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 Resumo 

 Este  artigo  trata  do  tema  das  remoções  no  Rio  de  Janeiro  na  década  de  1970, 

 especificamente  analisa  o  impacto  social  e  educacional  das  saídas  forçadas  das  favelas 

 do  Morro  da  Babilônia  e  a  distribuição  dos  moradores  nas  áreas  do  subúrbio  carioca  e 

 da  Zona  Oeste.  Por  meio  de  literatura  especializada  no  tema,  bem  como  de  memórias 

 pessoais  e  documentais,  busco  contextualizar  e  revelar  aspectos  subjetivos  e  de 

 sociabilidade  e  etnorraciais,  que  estão  em  questão  quando  ocorrem  remoções  dessa 

 natureza,  as  quais  trazem  grandes  impactos  para  as  famílias,  sujeitos,  grupos  de 

 convivência e para a comunidade de modo geral. 

 Palavras-chaves  : Memória , Educação, Sociabilidade,  Remoções   e Favelas 

 ABSTRACT: 

 This  article  deals  with  the  theme  of  evictions  in  Rio  de  Janeiro  in  the  1970s,  specifically 

 analyzing  the  social  and  educational  impact  of  forced  evictions  from  the  favelas  of 

 Morro  da  Babilônia  and  the  distribution  of  residents  in  the  suburbs  of  Rio  de  Janeiro 

 and  the  west  zone.  Through  specialized  literature  on  the  subject,  as  well  as  through 

 personal,  documentary  and  photographic  memories,  I  seek  to  contextualize  and  reveal 

 subjective,  sociability  and  ethnoracial  aspects,  which  are  in  question  when  removals  of 

 this  nature  occur,  bringing  great  impacts  to  families,  subjects  ,  social  groups  and  the 

 community in general. 

 KeyWords:  Memory, Education, Sociability and Slums 
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 Introdução 

 O  presente  artigo  trata  das  remoções  das  favelas  na  Zona  Sul  do  Rio  de  Janeiro 

 nos  anos  de  1970,  a  partir  do  estudo  de  caso  do  morro  da  Babilônia.  Um  dos  meus 

 objetivos  é  compreender  o  impacto  social  e  educacional  experimentado  pelos 

 moradores,  a  partir  de  memórias  pessoais,  de  familiares  e  de  vizinhança.  O  objeto  dessa 

 análise  é  o  conjunto  habitacional  da  Bento  Cardoso,  localizado  na  Penha,  cidade  do  Rio 

 de  Janeiro,  o  qual  foi  construído  com  a  mesma  origem  e  finalidade  das  habitações  da 

 Cidade  Alta,  isto  é,  receber  moradores  de  favelas  situadas  em  territórios  que  passaram 

 por  grande  valorização  imobiliária.  Essas  remoções  compulsórias  não  são  processos 

 isolados  do  Estado  brasileiro,  mas  fazem  parte  da  expansão  do  capitalismo  excludente,  e 

 mais  do  que  isso,  faz  parte  de  uma  política  de  um  Estado-Nacional,  que  tem  sua 

 formação  baseada  na  escravidão  e  nos  seus  resquícios  para  as  famílias  negras.  A 

 história  desse  país  também  passa  por  um  negacionismo  em  relação  ao  racismo 

 estrutural  e  estruturante,  conforme  Lélia  Gonzalez  (2020)  nomeou  de  Racismo  por 

 denegação,  para se referir a particularidade racial  do Brasil. 

 A  hipótese  desse  trabalho  é  a  de  que  as  remoções  têm  efeitos  sobre  a 

 sociabilidade,  os  laços  de  amizade  e  escolares  dos  moradores  que  passaram  por  tal 

 experiência.  Não  necessariamente  pela  mudança  em  si,  mas  pela  manutenção  de  um 

 projeto  de  incorporação  dos  novos  moradores  ou  de  uma  política  pública  habitacional 

 sem  que  proporcionasse  uma  mudança  de  paradigma  econômico  e  social  e  sem  que  as 

 visões  de  mundo  dos  moradores  e  seus  interesses  fossem  levados  em  consideração. 

 Nesse  sentido,  parto  do  pressuposto  de  que  se  trata  de  um  projeto  habitacional 

 desassociado  do  estabelecimento  de  um  projeto  de  cidadania.  Isso  fica  evidente  quando 

 vemos  uma  ausência  de  políticas  públicas  efetivas  para  o  acolhimento  dos  novos 

 moradores  e  seus  filhos  em  idades  escolares.  Assim  como  não  se  percebe  junto  aos 

 projetos  de  moradia,  uma  preocupação  com  projetos  educacionais  que  levem  em 
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 consideração  a  realidade  vivida  por  pessoas,  que  passam  por  esse  deslocamento  forçado 

 durante  a  sua  experiência  de  moradia  na  cidade.  Ou  seja,  os  problemas  de  não  se  ter 

 uma  educação  que  fosse  capaz  de  construir  possibilidades  para  uma  melhor  qualidade 

 de vida e mobilidade social aos novos habitantes. 

 Tendo  em  vista  o  presente  tema,  objetivos  e  objeto  de  investigação,  esse  artigo 

 está  dividido  em  mais  três  partes.  Na  primeira  delas  discuto  a  bibliografia  sobre  o  tema 

 estudado,  apresentando  a  metodologia  de  trabalho.  Na  sequência,  apresento  os  dados, 

 informações  coletadas  por  mim  e  faço  uma  discussão  sobre  memória,  remoções, 

 sociabilidade,  educação  e  ausência  de  políticas  públicas  para  as  populações  que 

 vivenciaram  os  deslocamentos  forçados  no  Rio  de  Janeiro  na  década  de  1970.  Para 

 melhor  explorar  o  assunto,  usarei  da  história  de  vida,  a  minha  e  de  outros  atores,  numa 

 vivência  que  se  perpetua  por  mais  de  cinqüenta  anos,  com  o  objetivo  de  dar 

 materialidade à reflexão aqui proposta.   Ao final apresento minhas conclusões. 

 1. Discutindo com a bibliografia e apresentando o objeto de pesquisa 

 O  tema  das  remoções  é  um  assunto  acadêmico  e  social  da  mais  alta  relevância. 

 No  livro  “Cidade  de  Alta:  História  e  memória  e  estigma  da  favela  num  conjunto 

 habitacional”,  escrito  pelo  historiador  Mário  Brum,  vemos  a  importância  de  se  estudar  o 

 problema  das  remoções  históricas  no  Rio  de  Janeiro.  Diferentemente  da  obra 

 supracitada,  o  conjunto  habitacional  da  Bento  Cardoso,  situado  na  Penha  Circular, 

 possui  especificidades  que  lhe  darão  um  contorno  único.  O  empreendimento 

 imobiliário  da  Bento  Cardoso  é  um  aglomerado  de  14  blocos,  cada  um  com  cinco 

 andares,  com  quarenta  apartamentos  cada,  totalizando  560  residências.  Em  uma 

 estimativa  de  cinco  moradores  por  residência,  teríamos  uma  projeção  de  2800 

 moradores.  Em  contraste,  a  Cidade  Alta,  estudada  por  Brum,  são  64  prédios,  com  2597 

 apartamentos,  com  uma  população  de  23  mil  habitantes  (Brum,  2011  p.3).  Com  isso, 

 vemos  que  a  Bento  Cardoso  é  um  conjunto  relativamente  pequeno  em  comparação  com 

 o da Cidade Alta. 

