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RESUMO 
 

 

Tendo em vista os problemas na execução do programa municipal de habitação 
Morar Feliz, da prefeitura de Campos dos Goytacazes-RJ, este trabalho dedica-se a 
apresentar questões do cotidiano da Favela da Linha diante do processo de 
remoção realizado pelo programa, a fim de compreender os argumentos dos 
moradores quando se dividem entre os que desejam ser contemplados pelo 
programa e aqueles que resistem à transferência. Para tanto, é necessário entender 
o que torna a Favela da Linha um ambiente positivo ou negativo, e por que os 
moradores se dividem nesses dois grupos e, por fim, como constroem as relações 
sociais e as formas de apropriação e usos dos espaços da rua. Realiza-se, então, 
uma pesquisa qualitativa sob o prisma dos dramas sociais, através da observação 
participante, registros fotográficos e entrevistas informais. Diante disso, verifica-se 
que as características positivas da Favela da Linha são usadas como justificativas 
para o desejo de permanecer no local e as negativas justificam o desejo de se 
mudar, no entanto ambos os grupos temem pelos conflitos entre facções rivais nos 
conjuntos habitacionais. Já as relações sociais e as apropriações e usos dos 
espaços da rua estão relacionadas diretamente com o estar na rua e ter contato com 
o outro. Residir no mesmo local em que se realiza a pesquisa abre oportunidades 
para acompanhar o dia a dia dos moradores, mas também pode criar desafios e 
conflitos ao longo do desenvolvimento do trabalho. 

 
Palavras-chave: Antropologia Política. Programas Habitacionais. Apropriação de 

espaços públicos. Etnografia Urbana. 



ABSTRACT 
 

 
 

In view of the problems in the execution of the municipal housing program Morar 
Feliz, from the city of Campos dos Goytacazes-RJ, this work is dedicated to 
presenting issues of daily life in Favela da Linha in view of the removal process 
carried out by the program, understanding the arguments of the residents when they 
are divided between those who wish to be covered by the program and those who 
resist to the transfer. Therefore, it is necessary to understand what makes Favela da 
Linha a positive or negative environment, and why residents are divided into these 
two groups and, finally, how they build social relationships and the forms of 
appropriation and uses of street spaces. Then, a qualitative research is carried out 
from the perspective of social dramas, through participant observation, photographic 
records and informal interviews. Given this, it appears that the positive characteristics 
of Favela da Linha are used as justifications for the desire to stay in the place and  
the negative ones justify the desire to move, however both groups fear for the 
conflicts between rival factions in the housing estates. Social relations and the 
appropriations and uses of street spaces are directly related to being on the street 
and having contact with the other. Living in the same place where the research is 
conducted opens opportunities to follow the daily lives of residents, but it can also 
create challenges and conflicts throughout the development of the work. 

 
Keywords: Political Anthropology. Housing Programs. Appropriation of public spaces. 

Urban Ethnography. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
Este trabalho tem como temática geral os dramas sociais da Favela da Linha 

e está divido em duas partes. A primeira parte é sobre o processo de remoção dos 

moradores da Favela da Linha. Victor Turner (2008) define os dramas sociais como 

“unidades de processo anarmônico ou desarmônico que surgem em situações de 

conflito”. As situações de conflitos da Favela da Linha, localizada em Campos dos 

Goytacazes, estão relacionadas, principalmente, com os desdobramentos do 

Programa Municipal de Habitação Morar Feliz. Considerados pela prefeitura como 

moradores de uma “área de risco”, os habitantes da Favela da Linha foram incluídos 

no programa e os contemplados são transferidos para uma casa em um conjunto 

habitacional e sua antiga casa é demolida. O conflito deste drama se inicia quando a 

população selecionada pelo programa se divide entre os que desejam sair da favela 

e aqueles que preferem permanecer. Um dos acessos a Favela da Linha é o Beco 2, 

local onde residi durante os quatro anos, ao longo de minha graduação em Ciências 

Sociais. Portanto, a segunda parte deste trabalho trata de relatos de campo sobre a 

vivência no Beco 2, atuando como moradora e pesquisadora ao mesmo tempo. 

Nesta parte veremos como os moradores se apropriam e usam os espaços da rua e 

como esses usos estão relacionados á política da rua. 

O programa municipal de habitação Morar Feliz é tema de pesquisa das 

mais diversas áreas e a ação deste programa na Favela da Linha fez com que o 

local se tornasse alvo dos pesquisadores, tanto por sua localização próxima a áreas 

centrais da cidade, quanto pela atuação do Centro Juvenil São Pedro, instituição 

católica que presta serviços na região e que possui parcerias com faculdades locais, 

o que faz com que se torne a porta de entrada para os pesquisadores. O 

envolvimento em escândalos de corrupção dos antigos gestores da cidade impactou 

diretamente o programa Mora Feliz, o que causou atraso nas obras e 

consequentemente nas transferências dos moradores. Enquanto esperam o 

desenrolar do programa, os moradores da Favela da Linha seguem construindo  

suas narrativas de resistência e lutando por seus interesses e direitos. E é sobre 

algumas dessas narrativas juntamente com alguns exemplos de atuações dos dois 

grupos de moradores - os que desejam sair e o que desejam ficar – que este 
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trabalho se dedica. Aqueles que lutam pela permanência argumentam que ali 

construíram seus laços familiares e sociais, além da proximidade com o local de 

trabalho e escola. Os que lutam pelo direito a uma moradia de qualidade relatam 

questões como a falta d’água e enchentes. Morar no campo da pesquisa fez com 

que eu pudesse acompanhar como se dá esse processo de construção de laços, 

apropriações dos espaços e também algumas das dificuldades que  esses 

moradores relataram. 

Tais informações guiaram a construção das principais questões da pesquisa. 

Primeiramente, é necessário compreender quais os fatores tornam a Favela da  

Linha algo positivo e quais são aqueles que a caracterizam como um espaço 

negativo. Em seguida, entender porque há aqueles que desejam ir para os conjuntos 

habitacionais da Prefeitura e outros que negam veementemente tal possibilidade. 

Por fim, saber quais relações sociais que caracterizam o cotidiano dos moradores da 

Linha e como ocorrem as apropriações dos espaços da rua pelos moradores em 

uma das entradas da Favela da Linha. 

Sendo assim, o principal objetivo desta pesquisa é analisar e apresentar em 

forma de relato etnográfico os dramas sociais da Favela da Linha. Para tanto, foi 

indispensável pesquisar sobre o programa municipal de habitação morar feliz e a 

história da Favela da Linha. Além disso, estudar como se dá o processo de 

apropriação dos espaços tendo como referência o livro Quando a rua vira 

casa(2017), de Arno Vogel e Marco Antonio da Silva Mello. Na terceira parte da 

introdução de Argonautas do Pacífico Ocidental (1984) de Bronislaw Malinowski, o 

autor apresenta três princípios metodológicos sendo o primeiro possuir objetivos 

científicos e dominar o conhecimento sobre etnografia moderna, o segundo 

assegurar boas condições de trabalho, viver entre os “nativos” sem depender dos 

“brancos” e por último aplicar métodos de coleta, manipulação e registro de dados e 

evidências. Foi este o caminho que a metodologia da pesquisa seguiu. Foi através 

do trabalho de campo etnográfico que os dados foram coletados, somados a 

levantamentos de alguns artigos e reportagens sobre o tema, além de registros 

fotográficos. 

Enfim temos a estrutura do trabalho divido em três capítulos. Em “Do bairro 

de luxo ao Beco 2” apresento minha trajetória até curso de ciências sociais e como 

cheguei ao campo da pesquisa. O segundo capítulo é destinado à pesquisa sobre os 

desdobramentos do programa Morar Feliz e se divide em outros três subcapítulos. 
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Neles veremos como foi o trabalho de campo na Favela da Linha, conheceremos as 

narrativas dos moradores sobre o programa morar feliz, acompanharemos uma 

manifestação realizada na Favela da Linha e teremos as primeiras considerações 

sobre o trabalho. Assim como o segundo, o terceiro capítulo também se subdivide 

em três partes e trata sobre as vivências no Beco 2. Conheceremos um pouco da 

história do Beco e alguns de seus moradores, os conflitos e problemas vividos ao 

longo dos quatro anos como moradora da última casa do beco e por fim, mas não 

menos importante, apresento uma resenha de Quando a Rua Vira Casa(2017) e um 

diálogo entre o livro e os relatos de campo, finalizando com a conclusão do trabalho. 

 
 

2. DO BAIRRO DE LUXO AO BECO 2 

 

 
Nesta primeira sessão apresentarei ao leitor a trajetória da pesquisa 

contando como cheguei ao campo e como se deu o desenvolvimento deste trabalho. 

Para isso, se torna indispensável apresentar também um pouco da minha trajetória 

pessoal já que ela influenciou não só a escolha do tema, mas também, algumas das 

inquietações que surgiram ao longo do trabalho de campo. O processo de escrita 

deste trabalho de conclusão de curso se iniciou no período emergencial das 

atividades acadêmicas da Universidade Federal Fluminense (UFF) em decorrência 

da pandemia mundial do vírus COVID-19. Mesmo contendo material para realizar o 

trabalho, tive dificuldades em começar a escrever de fato, pois o prazo oferecido 

somado ao sentimento de pânico e incertezas causado pela pandemia gerou-me um 

bloqueio. Com isso, a forma que optei por começar este trabalho foi falando um 

pouco sobre como se deu o processo de construção do meu “eu” pesquisadora, 

como cheguei até o campo e como foi a experiência de morar no local em que 

também estava realizando a pesquisa. 

Nascida e criada em São Gonçalo, cidade metropolitana do estado do Rio de 

Janeiro, mais especificamente no Bairro das Palmeiras, hoje conhecido como 

Complexo do Salgueiro, o interesse pelas demandas socioculturais começou ainda 

de forma inocente na adolescência. Minha mãe, cria1 do morro Santa Marta, em 

Botafogo-RJ, filha de cearenses que mudaram para o Rio em busca de emprego e 

1
 “Cria” é a pessoa que nasceu ou mora em determinado lugar há muito anos, que conhece bem o 

lugar e as pessoas. Gíria comumente usada nas Favelas para indicar que pertence e conhece aquele 

lugar. 
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sobrevivência. Meu pai também cearense chegou ao Rio através do ingresso nas 

forças armadas. Foi no desfile de 7 de setembro de 1979, dia que como conta minha 

mãe “o morro descia para ver”, que eles se conheceram e 6 anos depois se 

casaram. Após a cerimônia, se mudaram para o conjunto residencial da Marinha 

localizado em São Gonçalo, no Bairro das Palmeiras. Esse misto de raízes cearense 

e carioca sempre esteve presente em casa através de músicas e histórias. Além 

disso, minha mãe sempre incentivou os quatro filhos a frequentar projetos sociais 

que ofereciam aulas de dança, teatro e capoeira. Ademais dessa base familiar e os 

projetos sociais que participei, a experiência de morar em Manaus-AM por duas 

vezes (a primeira com 6 meses e posteriormente com 7 anos) somada ao fato de ao 

longo da minha pré-adolescência acompanhar os conflitos entre tráfico e polícia no 

bairro em que morava fez com que, ao chegar no ensino médio, me encantasse com 

a Sociologia. Pois até então não tinha conhecimento da existência de uma área de 

estudo que englobasse tudo aquilo que eu já tinha visto e vivido e que já pesquisava 

em filmes e documentários na internet. Estava feita a escolha: vou cursar Ciências 

Sociais. 

Concluí o ensino médio em 2015, mesmo ano em que realizei o Enem 

apenas com o conteúdo que aprendi no Instituto de Educação Clélia Nanci, escola 

estadual de São Gonçalo que tive o prazer de estudar desde o 7 ano, antiga sexta 

série. No momento de fazer a inscrição no SISU vi que minha nota estava abaixo 

das notas de corte das universidades mais próximas de São Gonçalo, e dei início a 

uma saga pelo sistema buscando todas as universidades do país que ofereciam o 

curso de Ciências Sociais, Sociologia ou Antropologia. Na maioria dos casos seria 

em vão me candidatar, seja pela distância geográfica da instituição, seja pela 

distância em que eu ficaria na lista de espera da tão sonhada vaga. Lembrei que 

minha irmã havia comentado que em Campos dos Goytacazes, cidade da região 

norte do estado do Rio de janeiro, existia uma UFF, e para minha surpresa esse 

campus da UFF oferecia o curso de Ciências Sociais. Candidatei-me a vaga apesar 

da desesperança e em março de 2016 saiu o resultado: meu nome estava na 

listagem dos candidatos aptos a realizar a matrícula. 

Feito a matricula, passei para o processo de buscar um lugar para ficar 

durante o tempo em que estivesse estudando. As repúblicas estudantis que busquei 

na internet eram incompatíveis com as condições e valores estipulado por meus pais 

como critério de escolha. Minha irmã já morava em Campos, mas morava casa da 
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sogra, e estudava em uma faculdade particular. Foi através de uma amiga da 

faculdade que ela conseguiu localizar uma casa que o pai dessa amiga estava 

responsável por alugar. A casa possuía 1 quarto, sala, cozinha, 1 banheiro e 

varanda, o aluguel custava 400 reais + a conta de luz. O valor do aluguel da casa 

era igual ou menor que os preços que tinha encontrado em grupos e sites na internet 

de quartos compartilhados localizado próximo á UFF. Era a casa perfeita, sabíamos 

que menor e melhor que isso não iriamos encontrar. 

Chegou então o dia da mudança, dia 24 de abril de 2016. Comprei a 

passagem de ônibus para Campos dos Goytacazes e junto com um rio de lágrimas, 

pois nunca havia imaginado me separar dos meus pais e da minha cidade de origem 

tão cedo, aos 18 anos, levei 10 bagagens entre elas roupas, colchonete, utensílios 

de cozinha e casa, uma tv de tubo, fogão de mesa, dentre outras coisas que meus 

pais, amigos e tias doaram para mim. Já na rodoviária de Campos dos Goytacazes 

encontrei minha irmã que já me esperava para ir até a nova casa. Ela me disse que 

a casa era bem próxima á Rodoviária, mas como estávamos com muita bolsa era 

melhor pegar um táxi. Durante o percurso, o taxista puxou assunto perguntando se 

estávamos de mudança, de onde estava vindo entre outras questões. Após 

responder as perguntas ele disse que era para eu ficar tranquila, pois o bairro que 

estávamos indo era “bairro de luxo”, lembro até hoje de sua fala: 

 
Mas você vai morar bem, pode ficar tranquila. Aqui no Parque São 

Caetano é bairro de luxo, mas de luxo mesmo. Não é igual Pelinca 

não que o pessoal come pão com mortadela, mas acha que ta 

comendo peru. Você vai morar bem!(informação verbal)
2
 

 

Enquanto ele proferia tais palavras, eu e minha irmã nos olhávamos, pois 

ela já tinha me falado que a casa era bem simples, localizada na entrada de uma 

favela. Bem, continuamos adentrando as ruas do bairro Parque São Caetano e a 

cada esquina a paisagem ia mudando. Os grandes casarões com seus carros na 

garagem, belos jardins e câmeras de segurança iam dando lugar a casas menores, 

com a pintura já descascada e pichações nos postes. Aliás, essas pichações foram  

o sinal inicial de que eu estava de fato em outro lugar, elas faziam referência a 

facção que controlava o tráfico naquela região, A.D.A.- Amigos dos Amigos. Como 

disse anteriormente, fui nascida e criada no Complexo do Salgueiro, administrado 

pela facção C.V.- Comando Vermelho, e ambas as facções possuem um histórico de 

2
 Fala do taxista, não identificado, em abril de 2016. 
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disputa por território no Estado do Rio de Janeiro. Em algumas localidades este 

conflito entre as facções impedem que as pessoas circulem livremente pela cidade, 

por isso, já tendo em mim toda a experiência de morar em favela, me senti acuada e 

sabia que pela minha própria segurança era ideal que não falasse exatamente de 

onde eu estava vindo. Continuando com o percurso, conforme a paisagem mudava, 

observava o motorista olhar a todo instante pelo retrovisor como que esperando que 

pedíssemos para parar a qualquer momento em uma das grandes casas, mas 

mudada a paisagem, minha irmã falou: “pode dobrar a próxima esquina e entrar no 

segundo beco, por favor?”. O silêncio se fez presente até o momento em que ele 

parou o carro e nos ajudou com as malas, com uma expressão já sem graça e com 

poucas palavras. Nos primeiros dias depois que me mudei, minha irmã ficou comigo 

para me orientar sobre qual transporte e quais caminhos fazer para chegar até a 

faculdade. Eu saía de casa, caminhava por alguns quarteirões até chegar à rua 

principal 28 de março, onde esperava uma van para chegar até a UFF. Saía de casa 

mais cedo e ficava na loja em que minha irmã trabalhava no Centro de Campos até 

chegar o horário da aula. Com o passar das semanas minha irmã retomou sua rotina 

e nos encontrávamos apenas na saída da faculdade quando ela e o companheiro 

me buscavam na UFF e me deixavam na esquina do Beco 2. 

