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Resumo 
 

Esse ensaio tem por objetivo compreender os modos de habitar a cidade, a 

partir de um estudo etnográfico junto a uma “invasão” urbana identificada de 

forma fictícia como Vila Santa Maria, localizada num bairro na Zona Norte da 

cidade de Pelotas1. A escrita visa uma reflexão a cerca desse lugar que é 

marcado e delimitado por um processo complexo segregação socioespacial 

que implica dimensões econômicas, políticas, sociais, culturais, étnicas. E, com 

o tratamento teórico necessário para não construí-lo de forma essencializada e 

estereotipada, para tanto foi necessário situar a Vila Santa Maria em um 

contexto específico, mostrando toda a precariedade, mobilidade, contradição e 

ambiguidade presente na produção do espaço. Nesse sentido, se buscou 

modos de habitar como uma categoria teórica central para analisar os 

movimentos cotidianos de se fazer cidade. A categoria modos de habitar 

também se propõe a questionar as concepções estáticas, fixas e identitárias, 

que convergem sobre a definição de habitar, articulando os conceitos de 

território, territorialidade, lugar, espaço, entre-lugar, fronteira.  

Palavras- chave: modos de habitar; entre-lugares; fronteiras. 

 

 
 
 
																																																													
1	.	Neste	texto	o	nome	de	lugares	e	de	pessoas	é	fictício.	



	 	 2	

Contextualizando o campo de pesquisa 
 

O presente estudo se propõe a refletir sobre os modos de habitar na Vila 

Santa Maria, uma “invasão” urbana, composta por 48 unidades domiciliares, 

localizada em um bairro na Zona Norte da cidade de Pelotas. Trata-se de uma 

local próximo a uma grande avenida e a duas outras ruas de maior fluxo no 

bairro, mas que restringe seu acesso a três entradas para a vila. Acredita-se 

que a “invasão” tenha aproximadamente 20 anos. Esse tempo é variável, entre 

12 a 20 anos e se instaura através das narrativas dos habitantes e dos 

moradores vizinhos da vila. Talvez essa variação esteja relacionada com as 

diferentes percepções sobre o tempo que se entrelaçam com as trajetórias dos 

habitantes e de como essa memória é organizada nas formas de produção do 

espaço. 

De acordo com o zoneamento urbano, a vila está localizada em uma 

área considerada irregular. Não houve um movimento por parte do poder 

público no reconhecimento da área para fins de interesse social, 

impossibilitando a abertura de um processo de regularização fundiária. Parte 

da área pertence à viação férrea, outra, pertencia a uma escola vinculada a 

Igreja Católica. Passados os primeiros anos de ocupação a escola entrou um 

pedido judicial de reintegração de posse, ganhando na justiça o direito de 

reaver a área ocupada. Mas no ano de 2006, a escola desiste da reintegração 

e faz um documento cedendo a área para o município para fins de 

regularização fundiária, mas esse processo não se efetivou até os dias atuais.  

A fraca presença do Estado mediante políticas públicas é identificada 

pela precariedade do lugar no que se refere ao acesso a infraestrutura urbana 

como ausência de saneamento básico: tratamento de esgoto, recolhimento de 

lixo, alagamentos e medidas de contenção de encostas, já que a área é 

cortada por um córrego urbano e muitas moradias se localizam as margens 

desse córrego. Também há problemas relacionados a violência urbana ligada a 

crimes e ao tráfico de drogas.  O Serviço de Saneamento de Pelotas efetivou 

as ligações de água no ano de 2006, mas as ligações de luz ainda não foram 

feitas. De acordo com os habitantes, a CEEE (Companhia de Energia Elétrica 

do Estado) só pode colocar os postes mediante termo de cedência ou de posse 
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fornecido pela prefeitura municipal. Em uma roda de conversa em frente à casa 

de uma família de moradores esse processo é narrado: 

 