 Em  razão  de  sua  extensão  e  limitação  espacial,  a  Bento  Cardoso  é  cerceada  pela 

 linha  férrea  nos  fundos  (entre  as  estações  da  Penha  Circular  e  Brás  de  Pina  )  e  a  rua 

 principal  Bento  Cardoso,  à  frente  conta  ainda  com  a  presença  de  pequenos 
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 empreendimentos  habitacionais,  oriundos  de  categorias  profissionais  como,  por 

 exemplo,  o  conjunto  dos  funcionários  da  antiga  Light  (na  época,  uma  empresa  pública). 

 Diferentemente  da  Cidade  Alta,  na  Bento  Cardoso  não  houve  o  aparecimento  de  “ 

 Micro-Áreas  “  (Brum,  2011,  p.4),  a  geografia  e  a  presença  de  residências  já 1

 estabelecidas  não  contribuíram  para  o  aparecimento  de  novas  casas  ou  moradores  nas 

 proximidades  do  conjunto  da  Bento  Cardoso.  Não  houve  um  crescimento  informal  de 

 residências  como  identificado  no  que  a  Prefeitura  registra  hoje  como  “Complexo  de 

 Cordovil”,  que  além  do  próprio  conjunto  de  prédios  da  Cidade  Alta,  possui  outros 

 conjuntos  como  Porto  Velho  (mais  conhecido  como  pé  sujo  )  e  Vista  Mar  (conhecido 2

 popularmente  como  Bancários  )  e  o  aparecimento  de  comunidades,  como  comunidades 3

 do  Fundão,  Serra  do  Navio  ,  União  ,  Frente  Fria,  Divinéia,  Parque  Proletário  de 

 Cordovil , Avilâ , Vila Cambucí . 

 Mesmo  com  a  ampliação  dos  imóveis  na  Bento  Cardoso,  os  “Puxadinhos"  , 4

 como  é  chamado  o  procedimento  utilizado  pelos  moradores  para  a  ampliação  dos 

 espaços  residenciais,  basicamente  são  alterações  realizadas  para  uso  exclusivo  de 

 utilização  residencial,  melhorando  a  qualidade  do  uso  da  moradia.  Dos  12  (doze) 

 prédios  na  Bento,  ao  menos  oito  não  têm  nenhuma  expansão  com  objetivos  comerciais, 

 o que indica forte pendor para expansão para uso puramente habitacional. 

 No  apartamento  específico  da  Dona  Lourdes,  uma  das  entrevistadas  para  essa 

 pesquisa  tinha  na  planta  original,  43  metros  quadrados,  distribuídos,  originalmente,  em 

 quarto,  sala,  cozinha  e  banheiro.  Posteriormente,  recebeu  reformas  que  permitiram  a 

 construção  de  mais  um  quarto.  Depois  da  “puxada”,  a  área  do  imóvel  expandiu-se  para 

 75  metros  quadrados  e  ganhou  mais  um  quarto  com  banheiro,  uma  área  de  serviço  e 

 mais  a ampliação da cozinha. 

 4  É  um  termo  popular  para  definir-se  a  uma  construção  anexa  à  principal,  em  um  mesmo  terreno, 
 geralmente  construída  de  forma  irregular  ,  com  o  obje�vo  de  anexar  mais  ambientes  aos  já  existentes, 
 ou até mesmo uma nova unidade residencial/comercial . 

 3  h�p://www.mul�rio.rj.gov.br/  acesso realizado em  19 de setembro de 2021. 

 2  Moradora  da  Cidade  Alta  desde  1975  ,  quando  chegou  c  om  dois  anos  de  idade,  Aline  Gomes  Resende, 
 conta  que  na  época  não  possuía  linhas  de  ônibus  na  parte  de  cima  da  Cidade  Alta  ,  então  tinha  que  que 
 descer  até  o  conjunto  Porto  Velho  para  pegar  ônibus  ,  só  que  as  ruas  tinham  muita  lama  nesta  localidade, 
 o que ficou apelidado de “pé sujo”, em razão das lamas próximos ao conjunto Porto Velho  . 

 1  Terrenos  e  espaços  vazios  no  entorno  da  Cidade  Alta  ,  que  possibilitaram  o  aparecimento  e  a  expansão 
 de novas habitações . Fonte : multirio.rj.gov.br . Acesso realizado em 17 de setembro de 2021. 
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 Embora  os  dois  conjuntos  -  a  Bento  Cardoso  e  a  Cidade  Alta  -  possuíssem  uma 

 população  oriunda  dos  mesmos  locais,  isto  é,  de  favelas  removidas  da  Zona  Sul  da 

 Cidade  do  Rio  de  Janeiro,  a  separação  física  -  mesmo  com  a  proximidade  entre  as 

 comunidades  de  cerca  de  2.700  metros  de  distância  -  promoveu  um  hiato  afetivo. 

 Apesar  de  ter  chegado  na  Penha  aos  32  anos,  Dona  Maria  de  Lourdes  de  Jesus  Lemos 5

 Nunca  visitou  antigos  vizinhos  que  foram  removidos  para  a  Cidade  Alta  e/ou  outras 

 comunidades  similares,  que  receberam  antigos  moradores  da  Babilônia  e  raramente 

 algum deles frequentavam a casa da dona Maria de Lourdes. 

 Esse  processo  de  deslocamento  populacional  (uma  mão  de  obra  basicamente 

 negra  residia  nos  morros  removidos)  é  um  processo  histórico,  conforme  salienta 

 Gonzalez  (2020),  ao  se  referir  às  desigualdades  que  afetam  as  populações  que 

 descendem  de  africanos  no  Brasil.  No  caso,  a  lógica  das  remoções  cumpria  um  duplo 

 objetivo:  retirar  a  população  pobre  e  negra  das  áreas  valorizadas  e  portanto  nobres  da 

 cidade  e  criar  uma  massa  de  trabalhadores  para  servir  ao  interesse  do  capital  excludente. 

 Mas  dentro  de  uma  narrativa  de  fomento  de  uma  vida  mais  digna  para  os  moradores 

 removidos. 

 “  O  que  existe  no  Brasil  ,  efetivamente  é  uma  divisão  racial  do 

 trabalho  ,  por  conseguinte  ,  não  é  por  coincidência  que  a  maioria 

 quase  absoluta  da  população  negra  brasileira  faz  parte  da  massa 

 marginal  crescente.  desemprego  ,  ocupações  ,  trabalhos  ocasional  , 

 ocupação  intermitente  e  trabalho  por  temporada  .  Ora  tudo  isso 

 implica  baixíssimas  condições  de  vida  em  termos  de  habitação,  saúde, 

 educação etc. ( GONZALEZ, 2020, p. 46) 

 Os  relatos  dos  moradores,  entrevistados  por  Brum,  trazem  dados  fidedignos  da 

 situação  de  qual  tipo  de  trabalhador  estava  sendo  removido  naquele  momento,  e  suas 

 atuais  situações  que  não  mais  é  necessário  para  sua  subsistência,  ou  seja,  ter  dinheiro  da 

 passagem para ser explorado já não era mais suficiente . 