Logo que cheguei à nova casa, não fazia ideia nem do nome da favela que 

ela fazia parte nem os conflitos sociais que existiam ali. Durante as primeiras aulas, 

alguns professores perguntavam para os calouros de onde éramos, porque 

escolhemos o curso e etc, e foi em uma dessas perguntas que descobri o nome da 

Favela em que passei a morar. Era aula de Teoria Sociológica I, ministrada pelo 

professor Rodrigo Monteiro, e quando chegou minha vez de responder falei que era 

de São Gonçalo, mas que estava morando em uma favela no Parque São Caetano. 

O professor me perguntou o nome e eu falei que ainda não sabia, pois era nova ali, 

só sabia que era próxima a faculdade Cândido Mendes e também a uma linha de 

trem. Logo o professor e alguns alunos campistas me falaram que era a “Margem da 

Linha”, e em seguida ele me perguntou como estava o processo de remoção. Falei 

mais uma vez que não sabia de nada, pois ainda estava me adaptando ao local,  

mas foram essas breves informações que já me fizeram despertar um interesse na 

história da Favela da Linha. A seguir, veremos o fruto da semente que foi plantada 

em mim ainda nas primeiras semanas de aula. 
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3. A FAVELA DA LINHA E AS NARRATIVAS SOBRE O MORAR FELIZ: O INÍCIO 

DA PESQUISA 

 
No primeiro semestre 2017 entrei no grupo de pesquisa do professor Carlos 

Abraão, o Atelier de Etnografia e Narrativas Antropolíticas(ATENA), e após algumas 

reuniões sobre meus interesses de pesquisa montamos um projeto sobre o processo 

de remoção na Favela da Linha e submetemos ao edital de iniciação científica da 

Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), sendo 

aprovado no segundo semestre do mesmo ano. A pesquisa tinha como objetivo 

geral acompanhar as narrativas de resistência e adaptação dos moradores da 

Favela da Linha e os impactos causados pelo processo de remoção de suas casas 

pelo Programa Municipal de Habitação Morar Feliz, em Campos dos Goytacazes. 

Durante os dois anos de pesquisa (2017 a 2019) realizei visitas ao campo e pude 

acompanhar um pouco das narrativas de resistência de alguns moradores que 

optaram pela luta em permanecer na Favela da Linha e também daqueles que 

gostariam de ser contemplados pelo programa, tendo em mente as principais 

questões da pesquisa, sendo elas: 1) Quais as relações sociais caracterizam o 

cotidiano dos moradores da Linha?; 2) Quais fatores tornam a Favela da Linha algo 

positivo e quais são aqueles que a caracterizam como um espaço negativo?; 3) Por 

que há aqueles que desejam ir para os conjuntos habitacionais da Prefeitura e  

outros que negam veementemente tal possibilidade?. Apresento a seguir partes do 

relatório encaminhado á FAPERJ sobre as experiências de campo através de um 

relato etnográfico contando como foi minha inserção no campo, os dados sobre o 

desenvolvimento do programa na região, além de apontamentos obtidos durante 

essa pesquisa juntamente com alguns registros fotográficos. 

 
3.1 O TRABALHO DE CAMPO 

 

 
Meu primeiro contato com os dramas da Favela da Linha ocorreu de forma 

involuntária, no início da graduação, como relatado anteriormente. Ainda em 2016 

realizei um trabalho em grupo3 com a temática da remoção na Favela da Linha, mas 

 

 

3
 O trabalho era um ensaio etnográfico realizado durante a disciplina de Antropologia I, ministrada 

pelo professor Carlos Abraão. O exercício de observação foi realizado juntamente com as colegas 
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sem muitas pretensões, afinal estava no primeiro período e não sabia bem como 

realizar um trabalho de campo, nem as questões dos moradores da região. Nesta 

primeira ida a campo conheci o local como “Margem da Linha”, pois foi assim que 

meus professores me apresentaram. Com a convivência com os moradores percebi 

que eles chamavam de “Beira da Linha” ou apenas “Linha”. Em 2017, já no terceiro 

período, ao ser contemplada com a bolsa da FAPERJ, passei a ir a campo com um 

grupo4 de pesquisadores de arquitetura do IFF e de Ciências Sociais da UENF. 

Existia um projeto em andamento sobre espaçõs públicos da cidade em parceria 

com as três universidades (IFF-UFF-UENF), e um dos campos deste projeto era a 

Favela da Linha. Sendo assim, foi recomendado pelo meu orientador a minha 

participação nas visitas a campo com o grupo como forma de me inserir não só no 

campo em si, mas também no campo acadêmico. 

Figura 1 – Crachá AntropoArte. 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Isabel Clara(2017) 

Com isso, passei a acompanhar o grupo e fazer uma observação 

participante das atividades que estavam sendo propostas. Tal parceria me permitiu 

presenciar o ensaio da performance do grupo de Teatro Oriundo, do Centro Juvenil 

São Pedro (CJSP) - instituição católica que realiza atividades culturais e de 

assessoria sócio assistencial na Favela da Linha. Durante o ensaio a problemática 

Ana Caroline Souza França Moreira, Andreia Leisa dos Santos, Larissa de Sousa Afonso e Samara 

da Silva Amorim. 
4
 O grupo fazia parte do projeto de extensão e pesquisa AntropoArte, ministrado pela professora 

Caterine Reginensi, da Univerisade Estadual Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). 
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do nome se tornou mais evidente, pois em um trecho do roteiro era dito que: “então 

nós andamos na terra, nos asfaltos, sobre a linha da ferrovia que nos une a cada 

passar. Entre a Linha do Rio, a Margem da Linha e a Beira da Linha”, conforme 

mostra a imagem a seguir: 

Figura 2 - Parte do texto da performance Na Linha. 
 

Fonte: Grupo de Teatro ORIUNDO, CJSP.(2017) 

 

 
A professora de Teatro explicou que “Linha do Rio” era referente ao tempo 

em que o trem ainda passava por ali; “Beira da Linha” era como os moradores 

chamavam o lugar devido à proximidade das casas com os trilhos e “Margem da 

Linha” é o modo como o local é citado nos noticiários e pesquisas. Em 2018 passei a 

ir a campo sozinha, pois o grupo de pesquisadores havia encerrado o trabalho de 



21 
 

 
 

 

campo. Essas idas a campo sozinha causavam estranhamentos aos moradores e eu 

era constantemente abordada por alguns deles que me perguntavam se estava 

precisando de ajuda para encontrar alguém, já que todos ali se conheciam. E foi 

assim que me senti mais confortável para obter as informações da pesquisa, através 

de entrevistas/conversas informais, me apresentava, comentava de forma breve 

sobre meu interesse no processo de remoções dos moradores e esperava as 

pessoas comentarem. Se tivesse abertura, continuava a conversa, se não, 

continuava a caminhar anotando informações e esperando encontrar outras pessoas 

pelo caminho. Apesar de estar morando em um beco próximo à entrada da Favela 

da Linha, eu não era conhecida pelos moradores que ficam do outro lado da BR101, 

que divide a Favela em duas partes. E por isso ocorreram algumas demonstrações 

de desconfiança - mesmo morando na entrada da Favela da Linha e conhecendo 

alguns moradores, ainda era vista mais como uma “estranha”, “pesquisadora” do  

que como uma “recém-moradora”. Sobre esta categoria, Vogel e Mello exponham 

que: 

... a categoria estranho não parece oferecer maiores dificuldades. 

Estranho é o “desconhecido”, o que “não é daqui”, ou o que “não é 

como nós”. Fácil, não fosse por um detalhe – aplicamos o termo com 

uma enorme variedade de matizes. A simples mudança de contexto 

pode alterar tudo. Alguém que nos é conhecido e familiar em 

determinado ambiente pode ser percebido como estranho em outro. 

Variam as circunstâncias e varia a estranheza do outro.(VOGEL; 

MELLO, 2017 p. 112) 

 
Ainda que tenha tido dificuldades em estabelecer relações mais 

consolidadas com os interlocutores, tanto pelo estranhamento deles, quanto pela 

minha timidez, o trabalho de campo fluiu de forma tranquila e eficiente para adquirir 

informações necessárias para a pesquisa. 

 
3.2 AS NARRATIVAS SOBRE MORAR FELIZ 

 

 
Antes mesmo do processo de remoção, a história da Favela da Linha já se 

inicia com uma ruptura, há mais de quarenta anos, quando os trabalhadores do corte 

de cana da Usina do Queimado, após serem demitidos, ficaram sem ter onde morar 

e decidiram ocupar o espaço entre a linha férrea da Rede Ferroviária Federal que 

fazia o trecho Campos x Rio e o terreno da Usina do Queimado (OLIVEIRA et al 

2012). Conforme já apresentado em meu artigo intitulado “Margem da Linha: 
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Conflitos Urbanos em uma Favela de Campos dos Goytacazes” (2018), publicado na 

revista PontoUrbe, ao longo do tempo, o entorno da área ocupada foi deixando de 

ser rodeado por canaviais e sofreu um processo de urbanização - com a 

pavimentação da BR 101 e, também, nos anos 90, com a formação de bairros 

vizinhos. Foram construídos condomínios residenciais, supermercados, hotéis e um 

shopping center. 

Enquanto a cidade crescia no entorno, a Favela da Linha também se 

expandia, tornando-se a maior de Campos dos Goytacazes, segundo dados do 

Boletim Técnico nº 5/2001, do Observatório Socioeconômico da Região Norte 

Fluminense do Rio de Janeiro, referentes ao ano de 2000 (Cf. OLIVEIRA et al 2012). 

De acordo com o IBGE (2010), residem no local 2.196 pessoas, sendo 531 

domicílios ocupados e 70 desocupados. A construção de casas improvisadas ao 

longo da linha férrea passou a incomodar os moradores de um condomínio vizinho,  

o que levou à construção de um extenso e alto muro que separa o condomínio 

residencial “Recanto das Palmeiras” da margem da linha férrea e, 

consequentemente, dos moradores da Favela da Linha que relatam “perder a visão 

do horizonte” por conta da muralha construída. 

Figura 3 – Barreiras. 
 

Fonte: Isabel Clara. (2017) 
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A pavimentação da BR 101, que tinha como objetivo melhorar o trânsito do 

centro da cidade, trouxe outros problemas para os moradores da Favela, já que a 

falta de sinalização adequada ao longo da via tornou a travessia arriscada para os 

pedestres e ciclistas e passou a dividir a “comunidade” em dois lados, causando 

dificuldades de proximidade social entre os moradores, assim como relatado por 

Vogel e Mello em “Quando a rua vira casa”, quando relatam sobre as mudanças na 

paisagem do Catumbi com a construção do viaduto da linha Lilás: 

 
...não há como negar que as limitações impostas por determinados 

recortes espaciais podem dificultar a renovação dos laços de 

proximidade social. A implantação do eixo viário [...] foi numa incisão 

clara que estabeleceu a descontinuidade do tecido urbano. O caráter 

de via expressa torna essa descontinuidade ainda maior, porque 

dificulta alcançar ou atravessar o novo espaço. (VOGEL; MELLO, 

2017, p.82). 

 

Figura 4 – Visualização geral da Favela da Linha. 
 

Fonte: Google maps com adaptações de Isabel Clara. 

 

 
Apesar das dificuldades, esses moradores construíram suas casas e se 

estabeleceram no local, compondo vínculos com o espaço e com os demais 

moradores. Em 2011, devido ao crescimento do empreendimento urbano no entorno 

da Favela e à ausência de investimento em políticas públicas, os moradores 

começaram a se preocupar com sua permanência no local. A fim de esclarecer tais 

dúvidas e melhor orienta-los, o Centro Juvenil São Pedro (CJSP), instituição católica 

que realiza atividades culturais e de assessoria sócio assistencial na região, teve um 
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papel importante na luta por permanência dessas famílias ao apresentar o “Projeto 

de Mobilização”, que se refere à: 

 
...mobilização e defesa de direitos a partir de uma atuação 

interdisciplinar na Comunidade Margem da Linha do Rio. Trata-se de 

um passo que se dá em direção à concretização da cidadania e 

garantia de direitos, o que amplia o raio de ação e compromete ainda 

mais o CJSP com a referida Comunidade. A motivação maior vem da 

inquietude referente ao possível processo de remoção dos 

moradores, o que acentua a necessidade de ressaltar o direito à 

moradia digna e à convivência comunitária. (OLIVEIRA et al, 2012,p. 

3) 

 
A partir desse Projeto, o CJSP organizou juntamente com representantes da 

juventude e de demais moradores e moradoras da Favela da Linha aliados a 

pesquisadores e profissionais da área do Direito, Assistência Social e Arquitetura, 

diversas reuniões e participações em fóruns municipais e eventos a fim de promover 

o protagonismo dos moradores frente à luta pela permanência e garantia de direitos 

básicos como moradia, saúde e educação. No ano seguinte, o que era apenas boato 

começou a virar realidade com a visita de agentes da prefeitura realizando 

entrevistas com as famílias, a fim de recolher dados para incluir essas famílias no 

Programa Morar Feliz. Uma moradora relatou a importância da atuação do CJSP na 

permanência dos moradores, contou outros motivos para a remoção e também 

sobre os conjuntos habitacionais: 

 
Dizem que o certo era tirar da esquina para cá [atravessando a BR 

101], porque a reta do condomínio tá aqui atrás de nós, condomínio 

que fez pra vender aqui atrás. Aí a pista ia vir daquela esquina 

rompendo até aqui atrás. Então o curso [Centro Juvenil São Pedro] 

começou a bater o pé dizendo que não ia sair, eles ganharam na 

justiça. Eles levaram dizendo que nós não queria sair, aí fizeram um 

abaixo assinado, por isso que não rancou nós daqui, começou 

arrancar de lá [lado contrário da BR 101], porque era pra começar a 

arrancar da esquina pra cá. Eu não queria ir não, mas se fosse pra 

sair eu saía. Eu prefiro ficar aqui, aqui a gente está perto da cidade, 

lá pra aquele fim do mundo onde sai tiro... Aqui é calmo tem gente 

que tem medo, mas quem faz o lugar é a gente. (informação verbal)
5
 

 
 
 
 
 
 

 
5
 Ana, moradora da Favela da Linha em 2016. 
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Parecido com o Minha Casa Minha Vida6, o Programa Municipal de 

Habitação “Morar Feliz” tem por objetivo remover as famílias que vivem em “situação 

de risco” e realoca-las em conjuntos habitacionais, promovendo, assim, o que se 

classificava como melhor qualidade de vida e cidadania. Inicialmente o programa 

visava construir 10 mil casas através dos recursos municipais oriundos dos royalties 

do petróleo, porém, a partir dos argumentos apresentados por Serpa, Arruda, 

Azevedo e Timóteo, percebemos que: 

 
Os últimos dois anos de gestão municipal apresentaram grandes 

dificuldades devido à significativa diminuição no repasse dos 

royalties para o município de Campos, fundamentalmente devido à 

queda na cotação internacional do petróleo, mas também decorrente 

da conjuntura negativa da Petrobras — principal operadora da Bacia 

de Campos— por conta da operação “Lava Jato”. (ARRUDA et al, 

2016, p.10) 

