Federico Neiburg no
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) do Museu Nacional da UFRJ. Partindo da crítica
etnográfica às formas binárias de se pensar a vida, se produziu uma reflexão sobre como categorias, práticas e
processos entendidos como econômicos se entrelaçam com o curso da vida cotidiana. Pensar contextos de incerteza
permite desestabilizar teorias e métodos que foram formulados a partir do capitalismo central, marcado pelo ideal
do pleno emprego, da formalidade - categoria forjada do ponto de vista do Estado - e do salário estável. Me
aproprio dessa discussão para pensar como as pessoas agenciam os governos de suas vidas em um condomínio
popular do PMCMV.
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Com o decorrer do tempo, minhas interlocutoras e amigas abriram espaço para mim em suas
casas e vidas. Depois de alguns meses, encontro-me engajada em relações de troca cotidianas
de favores e objetos, marcadas por confiança e afetos. Nessa subseção, pretendo observar como
minhas interlocutoras desenvolvem estratégias para lidar com o dinheiro de suas casas e vendas
em uma nova configuração de moradia em um contexto de crise e incerteza. Como a gestão da
casa se reconfigura em um novo contexto habitacional? Como se mantém a casa? Quais as
relações entre o mundo do trabalho (das vendas na rua) e o mundo doméstico, entre as formas
de se ganhar a vida e a família, nos termos de Araújo Silva (2017a)? Suas formas de trabalho,
a venda de ovos por Lúcia e de doces por Arlinda, serão centrais no relato que se segue. O ponto
do ovo e o ponto da bala, que se encontram na calçada principal do condomínio, são lugares da
onde observo muitas relações de troca travadas na vida diária. Além do cuidado com os filhos
e com a casa, as vendas de ovos e balas estruturam as vidas econômicas de ambas. A ideia nessa
parte do texto é chamar atenção para as conexões entre casa e trabalho - faces de um único e
mesmo processo de fazer a vida, que são mediadas por diversos agentes, contextos e tempos.
Passo agora a refletir sobre a relação de minhas interlocutoras com o trabalho.
Lúcia e Arlinda mobilizam algumas estruturas materiais para vender na rua. Lúcia
costuma descer com as caixas de ovos, as placas de anúncio dos preços dos diferentes tipos de
ovos que vende, os barbantes com os quais amarra as caixas na hora de entregá-las aos clientes
e dinheiro trocado para a interação com os mesmos em um carrinho de bebê, antigamente
utilizado para transportar Lara, sua filha de três anos. Por meio de um acordo com seu Túlio,
um dos comerciantes da “pracinha”, guarda a cadeira e o guarda-sol que utiliza ao longo do dia
nos fundos de seu trailer, pois esses artefatos de trabalho ocupariam muito espaço em sua casa,
cuja sala está sempre lotada de pilhas de caixas de ovos. Com o papelão das caixas, Lúcia monta
a superfície sobre a qual apoia as caixas menores feitas de material diverso onde repousam os
ovos. Com pequenos arames prende as placas que anunciam os preços no gradeado que circunda
o lote 4. Em muitos momentos, as crianças ficam junto à Lúcia no ponto do ovo, quando Sula
não tem disponibilidade para cuidar delas - quando está na escola, por exemplo. Lúcia coloca
pedaços de papelão no chão para que as crianças sentem e, às vezes, monta com o mesmo
material uma caixa semelhante à que apoia sua mercadoria para que seus filhos joguem dominó
ou outro jogo. Arlinda conta com a ajuda de um de seus filhos para descer até a rua com todas
as suas mercadorias: biscoitos, balas, doces, cigarros, cooler com guaravita e água, dentre
outras coisas básicas, como caixa de fósforo, tesoura, isqueiro, vela etc. Quando seus filhos não
estão em casa, ou não há qualquer vizinho para ajudá-la, ela faz várias viagens até terminar de
descer com tudo. Por meio de um acordo com o síndico de seu lote, guarda as duas mesas, os
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dois guarda-sóis e as duas cadeiras que utiliza em um espaço próximo ao salão de festas do lote.
Normalmente, a segunda cadeira é ocupada por vizinhos que ali param para conversar. Nos
últimos meses, tenho monopolizado a cadeira por várias horas do dia. Amarra com barbantes
os sacos de biscoito e os prende com arames no gradeado do lote 2. Dispõe as mercadorias
sobre as mesas e coloca o cooler embaixo das mesmas para ficar na sombra. Há dias em que
Arlinda cozinha empadinhas e salgados e os expõem na cuba de vidro que preserva a
temperatura da comida. Lúcia e Arlinda possuem autorização dos caras para venderem na
calçada do condomínio. Arlinda possui também autorização do síndico de seu lote que, no
início, reclamou da localização de sua barraca.
Os vendedores de rua produzem o espaço para as vendas diariamente, por meio da
utilização de estruturas materiais, que são montadas e desmontadas ao final do dia (Rabossi,
2004). A rua oferece muitas possibilidades de se ganhar a vida. Lúcia e Arlinda refletiram sobre
algumas questões antes de começarem a utilizar a calçada como local para a venda de ovos e
doces. Lúcia conta que “fica lá embaixo no final da manhã, perto do almoço e a partir das 18”,
momentos com maior “movimento” de moradores, carros, motos e bicicletas. “O ritmo das
atividades dos que vendem na rua não é regular; altera-se entre momentos que exigem atenta
dedicação e outros nos quais pouco acontece, algo que caracteriza o ritmo de todos aqueles que
trabalham em função do movimento comercial” (RABOSSI, 2004, p.160). Arlinda costuma
reclamar do “movimento” nos meses de férias escolares, já que as crianças são seus principais
clientes. Nos períodos de férias escolares, ela rearranja seus horários de trabalho, passando a
ficar na calçada de 15 às 21 horas. No período escolar, ela começa a trabalhar às 11 da manhã
para atender as crianças que chegam do turno da manhã, bem como as que vão para escola no
turno da tarde. Ela optou por se instalar perto da portaria do lote onde mora para atender aos
moradores dos lotes 2 e 3, ponto próximo à casa de seu Joca, que concorre com ela na venda de
balas. “Eu tenho que ficar nesse ponto, porque se eu fico mais pra baixo da rua, seu Joca fica
mais perto pras pessoas irem”, ela diz. Por outro lado, Lúcia se coloca em frente à portaria do
lote 1 do outro lado da rua, bem perto da praça onde ficam os trailers, assim como da entrada
do condomínio, “pra pegar gente que mora em todos os lotes, quem passa perto, quem vai no
trailer, no mercado”. Muitas vezes, Lúcia reclama que o “movimento tá fraco”. Arlinda percebe
maior “movimento” após as 19, “por conta do calor, o povo só sai pra rua essa hora, aí eu fico
até dez às vezes”, me conta. Costumo ver Arlinda “separar o dinheiro semanal dos caras”, tanto
relativo à segurança, como às caixas de cigarro - outro monopólio da milícia no condomínio.
Toda vez vejo Arlinda separar o dinheiro do guaravita para dar ao fornecedor que passa uma
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vez por semana, para “não confundir com o dinheiro que sobrou pro mercado”94. Certa noite,
ela me conta que aproveitou a vinda de um menino que queria trocar dinheiro para trocar as
moedas resultantes das vendas de balas por notas.
— Deu R$60,00. Já dei logo na mão do meu filho pra ele pagar o condomínio. Nem
botei aqui pra não gastar – ela aponta para a caixinha azul onde guarda o dinheiro das vendas
do dia.
— Nossa, você sempre paga o condomínio em dia. Eu tô com dois atrasados - comento.
— Aqui eu tenho que pagar em dia, não posso dar mole aqui, minha filha. Tenho que
andar na linha, porque eu vendo aqui. Senão eles me tiram, aí eu tô ferrada - se refere à possível
ação da milícia.