 “  Noventa  por  cento  dos  chefes  de  família  ,  ou  melhor  ,  cem  por  cento 

 trabalham  tudo  na  zona  sul  ,  as  domésticas  ,  saem  da  favela  e  iam 

 fazer  limpeza  ali  mesmo  ...Os  biscaterios  da  época  faziam  biscates  ali 

 5  Dona  Maria de Lourdes de Jesus de Lemos , concedeu a entrevista nos dias  6,7,8, 11 e 19 de Setembro 
 de 2021 
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 mesmo..”  ou  em  outro  relato  ainda  mais  dramático  “  Ali  as  casas  de 

 famílias  ,  tudo  em  volta  ,  eles  tinham  muito  desprezo  por  nós. 

 Desprezo  por  nós  ,  mas  precisavam  do  nosso  trabalho  .  Era  lavadeira, 

 passadeira,  faxineira  ,  babá  ,  cozinheira  e  lá  vai  .  Todo  mundo 

 trabalhava  ,  todo  mundo  ganhava  ,  todo  mundo  ganhava,  pouco  ,  mas 

 ganhava  .  Morava  todo  mundo  ali  perto  ,  você  ia  com  uma  roupinha 

 limpinha  ,  mas  ia  de  chinelo  pra  casa  da  madame  ,  entrava  pela  área  de 

 serviço  ,  ficava  tudo  mais  fácil  mas  depois  que  viemos  para  cá  ,  não 

 dava  para  descer  para  trabalhar  por  20  ou  30  cruzeiros.(  Brum,2011, 

 p.158) 

 Gonzalez  (2021)  faz  uma  crítica  de  como  o  crescimento  econômico  da  Ditadura 

 Militar,  tão  propagando  na  economia  brasileira,  não  distribui  renda  para  a  população 

 no  geral.  Ou  seja,  o  Regime  Militar  não  promoveu  justiça  social,  em  razão  da 

 concentração  de  renda  nas  mãos  de  poucos,  em  virtude  de  um  capitalismo  monopolista 

 e  dependente,  marcado  pela  superexploração  dos  trabalhadores,  também  sustentada  via 

 a extensão do exército de reserva, onde se localiza grande  parte da população negra. 

 Esse  contexto  histórico  analisado  por  Gonzalez,  cujos  escritos  refletem  a 

 situação  social,  econômica  e  racial  do  Brasil  durante  o  regime  autoritário,  é  o  que 

 explica  em  grande  parte  a  trajetória  de  Dona  Maria  de  Lourdes  de  Jesus,  mulher  negra, 

 que  viveu  a  experiência  de  remoção  aqui  retratada  neste  trabalho.  Filha  de  empregada 

 doméstica,  que  residia  em  casa  de  família,  sua  mãe,  que  foi  retirada  de  Salvador  ainda 

 criança,  com  12  anos,  para  ser  babá,  por  muitos  anos,  não  teve  moradia.  Foi  assim  que 

 Dona  Maria  Elizabeth  de  Patrocínio  de  Jesus,  vivia  na  casa  dos  patrões,  mesmo  depois 

 do  nascimento  de  Maria  de  Lourdes,  sua  filha,  que,  por  sua  vez,  passou  parte  da 

 infância  no  trabalho  da  mãe  em  Copacabana  e,  outra  parte  da  infância,  na  casa  da  avó 

 paterna,  Dionisia  de  Jesus  de  Lemos,  em  Engenho  da  Rainha,  que  vivia  na  residência  do 

 seu  pai,  Mario  de  Jesus.  Quando  jovem  e  grávida  do  seu  primeiro  filho,  Maria  de 

 Lourdes  e  seu  companheiro  João  Octaviano  de  Lemos  decidiram  buscar  um  local  para 

 morar.  Foi,  então,  quando  se  deu  sua  chegada  definitiva  no  Morro  da  Babilônia,  até  a 

 remoção em 1970. 

 A  remoção,  no  ano  de  1970,  gerou  um  choque  cultural  e  econômico.  Com  uma 

 vizinhança  repleta  de  novos  moradores,  que  além  do  afastamento  do  lugar  de 
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 subsistência  que  era  a  zona  sul  do  Rio,  a  forma  abrupta  que  famílias  e  vizinhanças 

 foram  separadas,  e  uma  nova  forma  de  viver  surgiu:  a  vida  em  condomínios 

 residenciais.  Os  condomínios,  ao  contrário  de  suas  antigas  moradias,  eram  espaços  de 

 despesas  fixas  e  que  precisavam  ser  compartilhadas,  a  exemplo  das  contas  de  luz  do 

 prédio,  água  das  casas,  limpeza  dos  prédios.  Então,  não  foi  desenhada  e  planejada  uma 

 política  para  dar  conta  dessa  realidade.  A  remoção  é  um  momento  delicado  na  vida  das 

 famílias,  momento  de  transição,  em  que  moradores  perdem  seus  empregos  ou  ficam  em 

 situação  ainda  mais  vulnerável  em  relação  ao  mercado  de  trabalho,  uma  vez  que  se 

 afastam  das  suas  antigas  bases  e  redes  que  lhes  garantiam  a  inserção  no  mundo  do 

 trabalho.  Muitas  vezes  desempregados  ou  com  renda  instável  e  baixa,  os  moradores 

 removidos  vivem  o  agravante  em  suas  vidas  de  terem  que  pagar  despesas  fixas,  geradas 

 pela  vida  em  condomínio  ,  neste  contexto  algumas  famílias  passaram  o  imóvel  e  foram 

 para  áreas  mais  longínquas  ou  para  comunidades  onde  não  precisavam  arcar  com  o 

 pagamento de certos tributos e serviços. 

 O  condomínio  é  uma  espécie  de  cooperativa.  O  custo  é  dividido  entre  todos,  os 

 que  pagam,  logicamente.  Esse  fato  gerou  novos  conflitos,  pois  quem  pagava  as  contas 

 em  dia,  achava  que  tinha  mais  direito  do  que  o  morador  que  estava  inadimplente,  isso 

 quando  todo  o  prédio  não  ficava  sem  luz  por  falta  de  pagamento  ou  mesmo,  sem  água, 

 devido  ao  mesmo  motivo.  Os  desafios  de  convivência  numa  nova  dinâmica  de  vida  e  de 

 partilha,  em  condições  precárias,  passa  a  se  impor  na  vida  das  pessoas.  A  ordem  social 

 da vida em condomínio é completamente diferente da vida anterior nas comunidades. 

 Inicialmente,  houve  tentativas  de  interações  entre  os  dois  novos  grupos  de 

 condôminos,  resultantes  das  remoções,  por  meio  de  jogos  de  futebol,  de  festejos  juninos 

 e  de  blocos  de  carnaval.  A  “Bento  Cardoso”  tinha  uma  “quadrilha”,  a  “Sarabandaia”  e 6

 era  muito  comum  no  meio  do  ano,  que  se  apresentassem  nos  territórios  vizinhos.  Essas 

 apresentações  ajudavam  a  recriar  os  vínculos  familiares,  esgarçados  com  a  separação 

 física,  a  garantir  uma  convivência  e  aprendizado  cultural  para  as  crianças  e  adolescentes 

 das  antigas  comunidades,  além  de  impedir  o  desaparecimento  das  relações  das  antigas 

 6  Criada  pelo  Sr.  Albino  Ramos,  Catequista  e  liderança  da  comunidade,  foi  quem  batizou  o 
 nome  da  quadrinha.  Na  verdade,  o  nome  dela  era  para  ser  Sarabandalha,  mas  alguém 
 entendeu  errado  e  ficou  Sarabandaia.  Era  época  da  novela  Saramandaia  e  isso  influenciou  o 
 equívoco.  No  início  restrita  aos  moradores  do  bloco  11  mas  depois  se  expandiu  ,  com  regras 
 comportamentais rígidas. 
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 vizinhanças.  Nas  palavras  de  um  dos  participantes,  Edmundo  Marcos  Fagundes  ,  “Aí 7

 tomou  forma  e  ganhamos  a  zona  norte  do  Rio,  levando  alegria,  belas  danças  e  disputas 

 acirradíssimas  com  outras  quadrilhas  luxuosas,  mas  tínhamos  belos  pares  e  um  conjunto 

 afinado; chegávamos e arrebentava corações. Éramos o xodó do povo”. 