 
Desse modo, sem verba e envolvida em escândalos, a gestão da então 

Prefeita Rosinha Garotinho teve dificuldades em atingir as metas do programa, 

totalizando 6.500 moradias construídas na primeira etapa. Destas, 500 foram 

destinadas aos moradores da Favela da Linha, cadastrados desde 2012 no 

programa. Apesar da proposta de “melhor qualidade de vida e cidadania”, o 

Programa Morar Feliz apresenta contradições na sua execução. Ele pretende 

garantir o direito à moradia para famílias de baixa renda, mas não se preocupa com 

a facilidade do acesso ao centro da cidade, uma vez que os conjuntos habitacionais 

são construídos afastados do centro urbano e comercial da cidade, com a ausência 

de postos de saúde e escolas. Além disso, pessoas de diferentes locais da cidade 

são transferidas para um mesmo conjunto, o que leva a conflitos armados entre 

facções criminosas rivais. Assim, o que era para ser algo totalmente benéfico para 

os contemplados, passa a trazer ainda mais obstáculos e violência para o dia a dia 

dos moradores. Estes, por sua vez, se dividem entre os que desejam sair da Favela 

da Linha - sonhando com uma moradia melhor e mais digna -, e aqueles que  

querem permanecer, pois se sentem ligados ao espaço e aos vizinhos, além do 

medo causado pelo conflito entre as facções. Quando questionado se os amigos que 

 

6 Em resumo o Programa Minha Casa Minha Vida foi criado em 2009, pelo presidente Lula, e tem  

como objetivo de subsidiar a aquisição de casas e apartamentos para famílias de baixa renda. Os 

moradores de Favela em situação de risco eram inscritos no programa e realocados em conjuntos 

habitacionais. Em agosto de 2020 o atual governo realizou uma cerimônia apresentando uma nova 

versão e nome para o programa, que agora se chama “Casa Verde e Amarela”.  
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já se mudaram para os conjuntos habitacionais estavam satisfeitos, um morador 

relatou: 

 
Nem todos né, sabe como é esse negócio de facção... Eu acho que a 

Rosinha não trabalha certo. Ela é da Lapa, ela pra mim é alemão, 

nascida na Lapa ela é o que mais, Baleeira ou Tira Gosto? Ué, 

infelizmente eu tenho que falar. Ela tá embolando todo mundo e é dai 

que sai morte, confusão e tudo... Ali pra mim é uma salada de frutas, 

lá na Tapera tem gente que é do lado da TG, tem gente que é do 

lado da Baleeira. Lá já tinha as “casinhas”, as “casinhas” são da 

época de Arnaldo Viana[antigo prefeito]. Lá já era antigo, é mais 

deles lá do que dos daqui. Com certeza é um perigo, ela como uma 

mulher inteligente tinha que procurar um lugar neutro. Vocês acham 

que se ela vier aqui alguém vai fazer alguma coisa com ela? Vocês 

sabem que ela não vem na nossa área? Na nossa área como: Nova 

Brasília, Pecuária, Parque Corrientes...
7
 

 
O conflito entre Baleeira e Tira Gosto teve inicio no final dos anos 80 

(SOUZA 2012). A Favela da Linha pertence ao lado da Baleeira, cuja facção é 

A.D.A, já os conjuntos construídos em Ururaí e na Tapera, pertencem à Tira Gosto, 

administrada pela facção Terceiro Comando Puro (TCP). Ainda segundo outros 

moradores, quando os conjuntos foram construídos, alocaram inicialmente famílias 

das regiões de Tapera e Ururaí. Posteriormente, com as remoções na Favela da 

Linha, seus moradores foram alocados neste mesmo lugar e como já havia conflitos 

entre as áreas por conta das facções serem rivais, os mesmos se estenderam para 

as casinhas8, impedindo os moradores advindos da Baleeira de transitar. 

Com o novo governo em vigor no ano de 2017, o que já estava instável, 

piorou. O então novo prefeito, Rafael Diniz, prometia ampliar os programas sociais 

do antigo governo durante sua campanha, porém não foi o que aconteceu logo no 

primeiro ano de mandato. Como comentado por Marcos Pedlowski no Portal VIU! 

Online9, o prefeito foi responsável por suspender alguns programas de cunho 

socioeconômico, dentre eles a passagem social e o cheque cidadão: 

 
É que entre as primeiras e mais contundentes medidas adotadas por 

Rafael Diniz foi exterminar as políticas sociais que, de fato, tinham 

posto os pobres no orçamento de Campos dos Goytacazes a partir 

de 1989 quando Anthony Garotinho assumiu seu primeiro mandato à 

 
7
 Senhor Cacau, morador da Favela da Linha, em 2016. 

8
 Termo utilizado popularmente para se referir as casas dos conjuntos habitacionais do morar feliz. 

9
 Disponível em: < https://www.portalviu.com.br/opiniao/corte-de-programas-sociais-em-campos-rj- 

pode-custar-caro-na-eleicao-de-2020> 

http://www.portalviu.com.br/opiniao/corte-de-programas-sociais-em-campos-rj-


27 
 

 
 

 
frente da Prefeitura Municipal. A partir daquele momento, os pobres e 

suas necessidades começaram a ser incluídos no orçamento, em um 

processo que se estendeu por todas as administrações municipais 

que se sucederam a Anthony Garotinho. A interrupção da presença 

dos pobres no orçamento veio a se dar pelas mãos de Rafael Diniz,  o 

qual se elegeu prometendo não apenas melhorar a efetividade das 

políticas sociais existentes no município, mas também de ampliá-las. 

A verdade é que o governo de Rafael Diniz serviu como um 

prenúncio do que fariam e estão fazendo outros ocupantes de cargos 

executivos, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, no sentido de 

extinguir políticas sociais que serviram ao longo das últimas duas 

décadas para aliviar minimamente a pobreza extrema que é uma das 

características estruturais da sociedade brasileira. Nesse sentido, o 

governo de Rafael Diniz serviu como uma espécie de vanguarda do 

atraso que, por um lado, retire o pobre do orçamento e, por outro, 

aumenta as benesses já abundantes para os segmentos mais 

abundantes da população.(Portal VIU! - DATA 13/08/19) 

 
Além dos cortes nos programas sociais, o que mais causou impactos no 

Programa Morar feliz foram as investigações dos antigos governantes envolvidos em 

esquemas de desvio de verba. Ainda em 2016, Anthony Garotinho foi preso pela 

primeira vez acusado de participar de um esquema de compra de votos relacionado 

ao Programa Social Cheque Cidadão. Já em 2017 houve a segunda prisão do ex 

Governador, acusado de fraude eleitoral enquanto era secretário da sua esposa, 

Rosinha Garotinho, envolvendo o mesmo programa. No mesmo ano ele e Rosinha 

foram presos depois da delação de Ricardo Saud, da empresa JBS, acusados de 

firmar um contrato de três milhões de reais. Com a notícia de tais investigações, o 

prefeito Rafael Diniz anunciou uma auditoria do Programa Morar Feliz em 2017, e o 

Relatório da CPI foi encaminhado ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

(MPRJ), Ministério Público Federal (MPF), Polícia Federal, Polícia Civil e Tribunal de 

Contas do Estado (TCE). Em setembro de 2019, Anthony Garotinho e Rosinha  

foram presos novamente, dessa vez na operação da Polícia Federal denominada 

Secretum Domus que investigava os contratos superfaturados entre a gestão da ex- 

Prefeita e a empresa Odebrecht, responsável pela construção dos conjuntos 

habitacionais. 

Enquanto os idealizadores do Programa estão envolvidos em grandes 

operações da polícia federal, a população cadastrada no programa vive à espera de 

ações e respostas. Assim como aconteceu com os moradores da Favela Diabo 
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Verde, os moradores da Favela da Linha estão em um território de espera10. Como 

indicado nas imagens abaixo, as marcações nos imóveis ainda ocupados despertam 

nos moradores um sentimento de angústia durante a espera de respostas. Seus 

destinos incertos estão fixados na paisagem local, o que alimenta a esperança de 

conquistar uma casa melhor - para aqueles que desejam aderir ao projeto e 

transferir-se para as “casinhas” - e o medo de ser removido a qualquer momento - 

para aqueles que preferem permanecer no local de origem. 

Figura 5 – Marcações. 
 

Fonte: Isabel Clara (2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10
 Ver em Daiana de Azevedo Falcão y Teresa de Jesus Peixoto Faria, « As políticas públicas criam 

territórios da espera ? O caso do programa Morar Feliz da Prefeitura Municipal de Campos dos 

Goytacazes (RJ- Brasil) », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea], Debates, Puesto en línea el 10 

octubre 2016, consultado el 01 diciembre 2020. 



29 
 

 
 

 

Figura 6 – Data da espera. 
 

Fonte: Isabel Clara(2017) 

 

Além do sentimento de angústia, a lentidão no processo de execução do 

Programa Morar Feliz fez também com que famílias de diversas regiões da cidade 

ocupassem as “casinhas” que estavam vazias. Após uma ação da Guarda Municipal 

nos conjuntos habitacionais ocupados, as casas foram retomadas em 2016 e, 

segundo a Prefeitura, durante o tempo em que foram ocupadas até o momento de 

retomada algumas residências foram depredadas e saqueadas. Diante disso, foi 

necessário que a Prefeitura reformasse as casas danificadas para dar continuidade 

ao processo de remoção das famílias da Favela da Linha em 2017, mas com a crise 

financeira e política do município, estas reformas não teriam previsão para começar. 

Segundo a declaração da então Secretária de Desenvolvimento Humano e Social 

Sana Gimenes para o jornal local Folha da Manhã11, foram realizadas reuniões com 

os moradores que optaram por ir para os conjuntos mesmo com as “casinhas” 

inacabadas e/ou saqueadas e depredadas, alegando que pouco a pouco iriam 

reformar a casa por conta própria: 

 
Apesar das dificuldades financeiras que o município tem passado e 

dos problemas judiciais que envolvem o Morar Feliz, estamos 
 

11
 Disponível em: < http://www.folha1.com.br/_conteudo/2017/07/geral/1222458-casas-sao- 

demolidas-na-linha-e-familias-transferidas-para-morar-feliz.html> 

http://www.folha1.com.br/_conteudo/2017/07/geral/1222458-casas-sao-
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preocupados em oferecer condições mínimas para a habitação 

dessas famílias. As casas que foram entregues já estavam prontas 

desde o ano passado, mas foram depredadas ao longo do tempo. 

Então os moradores fizeram essa solicitação e nós observamos que 

faltavam alguns reparos que foram custeados pelos próprios 

moradores a pedido deles [...] A gente até sabe que, mesmo as 

casas estando prontas e sendo saqueadas, a Prefeitura poderia ter 

reformado. Mas, nas condições em que estamos, íamos demorar 

muito. Então, eles se prontificaram. (Folha da Manhã – 

DATA24/07/2017) 

 
Ao longo do trabalho de campo, pude acompanhar também a atuação dos 

moradores que queriam permanecer no local, em especial do grupo de mulheres  

que se reuniram para a elaboração de uma Praça juntamente com os pesquisadores 

do IFF e UENF para que seus filhos tivessem uma área de lazer, sem que para isso 

fosse preciso se mudar para os conjuntos habitacionais. As imagens a seguir 

mostram a praça em três anos diferentes, 2016, 2017 e 2019. A primeira imagem foi 

feita em 2016, no meu primeiro contato com o campo. Já a segunda imagem foi 

registrada durante o evento de devolutiva do grupo de Pesquisa AntropoArte, em 

2017, quando foram realizados atividades como exposições de fotos feitas pelos 

jovens do projeto do Centro Juvenil, além da apresentação da perfomance do grupo 

de teatro Oriundo e uma oficina de desenho para as crianças. Já a última imagem foi 

feita em 2019 e desta vez é possivel ver que foram feitas algumas implementações 

como os balanços para as crianças e um espaço para a prática de volêi de areia. 
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Figura 7 – A praça em 2016. 
 

Fonte: Isabel Clara. (2016) 

 

 

Figura 8 – A praça em 2017 durante o evento do AntropoArte. 
 

Fonte: Isabel Clara. (2017) 
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Figura 9 – A praça em 2019. 
 

Fonte: Isabel Clara. (2019) 

 

Além da Praça, as mulheres falaram que haveria também o projeto de 

elaboração de uma academia de musculação, mas não foi colocado em prática até o 

fim desta da pesquisa. Foi neste ínterim em que acompanhei alguns encontros entre 

as mulheres e os pesquisadores do IFF e UENF que mais veio à tona as questões 

da relação entre pesquisador e “objeto”. Com o início do processo de remoção, a 

Favela da Linha virou alvo de pesquisadores de diversas áreas: Serviço Social, 

Arquitetura, Sociólogos e Antropólogos. As “mulheres da praça” relataram diversas 

vezes a desconfiança com relação aos pesquisadores, baseadas nos que já 

estiveram em contato com elas anteriormente, já que “chegaram, prometeram 

ajudar, construir casas e a praça e até agora nada”. Uma das mulheres diz: 

 
Mas vocês são o que? Porque vocês chegam, fala que vai ajudar e 

nada. Teve um pessoal que veio, tirou foto da minha casa toda, disse 

que ia ajudar... Já tô até terminando minha obra e nada deles 

voltar.
12

 

 
De fato, ao longo desses dois anos houve muitas mudanças na paisagem, 

principalmente entre 2018 e 2019. Ao caminhar pela Favela da Linha é possível 

 

12
 Fala de uma das mulheres que organizavam os eventos e mutirões da Praça, não identificada, em 

2017. 
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perceber facilmente que a quantidade de casas em obra e materiais de construção 

em frente às casas aumentou drasticamente. Além disso, houve o aumento também 

de construções para fins comerciais, vendas de comidas e bebidas entre os trilhos e 

a rua. 

 
3.3 “AQUI NINGUÉM ROMPE NINGUÉM SAI” 

 

 
Passemos agora para o outro grupo de moradores, os que desejam sair da 

Favela da Linha para uma moradia melhor. Ao longo da atuação do programa Morar 

Feliz foram realizadas algumas manifestações por moradores de diversas 

localidades da cidade, entre elas, os da favela da linha. Assisti a algumas 

reportagens sobre as manifestações realizadas em anos anteriores da pesquisa, 

mas irei apresentar aqui o relato sobre uma manifestação realizada pelos moradores 

da Favela da Linha após uma forte chuva em dezembro de 2016. 

Como moradora do local, pude acompanhar de perto e vivenciar os 

desdobramentos que a alagação causou aos moradores. Era por volta das 16 horas 

e estava me preparando para ir á UFF, quando comecei receber informações via 

rede social sobre os alagamentos da cidade. A chuva aumentou rapidamente e junto 

com ela, o volume da água da rua. Em poucos minutos minha varanda estava 

tomada por água. Ao me deparar com o volume da água, corri até a rua para ver 

como estava a situação dos vizinhos e oferecer ajuda. Quase todos os moradores  

do Beco 2 estavam na rua também, alguns tentavam inutilmente tirar a água de 

dentro de casa enquanto a chuva ainda caía. 
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Figura 10 – A enchente. 
 

Fonte: Isabel Clara. (2016) 

 

 

Os moradores mais velhos conversavam entre si relatando que “nunca tinha 

acontecido uma enchente do tipo”, que estavam surpresos e especulavam sobre 

possíveis causas. Os adolescentes circulavam pelas ruas, levando e trazendo 

notícias: “a casa de Fulana está com água até o joelho”; “na rua tal não encheu”. Já 

as crianças aproveitavam a água para fazer pequenos mergulhos, parecia não 

perceber o clima de tensão entre os adultos nem tão pouco se importar com as 

sujeiras que boiavam. Conforme andava pelo Beco 2 fui questionada por alguns 

moradores se perdi algo. Como a casa em que estava morando é mais alta que a 

rua, a água ficou só na varanda, cobrindo apenas o meu pé. Em alguns pontos da 

rua, a água chegava próximo ao joelho, como é possível ver na imagem acima. 

Retorno para o meu portão onde Dona B, uma das vizinhas, também está se 

abrigando da chuva. Começamos a conversar e ela também relata que isto nunca 

aconteceu, pelo menos nos quase dois anos em que ela reside ali no Beco 2. Conta 

que molhou um dos colchões que tem em casa, mas que deu tempo de levantar a 

geladeira e que as demais coisas iam resistir a água. Neste momento um dos 

adolescentes caminhou até nós e avisou: “Vão fechar a BR, vão fechar a BR, vão 

fazer protesto pra pedir casa”. Inicialmente, Dona B questiona o menino, 

perguntando se é verdade, até chegar outros adolescentes confirmando a 

informação. Rapidamente Dona B se animou e disse: “Ah, se é pra ganhar casa, eu 

também vou. Vamo simenina, vamo!”. 
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Envolvida pelo momento de euforia, mandei mensagem para meu 

orientador, que me aconselhou a observar o protesto fazer algumas anotações, 

ainda estava no segundo período e não sabia exatamente o que fazer, mas fui até o 

acostamento da BR acompanhada por Dona B e algumas crianças e adolescentes. 