Lúcia comenta bastante sobre os preços dos ovos nos mercados do entorno, além dos
preços do carro do ovo que, eventualmente, passa no condomínio, carregando, segundo ela,
“ovos roubados de caminhão virado”, por isso muito baratos. Seu marido é o mediador entre o
ponto do ovo e os rapazes da granja de Jacarepaguá. “Meu marido tenta sempre escolher bem
direitinho os primeiros ovos que chegam pra não vir ovo podre, por isso que eu tenho clientes.
Você abre aí uma cartela dessas de 60 ovos por R$15,00 tá tudo podre”. Lúcia possui clientes
fixos, que compram cartelas toda semana, por isso sempre separa determinada quantidade de
ovos das caixas disponíveis em sua casa toda segunda-feira. Arlinda também trava relações
cotidianas com muitos clientes/vizinhos. Ela reclama bastante de vender fiado. Em nenhuma
das tardes que passei com ela, no entanto, pude vivenciar sequer um dia em que não vendesse
fiado para alguém. Costuma anotar as dívidas de cigarros, paçocas, balas, pirulitos e biscoitos
em seu caderninho. “Se fulano não me pagar hoje, eu não tenho pro guaravita, tô contando com
isso”. “Eles têm que me pagar, porque aí vem os caras no sábado e como eu vou fazer?”. “Me
explica como eu vou comprar mercadoria se o cliente não paga?”. Todas são frases que escuto
com recorrência de Arlinda. Para alguns, Arlinda diz que não vende fiado, afirmando “amigos,
amigos, negócios à parte”. Para outros, vende sem reclamações, porque “essa eu sei que vai
pagar” 95 . Ela costuma gritar quando alguns moradores passam: “avisa sua mãe que tem
empada”, “não vai querer cigarro hoje?”, “hoje tem o doce de abóbora do senhor”. São
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O dinheiro homogêneo, do ponto de vista dos bancos e do Estado, é plural na vida cotidiana (Hull e James, 2012;
Zelizer, 1994). Observar as marcações e divisões do dinheiro e seus múltiplos significados sociais é tarefa da
antropologia.
95
Segundo Zelizer, as pessoas utilizam os recursos socioculturais disponíveis para realizar atividades econômicas
(amizade, laço duradouro de vizinhança). Pessoas incorporam suas relações interpessoais nas negociações
econômicas (ZELIZER, 2011, p.11). Vender fiado e emprestar dinheiro para amigos, atividades que testemunho
com regularidade na barraca de Arlinda, refletem o entrelaçamento das relações interpessoais com as práticas
econômicas locais.
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estratégias de chamar os clientes, que denotam a pessoalidade caraterística do comércio no
condomínio. Lúcia também possui seu caderninho, onde anota toda venda que realiza. De
tempos em tempos, Lúcia pega galinhas na granja para vender aos moradores que encomendam.
Todas as encomendas são anotadas de modo a precisar a quantidade desejada, o tipo de galinha,
o dia e o horário que a pessoa encontra-se disponível para buscar ou receber o produto em sua
porta, além de registrar os que já pagaram e os que ainda a devem.
Os pontos da bala e do ovo não são apenas locais de atividade comercial. Muitos
moradores param para fofocar, pedir ajuda, informação, contar histórias, falar dos que passam,
comentar sobre os mercados locais - sobre apartamentos para vender, alugar e divulgar outras
mercadorias que moradores vendam em suas janelas. Para acompanhar o cotidiano de ambos
os pontos, busquei estratégias que se utilizam dos lugares como espaços de sociabilidade. Jogo
cartas com os filhos de Lúcia enquanto ela vende os ovos, e converso com Arlinda e outros
moradores no ponto da bala durante as tardes sem consumir, como já mencionado em outra
seção. O tratamento oferecido aos clientes é bastante íntimo e pessoalizado. Arlinda e Lúcia
costumam conhecer a todos. Me chama atenção a densidade das relações de troca de objetos,
cuidado, favores e serviços, mediadas pela confiança e apoio mútuo no ponto do ovo. Rabossi
analisa o passar na rua, a sociabilidade de rua em Ciudade del Este. O vender na rua abarca uma
série de dinâmicas sociais e culturais.
O mercado como instituição social é algo mais que um espaço de intercâmbios. Para
aqueles que ganham sua vida como vendedores, carregadores ou cambistas, é também
o espaço onde se passa parte importante da vida. E a vida não se passa fazendo uma
coisa só nem tampouco as ações têm só uma dimensão (RABOSSI, 2004, p.164).

É no ponto da bala que Arlinda ouve falar sobre oportunidades de emprego, repassa
dicas para lidar com os serviços públicos, consegue doações, dentre outras informações que
circulam na calçada96. É lá também que ela entra em contato com os preços de aluguel e venda
de apartamentos, buscando oportunidades de ganhar comissões ao mediar locações e vendas.
O PMCMV é agenciador de diversos mercados nos espaços dos condomínios populares. Por
um lado, há um pujante mercado de aluguel e venda de apartamentos, cujas unidades
habitacionais e suas circunstâncias - localização, serviços do entorno, “tranquilidade”, reformas
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Na perspectiva do pluralismo do valor, Narotzky e Besnier (2014) chamam a atenção para a centralidade do
valor social na vida cotidiana. Trata-se do valor das pessoas, materializado nas relações interpessoais, valor obtido
pelas pessoas, ou valor acumulado nas pessoas. O valor social emerge nas dinâmicas de sociabilidade na calçada,
à medida em que as trocas de favores, dicas, conselhos e diversos tipos de conhecimento fundamentais para a
política da vida ordinária se desenrolam. Como visto no capítulo 1, em que debato a densidade dos vínculos sociais
e das relações de vicinalidade, a reciprocidade é chave para compreender as formas econômicas da vida nas trocas
cotidianas em contextos de pobreza (Palomera, 2014, p.105). Valores comensuráveis e incomensuráveis se
articulam no contínuo processo de reprodução da vida.
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e outras condicionantes - impulsionam valores de troca não estabelecidos na proposta inicial
da política. Por outro lado, o deslocamento desenhado no espaço urbano pela política de
remoções faz emergir na experiência do reassentaento relações de troca e mercados outros
adaptados - à - ou criados pela forma urbana condomínio. O sacolé que se vende na janela, a
bala, o peixe, a cerveja, os trailers e as vendas na calçada são fruto de estratégias, escolhas,
decisões e agenciamentos econômicos de moradores instalados em uma nova realidade
habitacional.
Nascida na Paraíba (Nordeste do país), Arlinda veio para o Rio de Janeiro ainda criança,
junto à sua família, que buscava “oportunidades de uma vida melhor” 97 no Sudeste. Anos
depois, já mãe de três filhos e chefe de família, Arlinda morou na comunidade Vila Autódromo
durante 20 anos até ser deslocada e reassentada em um condomínio do PMCMV, localizado em
área próxima à comunidade de origem. Durante o processo de remoção da favela, marcado pela
produção da destruição e da precariedade característica da desabitação como tecnologia
governamental (Gutterres, 2014), Arlinda foi demitida do restaurante onde trabalhava como
supervisora. “Não dava pra ir trabalhar, porque você podia voltar e a casa tá no chão. Acabei
perdendo meu emprego”. Durante toda sua vida, raros foram os períodos em que Arlinda
encontrou empregos de carteira assinada. Além do restaurante, também conseguira empregos
como doméstica em casas de família. De todo modo, mesmo nesses períodos, Arlinda nunca
deixou de complementar a renda por meio de vendas em mercados locais (dentro e fora da
comunidade). As vendas de quentinhas, café, bolo e cerveja constituíram durante longos anos
sua principal fonte de renda. Muitos pobres urbanos diversificam suas fontes de renda para
controlar o risco, mas ainda assim é difícil obter alguma previsibilidade econômica (Villarreal,
2014), como será visto a partir da descrição das percepções e estratégias econômicas de Arlinda.