 Contudo,  essas  tentativas  de  manutenção  de  vínculos  não  resistiu  aos  problemas 

 estruturais  urbanos.  Como  consequência  a  remoção  desfez  laços  efetivos  e  os  conflitos 

 sociais,  estruturados  pela  violência  de  grupos  ilegais  e  armados,  levou  a  uma  situação  de 

 afastamento  progressivo  entre  os  moradores.  Ao  longo  da  segunda  metade  dos  anos  de 

 1970  eclodiu  a  violência  e  uma  guerra  entre  ambas  as  comunidades,  o  que  aumentou 

 ainda  mais  um  distanciamento.  No  que  era  basicamente,  no  passado  recente,  uma  só 

 comunidade,  tornou-se  algo  fragmentado,  contribuindo  para  a  ausência  de  reciprocidade 

 em razão dos conflitos e do individualismo,  como atesta Gilberto Velho 

 “A  reciprocidade  é  um  motor  e  expressão  do  social  ,  há  que  reconhecer 
 também  que  ela  não  é  automática  e  que  a  impossibilidade  de  troca  e  de 
 processos  de  reciprocidade  pode  gerar  impasses  socioculturais  e  irrupções  de 
 violência dentro de grupos e sociedades ou entre eles” (VELHO, 2000, p.11)  . 

 A  heterogeneidade  e  diferenças  relatadas  por  Brum  (2012),  em  seu  estudo  sobre 

 a  Cidade  Alta,  seriam  frutos  do  fato  de  que  muitos  moradores  não  tiveram  a  mesma 

 origem  comum,  por  terem  vindo  de  outras  áreas  da  cidade  ou  por  conta  de  terem 

 adquirido  moradias  ao  longo  do  tempo.  Contudo,  é  possível  encontrar  relatos  dos 

 moradores,  mostrando  que  a  subdivisão  social  já  se  encontrava  nas  comunidades  de 

 origem,  em  razão  da  existência  de  especificidades  socioeconômicas  de  famílias  em 

 relação  às  outras.  Já  na  comunidade  de  origem,  existiam  locais  mais  ou  menos 

 valorizados,  e  essa  estratificação  social  foi  mantida  nas  novas  residências,  mesmo  elas 

 tendo  o  mesmo  projeto  estrutural  em  comum.  Os  blocos  finais  da  Bento  Cardoso,  que 

 tinham  a  numeração  Blocos  14  ,  13  ,  12  e  11  e  10,  eram  conhecidos  como  “Zona  Sul”, 

 ou  que  moram  "lá  na  frente”,  diferentemente  dos  que  moram  “lá  atrás”.  Essas  mesmas 

 expressões  e  distinções  foram  identificadas  por  Brum  (2011  p.34),  que  sublinha  a 

 construção  de  “Fronteiras  simbólicas”  no  interior  dos  conjuntos  habitacionais.  Ainda 

 que  compartilhando  os  mesmos  espaços,  desenvolveu-se  uma  compreensão  e  vivência 

 diferenciada  entres  os  moradores.  Todavia,  essas  diferenças  e  hierarquias  internas  não 

 7  Entrevista concedida em 14 de Setembro de 2021. 
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 eram  perceptíveis  para  os  moradores  dos  bairros  vizinhos.  Na  verdade,  as  pequenas 

 diferenças  sociais  na  Bento  Cardoso  não  impediam  que  todos  os  seus  moradores 

 sofressem  a mesma estigmatização perante a vizinhança do entorno. 

 Foto  1:  Foto  noturna  do  Conjunto  da  Bento  Cardoso,  em  2017.  De  Ângela  Maria  Raposo  Lemos 

 /facebook 

 Quando  buscamos  nas  teorias  sociológicas  sobre  o  tema  de  diferenciação  social 

 e  estigmatização,  autores  como  Pierre  Bourdieu,  Erving  Goffman  e  Lélia  Gonzalez  são 

 fundamentais  para  ajudar  a  entender  as  diferenças  e  status  social  no  interior  de  uma 

 mesma  classe  ou  camada  social.  Em  Erving  Goffman,  me  apropriei  de  sua  teoria  sobre 

 estigma.  A  partir  desse  conceito  podemos  compreender  como  as  remoções  e  os  novos 

 conjuntos  habitacionais  criaram  um  novo  tipo  de  território  diversificado  na  cidade, 

 estabelecendo  territórios  e  moradores  estigmatizados,  ou  seja,  grupos  sociais  que  são 

 rotulados  socialmente  por  seu  local  de  moradia.  Com  Lélia  Gonzalez,  por  ser  uma 

 autora  que  analisa  a  questão  racial  e  o  capitalismo  no  Brasil,  entendo  que  há  uma 

 relação  intrínseca  entre  raça  e  classe,  que  transpassa  todo  esse  processo  de  remoções, 
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 executado  numa  população  essencialmente  negra,  inserido  dentro  de  um  racismo 

 estrutural,  que  permeia  as  formas  de  desenvolvimento  da  população  negra,  impactado 

 nos  aspectos  econômicos  e  psicossociais,  este  último  por  meio  da  inferiorização  e 

 subjugação social. 

 Além  dos  autores  supracitados,  me  parece  oportuno  referir-  me  a  Gilberto 

 Velho,  porque  ajuda  a  compreender  a  forma  como  a  violência  e  a  desigualdade  foram 

 desencadeadas  nesses  territórios  urbanos.  As  mudanças  de  espaço  físicos,  dissociadas 

 de  políticas  públicas  que  poderiam  reduzir  o  grau  de  desigualdade  e  proporcionando 

 níveis  de  cidadania  necessários  para  um  processo  de  justiça  social.  O  inverso  se  fez 

 notar , através da  escalada de violência nesses locais analisados neste artigo. 

 1.1. DA BABILÔNIA À BENTO CARDOSO 

 O  Conjunto  habitacional  da  Bento  Cardoso,  assim  chamado  em  decorrência  da 

 rua  principal  com  o  mesmo  nome  -  também  num  passado  recente,  chamado  de  forma 

 pejorativa  pela  vizinhança  de  Pombal  -,  é  composto  por  14  blocos  de  cinco  andares, 

 com  quarenta  apartamentos  cada.  Foi  entregue  em  1969  com  o  objetivo  de  receber 

 moradores  das  favelas  da  Babilônia  (Leme),  Parque  Proletário  da  Gávea  (Gávea)  e  Praia 

 do  Pinto  (Leblon),  tendo  esta  última  vivido  um  incêndio  de  grandes  proporções,  o  que 8

 apenas potencializou a remoção. 