Na tentativa de observar o protesto como “pesquisadora” e ainda assim me manter 

discreta como “moradora”, uso apenas o celular para fazer pequenos registros 

fotográficos, audiovisual e anotações. 

Chegando as margens da BR 101 vi um grupo de homens com idades entre 

18 e 50 anos no acostamento, com pneus na mão recolhidos de uma borracharia 

localizada também as margens da BR. Sob a ordem de uma mulher que chamarei 

de “Dona Anja” eles começaram a parar o trânsito, jogando os pneus nos dois 

sentidos da estrada. Outras mulheres se aproximaram e começaram a incentivar os 

rapazes a pegar mais pneus e se perguntaram como seria feita a queima dos pneus, 

já que, apesar de ter diminuído o volume, ainda continuava chovendo. Dona Anja 

grita para um dos garotos “Cadê a gasolina? Pega lá a gasolina e álcool”. Pequenos 

subgrupos começaram a se formar: mulheres com crianças no colo, crianças e 

adolescentes, homens e mulheres mais velhas, todos observando o acontecido e 

fazendo comentários sobre o que perderam e sobre o que esperam que aconteça 

após a manifestação. 

Figura 11 – A ruptura. 
 

Fonte: Isabel Clara. (2016) 
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Um dos rapazes trouxe uma garrafa de gasolina, jogou sob os pneus, 

enquanto outro homem se aproximou com uma tora de jornal acessa para começar  

a atear fogo. Mesmo com a chuva fina, os pneus começaram a queimar e com isso, 

houve uma espécie de comemoração por parte dos envolvidos no protesto: bateram 

palma e alguns gritaram. Rapidamente o trânsito parou e as buzinas começaram a 

soar, alguns motoristas saíram de seus veículos para ver o que está acontecendo e 

alguns carros tentaram furar o bloqueio. Quando isso acontecia os moradores 

começavam a gritar, alguns pegaram pedras em tom de ameaça, mesmo assim uns 

cinco carros conseguiram passar. Dentre eles, este registrado na foto abaixo: 

 
Figura 12 – Momentos de crise. 

 

Fonte: Isabel Clara. (2016) 

 

Primeiramente ele parou o carro, tentou passar, mas não conseguiu, pediu 

para que retirassem os pneus do meio do caminho e ninguém o atendeu. Neste 

momento ele saiu do carro portando uma arma de fogo prata, retirou as pedras e 

pneus que estavam à frente de seu carro, entrou no veículo novamente e seguiu 

caminho xingando os moradores alegando que sua esposa estava passando mal 

dentro do carro. A reação dos homens que participavam do protesto foi revidar os 

xingamentos, outros comentaram: “Se fosse numa favela do Rio, não ia fazer isso. 

Nós ia ta com fuzil aqui, queria ver fazer algo”. Passado este momento, um homem 

jogou ainda mais combustível enquanto outros iam jogando mais pneu, madeiras e 
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colchões, a fim de fechar as brechas do acostamento por onde os motoristas 

estavam passando. 

O protesto não foi pensado previamente, não tinha um roteiro a ser seguido. 

Alguns falavam e os demais repetiam ou obedeciam. A maioria dos presentes 

demostravam se conhecer sabiam nomes e apelidos um dos outros, jogavam 

piadas, riam dos que gritavam mais alto, fora do coro. Comentavam sobre o que 

tinham perdido: roupas, colchão, geladeira, TV, móveis; falavam também sobre o 

que esperavam receber após o protesto. Com o trânsito parado, muitas pessoas 

passaram a descer do ônibus e seguir o caminho a pé. Ao chegarem ao ponto da 

manifestação, aqueles que demostravam apoio aos moradores conseguia passar 

despercebido. Já os que apressavam o passo, passando silenciosamente ou 

demostrando a indignação era constantemente insultado com gritos e frases do tipo: 

“Vai andando pra casa na chuva mesmo! Pode saindo do conforto. Minha casa está 

toda embaixo d’agua. Pode indo andando na chuva pra ver como é bom ficar 

molhada. E não reclama de nada não, hein”. 

Eram cerca de cinco pessoas gritando frases como esta, dentre elas, Dona 

Anja. Enquanto ela e outros gritavam as frases, os demais incentivavam, 

gargalhavam em tom de deboche e gritavam. Em alguns poucos momentos eles 

conseguiam fazer um coro dizendo “Quero casa, quero casa!”. Mas durante a 

maioria do tempo era somente Dona Anja e alguns outros moradores que gritavam 

enquanto os outros reproduziam suas falas ou apenas comemoravam ou sorriam 

como registrado num vídeo de quase 1 minuto em que “Dona Anja” diz: 

 
Vamboraaa! Queima essa porra toda, bora! Aqui ninguém rompe 

ninguém sai nesse caralho hoje. É porra. Dona anja incorporou, dona 

anja incorporou. Quero minha casaaaa. Bora porra.(informação 

verbal)
13

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13

 Fala de Dona Anja, uma das mulheres que participou da manifestação, em 2016. 
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Figura 13 – Dona Anja no centro da manifestação. 
 

Fonte: Isabel Clara. (2016) 

 

No intervalo de uma palavra e outra os outros gritavam “uuuool, uoool”, e 

completavam com “eu também” após o “quero minha casa”. Segundos após o 

registro, Dona anja veio até mim e perguntou se eu era repórter. Respondi que não e 

expliquei que morava no Beco e assim como eles, também tive minha casa atingida 

pela água e que estava ali apenas observando o protesto. Ela pouco se importou 

com o que eu falei, continuou me encarando, olhando de banda com a testa  

franzida, depois seguiu fazendo seus gritos. Este foi o momento mais tenso para 

mim, pois ainda não tinha completado nem um ano que passei a morar naquela 

região e não tinha muitos conhecidos. Os moradores do Beco 2 sabem quem eu sou 

e já se acostumaram com minha presença, mas não me integram ao grupo, não sou 

convidada para as confraternizações realizadas por eles, nem abrem espaço para 

conversas além de “bom dia”/”boa noite”. Os demais moradores, para além dos 

becos, não me conhece como ficou claro no dia do protesto, pois, além de Dona 

Anja, outras duas mulheres me perguntaram quem eu era e o que estava fazendo 

ali. Mesmo apreensiva e insegura com tais questionamentos, permaneci 

observando, sem me identificar como “pesquisadora”, apenas como uma pessoa 

que se mudou recentemente. 

Voltando ao relato, era repetido desde o início o objetivo principal do 

protesto para eles: chamar a imprensa para que assim fosse possível pedir a casa. 

Porém, os primeiros a chegar foram a Polícia Militar, três viaturas. Dois policiais se 

aproximaram e perguntaram quem era o líder, quem estava organizando o protesto, 
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os moradores disseram que não tinham líder. Com a chegada dos policiais, alguns 

meninos se afastam do local, outros ainda permaneceram, mas pararam de gritar, 

um deles diz para uma mulher: “Ih, tá doido, peguei minha condicional já, quero  

nada com esses cara não, sai. Ram!” e se afasta. Outros meninos gritam para que 

Dona Anja afaste os policiais do local: “XXX, tira esses caras daí, cheio de menó 

aqui, geral aqui com óh. Tem que meter esses caras não”. 

Enquanto isso se formou uma roda de pessoas em torno dos policiais 

composta pelos moradores mais velhos, Dona Anja ficou um passo atrás da roda, 

mas prestando atenção em toda a conversa e fazendo comentários. Os policiais 

perguntaram o motivo da manifestação e começaram a dialogar com os moradores 

na tentativa de fazer uma negociação até que chegaram a um consenso: o trânsito 

permaneceria interditado por mais 1 hora, até a reportagem chegar, e depois disso 

iriam liberar. Porém, logo em seguida chegou outra viatura, desta vez da Polícia 

Rodoviária Federal. Os policiais militares rapidamente se afastaram do local e 

retornaram para as viaturas, onde permaneceram até o desfecho do protesto. E os 

dois Policiais Federais assumiram a situação. 

Figura 14 – Olhares. 
 

Fonte: Isabel Clara. (2016) 

 

Enquanto um perguntava quem é o líder e o que estava acontecendo, 

formando assim uma nova roda de moradores, o outro se dirigiu até outro grupo de 

pessoas que continuava gritando e batendo palma e ordenou que fizessem silêncio, 

com um comportamento bem mais hostil. Os policiais insistiam na liberação total do 
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trânsito, porém os moradores queriam continuar com o trânsito interditado. Um dos 

policiais argumentou: “Senhora, imagina se é sua filha, seu marido ou sua mãe que 

foi trabalhar e até agora não conseguiu chegar em casa. Se acontece isso com 

minha mulher, eu iria ficar preocupado”. Rapidamente a senhora respondeu: 

“Imagina se é tua mulher ou tua filha que vai dormir embaixo d’agua hoje!?”. 

Após muita conversa, chegaram a um consenso: liberar de meia pista. Dona 

Anja começou a gritar avisando aos demais moradores e pedindo ajuda dos  

meninos para apagar o fogo de um lado da pista. Um dos policiais se aproximou  

com uma pá e começou retirar os restos de pneu queimado de um dos sentidos da 

pista, depois pegou o balde de uma moradora e usando a água de uma poça, 

começou a apagar o fogo de ambos os sentidos, causando indignação dos 

moradores: -“O combinado foi meia pista, meia pista!” - começaram a gritar. Os 

homens que ajudavam na retirada dos obstáculos pararam de ajudar. E o policial 

falou “Ajuda aqui gente, ajuda aqui. Na hora de parar todo mundo num ajudou? 

Então, vamos ajudar na retirada aqui também.”. Um senhor até começou a ajudar o 

policial, mas os demais moradores logo sinalizaram: “Sai daí, XX, pode saindo daí, 

vai limpar nada não”, e outro completou sorrindo em tom de deboche: “Deixa esse 

otário aí. Ele não quer tirar? Então vai tirar sozinho”. 

Por fim chegaram duas equipes de reportagem que se dividiram entre os 

moradores. Com a chegada das equipes de TV houve outro momento de euforia, a 

maioria demostrava esperança, outros riam pensando em como iriam aparecer na 

TV no dia seguinte, e um homem diz: “não posso aparecer não, tá doido! Ninguém 

pode saber que to aqui não. Vou por minha cara aí nada!”. Enquanto um policial 

seguia na retirada dos obstáculos, o outro orientava os moradores para as 

providências que eles podiam tomar: 

 
Vocês já conseguiram o que queriam, a reportagem veio, vocês 

pararam a cidade toda, já chamaram a atenção. Agora vocês 

precisam registrar as coisas que vocês perderam e ir amanhã 

mesmo até a prefeitura reclamar com eles e pedir algum tipo 

indenização, pedir adiantamento no programa morar feliz.(informação 

verbal)
14

 

 

Os moradores concordavam com ele e diziam que queriam uma casa nova, 

além de relatarem para ele tudo o que haviam perdido com a chuva. Com o fim do 

 

14
 Fala do Policial Federal, não identificado, em 2016. 
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fogo e a retirada dos obstáculos, o trânsito pôde finalmente fluir e pouco a pouco os 

moradores retornavam para suas residências também. Os policiais militares foram 

embora e após a dispersão da multidão, os policiais federais também seguiram 

caminho. Uma das equipes de reportagem continuou no local fazendo registro das 

falas dos moradores mais velhos e mulheres, filmando o interior de algumas casas. 

Os que ainda continuavam por ali agradeceram ao repórter e repetiam a fala do 

policial, falando que iam até a prefeitura no dia seguinte. Por fim o repórter também 

foi embora e eu também retornei para minha casa, afinal já eram 23horas. Desde 

então não houve nenhuma outra manifestação do tipo, nem outra enchente também. 

E, no dia seguinte, parecia que tudo tinha voltado à rotina. 

Durante a manifestação os moradores fecharam a BR101 com a queima de 

pneus e colchões por cerca de 6 horas, enquanto repetiam palavras de ordem como 

“Quero casa! Quero casa!”. A manifestação foi se encerrando com a chegada da 

Polícia e por fim, com a dos repórteres que entrevistaram moradores e filmaram os 

estragos da chuva em suas casas. Para compreender melhor a manifestação, trago 

o texto de Victor Turner para a análise. Em Dramas, Campos e Metáforas – Ação 

Simbólica na Sociedade Humana(2008), Turner define o drama social como “... 

unidades de processo anarmônico ou desarmônico que surgem em situações de 

conflito” e que possuem quatro fases de “ação pública” sendo elas: 1) Ruptura; 2) 

Crise Crescente; 3) Ação Corretiva e 4) Reintegração. É possível afirmar então que 

o evento relatado de forma breve anteriormente pode ser interpretado como um 

drama social, que surge numa situação de conflito entre os moradores que ainda 

não foram contemplados pelo programa morar feliz e o Poder Público. Sendo assim, 

diria que a fase 1, de Ruptura, se deu no momento em que os moradores decidiram 

parar a BR com a queima de pneus, causando assim uma quebra na rotina da 

cidade. Mesmo que esta ação tenha sido realizada com a colaboração de vários 

outros moradores, era nítido que havia uma representante principal: “Dona Anja”, 

uma moradora que desde o início da manifestação incitava os demais moradores a 

participarem e a gritarem palavras de ordem. 

Já a segunda fase, a da crise crescente, ou “escalada da crise” se inicia 

quando os primeiros carros tentaram furar o bloqueio. Um dos primeiros momentos 

de suspense da manifestação, caraterística desta fase, é quando o homem desceu 

armado do veículo para tirar os obstáculos da sua frente, xingando os moradores 

envolvidos na manifestação. Com o passar das horas, esta crise se torna cada vez 
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mais ampla, obrigando assim os passageiros dos ônibus que estão parados no 

trânsito a seguirem caminho a pé. Estes, ao passarem no foco da manifestação, 

possuem dois tipos de reação: se compadecem com a situação dos moradores ou 

demostram medo e indignação. É neste momento de crise que os envolvidos na 

manifestação percebem quem está com eles ou não, o que pode ser interpretado 

como “reafirmação da estrutura social” dos tipos de relação social ali existente. Dada 

o tamanho da crise, causando um congestionamento que teve duração total de 6 

horas, chegamos ao que Turner chama de características liminares da crise pública, 

uma vez que os moradores continuam bloqueando o trânsito, sem saberem ou não 

se terão seus objetivos alcançados, e os outros indivíduos presos no trânsito não 

conseguem se movimentar, mas já não enfrentam mais o bloqueio. 

Transpomos então para a próxima fase, chamada de ação corretiva, onde 

Turner diz que: 

No intuito de limitar a difusão da crise, certos “mecanismos” de 

ajustes e regeneração informais ou formais, [...] são rapidamente 

operacionalizados por membros de liderança ou estruturalmente 

representativos do sistema social perturbado.(TURNER, 2008 p.34)  

 
Ou seja, é neste momento que primeiramente chega a Polícia Militar, que 

tenta resolver o conflito através do diálogo, chegando a um primeiro acordo, que 

seria esperar a equipe de reportagem chegar e depois liberar a pista. Turner diz que 

é possível aplicar a noção de escalada aqui também, e então, diria que esta ocorre 

quando chega ao local a Polícia Rodoviária Federal, que adota uma postura mais 

firme para com os moradores. De início insistem em manter a rodovia fechada, 

porém, alguns minutos de conversa depois, chegam a um acordo: o de liberar 

apenas metade da pista enquanto a equipe não chega. Porém este acordo é 

quebrado por um dos policiais, que ao invés de liberar apenas um lado, apaga 

totalmente o fogo. Enquanto isso, o outro policial segue argumentando com os 

moradores, com o objetivo de fazê-los cessar totalmente a manifestação. 

Por fim, chegamos à última fase do drama social, que “... consiste na 

reintegração do grupo social perturbado ou no reconhecimento e na legitimação 

social do cisma irreparável entre as partes em conflito” (TURNER, 2008 p.36), ou 

seja, no momento em que o policial libera a pista, permitindo, assim, que o trânsito 

flua novamente. Além disso, com a chegada das equipes de reportagem, há o que o 

Turner chama de “reconhecimento ou legitimação do cisma irreparável entre as 
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partes em conflito”, pois ao registrarem os estragos causados pela chuva e a 

indignação dos moradores, reconhecem o conflito que é a base para todo o 

acontecimento relatado anteriormente, entre os moradores e a realização do 

programa Morar Feliz. 