Após o reassentamento, sem emprego e desprovida das condições materiais anteriores que lhe
permitiam vender quentinhas e cerveja na favela, Arlinda passou a buscar outra fonte de renda
para arcar com as novas despesas decorrentes da formalização de taxas e contas produzida pela
política habitacional. “Aqui é muita conta, eu não tinha mais dinheiro pra pagar ajudantes na
cozinha, nem tinha espaço pra vender outras coisas, cerveja, bebidas”. Decidiu então colocar
uma barraca de doces, balas, biscoitos e cigarros na calçada do condomínio, onde “tem muita
criança e criança come muito doce”. Arlinda tem vontade de vender seu apartamento para morar
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Narotzky e Besnier (2014) chamam atenção para o fato de que para as classes populares em muitos lugares a
projeção da boa vida está associada à mobilidade geográfica. As várias formas de se fazer a vida são dotadas de
dimensões espaço-temporais.
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em um lugar com menos contas pra pagar. Ela reclama diariamente das contas que paga no
condomínio 98. “R$722,00! Eu não tenho como pagar isso. Eu falei pro cara da Light. Eu vendo
bala na rua, pode levar o fio e o relógio que eu não tenho como”, ela relembra uma conta de luz
na época em que tinha ar condicionado no quarto. A família de Arlinda tem dois apartamentos,
como mencionado em outra seção. Além do que mora, seu ex-marido teve direito a um
apartamento, mas abriu mão e colocou no nome da filha. A filha nunca quis alugar o imóvel.
Agora ela vai casar e vai passar a morar lá. Arlinda reclama muito que a filha tem um bom
emprego e não ajuda em casa. “Eu já falei pra ela. Ou paga a conta de luz ou paga uma quitinete.
Qual é melhor?”, ela diz. Enquanto conversamos sobre o custo de vida no Rio de Janeiro,
comento que no Nordeste as coisas são mais baratas. Aproveito para perguntar sobre como era
morar na Paraíba, sua terra natal.
Eu não sei, meus pais vieram tentar uma vida melhor aqui quando eu tinha 2 anos.
Mas lá é muita miséria, mas ao mesmo tempo com pouco dinheiro você vive bem lá.
Aqui você vive muito mal com R$2000,00. Lá com esse dinheiro você é rico. Eu tiro
isso por mim. Gasto R$1000,00 só de contas e o resto no mercado. Não dá pra nada.

Arlinda me pede ajuda para fazer uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para
comprar um carrinho de hambúrguer e cachorro-quente. “Tá R$1500,00. Infelizmente eu não
tenho esse dinheiro. Eu sempre escuto gente que faz essa vaquinha pra viajar, pra conseguir
pagar médico e consegue”. Eu aceito ajudar com a organização da vaquinha. Arlinda sempre
reafirma que precisa de algo que dê uma renda “mais grossa” do que a venda de balas, pois não
tem mais conseguido “dar conta de tanta coisa pra pagar”. Conciliar a necessidade de compra
de mercadorias para o trabalho com a reserva do dinheiro da casa para compras no mercado,
contas, taxas condominiais e gastos com os filhos é a maior dificuldade cotidiana encontrada
por ela. Muitas vezes vejo as mesas onde as mercadorias são expostas um tanto vazias, assim
como em outras ocasiões encontro Arlinda com poucas sacolas voltando do supermercado e
dizendo que “só tá dando pra comprar de pingadinho, uma coisa de cada vez aos poucos”.
Começo a perceber como os custos da nova moradia impactam a economia de sua casa. Assim
como outros moradores, ela costuma caracterizar o período em que morava no Autódromo
como “tempos de vacas gordas”.
Antes em tempos de vacas gordas, quando eu vendia salgado, bolo, café em porta de
obra, era maravilhoso. E sem contar que tinha bem menos conta pra pagar lá, né! Isso
é que me mata. Agora tá muito difícil juntar dinheiro. Eu teria que trabalhar dez anos
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Valladares (1980) observa o peso sobre o orçamento doméstico que representava a parte da renda mensal
destinada aos custos habitacionais após o reassentamento. Essa parcela do orçamento, normalmente, era instável,
pois a maior parte dos moradores não possuía emprego assalariado. No caso de Arlinda, a parte do orçamento
destinada aos custos habitacionais varia de acordo com os ritmos de suas vendas.
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vendendo bala pra comprar esse carrinho - de hambúrguer e cachorro-quente - e nem
sei se ia dar.

Minha interlocutora também utilizava o espaço de sua casa para vender cerveja, uma
espécie de bar no quintal. Já Lúcia possuía um salão na favela, que não reconstruíra no
condomínio por falta de espaço e pela mudança de seu cunhado - sócio do salão com ela e sua
família - para Campo Grande (bairro na Zona Oeste) após a remoção. Assim como Arlinda,
Lúcia me conta que ela e seu marido estavam empregados quando moravam na favela. Lúcia
trabalhava de empregada doméstica na Barra da Tijuca e Wesley, de pedreiro em construtoras.
Já Arlinda era supervisora em um restaurante. Lúcia sempre caracteriza o período em que
morava na favela como “a época em que a gente era rico, ia sempre no shopping, meu marido
tinha emprego”. A mudança em relação a não existência de contas e taxas cotidianas em grande
quantidade na favela, à condição de empregados com carteira assinada - com um destaque
especial para o papel cumprido por empresas de construção civil em um contexto de expansão
do mercado imobiliário para a Zona Oeste da cidade - e às oportunidades de utilizar a casa para
vender serviços, quentinhas, bolo, cerveja e outras coisas diz, tanto sobre as transformações
produzidas pela política habitacional na vida dos pobres urbanos, como sobre o momento atual
do capitalismo, que descumpre suas promessas clássicas de estabilidade, emprego e salário99.
Sempre que reclama da “situação difícil”, Arlinda comenta que seu filho não aceita ficar lá
embaixo vendendo balas no seu lugar: “Essas crianças não querem nada. Eu já ajudava com
seis anos em casa. A praia tá bombando. Se ele ficasse, eu ia vender uma água na praia,
sanduíche natural, qualquer coisa”.Também comenta que dentre os três filhos, o mais novo é
um pouco mais responsável. “Quando ele faz qualquer bico aí, ajuda alguém a carregar um
móvel, alguma coisa, ele me dá um dinheirinho. Fala toma mãe pra comprar o pão”.
A gestão do dinheiro da casa tem como parte central as cobranças decorrentes do morar
em condomínio: a taxa de condomínio, taxas de bomba d’água e outras pequenas reformas no
espaço coletivo, o IPTU100, a luz, o gás e outras contas que se tornam cotidianas na ocasião do
reassentamento. As vendas de Lúcia e Arlinda, que tornam mais reais a possibilidade de
qualquer reforma ou aquisição de bens, dependem do “movimento” da rua principal, bem como
dos preços dos mercados no entorno. São afetadas também pela construção de relações de
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Em verdade, tais promessas jamais se concretizaram plenamente na periferia do capitalismo. A existência de
governos neodesenvolvimentistas, no entanto, reduziu as taxas de desemprego no Brasil. O período atual é
marcado pelo desemprego e um forte movimento de desassalarização, cenário econômico fruto das próprias
escolhas de governos passados.
100
Imposto predial e territorial urbano.
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confiança, que permitem a compra e venda fiada na vizinhança, além de serem condicionadas
por cálculos relacionados à cobrança semanal da milícia por suas atividades produtivas.