Aqui é como um terreno assim, de posseiro, como aqui 
atrás da faculdade, eles invadiram e tomaram  conta, vão 
formando e vão deixando e não tem dono, aí a prefeitura 
vem com o tempo aí da à rescisão de posse para a pessoa. 
Só que aqui foi diferente, o colégio cedeu aqui, deu a 
papelada tudo para a prefeitura e a prefeitura nunca 
regularizou. Mas eu vou te dizer uma coisa! bem sincera 
para ti! O problema aqui são as pessoas, tem muita gente 
boa, mas tem muita gente ruim. Por incrível que pareça nós 
temos água encanada, mas se tu olhar para todos, o único 
que paga água é nós. Nós fomos umas quantas vez na 
prefeitura e na CEEE, o que a CEEE falou? Vocês são 
gente boa, mas como a CEEE vai notar tudo abaixo aqui e 
botar poste aqui dentro ali? porque a luz aqui é gato, aí 
bota poste aqui fica mais fácil de fazer “gato”. Tu pode 
calcular assim: aquele loteamento novo que saiu ali saiu 
primeiro esse aqui. Depois daí um tempo que surgiu esse 
ali, lá eles regularizaram bem direitinho, aqui atrás também. 
Mas que só que para mexer aqui tem que limpar, aqui 
mesmo, daqui para outros lugares. Aqui é considerado só 
bandido que mora aqui,  a maioria é tudo drogado. É uma 
rafuagem aqui dentro. O que acontece? Antes tinha 
pessoas direita aqui dentro e aí começou a vir umas 
pessoas e agora é isso aí.  Nós mesmo, estamo para sair 
daqui, aqui não é lugar, porque onde a gente morava na 
época, pagava água e luz direitinho e aqui também é um 
lugar perigoso porque de vez enquanto dá tiroteio aqui 
dentro (João) 
 

A narrativa de João nos fez refletir sobre muitas questões. Como se 

estabelece essa fronteira ente nós e os outros? Como se produz o lugar? É 

possível pensar a Santa Maria em uma perspectiva de comunidade? Sua fala, 

ao mesmo tempo em que reivindica a regularização, parece tentar justificar a 

ausência de uma intervenção do Estado por conta da falta de compromisso 

legal dos moradores com relação ao pagamento das tarifas de água e luz. Essa 

ilegalidade também é colocada pelas atitudes cotidianas como os “gatos” de luz 

(ligações irregulares de energia elétrica) e ao comportamento dos moradores 

quanto ao uso e ao varejo de drogas, que torna o lugar perigoso. Mas durante 

a conversa com João, ele não se esquece do sobrinho morto por vingança, em 

função das relações que com o tráfico de drogas. Não hesitou em lamentar as 



	 	 4	

mortes prematuras, dos conselhos dados à “gurizada” (pessoas jovens) e 

também se lembrou da passagem pela prisão de outro sobrinho e do cunhado.  

Todas essas coisas fazem parte do cotidiano e constituem as múltiplas formas 

de João se relacionar com o lugar. Nesse momento a distância entre “eles” e 

“nós”, não se coloca de forma tão clara assim, não sendo possível pensar em 

termos dicotômicos, mas relacionais, contextos e situações, por movimentos de 

aproximações e distanciamentos. Os crimes e o tráfico de drogas estão 

presentes na vida cotidiana dos habitantes, em diferentes graus e são 

elementos de produção do espaço e das relações sociais. João também me fez 

refletir sobre o tempo, quando coloca um passado habitado por “nós” e um 

tempo presente habitado por “eles”. Na sua fala parece haver um tempo 

cortado que demarca o lugar, mas à medida que “nós” e “eles” se conectam em 

função de situações, contextos, relações sociais de vizinhança e de 

parentesco, o lugar se abre para uma temporalidade onde o passado não é um 

tempo superado, mas atualiza e significa o presente, um tempo aberto em 

processo.  