Após a identificação das quatro fases do drama social, Turner diz que é 

chegado o momento de análise, onde o pesquisador deverá identificar o que mudou 

e o que persistiu. De modo imediato, após a manifestação, não tomei conhecimento 

de nenhum desdobramento direto por parte dos moradores envolvidos. Mas pude 

concluir que alguns status foram reforçados, como o poder de liderança, talvez até 

de “matriarca” de “Dona Anja”, assim como o status dos moradores mais antigos nos 

momentos de resolução dos conflitos e também no momento da entrevista. Em outra 

escala, acredito que o caráter “liminar” persistiu entre os moradores, pois eles 

continuam no “betwixt and between” (TURNER, 2005), nem lá, nem cá, nem são 

comtemplados pelo programa, nem sabem quando serão removidos e em que 

circunstâncias isso irá acontecer, permanecem com o mesmo status de “morador de 

área de risco”. Acredito que este “drama” específico não tenha se encerrado naquele 

dia, já que os moradores continuam na fase liminar do processo social. 

 
3.4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 
O processo de remoção da Favela da Linha é mais um dos incontáveis 

existentes no Rio de Janeiro, desde a década de 1960, e isso torna as pesquisas 

sobre favelas comuns no Brasil abordando questões sobre violência e também sobre 

moradia. Poderia conduzir minha pesquisa apenas por estas questões já que na 

Favela da Linha há a presença do tráfico de drogas, incursões policiais e problemas 

de habitação, porém, com o trabalho de campo pude perceber que os moradores de 

uma maneira geral se sentem cansados pelo número de repórteres e pesquisadores 

que os procuram para falar apenas sobre a questão da remoção. Sendo assim, optei 

por focar no protagonismo dos moradores a fim de compreender como e o que 

essas pessoas fizeram para se adaptar e / ou resistir ao processo de remoção do 

Programa Morar Feliz. A atuação de movimentos sociais e instituições como o 

Centro Juvenil São Pedro ajudam os moradores a garantir seus direitos de 

permanência e melhorias, porém, isso nem sempre é suficiente. No caso da Favela 
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da Linha, algumas casas foram demolidas e a maioria permanece à espera de novas 

atualizações sobre o Programa, já que houve uma pausa nas remoções naquela 

região devido às investigações policiais sobre os antigos gestores envolvidos em 

esquemas de propina, desvio de verba e corrupção. Como recurso teórico, encontrei 

o que Michel Agier chama de “cidade bis”, em “Do direito à cidade ao fazer-cidade.  

O antropólogo, a margem e o centro”(2015): 

 
Ao falar em cidade bis, eu quis dizer que era possível “desenhar” 

uma cidade múltipla, partindo do ponto de vista das práticas, das 

relações e das palavras dos citadinos tais como o próprio 

pesquisador as observa, as coleta e anota, direta e situacionalmente, 

e que esta cidade não é menos real que aquela dos urbanistas ou 

dos administradores. É outra. (AGIER, Michel. p 486 2015) 

 

A partir deste texto pude refletir também sobre como este campo é dinâmico e 

que devemos compreender cada processo pelo qual passou e passa. Na minha 

primeira ida a campo conheci o local como “Margem da Linha”, pois foi assim que 

meus professores me apresentaram. Com a convivência com os moradores percebi 

que eles chamavam de “Beira da Linha” ou apenas “Linha”. O nome “Margem da 

Linha” reforça ainda mais o estigma de que os que vivem ali estão de fato à margem 

da cidade, geográfica e socialmente, assim como ressalta Agier: 

 
Os termos genéricos que as designam, slum ou bidonville e mais 

ainda “mega” têm o inconveniente de estigmatizar globalmente a 

população que ali vive e torná-la muito mais homogênea 

sociologicamente do que é na realidade. Por outro lado, eles revelam 

uma forma urbana amplamente disseminada nos países do Sul 

global. E pode-se pensar que a publicidade que se faz deles os tira 

um pouco de sua invisibilidade, o que pode contribuir para torná-los 

objeto de pesquisa e de debate público. Mas para o pesquisador, 

nomear e classificar não diz nada, é preciso descrever e 

compreender os processos cujas formas observamos e que não são 

senão um momento. (AGIER, Michel. p 490 2015) 

 

 
Esta falta de homogeneidade pode ser vista no caso da Favela da Linha pelos 

diferentes desejos dos que ali estão em relação ao “Morar Feliz”. Existem os grupos 

de moradores que desejam permanecer ali e que aos poucos vão se organizado 

para construir espaços de lazer e lutar por melhores condições para todos ali 

mesmo, e aqueles que se engajam em lutar pelo direito à moradia na esperança de 

serem contemplados pelo programa. A partir da manifestação realizada na Br101 foi 
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possível identificar a parte dos moradores que desejam ser contemplados pelo 

“Morar Feliz”, pois percebem as condições de vida na Linha como precárias e 

insatisfatórias - o que ficou ressaltado a partir da forte chuva que caiu naquele dia 

causando perdas materiais em suas casas. Por outro lado, existem outros 

moradores que não sentem o desejo de sair da Favela da Linha, pois percebem que 

o acesso a seus trabalhos e aos serviços urbanos ali é mais simples do que para 

quem mora nas casinhas, além da proximidade de seus familiares e amigos. A 

presença de moradores com algum tipo de comprometimento em atividades ilegais 

também foi percebida durante a manifestação, o que justifica os relatos de 

constantes conflitos quando essas pessoas são transferidas para as “casinhas”, 

gerando insegurança e medo para os demais moradores. Apesar das reuniões 

realizadas pela secretária Sana Gimenes, ainda há distanciamento entre o poder 

público e os moradores da Favela, o que dificulta o planejamento e execução do 

programa habitacional compatível com suas demandas e realidade, e que promova 

de fato qualidade de vida e cidadania para essas pessoas. Como apresentado no 

artigo de Márcia Leite Nunes(2018), mesmo com o dever operacionar como 

neutralizador dos problemas urbanos, o Estado acaba por agir como gestor dos 

problemas, pois atende aos interesse das classes dominantes(NUNES, 2018), já  

que os condomínios no entorno da Favela da Linha aparece na fala de moradores 

como os principais beneficiados pelo processo de remoção. 

 
4. QUANDO A CASA VIRA CAMPO OU QUANDO O CAMPO VIRA CASA 

 

 
Passar a morar no campo em que se pretende realizar uma pesquisa é uma 

estratégia adotada por muitos antropólogos(as), a fim de extrair o máximo da 

vivência de seus nativos. Quando o local onde você reside vira objeto de pesquisa e 

o pesquisador é você, o que parece fantástico pode se tornar ainda mais desafiador. 

Mesmo já sendo moradora de uma favela em São Gonçalo, a Favela da Linha não 

era o meu lugar, o lugar onde sou “cria”. Estes dois fatos contribuíram para que eu 

tivesse dificuldades para estabelecer relações no campo. Pois, diferentemente dos 

demais pesquisadores que estão sempre de passagem pela Linha, eu estava ali 

também como moradora, ainda que de forma temporária. Questões como o fato de 

ser mulher, morar sozinha em um lugar novo e ser de uma favela que possui uma 
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facção diferente permeavam minha mente todo tempo, não só durante as visitas ao 

campo, mas também no meu dia a dia de convivência com os vizinhos. Mesmo com 

esta insegurança como pesquisadora, fiz o possível para aproveitar as 

oportunidades de abertura que me eram dadas tanto no campo da pesquisa, quanto 

no mundo acadêmico. 

Com a dádiva de estar pesquisando sobre um lugar onde eu também estava 

residindo, era impossível não fazer relações após cada aula e texto lido com o que 

eu observava e vivia diariamente morando na entrada da Favela da Linha. 

Aproveitava as reflexões em algumas disciplinas como as de metodologia qualitativa 

e gênero e pesquisa, ministradas pela professora Gisele Almeida, mas no geral 

eram questões que guardava para mim, pois até então meu foco era apenas o Morar 

Feliz e achava que apresenta-las seria irrelevante para a pesquisa além do medo de 

torna-la menos imparcial. Somente no final de 2019, após o término do vínculo com 

o projeto de pesquisa submetido à FAPERJ, comecei a pensar em como organizar e 

apresentar tais questões de forma objetiva no meu trabalho de conclusão de curso. 

Nas próximas seções apresento o resultado desse exercício de estranhar o familiar, 

primeiro com os dados sobre o Beco 2 e em seguida com os relatos de algumas 

observações de conflitos dos quase quatro anos em que morei no Beco. Por fim 

apresento uma síntese do livro Quando a rua vira casa(2017), grande inspiração e 

base desta parte do trabalho, fazendo um diálogo entre o campo e as análises dos 

autores Arno Vogel e Marco Antonio da Silva Mello com as minhas observações 

sobre o uso dos espaços do Beco 2 e as relações entre a vizinhança. 

 
4.1 LOCALIZANDO O LEITOR 

 

 
Um dos acessos à Favela da Linha é também a rua que dá acesso ao Beco 

em que passei a morar e que será o principal campo deste trabalho. Segundo  

relatos de alguns moradores, a origem dos Becos se deu através de uma ocupação 

há mais de 30 anos, em um terreno que pertencia a um médico. Contam que os 

moradores chegaram a um acordo com o médico de que não iriam ocupar a área 

que resiste até hoje cercada por muro. Aos poucos foram construindo as casas e ali 

se estabeleceram junto com seus familiares. 
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Para ilustrar melhor a disposição das casas do Beco 2, fiz um desenho do 

Beco visto de cima. Os números no desenho correspondem às casas das pessoas 

que conheci ao longo dos aproximadamente quatro anos que morei lá e as quais 

aparecerão mais neste trabalho. 

Figura 15 – Beco 2 
 

Fonte: Isabel Clara.(2020) 

 
 

Figura 15.1 – Legenda desenhos 
 

Fonte: Isabel Clara. (2020) 
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Tabela 1 - Beco 2 - Identificando os moradores. 

Número Pseudônimos dos moradores15 Parentesco com Qnt. de pessoas16 

0 Igreja Assembleia de Deus   

1 “Juvenal Antena” 2; 6; 11. 3 

2 “Bagre” 1; 6; 11. 5 

3 “J.P.” 7; 9. 5 

4 “Cacau” Não contabilizado 1 

5 Isabel Clara (eu) X 1 

6 Filha do “Juvenal” 1;2;11. 4 

7 “Conflitos” 9;3. 5 

8 “Novos” X 3 

9 Pastores 7; 14 5 

10 “Sem muro” 10.1 3 

10.1 Segundo andar 10 5 

11 Bar + casa 1;2;6. 2 

12 Contato morar feliz Não contabilizado 4 

13 “Taxista” 13.1 2 

13.1 Irmão do “Taxista” 13 1 

14 Pais da pastora 9 2 

15 “Caixotes” Não contabilizado 3 

15.1 Atelier “caixotes” Não contabilizado  

C Casas não identificadas X  

T Terreno X  

 

O Beco 2 é composto por 15 casas e 1 galpão usado como Igreja. As casas 

numeradas por 6 e 7 estão localizadas no corredor que também dá acesso ao Beco 

1, já os números 14 e 15 não fazem parte dos Becos, mas seus moradores possuem 

relações com os demais do Beco 2 e por isso foram identificadas no desenho. As 

casas que estão identificadas apenas com C não se dispõem exatamente como 

retratado acima, são apenas para ilustrar que existem mais casas, mas seus 

 

15
 Optei por usar pseudônimos por questões de ética. 

16
 A quantidade de moradores de cada casa foi feita baseada em observações e conversas com 

alguns moradores, podendo haver erros. 
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moradores não aparecerão com mais evidencia neste trabalho.  Foram 

contabilizadas aproximadamente 54 pessoas, entre homens e mulheres de idades 

entre 0 e mais de 50 anos, sendo a maioria de cor preta e ou parda. Além das  

casas, também identifiquei no desenho algumas características físicas do Beco 2. 

 
Figura 16 – Acesso aos Becos 1 e 2. 

 

Fonte: Isabel Clara. (2017) 

 

O asfalto da rua acaba conforme a curva se acentua adentrando o acesso à 

favela, dando lugar aos paralelepípedos. As calçadas são estreitas, havendo espaço 

apenas para o poste e na maioria dos pontos, há apenas o meio fio. Há um beco 

mais estreito que os moradores chamam de “corredor” que liga os Becos 1 e 2. 

Seguindo a rua paralela aos becos chegamos ao ponto que os moradores já 

consideram como pertencente à Favela da Linha. É através desse trecho que é 

possível acessar ao shopping center, a BR101 e também onde fica localizada a 

caçamba de lixo onde os moradores dessa região despejam seus resíduos 

domésticos. 

O endereço do Beco 2 sempre foi uma problemática, pois logo que cheguei 

fui informada por um dos moradores que o serviço dos correios não atendia naquela 

localidade, era preciso usar o endereço de uma pessoa que mora na rua da frente.  

O endereço dessa casa tinha como bairro o Parque Presidente Juscelino, esse 
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mesmo bairro aparece quando pesquisamos via Google maps, e os becos aparecem 

como as Travessas Mario Matos Goulart e Juscelino. 

 
Figura 17 – Endereço via Google Maps. 

 

Fonte: Google Maps. (2020) 

 

Conversando com um vizinho, o mesmo disse que o Beco 2 pertence ao 

Parque São Caetano. Nas contas do serviço de energia elétrica que passa pelos 

Becos 1 e 2 vem o endereço “Rua Mário de M. Goulart n 16,Parque São Caetano”. 

Porém na prática, as casas não possuem número e sempre que precisava passar o 

endereço para algum serviço de entregas, como gás e lanches, era necessário usar 

referências como “última casa do Beco 2, na entrada da Linha, atrás da Assembleia 

de Deus”. 

 
4.2 PRIMEIROS CONTATOS 

 

 
Ao longo dos três primeiros anos em que morei na Favela da Linha, 

desenvolvi a pesquisa sobre o processo de remoção pelo Programa Municipal de 

Habitação Morar Feliz em outro trecho da Favela da Linha. Por isso, não estabeleci 

relações mais frequentes e íntimas com os moradores do Beco 2. Além de não ser o 

foco da pesquisa que desenvolvia na época, existia também um cuidado que eu 

preferia manter por ser mulher morando sozinha e também pela questão da 

diferença da facção que controlava a região - sempre tive receio de falar de onde 

exatamente eu era. Ainda assim, mantive breves contatos com alguns vizinhos, 

inclusive por redes sociais. Já o contato com a maioria dos moradores do Beco 
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nunca passou de breves cumprimentos ao passar na rua. As mulheres, tanto as 

adolescentes quanto as mais velhas, não costumavam me cumprimentar com 

frequência. Já os homens faziam sempre questão, quando desacompanhados ou 

apenas na companhia de outros homens, de me cumprimentar. 

A casa em que eu morei possuía uma varanda gradeada, o que permitia a 

visão para a rua e vice versa, e foi através dessa varanda que se deu a maioria dos 

contatos com a vizinhança. Costumava ficar na varanda, pois era mais fresco e cada 

pessoa que passava na rua me cumprimentava brevemente. Com o passar dos dias 

fui observando a rotina da rua e tentando identificar quem era quem. As crianças 

foram as primeiras com quem estabeleci contato mais frequente. Diariamente 

acordava com os meninos de idade entre 3 e 7 anos brincando, chorando e 

conversando em frente ao meu portão. Em alguns momentos me aproximava e 

puxava assunto, perguntando o nome, onde morava e idade, e eles sempre 

retribuíam as perguntas e queriam sempre entrar para ver a casa. As vezes 

passavam algumas mulheres enquanto estava interagindo com as crianças e  

quando eram mães ou parentes de algum dos meninos, falavam brevemente para 

eles “pararem de perturbar a mulher” e seguiam de uma casa para outra, enquanto 

as crianças continuavam a conversar comigo. 