O contexto de incerteza em relação à capacidade de arcar com os custos e demandas da
moradia (da gestão da casa e, em última instância, da vida) faz com que os sujeitos criem
estratégias e improvisações criativas, imersos não em cálculos, de um lado, e afetos, de outro,
mas em cálculos moralizados e afetos mensurados, para fazer a vida, “melhorar de vida”. Além
das diárias reflexões sobre a compra do carrinho de hambúrguer e cachorro-quente de Arlinda,
que envolvem previsões sobre o futuro e moralidades, a participação nos mercados informais
de apartamentos do PMCMV, enquanto uma criação de valor de troca pautada por parâmetros
outros que não os utilizados pela CEF e pelos mais diversos agentes estatais, consiste numa
intervenção inventiva dos sujeitos, que fazem trocas e criam mercados no condomínio. Tanto a
aquisição de um instrumento de trabalho (o carrinho), quanto a possível venda de seu
apartamento, possibilitariam uma “melhora de vida”101, que para Arlinda significa ir morar em
outro lugar. “Esse lugar aqui te suga, quero um lugar onde eu possa ir pra frente, produzir. Aqui
todo mundo fica pobre. Não dá pra viver assim”, diz ela. As avaliações de Arlinda sobre sua
vida no condomínio sempre vêm imbricadas a percepções sobre a vida econômica, as contas a
pagar, a renda gerada pela venda de balas etc. A sensação de “sufocamento” produzida pelas
contas e taxas é um dos principais motivos que fazem Arlinda buscar outro lugar para morar.
Ela costuma lamentar bastante não conseguir juntar dinheiro para comprar o carrinho. Sempre
que lamenta sobre essa impossibilidade também reclama de não poder “melhorar de vida”.
“Melhorar de vida” muitas vezes é associado a voltar para a favela. Arlinda quer vender
seu apartamento por 120 mil para comprar uma casa na Asa Branca, “onde é muito fácil achar
casa e quitinete”. Ela me conta que surgiu a oportunidade de trocar o seu apartamento por uma
casa na comunidade. O terreno tem duas quitinetes e uma “laje muito boa”. Ela diz:
— Mas eu não gostei daquela casa não. Um lugar que não bate sol, a casa cheia de mofo.
E outra, sendo troca, sem o dinheiro como é que eu vou construir alguma coisa lá naquela laje?
— Verdade! Por isso é mais jogo o dinheiro - eu digo.
— Sim, porque com dinheiro eu construo, sem dinheiro a gente fica paralisado. Por isso
quero vender e não trocar.
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Para Pina-Cabral (2018), a partir de formas de vida determinadas cria-se concepções morais sobre a vida digna,
a boa vida. Na perspectiva do pluralismo metafísico da vida, o antropólogo deve atentar para a interação e a
continuidade entre as diferentes escalas da vida (vida orgânica, formas de vida socioculturais e a vida em sua
dimensão moral).
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Em muitos momentos, ela comenta que o apartamento “prende as pessoas”, além de
“sufocar e sugar”, como já mencionado. Se o dinheiro oferece mobilidade, expressa por
exemplo na possibilidade de construção na laje para aumentar a casa, de investimento em novos
instrumentos de trabalho, dentre outras coisas, o imóvel - nesse caso o apartamento do programa
habitacional - “prende”, já que “não pode vender, não pode alugar, e ainda faz você ficar pobre”.
A ideia de “melhorar de vida” demonstra o valor que a mobilidade ocupa na vida de muitos
moradores. A esperança de mobilidade no futuro condiciona a capacidade de agência dos
moradores do condomínio. As relações entre esperança e agência podem ser vistas em pesquisas
em diferentes contextos socioeconômicos marcados por incertezas (Verdery, 2017). Esperar
por um futuro melhor faz com que as pessoas improvisem ações e estabeleçam relações,
permeadas por intervenções criativas em um jogo de diversas escalas temporais, camadas de
temporalidade. Sempre que vejo Arlinda prestes a perder a esperança em relação à compra do
carrinho para o trabalho, percebo que ela aciona o “tempo de Deus” para seguir esperando um
futuro melhor em um contexto de crise econômica. Certa vez, me diz:
— Mas como diz a Bíblia, tudo tem seu tempo. Se eu ainda não consegui melhorar de
vida, comprar meu carrinho, é porque Deus acha que não chegou minha hora ainda. Outro dia
escutei uma palavra que era pra mim: se Deus ainda não te deu nada é porque você ainda não
está preparado pra receber.
— Mas como se prepara? - pergunto-lhe.
— De várias formas. Às vezes Deus vai te dar e se você não tá preparado você vai
desperdiçar tudo. Aí de que adianta ele te dar? Ou então você não sabe administrar e vai perder.
Se você não sabe administrar como ele vai te dar? Você ainda não está preparado.
Os lamentos e as expectativas econômicas estão fortemente vinculados aos valores da
cosmologia cristã que baseia o mundo de minha interlocutora. A convicção de aguardar o
“tempo de Deus” faz com que ela siga buscando maneiras de conseguir dinheiro para o carrinho,
por mais que pense muitas vezes em desistir. Mais do que isso, o tempo do merecimento faz
com que ela busque se “preparar” cada vez mais para saber administrar e não desperdiçar as
oportunidades oferecidas por Deus. Para se preparar, além de saber administrar o dinheiro, é
também importante parar de “reclamar da vida” e agradecer pelo que tem. Diferentes ordens de
valor participam de suas avaliações sobre a vida econômica de sua família. Como afirma
Villarreal (2014), os atores se baseiam em diferentes frameworks em seus cálculos e valorações
cotidianos. “Most of the time these [frameworks] did not involve explicit calculations involving
rational arguments but rather entailed taken-for-granted values and assumptions”

138

(VILLARREAL, 2014, p.34). Além da vontade de Deus, o sofrimento é algo constante em sua
narrativa sobre sua própria vida.
Eu sofri muito, mas muito, você não tem noção. Sofri nas mãos daquele bêbado, sofri
pra criar meus filhos. Quando um tinha sete meses, o outro já tava na barriga. Tive
que deixar minha filha cuidando deles pra eu ir trabalhar, por isso que ela me odeia
até hoje.

Arlinda divide sua vida em dois momentos: quando era casada e quando se livrou do
marido e passou “a não depender de homem nenhum”. Seus filhos são o centro da sua vida.
Ainda assim, após o casamento, o sofrimento continuou a ser uma constante em seus relatos,
seja pela perda da sua casa e saída da favela, seja pelas dificuldades econômicas e pouco sucesso
na venda de balas, especialmente pela crise econômica que o país enfrenta, sobre a qual ela
sempre emite muitas percepções cotidianas.
A verdade é que tá ruim pra todo mundo. Antigamente fazia fila de criança aqui pra
comprar bala. Você percebe que tá ruim pra todo mundo, porque as crianças não têm
nem mais um real pra bala. As crianças passam aqui ficam só olhando as balas, só que
a mãe não tem pra dar, porque o salário tá atrasado ou foi demitida ou tá afundado em
dívidas, aí não tem como. Você vê pelo mercado que tá sempre vazio, vivia cheio,
agora não tem nem mais fila no caixa.

Acho muito interessante as percepções que Arlinda constrói sobre a crise econômica do
país, a partir de seu cotidiano em contato com seus vizinhos e clientes na calçada102. Apesar de
tanto sofrimento gerado pela crise, se preparar para “receber de Deus no tempo certo” significa
também deixar a vida aberta à Sua vontade. A vontade de Deus é mais forte do que a vontade
de qualquer pessoa, como percebo em uma de nossas conversas.
— São muitos desempregados. Emprego tá escasso - eu comento.
— Graças a Deus eu tô há quatro anos vendendo minhas balas.