 Eu  cheguei  lá,  oriundo  do  morro  da  Babilônia,  aos  seis  anos  de  idade,  depois  da 

 Copa  do  Mundo  de  Futebol,  em  1970.  Sobre  o  morro  do  Leme,  tenho  apenas 

 fragmentos  de  memória:  a  subida  e  descida  do  morro,  a  minha  mãe  e  outras,  mulheres 

 carregando  lata  d'  água  na  cabeça;  o  túnel,  a  Avenida  princesa  Isabel,  minhas  descidas 

 para  pegar  pés  de  galinha  num  vendedor  de  galinhas  no  asfalto.  Lembro-me  de  uma 

 prancha  de  isopor  que  nunca  chegou  à  casa  nova,  mas  não  me  lembro  da  praia.  O  ferro 

 de  passar  roupa  à  carvão  e  o  dia  que,  fui  pego  de  surpresa,  recebendo  um  chocolate 

 dado  pela  atriz  Zilka  Salaberry  ,  num  translado  de  um  ônibus  na  Av.  Princesa  Isabel,  ela 9

 9  Zilka  Sallaberry  (  1917-2005)  era  atriz  e  oriunda  de  uma  família  de  artistas.Ela  estreou  na  Globo  em 
 1967  e  eternizou  a  Dona  Benta  do  Sítio  do  Pica  Pau  Amarelo  em  1977,  seu  avó  Cândido  Nazareth, 
 também ator, foi um dos responsáveis pela criação do retiro Casa dos Artistas . 

 8  Em  11  de  maio  de  1969,  o  Jornal  o  Globo  noticia  o  incêndio  da  Favela  do  Pinto,  além  de  trazer  imagens 
 sobre  as  moradias  e  depoimentos  de  moradores.  Ver 
 https://acervo.oglobo.globo.com/incoming/favelas-incendios-remocao-no-rio-21650350 
 Acesso em 18 de setembro de 2021 
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 apenas  olhou  para  mim,  balbuciou  algo  que  não  me  lembro,  abriu  sua  bolsa  e  me  deu 

 um  chocolate;  só  muitos  anos  mais  tarde,  descobri  que  era  artista,  ao  reconhecê-la  na 

 televisão,  com  sua  personagem  Dona  Benta.  Mas  essa  passagem  repentina  ficou  viva  na 

 minha memória afetiva. 

 Sou  de  uma  família  pequena,  na  época  chegaram  a  Bento  Cardoso,  meu  pai,  mãe 

 e  irmã,  cinco  anos  depois  a  família  aumentou  com  mais  uma  irmã.  Minha  mãe  -  Dona 

 Lurdes  referida  acima  -  morava  na  Babilônia  com  os  pais,  mas  depois  que  engravidou 

 da  minha  irmã  mais  velha,  foi  morar  com  o  meu  pai  no  Engenho  da  Rainha,  no  subúrbio 

 carioca,  na  casa  da  avó  paterna,  Dona  Dionísia  de  Jesus  de  Lemos,  era  analfabeta,  o 

 seu  marido  avô  Vinicius  de  Lemos  trabalhava  na  empresa  de  elevadores  Atlas.  A  casa 

 construída  era  pequena,  pois  não  tinham  recursos  para  grandes  obras,  mas  o  terreno  era 

 grande  e  frutífero,  tinha  pés  de  manga,  caju  ,  cana-de-açúcar  entre  outras  frutas.  Apesar 

 dos  quase  25  km  que  separam  o  morro  da  Babilônia  no  Leme,  do  subúrbio  do  Engenho 

 da  Rainha,  no  passado  essa  viagem  levava  quase  duas  horas.  Mais  tarde,  eles  foram 

 morar  numa  casa  de  cômodos  em  Laranjeiras  e  posteriormente  voltaram  para  o  morro 

 da  Babilônia.  Meu  avô  materno  e  toda  a  família  morava  no  morro  ou  em  casa  de 

 cômodos.  Muito  mais  tarde,  soubemos  que  a  parte  do  morro  no  qual  o  meu  avô  morava 

 iria  ser  removida,  mas  o  custo  para  o  financiamento  em  razão  da  idade  era  quase  o 

 dobro.  Como  ele  era  viúvo  e  tinha  começado  um  novo  relacionamento  com  uma 

 senhora  que  morava  no  morro  do  Chapéu  Mangueira,  decidiu  residir  naquela  favela. 

 Anos  mais  tarde,  conseguiu  comprar  um  terreno  em  São  Gonçalo,  onde  viveu  até  o  seu 

 falecimento.  Sua  trajetória  de  moradia  foi  marcada,  portanto,  pela  remoção,  já  que  ele 

 morava  numa  parte  da  favela  da  Babilônia,  que  seria  removida,  o  que  de  fato  aconteceu. 

 Sendo  que  hoje  essa  região  continua  vazia  de  mata.  Na  parte  de  baixo,  na  Av.  Princesa 

 Isabel,  foi  construído  um  condomínio  e  em  1979  o  Teatro  Princesa  Isabel  ,  hoje  fechado 

 em  razão  de  um  incêndio.  Essas  são  as  mais  substanciais  intervenções  feitas  no  local 

 após  as  remoções,  mesmo  assim,  só  foram  feitas  obras  na  região  do  asfalto,  no  morro 

 propriamente dito, nada foi construído. 

 Os  moradores  do  Chapéu  Mangueira  não  sofreram  remoção,  ao  menos  em  sua 

 totalidade.  Os  moradores  permaneceram  lá,  dentre  eles  uma  das  mais  ilustres,  a 

 Deputada  Federal  Benedita  da  Silva.  Minha  mãe,  Dona  Lourdes,  lembra-se  dela  na 
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 comunidade  do  Chapéu  Mangueira  até  hoje.  Diferentemente  dos  moradores  do  Chapéu 

 da  Mangueira,  meus  parentes  que  viveram  na  favela  da  Santa  Marta,  em  Botafogo, 

 tiveram  que  se  retirar  do  morro.  Tia  Creuza,  paterna  e  primos  que  moravam  lá  foram 

 transferidos  para  o  conjunto  Habitacional  A  Cruzada  São  Sebastião,  localizado  na  Zona 

 Sul,  Leblon  ,  criado  no  final  dos  anos  de  1950.  Essa  parte  da  minha  família,  passou  a 

 morar  lá  na  primeira  metade  dos  anos  70,  os  primos  residem  até  hoje.  Houve  também 

 tio  meu  que  saiu  da  Babilônia  e  foi  morar  em  Oswaldo  Cruz.  O  Jorge  de  Lemos  ,  irmão 

 do  meu  pai,  comprou  um  terreno  em  Jacarepaguá.  Uma  tia  morando  em  Engenho  da 

 Rainha, uma família reduzidíssima. 

 Da  Babilônia  à  Bento  Cardoso,  esse  foi  o  destino  da  nossa  família  nuclear  -  pai, 

 mãe,  eu  e  uma  irmã..  Lembro  de  poucos  moradores  da  antiga  comunidade  da  Babilônia, 

 sei  que  no  meu  prédio  tinha  apenas  dois  moradores.  A  grande  parte  dos  moradores  que 

 foi  morar  no  Conjunto  Residencial  da  Bento  Cardoso  vieram  do  Parque  Proletário  da 

 Gávea  e  Praia  do  Pinto,  ou  seja,  não  faziam  parte  da  rede  de  familiares,  de  vizinhança  e 

 sociabilidade  que  nós  tínhamos  construído  na  Babilônia.  Essa  foi  a  principal  razão  do 

 porque  foi  tão  traumático  para  nossa  família  essa  dispersão  e  esfacelamento  de  laços 

 que o deslocamento territorial forçado nos legou. 