Além das crianças, a pessoa com quem mais tive contato nos primeiros 

meses foi com o meu vizinho de muro, o Sr Cacau. Um homem, preto, de 

aproximadamente 40 anos ou mais, que passava a maior parte do dia sentado na 

frente de seu portão conversando com quem passava. Toda vez que eu saía ou 

chegava da faculdade era certo ele puxar um assunto sobre o tempo, sobre as 

crianças ou qualquer assunto do tipo breve, sempre risonho e falando alto. Todos o 

conheciam e alguns sentavam junto com ele para conversar e olhar a rua. Aos finais 

de semana a roda ficava um pouco maior e da minha janela era possível ouvir as 

vozes e o Sr Cacau sempre cheio de histórias e sermões para contar. Logo percebi 

que todos do Beco 2 possuíam algum grau de parentesco com algum outro morador, 

e o Sr Cacau era o responsável por interligar aqueles que não pertenciam a mesma 

família através de suas breves conversas e reuniões. 

Além das crianças e do “Sr. Cacau”, as pessoas que tive facilidade em 

identificar foram o homem a quem eu pagava o aluguel, que chamarei de “Sr. 

Juvenal” e o Pastor da igreja que ficava na esquina. O contato com o Pastor se dava 

de forma parecida com o Sr. Cacau. Por ser o líder da Igreja que ficava na esquina 
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dos Becos 1 e 2, conhecia todos da rua e sempre que me via, me cumprimentava e 

perguntava como estava. Sobre o primeiro, mesmo sendo pai da colega de 

faculdade da minha irmã, nunca criei intimidade nem com ele, nem com sua família. 

Nosso contato era sempre direto, a fim de resolver problemas da casa e pagar o 

aluguel. Ele não era o proprietário da casa em que eu passei a morar, dizia que os 

donos eram um casal que moravam próximo ao Espírito Santo e que deixaram a 

casa sob sua responsabilidade para alugar enquanto o filho do casal fazia faculdade. 

Nos quase quatro anos que morei na casa, nunca tive contato direto com os donos. 

 
4.3 CONFLITOS E PROBLEMAS. 

 
 

Os anos em que morei na última casa do Beco 2 foram intensos e marcantes. 

Era a primeira vez que morava sozinha, no início foi difícil me acostumar com a falta 

dos meus pais e irmãos, mas com o tempo fui lidando melhor e gostando mais da 

vida solitária. Porém, junto com a independência vieram também as 

responsabilidades de administrar e cuidar de uma casa. Compras a fazer, contas 

para pagar, cozinhar e limpar, além dos textos e trabalhos. O que mais marcou 

foram os problemas que eu tive que lidar ao longo da estadia. O teto da casa era de 

telha de amianto, com exceção do banheiro, o único cômodo com laje, pois nela 

seria instalada uma caixa d’agua prometida desde que cheguei, mas que jamais foi 

instalada. A água vinha direto de um cano ligado a uma borracha que ficava do lado 

de fora da casa e adentrava para a fundação da casa até chegar ao registro do 

banheiro. O chuveiro não era elétrico, mas isso não me importava, gostava de ter 

uma “cachoeira” particular. Porém, por não ter um recipiente para abastecer grandes 

quantidades de água, era frequente a falta dela, principalmente nos horários de 

“pico”, ou seja, pela manhã e início da tarde, horário de ida para trabalho e escola, e 

no fim de tarde, horário de ida para Igreja. Tinha dias que chegava cansada e suada 

da rua e ao abrir o chuveiro saía apenas ar e uma gota ou outra de água. Com isso, 

meu horário certo de banho com minha “cachoeira” e lavagem de roupa eram pela 

madrugada, quando o chuveiro chegava a tremer às vezes de tão forte que a água 

vinha. 

Os demais cômodos de telha logo começaram a mostrar problemas, pois em 

todos eles havia pequenos buracos e bastava uma chuva um pouco mais intensa e 

demorada para que começasse a pingar e molhar tudo. A mais problemática era a 
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do meu quarto, pois o furo era maior e molhava mais minhas coisas. Conversei com 

o vizinho a quem eu pagava o aluguel e ele chamou um conhecido para trocar essa 

telha, as outras me foi recomendado que eu tapasse com uma massa durepoxi. 

Porém nunca tapei os furos, pois as telhas eram altas e eu não tinha escada em 

casa para alcança-las. Além das goteiras, as chuvas causaram outro transtorno no 

final de 2016. Após uma forte chuva, os becos começaram a encher. Minha casa 

ficou com água apenas na varanda, pois os outros cômodos eram um pouco mais 

elevados. Já em algumas casas da vizinhança, principalmente as próximas da 

margem da linha do trem, o estrago foi maior e perderam móveis e utensílios de 

casa. Neste mesmo dia foi realizada uma manifestação conforme apresentado por 

mim no capítulo 3.3. 

 
Figura 18 - Minha varanda no dia da enchente. 

 

Fonte: Isabel Clara. (2016) 

 

Apesar dos estresses com a falta d’agua e os transtornos com a chuva, o que 

mais me causou tensão foi o problema com ratos. O portão da casa é de grade larga 

e logo ao lado dele havia um esgoto com furos na tampa. Acredito que os ratos 

saíam principalmente de lá. Nos períodos de férias da faculdade eu retornava para 

São Gonçalo, e ao voltar novamente para Campos encontrava a casa cheia de 

fuligem do corte de cana de açúcar, característico da cidade, e também vestígios 

dos roedores pela casa. Eram fezes e embalagens de comida ruída. Tinha medo do 

risco de pegar alguma doença ou ser mordida por eles, também me causava agonia 
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os ouvir roendo meus móveis e subindo as paredes. Meu armário de cozinha era 

feito de caixotes pregados na parede e para proteger a comida tive que comprar 

diversos potes para que eles não estragassem. Usei diversas táticas de controle da 

praga como venenos e armadilhas, porém só consegui acabar com a infestação com 

vassoura, água quente e muitos gritos. Foram meses de angústia para acabar com a 

família que tinha se proliferado ali e toda vez que a casa ficava mais de dois meses 

vazia, era certo eles voltarem. Acredito que tenha dizimado cerca de 20 ratos ao 

longo dos anos que passei na casa. 

Para além dos problemas relacionados à estrutura da casa, também foi 

preciso aprender a lidar com os conflitos entre a vizinhança. Para que possam 

entender melhor a descrição do relato a seguir, apresento a planta da casa. 
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Figura 19 – Planta da casa. 
 

Fonte: Isabel Clara. (2020) 

 

Como mostra o desenho, meu quarto ficava mais próximo à rua separado 

apenas por vão entre a janela do quarto e o muro, que eu chamava de mini quintal, 

apesar de não ter como acessar senão pulando a janela. A varanda era o cômodo 

mais longo da casa. Através dela era possível acessar a sala e a cozinha, além é 

claro do portão gradeado que dá acesso à rua. Usava a varanda nos dias de calor, 

pois é o ambiente mais aberto da casa, também coloquei fios ligando uma parede a 

outra para estender as roupas e era onde ficava Stela, uma cadela vira-lata que me 

fazia companhia. Foi através da varanda também que tive os maiores contatos com 
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as crianças e alguns adultos, pois como era gradeada, não precisava sair para 

interagir com eles. A presença de Stela na varanda despertava interesse nas 

crianças e adolescentes, sempre que passavam, paravam para interagir com ela e 

ficavam por horas no meu portão brincando e ou conversando. 

 
Figura 20 – Varanda. 

 

Fonte: Isabel Clara. (2020) 

 

O fato de o quarto ficar mais próximo à rua contribuía para que eu pudesse 

ouvir quase tudo que se passava nela. Mais precisamente no espaço que há entre a 

rua e o meu portão. Pela manhã era possível ouvir as mulheres conversando antes 

de ir para o trabalho e ou levar os filhos para a escola. Ao longo da manhã o 

movimento diminuía, voltando por volta das 12h quando algumas crianças  

chagavam da escola e outras iam. Logo Stela começava a latir, ouvia-se vozes das 

crianças brincando com ela e subindo nas grades do meu portão. Por vezes eu ia 

até elas conversar, falava para terem cuidado para não cair e etc. Porém, ao final da 

tarde o numero de crianças na rua aumentava e algumas delas começaram a jogar 

pedras no meu telhado. Lembro que na primeira vez que aconteceu me assustei, fui 

até a rua ver quem tinha jogado, mas quando ouviram o portão abrir saíram 

correndo. Conversei com alguns deles pedindo para não fazer, explicando que era 

perigoso, mas não tinha jeito e as pedras continuavam a ser arremessadas para 

minha varanda e telhado. Quando o Sr Cacau estava na rua e via os arremessos, 
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repreendia as crianças, mas era um dos únicos a fazê-lo. A solução que encontrei 

depois de um dia estressante foi reagir com gritos e xingamentos, logo algumas 

crianças vieram até mim culpando uns aos outros e eu falava que não queriam mais 

ver ninguém na minha frente. Logo a frequência de pedras no telhado cessou, com 

algumas exceções ao longo dos anos, que eram resolvidas sempre com gritos, 

infelizmente. 

Ao cair da noite, quando voltava da faculdade, sempre encontrava 

adolescentes no meu portão conversando após o culto. Com o tempo, no lugar dos 

adolescentes sempre encontrava um jovem casal, a mulher morava em uma das 

casas do corredor e o namorado vinha com frequência visita-la e ficavam  

namorando no meu portão. Pedia licencia para entrar com minha bicicleta, eles 

saíam, mas depois que eu entrava, voltavam e passavam horas ali conversando e 

etc. Não sentia tanto incomodo, exceto quando estavam discutindo e trocando 

agressões físicas, o que acontecia pelo menos uma ou duas vezes por mês. Com a 

chegada da madrugada, os frequentadores do meu portão mudavam, dando lugar 

aos usuários de maconha e cocaína. Por sofrer com insônia desde a adolescência, 

passava as noites acordada e quase que diariamente era certo a partir das 1h da 

manhã, por duas ou 3 vezes ao longo da madrugada, ouvir vozes masculinas e 

narizes aspirando bem no meu portão. Na primeira vez fiquei ouvindo para entender 

o que estava acontecendo e pela brecha da janela vi dois homens e uma mulher, 

com idades aparentes entre 35 e 40 anos. Eu tentava não me incomodar, porém 

sempre amanheciam pinos e embalagens de droga no meu portão e às vezes eles 

também discutiam entre si. Eu passei a acender a luz da varanda quando  

chegavam, na tentativa de afasta-los dali, mas era em vão. Certa vez cheguei a ir 

lavar a varanda altas horas da madrugada e assim os senhores que estavam ali 

saíram, falaram desculpa com a voz embolada, mas sempre voltavam novamente. 

Afora as divergências sobre uso frequente do meu portão, também jogavam 

lixo no pequeno terreno entre a minha janela do quarto e o muro da rua. Era lixo de 

todos os tipos, fralda de bebê, pacotes de biscoito, embalagens de produto de 

limpeza e beleza, sacolas com comida podre e camisinhas usadas... Assim que 

cheguei a casa, fiz uma limpeza naquele espaço. Mas com o tempo os lixos foram 

voltando a aparecer. Eu sempre tirava pelo menos um dia do mês para limpar tudo e 

levar até a caçamba do lixo que ficava na margem dos trilhos. Achava que estavam 
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acostumados a jogar o lixo ali quando a casa estava vazia, escrevi do lado de fora 

do muro a frase “não jogue lixo”, e esperava que com o tempo cessassem. 

 
Figura 21 – Lixos no mini quintal. 

 

Fonte: Isabel Clara. (2018) 

 

Porém isto não aconteceu e quando vi que jogaram a camisinha e um saco 

cheio de comida podre já com bichos se decompondo eu tive um surto de ira. 

Diferente das vezes em que eu ia até a caçamba jogar o lixo alheio fora, eu juntei 

tudo e joguei bem no meio da rua e deixei até que alguém viesse reclamar comigo. 

Minutos depois vi o pastor recolhendo o lixo e falando que de fato era um absurdo 

jogarem aquilo tudo dentro da minha casa. Conversei com o homem responsável 

pela casa e ele falou que ia ficar de olho para ver quem estava jogando. Além do 

lixo, sempre sentia cheiro de urina no meu portão e por vezes encontrava também a 

marca na parede ainda úmida. Na mesma semana após o acontecimento do lixo, eu 

estava na varanda já no fim da tarde com as luzes apagadas mexendo no celular 

quando vi o filho de uma das vizinhas que mora no corredor, de aproximadamente 3 

anos, urinando no meu portão. Quando ele me viu, saiu correndo e eu fui até a mãe 

dele pedir para conversar com ele para não fazer mais isso. Falei que sabia que ele 

era criança e que não tinha culpa, mas que não achava certo fazer no meu portão. 

Ela ouviu, pediu desculpas e falou que ia repreender ele. 
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Na manhã seguinte como todos os dias, acordo com vozes de mulheres no 

meu portão. Dessa vez estavam falando de mim. “Quer reclamar do mijo da criança, 

mas a cachorra dela também mija ali, eu hein” disse uma das mulheres que mora na 

mesma casa da mãe da criança, uma senhora de aproximadamente 50 anos. 

 
Figura 22 – Marcas de urina no portão. 

 

Fonte: Isabel Clara. (2017) 

 

Eu levantei e fui até o portão conversar com ela. Falei que estava cansada, 

pois sempre conversei com as crianças, mas não adiantava. Quando vi uma delas 

urinando ali fui até a mãe falar com ela, por que de fato não acho certo fazer isso no 

meu portão. E sobre a cadela, falei que diariamente limpava a varanda para não 

incomodar ninguém. Em seguida ela disse que “chegou aos ouvidos dela” que eu 

estava acusando elas de jogar lixo na minha casa. Questionei quem disse e 

expliquei que não acusei ninguém, apenas falei para o homem responsável pela 

casa o que tinha acontecido e ele disse que ficaria de olho para ver quem estava 

jogando. Ela pediu desculpas disse que “era fofoca então”. Com o tempo, os sacos 
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de lixo não foram mais jogados, mas as embalagens e objetos avulsos continuaram 

a ser jogados até o fim da minha estadia. 

 
 

4.4. TEORIA E CAMPO 

 

Em 2017 ocorreu o lançamento da 4a edição do livro “Quando a rua vira 

casa”, dos autores Arno Vogel, Marco Antonio da Silva Mello e Orlando Mollica, este 

último responsável pelas ilustrações. Ao final do evento fui presenteada com um dos 

exemplares do livro autografado pelos autores e um registro fotográfico que guardo 

até hoje, além de boas conversas e ensinamentos com os pesquisadores antes e 

depois do evento. 

 
Figura 23 – Lançamento do livro 

 

Fonte: Isabel Clara.(2017) 

 

Estava iniciando a minha pesquisa sobre o processo de remoção da favela 

da linha pelo programa Morar Feliz, e a leitura do livro “Quando a rua vira casa” logo 

se tornou obrigatória, pois retrata também o processo de remoção de um bairro na 

cidade do Rio de Janeiro. Apesar de ter usado algumas citações na pesquisa, era 

sobre as vivências do Beco 2 que eu sempre fazia correlações mentalmente a cada 

leitura e a cada experiência que eu via e vivia enquanto moradora, ainda que de 

forma temporária, do Beco. Por isso escolhi o livro para ser meu principal alicerce 

neste trabalho, dando sustentação aos relatos apresentados anteriormente e 

também às informações que serão apresentadas ao longo das próximas páginas. 
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Apresento a seguir um resumo do livro e em seguida daremos início às correlações 

entre o Catumbi, Selva de Pedra e o Beco 2. 

A 4a edição de Quando a rua vira casa tem apresentação de Felipe Berocan 

Veiga e Soraya Silveira Simões. Eles iniciam o texto dizendo que o livro é um  

convite a favor da cidade e ao longo da leitura entendemos o porquê. Ainda na 

apresentação os autores expõem o contexto em que a pesquisa foi feita e o campo 

em que ela está inserida. O livro é resultado de um relatório de pesquisa iniciado em 

1979 e publicado a primeira vez em forma de livro em 1981. A pesquisa fazia parte 

do Centro de Pesquisas Urbanas do Instituto Brasileiro de Administração Municipal 

(CPU-IBAM), mas diferente dos demais relatórios de pesquisas que eram 

encomendadas por instituições públicas e tinham caráter mais quantitativo, esta foi 

fruto de um projeto submetido a uma instituição de financiamento de pesquisa e por 

tanto os pesquisadores tiveram mais liberdade na execução, adotando o método 

qualitativo de pesquisa. O projeto era multidisciplinar, com atuação de  

pesquisadores antropólogos, arquitetos urbanistas e pedagogos, mas somente Arno 

Vogel e Marco Antonio da Silva Mello escreveram o relatório que veio a se tornar 

livro. Intitulado “Apropriação de espaços de uso coletivo em um centro de bairro na 

cidade do Rio de Janeiro”, o projeto tinha como objetivo identificar as áreas e formas 

de lazer e para isso foram escolhidos dois bairros: o Catumbi, bairro que estava 

sofrendo um processo de demolição das casas para a construção do Túnel Santa 

Barbara, e Selva de Pedra, bairro escolhido como caso controle, pois diferente do 

Catumbi, a Selva de Pedra era uma construção planejada e com isso seria possível 

comparar as semelhanças e diferenças de apropriações entre cada caso. Naquele 

período, a Antropologia Urbana ainda estava se consolidando como uma área de 

pesquisa dentro do mundo da Antropologia e apesar de hoje ser imediato 

reconhecer a área de que o livro faz parte, nos primeiros anos após o lançamento 

das primeiras edições o livro era lido muito mais por arquitetos e urbanistas, 

principalmente por ter tido como influenciador Carlos Nelson Ferreira dos Santos, 

arquiteto, urbanista e antropólogo, chefe do CPU-IBAM e também quem assina a 

apresentação da primeira edição de “Quando a rua vira casa”. 