— Ah é? Desde que você veio morar aqui, então - afirmo,
— É, assim que eu vim já comecei aqui. Tava sem emprego. E o síndico no início ainda
tentou arrumar confusão comigo, implicando. Disse que eu ia ter que sair daqui, porque não
podia vender na calçada. E eu disse, vai ser o que Deus quiser, e não o que você quiser. Que
seja da vontade de Deus. Fui falar com os caras, antes dele mesmo ir falar com eles. Disse
assim, ‘boa tarde senhor’, com toda minha humildade, ‘tenho três filhos, tenho que trabalhar
pra sustentar eles e pra me sustentar. Tô ali vendendo minhas balas, mas eles querem me tirar
dali’. Na mesma hora ele disse ‘te tirar, tia? Fica tranquila que ninguém vai te tirar daqui. Fica
em paz tia, pode trabalhar’.
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Muitos autores em suas etnografias ressaltam como a inauguração, ruptura e inversão de ciclos econômicos
produzem impactos concretos na vida cotidiana das famílias, estendendo-se pelas diferentes gerações (Han, 2011;
Luzzi, 2017; Rabossi, 2012).
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— Que bom que eles ajudaram. Senão hoje você nao teria esse sustento - lhe digo.
— Eu vou parar de vender minhas balas? Isso aqui foi da vontade de Deus. Cheguei
aqui sem emprego, não sabia o que fazer. Aí eu parei, vi essas crianças aqui, tanta criança gente,
que esse lugar tem. Vou vender doces. Cheguei botei a barraca aqui. No início ninguém
comprava, eu ficava aqui ‘me ajuda, meu Deus, me traz uns clientes’. Mal tinha dinheiro pra
comprar as balas. O povo só passava. Até que um dia começaram a parar, a comprar. Depois
disso, pronto, todo mundo compra. As pessoas vão lá em casa comprar doce, bate na minha
porta no quarto andar.
Mesmo que ao meu ver tenha sido da vontade da milícia sua permanência na calçada
em um contexto de conflito sobre a regulação do espaço, na narrativa de Arlinda sua forma de
sustento foi possível no condomínio pela vontade de Deus. Estar aberta e reconhecer os
presentes de Deus é central para se preparar para receber novamentre. De todo modo, além de
Deus, as cobranças da milícia impactam cotidianamente o orçamento doméstico de minha
interlocutora. Outro dia, um pouco nervosa, ela me diz:
— Eles vieram aí sábado cobrar, mas eu falei ‘não tenho dinheiro’, vendi R$20,00, como
vou dar R$50,00?
— Aí ele foi embora? - pergunto.
— Foi. Disse que ia voltar segunda. Ainda falei assim ‘se quiser me matar, me mata, aí
não vai ter dinheiro pra te dar mesmo’.
— Arlinda! Que corajosa! - exclamo.
— Eu falei a verdade, minha filha, tive dificuldade com o dinheiro dessa semana.
— Quanto você faz por semana?
— Faço uns R$120,00.
— Ah, uns R$500,00 por mês.
— É, por aí, porque nunca dá pra saber, né, tem estado muito fraco, depende do
movimento. Só no fim da semana que eu separo o que é pra mim, pro mercado, né, porque eu
compro mercadoria quase todo dia, não tenho um grande estoque, compro tudo aos pouquinhos.
— Entendi, no mercado também, né? Você vai quase todo dia? - pergunto.
— É, só dá pra comprar uma coisa de cada vez, 1 ou 2 kg de cada.
— Que bom que as aulas voltaram, né?
— É, melhorou um pouco, mas também é um ciclo, ninguém tá recebendo, aí ninguém
pode me pagar, aí eu não recebo e não pago os outros. Uma situação difícil.
Normalmente, minha interlocutora separa logo no início da semana o dinheiro dos caras.
Há semanas, no entanto, que precisa priorizar a compra de comida e coisas para casa, ou de
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mercadoria para a barraca. Não ter dinheiro guardado para “investir” a longo prazo e “fazer
estoque” é uma condição de sua vida econômica que faz com que, tanto em casa, como no
trabalho, as coisas sejam compradas aos poucos, “de pingadinho”103. Apesar das contas serem
pagas uma vez ao mês, a milícia e as possibilidades de repor mercadoria fazem com que ela
pense na gestão do dinheiro a partir da semana como unidade de tempo. Como verificou
Villarreal em pesquisa realizada no México, muitas famílias tomam a semana como unidade
temporal a partir da qual realizam o planejamento econômico. Ao se referir ao caso de uma
interlocutora específica, afirma:
Licha tells of the anxiety she feels, not knowing whether her family will have money
next week or even the following day. Margins to plan are scant. It is difficult to make
daily estimations because there are significant variations between one day and
another, but what is important is to “make it through the week.” Thus, like Licha, most
of the neighborhood inhabitants craft their calculations on a weekly basis
(VILLARREAL, 2014, p.34).

Durante a pesquisa, entro em contato diariamente com as angústias de Arlinda em
relação a ter dinheiro na semana que chega para repor a mercadoria e fazer compras no
supermercado. Na semana do carnaval, debatemos em sua casa formas de “fazer dinheiro” nos
blocos.
— Vai vender alguma coisa nos blocos de carnaval? - pergunto a ela.
— Eu quero, mas tá difícil. Sabe qual é o problema? Eu não tenho dinheiro pra investir
em muita coisa, eu só ganho de pouquinho em pouquinho. Por exemplo agora eu tenho só
R$30,00 que posso gastar com mercadoria. Não tenho dinheiro pra fazer mais dinheiro.
— Ah sim, aí compraria um engradado de latão de cerveja, venderia cada um a R$5,00?
- me baseio no preço da cerveja no condomínio.
— Não! Tá doida?
— Ué, aqui é 5.
— Aqui é favela! Mais barato. Vou vender a R$7,00. Na rua tem que ser o mesmo preço
dos outros, se eu chegar lá vendendo a R$5,00 vão me matar.
— Então, aí cê vai gostar R$39,00.
— Mais o gelo R$10,00.
— R$49,00 e vai vender R$84,00. Vai te voltar R$35,00 - esboço alguns cálculos.
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Em estudos sobre economias populares na África do Sul, Hull e James (2012) ressaltam que um dos desafios
enfrentados pelos trabalhadores que navegam em meio às fronteiras do que é considerado formal e informal
consiste em como se gera capital suficiente para ter dinheiro para comprar o que se vende. Essa questão é, sem
duvidas, fonte das principais angústias cotidianas de minha interlocutora, que não dispõe de capital para “investir”
ou fazer estoque.
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— Vou fazer esse teste, aí com o dinheiro eu compro outro engradado lá perto da praia,
né?
Sempre ajudo Arlinda a ter ideias sobre vendas, calculando custos e benefícios da
comercialização de determinadas mercadorias. A incapacidade de “investir” - que a faz viver
de “pingadinho” - sempre aparece como um elemento em relação ao qual precisamos criar e
inventar formas de “fazer dinheiro” com a pequena quantia ao seu dispor. Essa tentativa de
“fazer dinheiro”, além de ser afetada pela incapacidade de “investir”, leva também em conta as
diferentes dinâmicas socioespaciais características dos locais onde se escolhe para trabalhar.
Vender na calçada do condomínio, ou melhor na “favela”, demanda cálculos e estratégias
distintas de quando se vende “na rua”. Múltiplos atores e contextos são levados em conta
quando do exercício imaginativo sobre novas possibilidades de “fazer dinheiro”. Com Lúcia
não é diferente. Certa noite, ela me conta que dois clientes não quiseram comprar suas cartelas
de ovos essa semana, porque ela tivera que aumentar o preço para R$11,00.