Rapidamente abandonamos a perspectiva de lugar para pensar os 

modos de habitar a Santa Maria, porque receamos cair nas armadilhas dos 

essencialismos presentes nas concepções em torno do conceito de 

comunidade, que apaga todas as tensões, conflitos, contradições, 

antagonismos, presentes nos modos de habitar. A narrativa de João e as 

observações mostraram uma gama de situações, possibilidades, na reflexão 

acerca dos modos de habitar como uma realidade plural, resinificando o lugar 

como práxis, criatividade, construção cultural, conhecimentos locais e 

corporificados. Aqui optamos por uma aproximação com Bhabha (2010) que 

nos traz a noção de entre-lugares, como práticas, margens vivas, espaços em 

construção. Dialogamos também com Certeau (2003) quando pensa o “espaço 

como um lugar praticado”. A percepção dos entre-lugares contrapõe os 

essencialismos, porque são espaços de fronteira e podem ser pensados 

enquanto espaços de contestação política e de múltiplas estratégias de 

sobrevivência. Ao articular o conceito de comunidade rompendo com ideia de 

homogeneidade, identidade, linearidade, Bhabha (2010) fala de uma 

“solidariedade afiliativa”, para pensar comunidade como uma “leitura 
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minoritária”, inserindo o elemento da subversão que pode perturbar uma ordem 

estabelecida:  

Esta leitura, “minoritária” é construída sobre a presença 
ocluída, parcial da ideia de comunidade que ronda ou 
duplica o conceito de sociedade civil, levando uma “vida 
subterrânea, potencialmente subversiva no seu interior”. 
[...] A comunidade perturba a grande narrativa globalizada 
do capital, desloca a ênfase dada à produção na 
coletividade “de classe” e rompe com a homogeneidade da 
comunidade imaginada da nação. (Bhabha, 2010 p. 119). 

 
Essas experiências minoritárias, esse espaço da contestação, os entre-

lugares, podem ser estabelecidos de forma consensual ou conflituosa. A 

narrativa do José mostra o antagonismo, conflito, que constitui esse entre-

lugar, na mesma medida que coloca as fronteiras, estabelecidas pela 

necessidade da diferenciação entre “nós” e “eles”. Conforme Barth (2000) a 

fronteira não é territorial, é social; ela permite pensar a diferença, o processo 

de diferenciação. As fronteiras são sobrepostas e fluidas, onde os conflitos não 

desaparecem nem os traços diacríticos da cultura, mas são condições da 

própria cultura. Nesse sentido os movimentos de diferenciação, os 

antagonismos e os conflitos, são elementos constitutivos dos próprios modos 

de habitar a Santa Maria:  

“De que modo se formam sujeitos nos “entre-lugares”, nos 
excedentes das partes” da diferença (geralmente 
expressas como raça/classe/gênero, etc.)? De que modo 
chega a ser formuladas estratégias de representação ou 
aquisição de poder no interior das pretensões concorrentes 
de comunidades em que, apesar de histórias comuns de 
privação e discriminação, o intercâmbio de valores, 
significados e prioridades pode nem sempre ser 
colaborativo e dialógico, podendo ser profundamente 
antagônico, conflituoso e até incomensurável?” (Bhabha, 
2010 pg. 20) 

 
O nome não fictício da vila foi dado pela prefeitura municipal de Pelotas, 

com objetivo de incluí-la nos registros oficiais da relação de áreas urbanas 

ocupadas de forma irregular, mas os habitantes não identificam o lugar por 

essa nomenclatura; referem-se a ele como “vila” e/ou “sem terra”. Quando os 

habitantes utilizam o nome “sem terra” para se referir ao lugar, eles acionam 

uma identidade local que reforça estereótipos produzidos pelos “de fora” e que 

narra a “invasão” como um lugar marginal, onde moram vagabundos, 
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baderneiros, criminosos. Mas também essa identidade é estrategicamente 

acionada frente aos agentes do Estado na contestação por melhoria da 

infraestrutura e nas reivindicações pelo território. Sem dúvida não se pode 

pensar essa identidade de forma substancial, mas sim em termos próximos ao 

conceito de essencialismo estratégico2, que descreve o uso político que se faz 

dessa identidade. Em conversa com Jenifer, ela nos mostra como opera essa 

estratégia de identificação: 

 