O primeiro capítulo nos mostra as entranhas do campo. Apresenta três ruas 

do Catumbi e os primeiros interlocutores, além das atividades desenvolvidas 

naqueles espaços. Com o auxilio de fotografias e desenhos cartográficos, os autores 

descrevem o percurso que fizeram com alguns moradores, identificando casas, 
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estabelecimentos e também as mudanças já ocorridas na paisagem do bairro pela 

construção do viaduto e do túnel Santa Barbara. O segundo capítulo, “Rua Emília 

Guimarães” trata sobre a mudança de rumo que os pesquisadores precisaram fazer 

para alcançar os objetivos da pesquisa: as apropriações de uso comum para o lazer. 

Até então tinham entrado em contato com pessoas que faziam parte da associação 

de moradores e suas demandas estavam voltadas para as mudanças que estavam 

ocorrendo no Catumbi. Além disso, o papel dos pesquisadores era confundido com 

outros profissionais e algumas pessoas esperavam que eles os ajudassem na luta 

contra as demolições. Com isso, os autores passaram o olhar para a Rua Emília 

Guimarães que não estava sendo afetada pelas demolições e que desde as 

primeiras visitas chamaram atenção dos pesquisadores, pois existia nela um 

armazém bem movimentado que logo se tornou uma fonte de informações. É neste 

capítulo também que os autores iniciam a descrição das categorias casa e rua, além 

também de quintal e calçada, portas e janelas. Em síntese, ao observar um 

quarteirão do alto, os autores descrevem que as casas possuíam quintal e que nele 

eram desenvolvidas atividades restritas ao ambiente privado, como atividades de 

higiene e limpeza, não era qualquer pessoa que adentrava esse ambiente, com 

exceções dos dias de festas, e ainda assim, algumas pessoas só podiam ir até o 

quintal, não adentrando outras partes da casa. 

No capítulo “os trabalhos e os dias” vemos mais densamente como se deu a 

estrutura resultante da etnografia em diálogo com a teoria. O capítulo se inicia com 

uma introdução sobre o fazer etnografia urbana, pois o que aparentemente são 

apenas descrições tediosas de obviedades, com o exercício de estranhar o familiar, 

apreender e refletir sobre o conjunto dos dados e regras, se torna um sistema de 

categorias, como o que os autores relatam no livro. Durante o trabalho foram citados 

espaços como casa, rua, quintal, balcão etc. Os autores usam a gramática como 

metáfora para esquematizar essas categorias. Cada espaço é relacionado com um 

valor e uma atividade, compondo um sistema classificatório. A casa, por exemplo, é 

um espaço privado, nela são realizadas atividades de lazer e descanso. Esse 

sistema de espaço + valores + atividades não é estático e os autores relatam com 

exemplos do dia a dia do Catumbi que em cada situação é adotado pelos viventes 

um papel diferente. Assim as categorias se mesclam entre si. A casa que é um 

espaço comumente atribuído a algo privado, ao lugar de moradia, é em alguns 

casos também o ambiente de trabalho, o que permite que outras pessoas possam 
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circular por parte dela, como no caso do Armazém São José. Nele há o espaço da 

casa dos proprietários, e um espaço que de um lado fica o armazém e do outro o 

balcão formando o bar. No lado do armazém é comum ver mais o público feminino e 

algumas crianças. Já na parte em que há o balcão o ambiente é predominantemente 

masculino e adulto. A parte que dá acesso à casa é restrito aos moradores e poucas 

pessoas de confiança e amigos da família. O próximo subcapitulo “Classificação: um 

lugar de muitos lugares” trata mais detalhadamente sobre a problemática das 

categorias. Fala sobre “resíduos”, “tipologia”, “estruturado x estruturante” e 

imponderáveis, não irei adentrar no assunto, mas resumidamente os autores 

explicam as possibilidades analíticas dos dados do campo e reforçam que 

 
...uma classificação não constitui (a não ser em casos limites) 

obstáculo algum para a variedade das formas de apropriação dos 

espaços. O sistema classificatório não faz questão de se referir a 

espaços funcionalmente unívocos. Ele não é uma gramática no 

sentido normativo. Não impõe a prisão de um significado a um 

significante.[...] Aplica-lo não significa certamente, uma contaminação 

arbitrária e descontrolada dos espaços que rege. (VOGEL;MELLO, 

2017 p. 97) 

 
Os subcapítulos seguintes falam sobre diversidade. São eles “o princípio da 

diversidade” e “as condições da diversidade”. No primeiro é feita uma breve 

retomada das características dos moradores e da paisagem do Catumbi, 

evidenciando justamente a diversidade das atividades, estruturas e moradores do 

Bairro. Já o segundo apresenta o porquê e como foi utilizado o “principio onipotente 

da diversidade”. Citando Jane Jacobs e seu livro sobre Morte e Vida de Grandes 

Cidades, os autores fazem uma correlação entre teoria e campo, mostrando que o 

Catumbi possui os fatores necessários para se utilizar a diversidade como principio 

analítico. Em seguida, os próximos subcapítulos vão falar especificamente sobre a 

Rua como o palco para esta diversidade, como o espaço onde ocorre a sociabilidade 

entre os de dentro e os de fora, em resumo, com o outro. 

O subcapítulo “muitos olhos: segurança e socialização nas ruas” é o maior 

desta sessão. Nele os autores falam sobre “estranho” e a influência da diversidade 

para esta categoria. Explicam principalmente como a vigilância da rua esta ligada à 

moralidade e intimidade social, falam sobre a relação das crianças com a rua e 

também da relação dos moradores com os “invasores”. Nos dois últimos 

subcapítulos a temática está relacionada à politica da rua e suas apropriações. É 
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nesta parte que os conflitos são explicitados e o drama social é citado ao relatarem 

uma discussão entre um cabelereiro e um grupo de jovens que jogava bola em 

frente ao seu salão. 

O último capítulo antes da conclusão é dedicado ao caso controle, o trabalho 

de campo na Selva de Pedra. Com a hipótese de que existiria uma diferença entre a 

apropriação dos espaços de uso comum entre o Catumbi e a Selva de Pedra, o 

capítulo se inicia apresentando como se deu a origem do “caso controle”, seu 

espaço físico e perfil dos moradores. No decorrer dos subcapítulos, os autores vão 

descrevendo como esses moradores se relacionam entre si e entre seus espaços e 

também com os moradores da Cruzada São Sebastião. Diferente do Catumbi, o 

bairro é formado por um conjunto de quarenta prédios no entorno de uma praça e 

seus moradores se reconhecem como pertencentes à classe média. A inexistência 

de uma “comunidade” chama a atenção dos autores, a maioria dos informantes não 

conhece o vizinho e preferem manter esse distanciamento, sempre cercado por 

desconfiança e conflitos. As áreas comuns como praças, esquinas e calçadas são 

frequentadas pelos moradores como espaço de passagem entre o entra e sai de 

casa. Os prestadores de serviços como porteiros, babás e vendedores ambulantes e 

algumas mães com crianças circulam mais pelas praças e ainda assim o contato 

entre eles sempre é limitado pelos serviços prestados. Outra questão apresentada 

no capítulo é sobre a relação entre os moradores da Selva de Pedra e os da 

Cruzada São Sebastião. A Cruzada também é um conjunto de prédios ocupados por 

parte dos moradores da extinta Favela do Pinto e os moradores da Selva de Pedra 

relataram não gostar de ver os “cruzadenses” circulando pelas praças e esquinas 

dos seus prédios e lhe atribuíam os delitos e depredações ocorridos naquela área. 

Além disso, evitam se referir aos seus prédios como “Conjunto” Selva de Pedra, 

preferindo o termo “projeto”, já que o primeiro lembra os conjuntos destinados a 

moradores que foram removidos de alguma área. 

Por fim, temos o último capítulo, a conclusão “rua ou selva de pedra?”. 

Primeiramente os autores retomam suas hipóteses mais detalhadamente. Em 

seguida, apresentam argumentos filosóficos sobre o sistema de categorias e 

combinações. A partir de tais hipóteses e argumentos os autores irão apresentar 

separadamente as conclusões sobre os usos e práticas do Catumbi e da Selva de 

Pedra. A diversidade estava presente no Catumbi, todos, estranhos e conhecidos,  

se relacionavam entre si dependendo do espaço e dos atores, as regras de 
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convivência mudavam e mesclavam entre si. A rua era o principal espaço para 

essas relações e existia uma confiança mútua entre os moradores, como se cada 

um fosse responsável pelo que acontece naquele espaço. Na Selva de Pedra cada 

espaço tinha sua função muito bem delimitada sobre o que fazer e quem deveria 

circular por ali. E quando alguém fugia desse limite era condenado moralmente. No 

caso das praças que eram frequentadas também pelos não quistos moradores da 

Cruzada São Sebastião, os moradores da Selva de Pedra não podiam intervir nesse 

ir e vir por ser um espaço público. Como alternativa para tentar bloquear essa 

circulação de pessoas indesejadas chegou-se a criar um projeto de Clube de 

Vizinhança para promover mais controle das ruas. Por fim, é feita uma conclusão 

geral, trazendo críticas e apontamentos sobre a arquitetura e urbanismo e o dilema 

entre rua e condomínio fechado. Esta última ambiguidade estaria vinculada a 

“passado” e “futuro” do processo urbanístico do Rio de Janeiro e os autores finalizam 

o livro dizendo que 

 
Se o mundo urbano é um equipamento potencial de lazer, quanto 

mais complexo e diversificado, tanto mais plenamente pode ser 

apropriado para este fim. Planejar espaços para o lazer não é 

construir campos de futebol, ciclovias ou criar áreas verdes. É 

cultivar um meio urbano cujas ruas permitam jogar uma “pelada”, 

andar de bicicleta ou simplesmente passear à sombra. O planejar é 

cultivar no sentido primeiro da palavra; acompanhar o dia a dia, 

intervir dia a dia na escala do dia a dia. (VOGEL; MELLO, 2017 p. 

164) 

 
Feita esta síntese, passo agora para os diálogos entre o meu campo e a obra. 

Os autores relatam que o Catumbi está passando por um processo de remoção das 

casas devido principalmente a construção de novas vias rodoviárias naquela região. 

No caso da Favela da Linha o motivo seria para promover melhores condições de 

vida para os moradores em “área de risco”, transferindo-os para conjuntos 

habitacionais. As duas intervenções fazem parte do processo de transformação 

urbana que ocorreu e segue ocorrendo em diversas regiões do país. Apresentei 

mais detalhes sobre o processo de remoção da Favela da Linha na primeira parte do 

trabalho. Os autores de Quando a Rua Vira Casa não se debruçaram nesta questão 

já que o objetivo da pesquisa era sobre a apropriação de espaços públicos de lazer. 

São infinitas as relações que eu poderia fazer entre o Catumbi e o Beco 2, porém  

me limitarei apenas sobre a apropriação e controle dos espaços da rua que forma o 

Beco através dos relatos que apresentei anteriormente. 
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Ao longo do trabalho de campo no Catumbi a variedade de pessoas, casas e 

atividades desenvolvidas na região chama a atenção dos pesquisadores o que os 

leva a utilizar o princípio da diversidade de Jane Jacobs como principal recurso 

teórico. Eles apresentam os quatro fatores que para ela geram a diversidade, e 

relatam como é possível identificar cada fator no caso do Catumbi, sendo eles: 

 
A multiplicidade de usos primários, a necessidade de quadras 

pequenas, a mistura de edificações de idades variadas e uma certa 

densidade inclusive residencial, são, para ela, os geradores da 

diversidade urbana.(Jacobs, 1973:162). (VOGEL; MELLO, 2017 

p.100) 

 
No caso da minha pesquisa, seria possível identificar esses fatores se 

ampliássemos o nosso campo para o bairro Parque São Caetano onde, para alguns 

moradores, está localizado o Beco 2, um dos acessos da Favela da Linha. No bairro 

há algumas lojas de roupas, restaurantes, lanchonetes, pousada, salões de beleza, 

consultórios médicos, padarias, bares, uma praça, escola, universidade, além de 

grandes supermercados e shopping localizados nos bairros adjacentes. Com isso, 

seus moradores podem desenvolver as atividades primárias sem que sejam 

necessários grandes circulações até o centro comercial da cidade. A diversidade de 

casas ao longo do bairro também é perceptível a cada quarteirão. As mais próximas 

são maiores e consideradas casas de luxo com carros na garagem e jardins 

decorados. Conforme caminhamos pelas ruas encontramos também casas antigas, 

pequenos e médios condomínios com prédios de até 4 e outros com mais de 6 

andares, até chegarmos aos acessos da Favela da Linha. Quando levado em 

consideração o Bairro Parque São Caetano é mais fácil identificar os geradores da 

diversidade urbana citado por Jane Jacobs, porém, feito o recorte, seja no Beco 2 ou 

nas ruas anteriores ao Beco, essa diversidade diminui um pouco, havendo uma 

homogeneidade em alguns fatores como em relação as construções e ao caráter 

socioeconômico dos moradores. Essa diversidade é importante não só para 

entender as características dos bairros urbanos, mas principalmente para conhecer 

sua estrutura. É a partir dela que entendemos como funciona a dinâmica da rua 

sobre o uso dos espaços e as relações entre conhecidos e estranhos. 

Enquanto observava com o olhar apenas de uma moradora do Beco 2 

interpretava os conflitos como simplesmente alguma implicância pessoal, via o dia a 

dia da rua como mais um dia comum em uma favela, normalizava as situações e 
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relações. Após leituras e releituras de Quando a rua vira casa, passei a dar outra 

interpretação para tudo que eu via e vivia, a começar pela rua. Vogel e Mello dizem 

que a rua é o “palco por excelência social” e nela desempenhamos papéis que se 

modificam dependendo da trama que se desenrole a cada momento.( VOGEL; 

MELLO, 2017 p. 105) Não só a rua em si, mas todos os outros espaços ligados e 

próximos a ela, quando recortados, possuem funções dentro do espetáculo: 

 
Os diferentes contextos (calçadas, esquinas, janelas, muros etc.) 

podem ser recortados como palcos ou plateias. Quer dizer, o que se 

vê e de onde se vê. A rua promove o contato com o outro. 

Problematiza o outro. (VOGEL; MELLO, 2017, p. 105 e 106) 

 
Minha principal plateia era a varanda. As grades me permitiam ver e ouvir as 

atuações dos moradores na rua. A minha casa era a única com tal privilégio, para 

que os demais moradores pudessem ver o que acontecia na rua, era necessário 

estar nela. Conforme apresentei no meu relato, era frequente encontrar grupos de 

moradores sentados em frente às casas, encostados em muros, circulando entre os 

becos várias vezes ao longo do dia. Ao ter contato com as outras pessoas da rua 

imediatamente tomamos uma decisão seja de cumprimentar, se incomodar ou até 

mesmo ignorar. Todas essas formas de contato contribuem para a construção de 

uma espécie de “intimidade social”: 

 
Em todos os casos, operamos com regras e por meio de rituais. Na 

troca reforçamos o contato; na evitação procuramos neutraliza-lo; no 

conflito recusamos determinadas condições de uma troca possível. 