Eu aumentei, porque dessa vez o cara da granja me cobrou a mais pelo transporte até
aqui. Aí eu vi que no mercado essa semana tá bem mais caro e subi um real em cada
cartela. Senão não vou ter como pagar o cara da granja. Eu já fico só com 10%, se eu
não aumento um real ia ficar com quase nada.

O verão chegou ao fim e o marido de Lúcia encontra menos oportunidades de serviço
na praia. Decide passar a vender Hinode 104 . Wesley investiu parte do dinheiro que juntara
durante o verão para se integrar à dinâmica de vendas da Hinode - prática muito comum no
condomínio. Não apenas seu marido, como seu cunhado e sobrinhos também estão engajados
na Hinode, algo que só se tornou possível devido ao dinheiro ganho na praia durante o verão.
Assim como Arlinda, Lúcia leva em consideração agentes e contextos para tomar suas decisões
econômicas: o rapaz da granja, o preço no mercado, a disposição dos clientes em comprar,
como também o dinheiro que precisa reverter para gastos domésticos.
Toda manhã, Lúcia passa na casa de sua cunhada para buscar Danilo, seu sobrinho, e
levá-lo à escola junto com seu filho Wesley. Lara também os acompanha já que a essa hora
Sula, a mais velha, já saiu para a escola e Lara não possui idade suficiente para ficar sozinha
em casa. Quando retorna com Lara, busca as caixas de ovos no apartamento para iniciar as
vendas da parte da manhã na calçada do condomínio. Na hora do almoço, ao voltar da escola,
Sula vai até o ponto do ovo, pois é chegada a hora de se dedicar ao cuidado com as crianças.
Sula fica preparando o almoço em casa enquanto olha Lara que brinca na sala. Lúcia fica ainda
algum tempo trabalhando na calçada até que sobe para guardar seus meios de trabalho para ir
104

A venda de cosméticos da Hinode, Avon, Natura, dentre outras marcas, é muito comum dentre as classes
populares. Sobre o tema, ver Abílio, 2014.
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até a escola buscar Wesley e Danilo. Deixa o último em casa e sobe com Wesley. É esperado
que Sula já tenha se alimentado e também dado o almoço à Lara. Enquanto Lúcia almoça com
Wesley, Sula e Lara tomam banho e a irmã mais velha coloca a caçula para dormir, e dorme
em seguida, junto a Wesley e Lúcia. Por volta das quatro da tarde, Lúcia começa a se preparar
para as vendas da noite. Sula faz a lição de casa e passa a cuidar de seus irmãos após a saída de
Lúcia. Sula prepara o leite de Lara, faz as tarefas de casa com Wesley, prepara o jantar para
quando seu pai chegar do trabalho, normalmente, “faminto”. Sula também é responsável por
limpar parte da casa.
Como mencionado, Wesley, marido de Lúcia, decidiu começar a vender produtos da
Hinode. Ele me conta, encantado, sobre as dinâmicas da empresa multinível. “Se você souber
investir, você fica rico, tem vários exemplos de pessoas lá que hoje estão milionárias com as
vendas”. Wesley e Lúcia ficam com a revista dos produtos no ponto do ovo e mostram-na para
os vizinhos que passam na calçada. Wesley prometeu à Sula parte dos ganhos se ela se
comprometesse a realizar algumas vendas. Por um período, empolgado com os exemplos de
enriquecimento que testemunhava nas reuniões da empresa, Wesley decidiu se dedicar apenas
às vendas de produtos da Hinode. Assim que entrou a primavera, Lúcia pressionou seu marido
a voltar a trabalhar na praia como antes , já que “esse negócio de Hinode não tá botando dinheiro
em casa não”. Sula também faz bolos e doces para vender na escola para os colegas. Sem o
trabalho diário de Sula no cuidado com a casa, com as crianças e na preparação de alimentos,
Lúcia não teria condições de trabalhar com a venda de ovos. Sula é bastante consciente da
responsabilidade que carrega. “Os tempos são difíceis, antes meus pais tinham emprego. Agora
eu me sinto muito mal vendo eles se cansando tanto assim vendendo na rua. Eu tenho que
ajudar”. Sempre que chamo Sula para conversar na calçada, ela me diz que precisa terminar de
ferver o feijão e deixar pronto o arroz antes que sua mãe suba e seu pai chegue da praia. O
planejamento para as compras no mercado fica a cargo de Lúcia.
Nas vendas de ovos, ela ganha 300 reais de lucro em dez caixas, que duram de três
semanas a um mês. A relação entre modos de ganhar a vida e casas é parte da produção
cotidiana da domesticidade, na medida em que a manutenção da casa depende diretamente das
dinâmicas de trabalho e relações interpessoais que ocorrem fora dela e vice-versa. Para que
Lúcia venda ovos, Sula precisa fazer o jantar e cuidar das crianças, assim como Wesley precisa
trabalhar na praia para “fazer um dinheiro mais grosso”. “Os modos como se ganha a vida fora
de casa, intimamente relacionados à manutenção da casa, promovem alterações na
“interdependência assimétrica entre aqueles que cuidam e aqueles que são cuidados” (Motta,
2014, p. 123)” (ARAÚJO SILVA, 2017a, p.85). A domesticidade é intrinsecamente constituída
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pelo trabalho de cuidado e pelas formas de trabalho na rua. As relações familiares e a divisão
de tarefas entre os membros da casa são essenciais para as formas de ganhar, gastar,
economizar, em suma, para o planejamento econômico de uma família.
Muitas são as estratégias que Lúcia e Arlinda encontram para “economizar”. Ambas
possuem um conhecimento refinado sobre preços e promoções nos supermercados do entorno.
Com esse conhecimento, minhas interlocutoras separam um ou dois dias na semana para ir em
cada um dos três mercados mais próximos do condomínio com o objetivo de aproveitar as
promoções. “Cada dia traz um pouquinho de cada coisa pra casa”, diz Lúcia. Na política da
vida ordinária, minhas interlocutoras engajam-se em diversas relações que possibilitam “fazer
dinheiro”, assim como buscam caminhos para “economizar” a partir de um processo de
aprendizado em relação às economias do entorno (as casas dos clientes, os supermercados, os
preços na rua, dentre outros como os custos com transporte, saúde e educação dos filhos). Além
disso, a condição de desemprego de minhas interlocutoras, e da maioria dos que conheço no
condomínio, as impulsiona a se engajarem em muitos trabalhos ao mesmo tempo. Além de
vender ovos, em muitos momentos Lúcia vende bolos e ajuda seu marido a vender Hinode. Já
Arlinda só conseguira comprar as caixas de guaravita em determinada semana, devido à
comissão de R$200,00 ganha com a venda de babydols. Ambas trabalharam durante o carnaval.
Discorrer em detalhes sobre a vida de Lúcia e Arlinda permite compreender um pouco
do cotidiano de pobres e trabalhadores urbanos em um contexto de desemprego,
desassalarização, desestabilização e crise, que toma forma nas próprias percepções dos atores
sociais sobre a casa, sobre a rua, sobre as possibilidades de “fazer ou não dinheiro”. “ Manter a
casa só é possível se houver meios para se ganhar a vida. A análise dos processos de ganhar a
vida em momentos de crise ajudam a entender as consequências sociais e econômicas do
descentramento do emprego (ARAÚJO SILVA, 2017a, p.118). Arlinda e Lúcia costuram
cotidianamente as relações que conectam o espaço doméstico com as dinâmicas que ocorrem
fora da casa: na calçada, na rua, no mercado, nas casas de clientes. Nos entremeios da gestão
do dinheiro da casa, do dinheiro referente às dinâmicas de regulação do espaço do condomínio
(dinheiro dos caras) e do rendimento do trabalho, ambas navegam em meio a incertezas e
indeterminações, por meio de suas capacidades criativas, que denotam a inventividade dos
sujeitos, capazes de construir intervenções criativas em relação às inúmeras camadas de tempo
e espaço que compõem as relações de troca cotidianas.