 Na  verdade,  houve  uma  grande  pulverização  dos  moradores  após  a  remoção  dos 

 habitantes  da  favela  da  Babilônia.  Cordovil,  Jacarepaguá,  Bangu  ,  Vila  Kennedy  ,  Penha 

 entre  outros  ,  esses  são  alguns  dos  destinos  que  foram  criados  os  conjuntos 

 habitacionais  para  receber  esses  moradores  e  famílias  que  sofreram  remoções.  Os  laços 

 de  vizinhas  foram  rompidos  e  um  novo  ciclo  de  relações  passou  a  ser  estabelecido. 

 Meus  pais  e  seus  filhos  fomos  a  única  família  que  foi  removida  da  Babilônia  para  o 

 Conjunto  habitacional  Bento  Cardoso.  É  fundamental  entender  o  contexto,  muitas 

 famílias  só  conheceram  o  local  posterior  à  chegada,  além  das  telecomunicações  ser 

 precária  e  incipiente,  então  tinha  uma  dificuldade  latente  de  achar  os  antigos  vizinhos,  e 

 mesmo parentes, pois os locais eram novos e de desconhecimento dos novos moradores. 

 Meu  pai  era  eletricista  da  antiga  Rede  Ferroviária  Federal  e  chegou  na  Penha 

 com  37  anos,  e  minha  mãe,  trabalhadora  do  lar,  chegou  com  32  anos.  Minha  irmã  e  eu, 

 em  idade  escolar,  chegamos  com  9  e  6  anos,  respectivamente.  Minha  irmã  já 
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 frequentava  a  escola.  Ela  teve  passagem  em  duas  escolas,  uma  em  Botafogo  na  Princesa 

 Isabel  e  a  outra  na  própria  comunidade  da  Babilônia.  Cresci  e  vivi  ali  na  Bento 

 Cardoso.  É  através  do  futebol  na  minha  adolescência,  que  sempre  foi  um  instrumento  de 

 interação  social,  frequentei  outros  territórios  similares,  a  exemplo  dos  conjuntos 

 habitacionais: Cidade Alta, Guaporé, Crato, comunidades da Vila Cruzeiro. 

 Com  esse  trânsito  em  locais  semelhantes  aos  que  morava,  percebi  que  a  Bento 

 Cardoso  tinha  algumas  especificidades  e  que  se  diferenciava  de  alguns  conjuntos 

 construídos  pela  Companhia  de  Habitação  do  Estado  (COHAB)  para  o  mesmo  fim. 

 Como  já  expressei  acima,  Bento  Cardoso  é  um  conjunto  residencial  pequeno,  em 

 relação  aos  demais.  Sua  área  de  construção  é  compacta  e  sua  geografia  não  permitiu  um 

 crescimento  horizontal  e  desordenado.  O  espaço  é  limitado  pela  presença  de  pequenas 

 moradias  de  prédios,  vinculados  às  categorias  profissionais  (exemplo  dos  funcionários 

 da  antiga  estatal  Light),  juntamente  com  uma  linha  férrea,  e  em  outra  extremidade  a  rua 

 principal,  Bento  Cardoso  ,  ou  seja,  não  houve  uma  expansão  daquela  comunidade, 10

 como por exemplo, Cidade Alta (Cordovil) e Cidade de Deus (Jacarepaguá). 

 10  abaixo , foto 2 . Aérea do Conjunto Habitacional da Bento Cardoso , e seus 14 prédios e sua limitação 
 espacial , a frente a rua principal com acesso a bairros com Brás de Pina, Parada de Lucas, Vigário geral  e 
 outro município como Caxias e nos fundos outros empreendimentos já existentes e um lInha férrea . 
 Dentro do complexo existem duas escolas públicas : Brant Horta e Augusto Mo�a. 
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 Foto 2 

 Seção 2 –Memória, experiência e remoções no Rio de Janeiro: família e escola 

 Silenciou..Silenciou...Silenciou 

 Dia 10 de julho ingrato , eu pensei que era boato e o boato era real 

 Desce um jipe na ladeira ..pega Adma de Oliveira.. 

 Que faleceu no hospital 

 Te ofereço esses versos como uma amiga inseparável com destino tão cruel 

 Tu partistes é verdade , mas continua viva sempre viva dentro dos nossos corações , 

 Silenciou o morro todo silenciou . 11

 Pelo  já  exposto  anteriormente,  a  história  das  remoções  no  Rio  de  Janeiro  se 

 confunde  com  a  minha  própria  vida.  Por  isso,  não  seria  possível  contar  a  experiência 

 das  remoções  da  Zona  Sul  da  cidade  carioca,  sem  voltar  às  memórias  da  minha  família  e 

 11  Trata-se do Samba do Bloco Barriga, música que fizeram  há mais de 60 anos para homenagear Adma 
 Oliveira , que foi atropelada por um jipe do exército na Babilônia foi amiga de Maria de Lourdes, que 
 lembra até hoje da música 
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 das  minhas  próprias.  A  minha  trajetória  começou  com  a  história  que  minha  mãe  conta 

 da  minha  avó  paterna,  Dona  Elizabeth  Patrocínio,  que  veio  da  Bahia,  Salvador  com 12

 12  anos,  para  trabalhar  em  Copacabana  como  babá,  para  cuidar  dos  filhos  de  Dona 

 Noêmia  Figueiredo.  Mesmo  depois  do  nascimento  da  minha  mãe,  ela  continuou 

 morando  na  casa  da  patroa  pois  o  meu  avô  materno,  Mario  de  Jesus,  demorou  a 

 constituir  uma  residência  para  ele  morar  com  minha  avó  e  sua  filha,  Maria  de  Lourdes, 

 minha  mãe,  que  passou  a  maior  parte  da  infância  na  casa  da  sua  avó  paterna,  Dionisia  de 

 Jesus  de  Lemos,  no  Engenho  da  Rainha  e  parte  do  tempo  na  casa  da  patroa  da  mãe,  que 

 se  tornou  madrinha  dela.  Minha  avó,  com  12  anos  de  idade,  não  foi  alfabetizada  nem 

 em  Salvador  e  nem  no  Rio  de  Janeiro  quando  chegou.  Enfim,  quando  o  meu  avô 

 materno  montou  uma  casa  na  Babilônia,  minha  mãe  já  era  adolescente.  Ele  era  pintor 

 de  parede,  profissão  que  lhe  garantia  a  sobrevivência.  Ele  era  torcedor  do  Botafogo  e 

 uma  grande  queda  pelas  bebidas  e  foi  assim  até  se  converter  à  religião  pentecostal  da 

 Assembleia  de  Deus.  Pouco  tempo  depois  Dona  Maria  Elizabeth  Patrocínio  de  Jesus  de 

 Lemos  faleceu.  Saímos  de  lá  no  ano  de  1970,  depois  da  Copa,  lembro  bem  do  time 

 campeão  da  Copa  do  Mundo  de  futebol,  passar  no  carro  de  bombeiros  na  Av.  Princesa 

 Isabel.  Com  a  remoção,  fomos  em  para  a  Penha,  que  fica  a  uns  28  Km  de  onde 

 morávamos.  A  minha  mãe  e  a  irmã,  que  nasceu  em  1975,  ainda  são  residentes  na  Bento 

 Cardoso.  É  notória  a  percepção,  através  de  idas  e  vindas  de  gerações  de  moradores,  da 

 permanência  de  alguns  e  os,  que  vão  apropriando  da  residência  de  familiares  em  virtude 

 de  óbitos  dos  proprietários  primeiros  (  oriundos  das  remoções  que  adquiriram  imóveis 

 logo depois), que a remoção das favelas não veio acompanhada de uma plena cidadania. 