Troca, evitação e conflito vão sempre juntos. São termos virtuais de 

qualquer relação social e como tais serão considerados.( VOGEL; 

MELLO, 2017, p. 106) 

 
No meu caso, sempre adotei a postura de falar com quem falasse comigo e 

de início todos que passavam na rua e me viam na varanda, me cumprimentavam. 

Os homens que desempenhavam um papel de mediadores na rua, o Pastor, o 

Juvenal e Cacau, se mantinham em contato com todos a todo tempo. Juvenal era o 

responsável pelo recebimento do aluguel da casa em que eu estava morando e o 

viam como responsável pelas consequências que a minha estadia poderia gerar. Era 

a ele que eu recorria quando acontecia algum problema na casa. Seus filhos e 

parentes que moram no beco também o procuravam para resolver desde conflitos a 

problemas com esgoto da casa e etc. O Pastor é outro que atua como mediador no 
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Beco 2, principalmente por conhecer todos do Beco através da Igreja onde lidera os 

cultos. Além disso, ele e sua esposa são responsáveis por realizar atividades como 

festas para crianças em datas comemorativas e doações. Por ser conhecido por 

todos ali e por ter bastante contato com lideranças religiosas de outros lugares, é 

sempre procurado por alguns vizinhos tanto para resolver brigas, quanto questões 

espirituais e etc. Ele também é responsável por alugar uma casa no Beco 2. Nos 

quatro anos da minha estadia, dois inquilinos passaram por essa casa. Um dos 

casais ficou na casa por menos de um ano. O homem até tentou se integrar a 

“comunidade” oferecendo pequenos serviços de obra e reparos e a mulher 

trabalhava na confecção de decoração para festas. No entanto era constante ouvir 

as brigas e agressões entre o casal. Em uma delas o casal de pastores interviu e 

semanas depois a casa voltou a ficar vazia. Vogel e Mello nos explicam a 

importância desses mediadores na dinâmica da rua: 

 
De onde vêm os benefícios e a importância dos mediadores? Da 

confiança em primeiro lugar. Esta, no entanto só se obtém graças ao 

“ter tempo no bairro”. [...] significa ser conhecido no bairro pela 

história pessoal e conhecer o bairro na sua trajetória ao longo de 

uma determinada profundidade temporal. [..] O “tempo no bairro” dirá 

quem é ou não confiável. Comerciantes, funcionários, religiosos, 

empregados, bêbados e outras categorias de pessoas podem 

exercer funções de mediação. Todos eles gozam de confiança e, por 

isso mesmo, podem avalizar alguém responsabilizando-se por ele. 

Além disso, reconhecem na confiança o princípio básico que 

assegura as relações no bairro. É graças ao crédito de confiança que 

se estabelecem ou reforçam ligações. Por isso, vem a ser um 

verdadeiro correlato do principio de reciprocidade. (VOGEL; MELLO, 

2017 p. 110) 

 
Assim como nas ruas do Catumbi, no Beco 2 “todos se conheciam”, seja por 

ser parente de alguém ou por morar já há certo tempo no local. Tal fato contribuía 

para a sensação de segurança da rua. Logo que me mudei, eu era uma estranha 

entre eles e via todos como estranhos também. Aos poucos fui identificando e 

trocando breves contatos. Depois de alguns meses já não falava com todos, as 

adolescentes me evitavam, as mulheres adultas falavam as vezes, os homens 

sempre faziam questão de falar algo quando desacompanhados. Após alguns 

conflitos como o do lixo e o da urina, as mães das crianças também passaram a me 

evitar e eu também evitava conversar com as crianças como fazia nos primeiros 

anos. Lembro também que quando voltava para a casa dos meus pais em São 
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Gonçalo, pedia para Juvenal ficar de olho na casa já que ela ficaria vazia por alguns 

meses e ele sempre respondia para não me preocupar, pois “ninguém ia fazer nada, 

que era tranquilo”. Ainda com certo grau de estranheza, aos poucos me senti 

levemente integrada a comunidade, não tinha criado laços com ninguém, mas 

sabiam quem eu era e que não oferecia perigo a ninguém assim como eu também 

passei a confiar na vizinhança como um todo. As crianças de três, cinco anos 

circulavam sozinhas entre os becos durante a maior parte do dia, sem a supervisão 

direta de um adulto. Seus responsáveis passavam algumas vezes na rua, mas por 

estar entre conhecidos, não se preocupavam com o que poderia acontecer com 

elas. O sr. Cacau era uma das pessoas que estava sempre na rua, sentado em uma 

cadeira enfrente ao seu portão, e ele sempre prestava atenção nas crianças e em 

quem estava passando pelo Beco. Chamava atenção quando brigavam entre si ou 

jogavam pedra no meu telhado. Toda essa sensação de segurança só era possível 

graças a relação de confiança entre os vizinhos pois, mesmo que haja estranhos em 

algum grau ou situação, sabiam que teria alguém na rua observando o que se 

passava e intervindo quando necessário. Sobre essa vigilância, Vogel e Mello 

ressaltam que não deve ser reduzida a uma espécie fofoca ou bisbilhotice e 

completam: 

 
Observar a rua e participar do que se passa nela exige sempre tato 

suficiente para distinguir em que contextos o que está acontecendo 

diz respeito a alguém ou, pelo contrário, está fora da sua alçada. O 

sucesso de um par de olhos em fazer distinções condiciona a própria 

eficácia da vigilância e das intervenções, quando necessárias. Por 

outro lado, a capacidade de avaliação depende das relações que os 

tais olhos mantem com os muitos outros pares existentes na rua ou 

no bairro.[...] O que une os olhos vigilantes de uma rua é esse 

sentimento de serem “seus proprietários naturais”. O espaço que 

supervisiona é, de certa forma, o espaço de todos. Nesse sentido, é 

mais do que público, ou não é apenas público. Pertence a todos em 

comum, em função das relações que mantêm com ele, ou dentro 

dele, e graças a ele. Por isso, o exercício do controle é um poder e 

um dever. Mais do que simples usuários, os “proprietários naturais” 

da rua são cúmplices. (VOGEL; MELLO, 2017 p. 115) 

 
Enquanto a rua é o espaço público a casa é espaço privado, destinado ao 

descanso e também ao lazer. Contudo essas categorias podem se inverter e-ou se 

correlacionar a depender do contexto. No livro os autores usam vários exemplos, 

dentre eles o Armazem São Jose, conforme apresentei anteriormente. As regras de 
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uso desses espaços sejam eles de valores públicos ou privados não estão expostas 

materialmente, é no dia a dia e no contato com o outro que elas são internalizadas. 

Além de casa e rua há também os espaços como calçada, janela, porta e etc.. No 

caso do Beco 2 a calçada é quase inexistente, havendo apenas o meio fio em  

alguns trechos. Quando os moradores ficam na rua, costumam sentar em cadeiras e 

os mais novos sentam no meio fio. No geral, eles costumam fazer pequenas 

reuniões em frente aos seus próprios portões ou em frente ao bar. Com a exceção 

de alguns grupos de pessoas que usam o espaço entre o meu portão e a rua. 

Chamarei este espaço de ponto, pois, como definido pelos autores: 

 
Um ponto vem a ser um espaço, nas calçadas, nas esquinas ou no 

leito da rua, que é apropriado por determinadas práticas e pelas 

pessoas a que elas se dedicam. [...] Assenhorear-se de um local por 

meio de uma atividade implica, de certa forma, particularizá-lo não só 

pela “especialização” que lhe passa a ser atribuída em termos de 

uso, mas também pela consequente vinculação a pessoas grupos, 

turmas e “patotas”. O ponto pode estar ligado ao trabalho ou ao lazer 

e é caracterizado pelo exercício regular de uma atividade. (VOGEL; 

MELLO, 2017, p. 92) 

 
Este ponto no meu portão é utilizado por grupos diferentes de pessoas a 

depender do horário do dia. Relatei detalhadamente sobre esses grupos e seus usos 

na descrição. Os autores dizem que um ponto deve ser de domínio público, porém, 

neste caso há uma problemática, pois apesar de ser em frente á minha casa, o 

espaço é para além do meu portão, logo, pertenceria á rua. Ao mesmo tempo ele 

pode ser visto também como parte da minha casa, já que adentra um perímetro do 

terreno que faz parte da casa. Tal discordância sobre a que universo pertence esse 

ponto e consequentemente quais as regras de uso que devem ser utilizadas nele 

resultaram em desentendimentos ao longo da minha estadia. Primeiramente, não 

entendia por que todos ocupavam este espaço em frente ao meu portão e não o do 

pastor, por exemplo. Também me questionava se as pessoas não percebiam que 

estavam sendo invasivas ao usar aquele espaço para namorar, brigar, urinar e usar 

drogas. Bem, ao entender a gramática das apropriações de espaços apresentados 

pelos autores, cheguei as seguintes respostas para as minhas inquietações. O fato 

de eu não me expor na rua como todos ali faziam fez com que a minha categoria 

“estranho” não se movesse e como característica do que é estranho, temos também 

aquele que não é confiável ou não tem moral para com os demais. E pelas 
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conversas, desentendimentos e evitações que eu tive ao longo da estadia, entendi 

que as pessoas que ocupavam o ponto me viam desta maneira. Para além da 

questão da intimidade o social, há também uma característica que ajuda a reforçar o 

uso para práticas de coisas consideradas moralmente inaceitáveis de serem feitas 

em público. Este vão entre o portão e a rua forma um ponto cego tanto para quem 

vem do início do Beco, quanto para aqueles que vêm do corredor. Os usuários de 

cocaína que iam até a mureta da minha porta cheirar eram em sua maioria clientes 

do bar do Beco 2. Provavelmente, o dono do bar os proibia de fazer o uso dentro do 

estabelecimento, logo passaram a ir até este ponto cego para usufruir do barato sem 

serem vistos pelos outros clientes do bar e moradores. O mesmo acontece com o 

casal que namorava neste ponto e também no caso de algumas crianças que 

urinavam e brincavam ali. Essas pessoas moravam em uma das casas que fica no 

corredor e de dentro de suas casas não tinham a visão completa do que se passava 

na rua. Com isso, saíam e sentavam ou se encostavam no ponto do meu portão. 

Estar na rua era fundamental para estabelecer relações, era necessário ter 

contato com os outros e eu passava mais tempo dentro de casa ou na faculdade, 

meu contato com a rua se limitava mais com a visão que eu tinha da varanda. No 

meu último dia na última casa do Beco 2, após despachar a mudança e fazer a 

limpeza da casa, doei uns caixotes para uma senhora e ela disse “já vai embora? 

Passou rápido né?! Você ficou aqui o que... dois anos?”. Falei que já tinham quatro 

anos desde que me mudei. Após entregar as chaves para Juvenal, encontrei um 

taxista que mora na esquina do Beco e ele me falou “Você é a vizinha nova, né? 

Que ta morando na última casa ali...”, respondi que não e que na verdade estava 

indo embora depois de anos morando ali. Neste momento tive certeza que os 

quatros anos não foram suficientes para me afastar da categoria “estranho”, pois 

para além de “ter tempo no bairro” é necessário também ter uma história com ele. 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Esta pesquisa se dedicou a analisar e apresentar os dramas sociais na 

Favela da Linha, em Campos dos Goytacazes. O programa municipal de habitação 

morar feliz é o principal plano de fundo deste drama. Apesar do intuito de promover 

melhores condições de moradia para famílias em área de risco, vimos que o 
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programa precisa de atualizações. Levando em consideração as falas de moradores 

e pesquisadores, percebemos que há falhas na execução do programa desde a 

construção das moradias ao critério de transferências das famílias. O principal 

objetivo deste trabalho foi elaborar uma etnografia que reunisse as narrativas dos 

moradores da Favela da Linha, além de analisar como se dava o processo de 

apropriação e usos dos espaços da rua em um beco na entrada da Favela. Três 

questões guiavam a pesquisa, uma sobre os pontos negativos e positivos da Favela 

da Linha, outra sobre o porquê os moradores se dividiam entre os que desejam se 

mudar para os conjuntos habitacionais e os que desejam permanecer na favela, por 

fim saber quais relações sociais que caracterizam o cotidiano dos moradores da 

Linha e como ocorriam as apropriações e usos dos espaços da rua pelos 

moradores. 

O trabalho de campo foi essencial na construção da pesquisa, tanto as 

visitas em grupo quanto as andanças solitárias. Foi através da observação 

participante e das caminhadas pela Favela da Linha que as narrativas dos 

moradores foram recolhidas. Bastava perguntar sobre o andamento do morar feliz 

naquela região que logo as informações surgiam. As duas primeiras questões eram 

complementares. Os que recusavam a ideia de serem transferidos argumentavam 

que a Linha era “o local deles”, onde já moram há anos e muitos desde o 

nascimento, além disso, o fato de morarem próximo a familiares e amigos também 

influenciavam no posicionamento, já que nem todos eram transferidos para os 

mesmo conjuntos habitacionais. As escolas e postos de trabalho dos moradores 

ficam próximos á Favela da Linha, o que permitem que circulem a pé ou de bicicleta. 

Com a ida para os conjuntos a distância seria maior e o gasto com a passagem 

também. Já os pontos negativos e que também influenciam na escolha das pessoas 

que anseiam por uma casa nos conjuntos habitacionais estão relacionados com a 

estrutura das casas e a falta de saneamento básico na Favela como um todo. A falta 

de água é algo recorrente nas casas. Em dia de chuva intensa alguns trechos ficam 

inundados e, passada a enchente, sobram os ratos e cobras. O sonho de ter uma 

casa nova e própria pesa na escolha do posicionamento, porém, ainda assim, há o 

receio da transferência com os conflitos e brigas entre pessoas de facções  

diferentes na disputa pelo controle das “casinhas”. Aliás, as informações mais 

detalhadas desses conflitos é uma das limitações deste trabalho. O projeto inicial 

submetido à FAPERJ tinha também como plano de trabalho realizar visitas aos 
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conjuntos habitacionais a fim de coletar as narrativas de quem já foi transferido, 

porém não foi possível realiza-las. Com isso, os dados ficaram limitados as 

informações recolhidas nas entrevistas informais com moradores da Favela da 

Linha. Apesar de observar algumas relações sociais no trecho da Favela da Linha 

que fica depois da BR, como a relação entre vizinhos, entre morador e o centro 

juvenil e entre os moradores e pesquisadores, e também como essas pessoas usam 

os espaços da rua para fazer atividades diversas como lavar e secar as roupas, 

vendas, festas e conversas, foi no Beco 2 que esta questão pôde ser respondida 

com mais detalhes. A experiência de viver em uma das entradas da Favela da Linha 

foi fundamental para que pudesse acompanhar diariamente as tramas que regem as 

apropriações dos espaços da rua naquele trecho. Através da leitura do livro Quando 

a rua vira casa, foi possível compreender como as relações sociais eram construídas 

e como em cada espaço da rua era desempenhado uma função diferente. 

Ainda que de forma não intencional o lugar que eu morava veio a se tornar 

também o local de pesquisa (Favela da Linha) e depois decidi também pesquisar 

sobre o local que passei a morar (Beco 2). Quando o campo vira casa vira ou 

quando a casa vira campo é necessário manter o exercício constante de estranhar o 

familiar e saber que estará todo o tempo sendo afetado pelas leituras e pelas 

vivências, pois as funções estão mescladas, trabalho e descanso ocupam um 

mesmo espaço. Estar todo o tempo em campo contribuiu para a apreensão dos 

imponderáveis da vida real o que, juntamente com uma dose de serendipidade, 

resultaram nesta escrevivência. O uso da imaginação sociológica foi fundamental na 

elaboração do trabalho para somar minha trajetória pessoal com a trajetória 

acadêmica e os dados da pesquisa. Contudo, também existiram algumas limitações 

nesta parte da pesquisa. O recorte da observação foi feito apenas no Beco 2, 

inviabilizando a incorporação mais detalhada de outras ruas próximas e também da 

própria Favela da Linha. As informações sobre o perfil dos moradores também foram 

escassas, pois foram baseadas nos relatos enquanto moradora, não tinha o objetivo 

de pesquisar sobre aquele espaço e seus viventes quando os conflitos e contatos 

ocorreram. Ademais, recomendo aos futuros pesquisadores que incluam também o 

levantamento de dados sobre o bairro Parque São Caetano, visto que há diferenças 

notáveis das casas e usos da rua entre os quarteirões e os becos. Por fim, 

recomendo que acompanhem o andamento do programa morar feliz com a volta da 

família Garotinho na gestão da cidade. 
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