***
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As novas formas de moradia popular produzidas pelo entrecruzamento da política de
remoção de favelas com o PMCMV são fruto de políticas de valoração de casas que,
normalmente, são vivenciadas pelos atores sociais como mecanismos de quantificação da
própria vida. A configuração apartamento em condomínio enquadra as formas de vida de
moradores de favelas, que fincaram suas histórias nos mesmos territórios onde construíram suas
casas durante décadas. Observar o reassentamento, de um ponto de vista etnográfico, em suas
dimensões espaço-temporal e econômica, permite perceber como os atores sociais agenciam os
governos de suas vidas. Economia aqui não é tomada como uma esfera apartada da vida. Partese de formas de vida que são também formas econômicas (De L’Estoile, 2014), que se associam
no curso do cotidiano a valores, sentidos, relações e tempos de outras ordens (religião, afeto,
família, vizinhança etc).
Da favela ao condomínio, a transformação da unidade habitacional em casa é parte de
processos de criação e reinvenção de sujeitos e espaços. Repensar e refazer a casa, seja pelas
reformas concretas, ou pelas projeções futuras do espaço, é base para processos de subjetivação
de pessoas que vivenciaram deslocamentos urbanos, que se apresentam como rupturas no curso
da vida cotidiana. A casa é objeto da imaginação e das identidades, expressando as relações
entre corpo, espaços e ideias. A casa tomada como processo consiste em perspectiva
fundamental para a compreensão das maneiras pelas quais se fazem e desfazem os sujeitos.
Casas e economias se produzem pelos esforços dos sujeitos que atuam em redes de
interdependência, na medida em que não se separa modos de ganhar a vida e de manter a casa.
A configuração apartamento em condomínio, além de inaugurar novas formas de morar,
implica também em uma nova configuração econômica para seus moradores. Sentindo-se
“sufocada” pelas contas a pagar, Arlinda busca mitigar a sensação de incerteza, por meio de
formas cotidianas de ganhar, gastar, trocar e comprar, separando dinheiros, planejando novas
formas de trabalho, tendo em vista seu grande objetivo de “melhorar de vida”. As percepções
sobre a crise dão inteligibilidade ao sufocamento econômico expresso pela frase “tá ruim pra
todo mundo”. As expectativas em relação ao futuro se baseiam na espera pelo “tempo de Deus”,
diretamente associado à capacidade do sujeito de se propagar para receber a bonança. Como
afirma Han (2011), muitas vezes os recursos econômicos são também recursos temporais para
espera do possível. A vaquinha para a compra do carrinho, as ideias para vendas durante o
carnaval, bem como a estratégia de comprar mercadorias e suprimentos para a casa “de
pingadinho”, são também formas de fazer o tempo da espera de uma mudança.
As relações familiares e divisão de tarefas na casa de Lúcia constituem-se como
condição de possibilidades para os modos de se ganhar a vida. Os arranjos assimétricos das
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relações familiares se conjugam às possibilidades abertas pelas vendas na rua, na praia e nas
casas de clientes da Hinode no curso do processo de se fazer a vida. O cuidado, a cooperação,
a reciprocidade, formas de trocar e compartilhar compõem a rede de interdepdência, base para
as formas econômicas etnografadas.
É na casa onde se pode acompanhar a reprodução da vida, entendida aqui como o
amálgama de relações, trocas e práticas que permitem às pessoas habitarem o mundo - formas
de fazer a vida ou de produzir o valor da vida (Narotzky e Besnier, 2014). A clássica oposição
entre produção e reprodução social não se mostra interessante para a análise da casa/mercearia
de seu Joca. A partir de sua trajetória pode-se perceber as diversas temporalidades expressas na
casa como, por exemplo, as projeções de uma vida futura. A casa aqui carrega diferentes escalas
de valor, que se entrelaçam nas ações, expectativas e decisões cotidianas como, por exemplo,
nos agenciamentos econômicos tendo em vista a transmissão de bens que garantam o futuro
dos filhos. A gestão do dinheiro da casa é condicionada pela nova forma de morar produzida
pela política habitacional.
Tempo e economia são dimensões fundamentais da análise, na medida em que se
condicionam mutuamente nas formas de fazer a vida de meus interlocutores. Arlinda é levada
a se planejar a partir da semana como unidade temporal, já que só consegue ganhar e comprar
“de pouquinho em pouquinho”. Além disso, precisa se adaptar às cobranças semanais da milícia
enquanto mais um ator que regula o espaço. Seu Joca, por outro lado, baseia suas formas de
“fazer dinheiro” nas projeções para o futuro que cultiva para seus filhos. Ao estabelecer novas
formas de morar, a política habitacional afeta também as configurações econômicas dos pobres
urbanos. Da insegurança da posse da terra na favela ao “sufocamento” econômico em
condomínio, a produção estatal da incerteza condiciona a vida cotidiana de sujeitos que, por
meio de agenciamentos espaço-temporais e econômicos, se esforçam para tornar a vida ao
menos habitável.
As vidas de seu Joca, Lúcia e Arlinda revelam as continuidades entre o espaço
doméstico - a domesticidade - e outros espaços (calçada, rua, outras casas e outros espaços do
condomínio - lote, bloco, andar), digam essas respeito à fisicalidade, como no caso da varanda
de seu Joca que se torna balcão da mercearia, enquanto sala e cozinha, lugares de estoque, ou
em termos de gestão e circulação de coisas e dinheiro, no caso da gestão do dinheiro da casa e
das vendas no cotidiano de Lúcia e Arlinda. Na vida cotidiana, a casa é atravessada por
inúmeras formas de fazer a vida, como “melhorar de vida”, “fazer dinheiro”, etc.. Atentar para
os elementos que modulam a economia local (Motta, 2014) a partir das relações que
entrecruzam as casas e outros espaços foi um dos objetivos desse capítulo, composto por cenas
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que refletem a constante intervenção criativa no trabalho, as dificuldades em manutencionar a
casa e fazer a gestão do dinheiro - contas, custos condominiais, comida, filhos -, que enredam
o cotidiano dos moradores do Cruzeiro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O condomínio popular estudado tem sua gênese marcada pela política de remoção de
favelas, tal como aplicada no Rio de Janeiro nas últimas duas décadas. Como demonstrou
Conceição (2016), o PMCMV insere-se na história urbana do Rio de Janeiro como mais um
dispositivo de disciplinarização e controle dos pobres. O governo pela casa inscreve-se no
conjunto de práticas, técnicas, estratégias, táticas e discursos que compõem as formas de
governo da vida em território urbano na contemporaneidade. As vidas dos moradores de favelas
são inscritas nos jogos de poder que permeiam o entrecruzamento da política de remoção de
favelas com o PMCMV na cidade do Rio de Janeiro. A Zona Oeste foi palco de diversos
deslocamentos forçados, que reorganizaram a ordem urbana local em termos socioespaciais,
políticos e econômicos. A expansão urbana na Zona Oeste envolve uma série de atores sociais,
agentes institucionalizados ou não, práticas, bem como representações sobre a cidade, seus
espaços e atores sociais, que figuram no imaginário social.
Ambíguas e marcadas por inúmeras tensões, as imagens da favela e do condomínio
revelam uma enorme complexidade em suas aplicações cotidianas. Se na comunidade se “tinha
mais liberdade”, a favela, muitas vezes, significa “desordem”. Favela e condomínio, enquanto
categorias epistemológicas que dotam o lugar de sentido, também participam dos conflitos em
torno do “padrão condominial” a ser seguido. A constituição do Cruzeiro como um entrelugar
a meio caminho de um lado da favela e de outro do condomínio é fruto do processo cotidiano
de construção social do espaço. Espaços e sujeitos se fazem e refazem mutuamente, na medida
em que o lugar é vivido, pensado e representado. O condomínio popular, em contraposição aos
“condomínios particulares”, tem seu espaço marcado pela memória da vivência na favela.