O que eu queria fazer nesse lugar era um projeto de 

urbanização onde pudesse conseguir com a prefeitura 

container de lixo, onde a gente pudesse fazer com as 

pessoas aqui da “vila”, um mutirão para limpar a “vila”. E 

outra coisa fazer um projeto para comprar material tipo 

cano para fazer saneamento, arrumar as valetas. Aqui virou 

a fossa do bairro inteiro. Quando chove a água vai toda 

para dentro da “vila”. O primeiro passo que tinha ser 

tomado era prefeitura olhar e lembrar que precisa botar 

gente para arrumar a “vila” e regularizar como fez em outro 

lugar mais novo que aqui. Eles entram, até mandam gente 

para cá, mas o papel da prefeitura mesmo, do Eduardo 

Leite, que é de arrumar aqui, nada. Primeiro foi o Fetter, 

depois o Marroni, depois Eduardo, sei lá mais quem, e 

nada, continua sempre do mesmo jeito. Eu já pensei em 

chamar a RBS e mostrar o que acontece aqui. Todo o 

mundo aqui no “sem terra”, se interessa em arrumar, todo 

mundo quer que coloque luz. Se alguém não quer, são 

																																																													
2	 ‘’’2Estereótipos essencialistas podem ser e têm sido usados para inferiorizar e privar de direitos, criar 
hierarquias raciais e explorar (...). Ao mesmo tempo, a tipologia essencialista é também usada para 
justificar agendas de melhoria e desenvolvimento, ou mesmo para compensar as injustiças históricas 
perpetradas a indivíduos ou grupos. (...). É possível evitar as armadilhas do determinismo histórico ou da 
imutabilidade estereotipada mesmo usar o essencialismo de forma prudente e conscienciosa. Spivak 
chama o uso tático e intencional da tipologia essencialista de “essencialismo estratégico”: um uso 
estratégico do essencialismo positivista comum interesse político escrupulosamente manifesto. Embora 
não se seja desejável aceitar qualquer noção positivista ou determinista de identidade, ainda assim 
Spivack permite deu uso eventual em um contexto específico e bem definido com objetivos direcionados 
e específicos fica assim justificado postular uma identidade de grupo com traços comuns a fim de 
favorecer seus interesses ao mesmo tempo em que se continua a debater e contestar a hegemonia da 
identidade essencial (Deepika, 2013 p. 670).	
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viciado em droga que não moram aqui, porque os viciado 

de droga que moram aqui, ou algum traficante, também 

quer que arrume, eles também são como a gente quer 

morar bem, porque tem família, tem filho aqui. (Jenifer). 

 

 Diferentemente do João, a narrativa de Jenifer não busca uma 

diferenciação entre “nós” e “eles”, conflitos, antagonismos e contradições não 

aparecem na sua fala. Não porque eles não existam, mas porque a utilização 

de uma identidade local seria uma estratégia de constituir um corpo coletivo 

que pudesse ser reconhecido pelo Estado, através de narrativas 

universalizantes, que incluísse a experiência da população local como algo 

próprio a todos os habitantes da cidade. A fala de Jenifer traz uma percepção 

própria de populações marginais da cidade, que parece saber que as políticas 

públicas apresentam limitações em lidar com a experiência de habitantes que 

não atualizam os preceitos normativos de cidadania. Essa apreensão tem 

dificuldades em reconhecer a multivocalidade e a radicalidade das diferenças 

culturais que constitui o território urbano.  

Ao considerar as implicações econômicas, sociais, culturais e étnica 

para analisar o processo de segregação socioespacial vivenciado pelo os 

habitantes da Santa Maria é interessante vermos como se articulam os 

processos macropolíticos e micropolítcos na formação da Vila Santa Maria. O 

processo de ocupação e formação se deu concomitante a implantação de 

inúmeros empreendimentos imobiliários no entorno, considerando as principais 

ruas e avenidas que fazem fronteira com a vila. Esses investimentos 

imobiliários têm aumentado nos últimos anos pelo crescimento da cidade em 

direção à Zona Norte, impulsionado pelos inúmeros investimentos habitacionais 

e de infraestrutura urbana. Os critérios utilizados para o desenvolvimento dos 

projetos obedecem a circulação do capital nas cidades, fortemente 

movimentado pela especulação imobiliária. Um movimento que produz 

desigualdades, segregação socioespacial de forma a aprisionar em 

determinados espaços, pessoas pobres e grupos marginalizados. 