 2.1 A Escola: Ascensão Social ou  Reprodução das Desigualdades  ? 

 Fui  bolsista  na  minha  primeira  escola,  o  Colégio  Nossa  Senhora  do  Brasil,  que 

 ficava  próximo  a  minha  residência.  Tinha  instalações  modestas,  mas  uma  quadra  e  uma 

 pequena  piscina.  O  proprietário  era  o  Deputado  Federal,  pela  ARENA,  Rossini  Lopes 

 da  Fonte.  Na  ocasião,  meu  pai  era  eletricista  da  Rede  Ferroviária  Federal.  Havia  um 

 12  Minha  mãe,  Dona  Maria  de  Lourdes  relata  que  a  mãe  dela  perdeu  a  mãe  muito  cedo  ,  e  ficava  junto 
 com  a  tia,  no  trabalho  da  mesma  num  hotel  em  Salvador,  pois  não  tinha  ninguém  para  ficar  com  a  então 
 criança.  Neste  Hotel  ela  conheceu  Dona  Moema  e  seus  filhos  pequenos,  João  Ângelo  Figueiredo  (Zezinho 
 )  e  Maria  do  Carmo  Figueiredo(  Mozinha)  ,  como  a  minha  avó  materna  brincava  e  se  deu  muito  bem  com 
 as  crianças,  Dona  Moema  “trouxe”  minha  avó  para  ser  babá  no  Rio.  João  Angelo  Figueiredo  é  meu 
 padrinho de batismo. 
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 bom  contingente  de  alunos  bolsistas  de  outras  comunidades  na  Penha,  como  da  Vila 

 Cruzeiro  (Penha),  mas  lembro  de  pouquíssimos  alunos  que  estudavam  no  colégio  e 

 residiam no conjunto habitacional da Bento Cardoso. 

 A  grande  maioria  dos  meus  colegas  estudava  em  dois  colégios  públicos  bem 

 próximos  à  Bento  Cardoso,  são  eles:  o  Colégio  Estadual  Brant  Horta  e  o  Municipal 

 (hoje  Estadual)  Augusto  Motta,  ambos  com  estruturas  pequenas  e  modestas.  Como 

 estudei  em  escola  particular,  foi  nessa  etapa  de  minha  socialização  que  “fui 

 apresentado”  ao  estigma  de  ser  negro,  discriminado  e  de  pertencer  a  uma  classe 

 econômica  diferente  dos  alunos  presentes.  O  Conjunto  era  retratado  por  meus  colegas 

 de  escola  e  pela  vizinhança  como  “Pombal”  nos  anos  70.  O  estigma  era  gigantesco  para 

 os  moradores,  por  anos  desci  em  pontos  de  ônibus  distantes  “apenas”  para  que  pessoas 

 não  me  vissem  entrar  naqueles  prédios.  Essa  vivência  de  discriminação  e  preconceitos 

 são em parte explicados pela formulação de Goffman: 

 “Construímos  uma  teoria  do  estigma  ,  uma  ideologia  para 

 explicar  a  sua  inferioridade  e  dar  conta  do  perigo  que  ela 

 representa,  racionalizando  algumas  vezes  uma  animosidade 

 baseada  em  outras  diferenças,  tais  como  classe  social”. 

 (GOFFMAN, 2013, p. 15) 

 Porém,  não  apenas  classe  social,  mas,  neste  caso,  o  estigma  está  também 

 diretamente  relacionado  ao  fato  de  ser  negro  num  colégio  particular,  conforme 

 explicações  de  Gonzalez  (2020),  influenciada  por  Frantz  Fanon,  mostra  a  dimensão  da 

 inferiorização  e  subjulgação  da  população  negra  no  Brasil,  independentemente  da  classe 

 social. 

 No  meu  caso  específico,  vivenciei  um  dos  períodos  mais  nefastos  da  sociedade 

 brasileira  e  do  ensino  no  Brasil,  tanto  nos  anos  iniciais  do  ensino  fundamental  ,  como 

 nos  anos  finais  do  regime  ditatorial,  quando  eu  estudava  Educação,  Moral  e  Cívica  e 

 O.S.P.B  (Organização  Social  e  Política  Brasileira)  no  Ensino  Médio.  Eram  disciplinas 

 atreladas  a  um  currículo  hegemônico  e  ideológico,  em  consonância  com  o  Regime 

 Militar.  Nas  relações  etnorraciais,  os  conflitos  raciais,  preconceito  ou  discriminação 
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 eram  velado,  ou  tratados  dentro  da  ótica  negacionista,  pois,  afinal,  não  era  um  país  da 

 ideologia da democracia racial? 

 Mensurar  o  quanto  ter  realizado  todo  o  ciclo  básico  em  escola  particular,  ora 

 bolsista,  ora  em  outro  momento,  estagiando  e  financiando  o  próprio  estudo,  contribuiu 

 para  minha  trajetória  educacional  e  profissional.  Isso  me  diferenciava  da  maioria  dos 

 outros  moradores  que  ficaram  nas  escolas  públicas.  Na  escola  em  que  estudei  consegui 

 novas  interações,  novas  amizades,  novos  atores  ,  diferentemente  da  realidade  do  meu 

 cotidiano  na  Bento  Cardoso.  Na  socialização  escolar  pude  ter  outras  percepções,  que  a 

 comunidade  não me proporcionava. 

 Como  já  dito  anteriormente,  meu  pai  era  eletricista  da  Rede  Ferroviária  Federal, 

 tinha  Ensino  Médio,  era  inteligente,  conservador,  patriarcal,  um  homem  muito  sério, 

 que  morreu  cedo,  aos  48  anos,  vítima  de  um  acidente  vascular  cerebral  (  um  derrame 

 como  se  diz  popularmente).  A  minha  mãe,  trabalhadora  do  lar,  cuidava  da  família,  da 

 educação  dos  filhos  e  dos  valores  necessários  a  serem  transmitidos  aos  seus 

 descendentes.  Ela  cursou  apenas  até  o  antigo  primário.  Ou  seja,  em  termos  atuais, 

 realizou  o  ensino  fundamental  I.  Os  livros  eram  escassos  na  minha  casa,  mas  meu  pai 

 tinha  compulsão  por  leitura  de  jornais  e  investiu  muito  nos  meus  estudos.  Nos  dias  de 

 folga,  ele  estava  lendo  jornais  ou  vendo  jornais  televisivos,  ou  fazia  “biscante’,  pois 

 trabalha  em  regime  de  plantão  na  Rede,  o  que  permitia  continuar  na  Zona  sul,  pois  tinha 

 uma  freguesia  lá,  pois  entrou  na  Rede  Ferroviária  ainda  muito  novo  e  o  fato  dele  ter 

 morado  na  Babilônia,  garantiram  que  ele  criasse  e  mantivesse  vínculos  profissionais  na 

 Zona  Sul  da  cidade.  Por  sua  vez,  a  realidade  à  minha  volta,  marcada  pela  acesso  direto 