Antigas práticas, hábitos e comportamentos, relacionados ao espaço da favela, se mesclam com
devires morais outros suscitados pela forma urbana condomínio. Os vínculos sociais legados
da vicinalidade na favela são manutencionados no condomínio, bem como afetados por novas
demandas econômicas e pelo estranhamento da configuração apartamento em condomínio,
melhor expresso na frase “ninguém tava acostumado a morar assim um em cima do outro”. Os
vínculos sociais são a base dos contornos da familiaridade de determinadas formas de vida.
Argumento que a manutenção dos vínculos sociais, legados da experiência da vida na favela e
materializados nas relações de vicinalidade, é parte dos esforços despendidos pelos atores
sociais na contínua tentativa de reabitar a vida, ou recompor formas de vida. O “morar em
condomínio” é fruto das políticas de valoração de casas e vidas, que marcam as histórias de
vida dos sujeitos. A incerteza em relação à moradia se estende da insegurança da posse da terra
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na favela à incessante espera do registro do apartamento em circunstâncias em que o acordo de
troca de chaves feito com a prefeitura deixa de fazer sentido para os sujeitos. Além dos agentes
estatais, outros agentes participam da política do espaço. O lugar é feito também por um
emaranhado de microrregulações cotidianas que produzem a ordem urbana.
A ideia de ordem urbana aqui não é tomada em seu sentido de oposição ao reino da
violência, do caos ou da desordem, na medida em que a ordem urbana emerge das dinâmicas
que ocorrem nas porosas fronteiras entre o que é considerado formal e informal, legal e ilegal.
De algum modo, esse texto é um registro das formas de atuação da milícia na Zona Oeste da
cidade. As relações nas margens do Estado que produzem a política habitacional elucidam os
elementos que compõem um processo inacabado de formalização da moradia. Do espaço do
condomínio, suas representações, vínculos sociais e regulações, adentrei mais profundamente
no terceiro capítulo as histórias e cotidianos de sujeitos e seus mundos particulares. Na tentativa
de compreender como as pessoas fazem e refazem suas vidas em uma nova configuração de
moradia, busquei olhar mais de perto para os impactos da política habitacional em sujeitos,
casas e economias.
As relações de intimidade e confiança construídas aos poucos com meus vizinhos me
permitiram adentrar suas casas e perceber como a reconstituição de sujeitos também ocorre a
portas fechadas. Reformas de apartamentos, reorganização de móveis, projeções e expectativas
em relação à transformação da unidade habitacional em casa fizeram-me notar como a casa
materializa-se enquanto processo na vida cotidiana, se interrelacionando com os processos de
constituição do eu e de suas identidades. A casa, enquanto um dos muitos elementos da
economia local, é parte ativa no jogo de tempos e espaços que constitui o ato de fazer a vida
(buscar sossego, melhorar de vida). Espaço da produção e da reprodução social, a casa dita as
esperanças e as projeções para o futuro de seus moradores. A domesticidade é também
conectada a múltiplos espaços, por onde circulam pessoas, coisas e dinheiro. As conexões entre
formas de trabalho e formas de se manter a casa, fortemente permeadas pelas dinâmicas das
relações familiares e de vicinalidade, demonstram a multiplicidade de aspectos que compõem
a contínua atividade de se fazer a vida. Ganhar a vida e manter a casa não são processos
apartados um do outro, pelo contrário estão intrinsecamente conectados na vida cotidiana.
De modo similar às circunstâncias da política de dispersão populacional de favelas dos
anos 60-70, o “sufocamento” econômico, conceito “nativo”, sentido pelas famílias reassentadas
pela política habitacional reconfigura economias domésticas, suscitando diferentes estratégias
para contornar a incerteza por parte dos sujeitos. A favela, assim como no período da ditadura
militar, segue se apresentando como a alternativa mais viável economicamente para as pessoas.
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Como afirma Valladares, a favela não resulta apenas de uma crise habitacional em um contexto
de expansão da urbanização ou de um déficit na produção de moradia popular. A favela resulta
da exploração de uma força de trabalho em uma sociedade estratificada onde as desigualdades
tendem a se perpetuar e o processo de acumulação de capital é cada vez maior. Além disso,
resulta de uma cidade em que o uso do solo é cada vez mais determinado pelo seu valor de
mercado e que o controle doe espaço urbano é feito pelas camadas dominantes
(VALLADARES, 1980, p.44). Nos marcos do capitalismo, em que os mercados imobiliários
constituem uma de suas principais frentes de expansão, mais ainda em que a terra torna-se ativo
financeiro (Rolnik, 2016), a favela sempre se apresentará como alternativa de moradia aos
pobres, independente da política habitacional que se aplique. Remoções, deslocamentos
forçados e políticas de dispersão populacional conformam o cerne do modo de funcionamento
do capitalismo na cidade. O problema de pesquisa abordado por essa dissertação é histórico,
mas apresenta também raízes estruturais. Uma vez mais recorrendo à Valladares, a questão
habitacional não é isolada, a política habitacional é instrumento de controle social e é dotada
de cunho ideológico preciso (Valladares, 1980). É nas fissuras dos jogos de poder, entretanto,
que os sujeitos agenciam os governos de suas vidas. Esse texto é sobre as brechas, as linhas de
fuga, os intervalos do cotidiano, onde os sujeitos reabitam a vida, fazendo e refazendo seus
cotidianos, no contínuo esforço de construção do lugar, de casas, economias e, em última
instância, produzindo-se a si mesmos.
Essa etnografia é uma tentativa de compreender os contornos da experiência do
reassentamento de moradores de favelas. O reassentamento é parte da governamentalidade que
remove e expulsa os pobres urbanos de suas terras. Busquei, entretanto, abordar tal processo
para além do ponto de vista do poder, enfatizando como os sujeitos se apropriam dessa
experiência. Debruçei-me sobre um processo duradouro mediado por narrativas, memórias,
vínculos sociais, moralidades e agenciamentos econômicos que fazem parte da construção
social do espaço em um condomínio popular. A opção por registrar no título dessa dissertação
uma frase de uma de minhas interlocutoras, que aparece de variadas maneiras na narrativa de
muitos moradores com quem entrei em contato, diz respeito à necessidade de enfatizar as
estreitas relações entre vidas, casas e formas de habitar o mundo. Perder a casa, evento que vem
acompanhado pela interrupção de vivências e de relações com o território e com outras pessoas,
equivale à perda de determinadas formas de vida. Uma vez reassentados em condomínio, os
sujeitos despendem esforços cotidianos, na medida em que refazem suas vidas, em meio a novas
configurações territoriais, sociopolíticas e econômicas. Tentei desnaturalizar a experiência do
reassentamento, muitas vezes banalizada por se tratar de algo tão comum na história urbana do
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Rio de Janeiro, e demonstrar a densidade das camadas que constituem esse processo em termos
da invenção e reinvenção de sujeitos, espaços, casas e economias. Perder a casa, para muitos,
significa o desmantelamento de formas de vida determinadas. O reassentamento, além de forma
de governo, estabelece as condições de possibilidade nas quais os sujeitos reabitam o mundo
após um deslocamento forçado. Espero que esse texto corresponda aos afetos e anseios de
minhas vizinhas e meus vizinhos, homens e mulheres que se desdobram em diferentes formas
de trabalho e modos de “fazer dinheiro”, mantendo a casa, cuidando dos filhos e produzindo a
economia local em um emaranhado de relações de troca.
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