A circulação do capital na cidade promoveu a segregação 
socioespacial desses grupos, deslocando-os para 
espaços confinados, reproduzindo e reforçando as 
situações de vulnerabilidade e marginalização. Considera-
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se nessa perspectiva, que o poder de mobilidade relativo 
a determinados segmentos sociais resulta no 
aprisionamento espacial dos mais vulneráveis. (Zhouri & 
Oliveira, 2010 p. 456). 

 
Quanto à distribuição desigual dos riscos socioambientais intensificada 

pelos processos de segregação socioespacial, seguimos a reflexão de 

Acselard (2009) de que os riscos ambientais não são democráticos, porque não 

atingem igualmente a todos. É justamente sobre os mais pobres e os grupos 

étnicos que se concentram os maiores impactos socioambientais. Mostrando 

que a interlocução entre classe e raça, esta última, como um indicador mais 

potente, porque era justamente sobre as minorias étnicas que eram 

depositadas os maiores danos ambientais chamado de “racismo ambiental”. A 

falta de acesso dessas minorias pobres e étnicas aos recursos naturais as 

políticas púbicas é resultado de um processo de articulação da força de 

mercado e das práticas discriminatórias das agências governamentais para 

produzir as desigualdades. (Acserlrad, 2009). 

Ao considerar as questões de segregação espacial e política que 

concorre para a produção da situação de marginalidade social e espacial, 

pretendemos também reconhecer que essa condição é vivida de maneira 

propositiva pelos grupos afetados. A condição marginal se expressa em modos 

específicos de atuação que geram vetores de uma territorialidade urbana que 

precisa ser reconhecida.  São o que estamos designando como processos 

micro políticos de formação da vila. Quase que a totalidade dos habitantes da 

Santa Maria eram moradores do bairro, sendo que a formação da vila acontece 

a partir de um deslocamento por dentro do próprio bairro. Habitavam casas 

cedidas, emprestadas, e foram perdendo essas moradias por vários motivos 

como: venda por parte dos proprietários, negociações onde a casa era 

pagamento por serviços (nos casos dos serviços domésticos), brigas de 

família, situações como desabamentos, especificamente nos casos em que as 

casas estavam localizadas em área de desmoronamento. Essa mobilidade 

sociespacial parece ser um elemento importante para definir o que seriam os 

modos de habitar em regiões de fronteira da cidadania. Assim nos fala um 

morador antigo do bairro Santa.  
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 Roberto narra que o loteamento tem cerca de 18 anos e afirma ser ele 

responsável pelo início da movimentação que resultou na instalação dos 

moradores mais antigos. Primeiro fez uma reunião com as famílias, a intenção 

era ajudar o pessoal que não tinha casa, que moravam em casas emprestadas 

e alugadas. Fala sobre a movimentação no sentido de buscar a doação da 

Igreja de parte da área, que houve reuniões com o advogado da Igreja, para 

conseguir a cedência.  Roberto acredita que a Igreja cedeu porque sabia que 

essa área não era própria para ocupação por ser uma área de preservação 

ambiental permanente. Durante a conversa ele diz estar arrependido, porque 

agora tem muito tráfico. Conta que as pessoas que chegarem primeiro não 

estão mais no loteamento, muitas estão morando em outros lugares do bairro. 

Essa fala parece se aproximar da ideia de um lugar que começa com as 

pessoas de bem e depois foi ocupada pelos bandidos, se aproximando da 

narrativa de João. Porém, como é próprio às contradições e ambiguidades que 

constituem as falas sobre o loteamento, Roberto nos fala  de “Guru”, um  

traficante antigo do bairro que iniciou com ele o processo da “invasão”. Diz que 

ele sempre traficou. Narra ter boa relação com o “Guru”, o coloca como uma 

pessoa antiga no local, diz que “Guru” se criou no bairro, sua família é dali e 

tem boas relações pessoais.  

Por outro lado, alguns moradores dizem que os terrenos foram doados e 

depois vendidos pelo “Guru”.  O próprio Roberto fala que o “Guru” gosta de 

levar vantagem em cima dos pobres, que ele se apropriava dos terrenos das 

pessoas que iam embora, que desistiam de morar na vila  e negociava com 

outros interessados. Parece que muitos habitantes tem uma espécie de dívida 

moral com o “Guru” por ele ter facilitado o acesso a Santa Maria. Portanto, 

parece que aqui estamos diante da articulação de forças constitutivas de 

caráter local que seguem uma lógica de autoridade própria, sem desconsiderar 

que essas mesmas forças se constituem também através de sua capacidade 

de se articular entre os espaços do normativo e do costumeiro, do legal e do 

ilegal. 