 à  rua,  a  crescente  violência,  o  aumento  do  crime,  as  limitações  econômicas  de  todas  as 

 espécies  em  nosso  dia  a  dia,  tudo  isso  eram  elementos  coercitivos  para  eu  sempre  buscar 

 os  estudos  acreditando  que  eles  seriam  uma  tábua  de  salvação.  Conforme  salienta 

 Bourdieu, ao se referir ao papel da educação e sua relação com as classes sociais: 

 “É  provavelmente  por  um  efeito  de  inércia  cultural  que  continuamos  , 
 tomando  o  sistema  escolar  com  um  fato  de  mobilidade  social  , 
 segundo  a  origem  da  escola  libertadora  ,  quando  ao  contrário,  tudo 
 tende  a  mostra  que  ele  é  um  dos  fatores  mais  eficazes  de  conservação 
 social  pois  ele  fornece  a  aparência  de  legitimidade  às  desigualdades 
 sociais  ,  e  sanciona  a  herança  cultural  e  o  dom  social  tratado  como 
 dom natural” ( BOURDIEU, 2015, p. 45). 
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 A  realidade  social  vista  por  Bourdieu  na  França  mais  ou  menos  na  mesma  época 

 em  que  eu  frequentava  as  escolas  brasileiras,  mostra  dois  aspectos  importantes  comuns 

 nos  dois  países:  a  educação  como  fator  de  expectativa  de  mobilidade  social  e, 

 contraditoriamente,  as  persistentes,  históricas  e  duradouras  desigualdades  de  classe. 

 Conforme  Arroyo  mostra  em  sua  pesquisa:  “(...)  aproximar  a  escola  dos  pobres  não  os 

 torna  menos  pobres.  A  ênfase  na  educação  como  remédio-arma  nos  tem  levado  a  saber 

 mais  sobre  os  índices  de  pobreza.  A  persistência  da  pobreza  nos  obriga  a  inverter  a 

 relação  educação-pobreza  para  pobreza-educação.  O  referente  principal  tem  que  ser  os 

 sujeitos  vitimados  pela  pobreza.  A  pergunta  fundamental  que  temos  que  colocar  é  : 

 quem  são  esses  sujeitos  ?”(ARROYO,  2017,  p.147).  A  resposta  para  a  pergunta  é:  no 

 caso  brasileiro,  a  dimensão  racial  é  elemento  intensificador  das  desigualdades  de  classes 

 sociais  no  Brasil,  isso  significa  que  esses  sujeitos  são  pessoas  negras  e  pobres;  pobres  e 

 negras. 

 Escolas  deterioradas,  crimes,  baixa  escolaridade,  uma  juventude  sem 

 perspectiva,  muita  violência,  o  estigma,  o  racismo,  a  Ditadura  Militar,  a  ausência  do 

 Estado  Democrático  de  Direito,  essa  era  nossa  realidade  na  primeira  metade  da  década 

 de  70  .  Tudo  isso  era  o  cotidiano  que  cerca  a  mim,  minha  família  e  toda  a  minha 

 vizinhança.  No  anos  80,  emerge  o  tráfico  de  drogas,  e  falar  que  se  morava  na  Bento 

 Cardoso  poderia  atentar  contra  a  própria  vida.  Um  mercado  de  trabalho  super  restrito 

 para  jovens  sem  qualificação  e  “sem  boa  aparência  “,  instabilidade  social  e  uma 

 hiperinflação  durante  a  transição  da  Ditadura  Militar  e  durante  o  governo  civil,  sem 

 eleições diretas, de José Sarney. 

 Através  da  experiência  vivida  e  muitos  relatos  dos  que  viveram  comigo  nesses 

 territórios,  com  raríssimas  exceções,  acredito  ser  a  Bento  Cardoso  a  exceção  que 

 comprova  a  regra.  Desde  que  teve  início  nos  anos  80  ,  esses  territórios  que  tinham  por 

 função  dar  uma  nova  oportunidade  de  dignidade,  para  aqueles  que  não  possuem  , 

 tornam-se,  cada  vez  mais  ,  espaços  cerceados  de  violências,  espaços  bélicos  ,  hoje  mais 

 do  que  nunca  com  anuência  de  agentes  públicos,  ceifando  vidas  presentes  e  futuras: 

 Vila  Kennedy,  Vila  Aliança  ,  Guaporé  ,  Cidade  Alta  ,  Quitungo  ,  Cidade  de  Deus  ,  para 

 ficar  apenas  nos  espaços  mais  conhecidos  ,  todos  oriundos  das  remoções  estão  por  conta 

 própria  ou  contando  ainda  com  alguns  membros  da  sociedade  civil  e  lideranças 
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 comunitárias  numa  luta  sem  fim  e  incessante  contra  as  violências  que  perfazem  seus 

 territórios. 

 Foto  3.  Bloco  3  ,  antigo  12,  na  Bento  Cardoso,  residência  da  Dona  Lourdes.  Foto  : 

 Marcelo Pignone morador dos conjuntos da Light.Set./21. 

 CONCLUSÃO: 

 O  presente  artigo  teve  como  objetivo  analisar  as  transformações  vivenciadas  por 

 moradores  do  conjunto  habitacional  da  Bento  Cardoso,  localizado  na  Penha  Circular, 

 Rio  de  Janeiro;  oriundos  das  remoções  compulsórias,  corridas  em  1969,  como  parte  de 

 um  projeto  de  retirada  de  comunidades  em  áreas  com  uma  expressiva  valorização 

 imobiliária.  Moradores  das  favelas  da  zona  sul  da  cidade  do  Rio,  Babilônia  (Leme); 

 Praia  do  Pinto  (Leblon)  e  Parque  Proletário  da  Gávea  (Gávea).  A  pesquisa  analisa  os 

 efeitos  destas  remoções,  na  qual  passaram  os  moradores  do  conjunto  habitacional  Bento 

 Cardoso,  as  rupturas  por  essa  transferência  unilateral;  o  quanto  isso  afetou  a  trajetória 
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 dos  moradores,  seus  projetos  de  vida  e  escolar,  que  em  última  instância  refletiu  ou  não, 

 no processo de mobilidade social dos moradores. 

 Com  isso,  busquei  compreender  pela  ótica  dos  moradores,  transferidos 

 compulsoriamente,  os  benefícios  e  malefícios  deste  despejo,  os  hiatos  forçados,  a 

 adaptação,  os  novos  vizinhos  e  vizinhança,  a  velha  e  nova  escola,  as  oportunidades 

 perdidas  e  /ou  criadas  e  o  estigma  de  novos  favelados.  As  remoções  foram  feitas 

 obedecendo  a  lógica  do  capitalismo  excludente  ,  favorecendo  o  capital  e  uma  política 

 externa  e  a  separação  efetiva  entre  a  casa  grande  e  a  senzala,  entre  os  moradores  pobres 

 e  negros  da  zona  sul,  e  os  moradores  brancos  e  ricos  e  de  classes  médias  desta  zona 

 supervalorizada da cidade do Rio de Janeiro . 
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 Foto 4 : Foto de Adma  Oliveira  .  Acervo pessoal de  Maria de Lourdes. 13

 13  “  A  querida  colega  Lourdes,  como  prova  de  sinceridade  ,  uma  recordação  de  quem  muito  estima,  Adma” 
 28/02/1954  -  Dizeres  do  verso  da  foto  que  Adma  Oliveira  que  foi  atropela  por  um  jipe  do  Exército,  e 
 tema de Samba do Bloco Barriga , do Morro São João em Copacabana. 
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