Em conversa com um moradora, ela narra sobre como eram feitas 

reuniões organizadas por Roberto na casa do “Guru”. Diz que essas reuniões 

tinham a participação de vereadores da cidade que prometiam a regularização 

dos lotes. Otília mostra repudio em falar do Roberto, dizendo que ele é um 
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aproveitador, que recolheu dinheiro dos moradores para fazer uma cooperativa 

habitacional e até os dias de hoje nada foi feito, e o dinheiro nunca foi 

devolvido. Outros moradores dizem que o Roberto organizou a ocupação 

porque tinha intenção de ser vereador, que ele fora candidato na época. 

Quanto ao “Guru”, continua no varejo da droga e estabelece várias relações de 

troca com os moradores da vila. 

 Novamente é importante ressaltar nessas relações micropolíticas as 

ambiguidades e contradições presentes no processo de ocupação e as 

fronteiras estabelecidas entre o legal e o ilegal, lícito e ilícito, moral e imoral. 

Nesse sentido, para compreender o processo mais amplo de segregação 

socioespacial e a lógica da circulação do capital das cidades, é importante 

reconhecer suas conexões com a marginalização espacial de grupos 

específicos. Apreender os modos de habitar a Santa Maria e o sentido da ação 

de seus habitantes, é considerar que o processo de segregação socioespacial 

não acontece de forma homogênea, totalizante e que pode estar descrevendo 

dinâmicas complexas de produção do urbano, para além dos efeitos diretos do 

privilégio do capital sobre os lugares. Como questão frequente nos contextos 

urbanos, a segregação espacial apresenta especificidades que podem ser 

compreendidas a partir da pesquisa etnográfica e de suas possibilidades de 

trazer a complexidade dos fenômenos urbanos através do reconhecimento de 

sua diversidade.  

 

 

O cotidiano na produção dos modos de habitar 
 

“O cotidiano de inventa de mil maneiras 

de caça não autorizada” (Certeau, 

2003) 

 

Os dados etnográficos mostram que durante o período de ocupação não 

houve aumento significativo da área de extensão, isso se deve pelas próprias 

características geográficas que impossibilitam a expansão da área. O que não 

significa que a vila encontra-se estagnada, o que ocorre é uma mudança a 

partir de um movimento dinâmico e circunstancial. São fluxos que estabelecem 
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uma rede complexa de conexões que constituem o território, os fluxos são 

utilizados nesse texto, para pensar a dinâmica econômica e cultural na 

produção dos espaços e das suas fronteiras. Mais quais os elementos que 

estabelecem esses fluxos?  

 O trabalho pode ser pensando como elemento que aciona diferentes 

redes. Os homens trabalham com atividades de carga e descarga de materiais, 

especialmente para as empresas de cimento e gesso. Fazendo trajetos dentro 

e fora da cidade, nas fronteiras do Brasil com o Uruguai. Os homens mais 

velhos que tem contato com as empresas indicam os mais novos para o 

trabalho.  Também fazem “bicos” (trabalho eventual) de pedreiro no próprio 

bairro e no entorno e mesclam essas atividades com o tráfico. Muitos pessoas 

buscam mão de obra dentro da Santa Maria. Os mais jovens recebem ofertas 

de trabalho em supermercados como empacotadores e nos serviços gerais e 

também em áreas rurais para trabalhar nas lavouras, muitas vezes de forma 

precária e ilegal. Em conversa com um menino de 16 anos, ele narra uma 

experiência de trabalho no Uruguai onde ele e mais dois foram trabalhar em 

uma granja de arroz, realizando a tarefa de colocar “veneno” (herbicida) na 

plantação. Ele conta que trabalhava dentro da água, sem nenhum de 

equipamento de proteção e o dinheiro que recebia só dava para comprar 

comida. São esses mesmos meninos que trabalham no varejo da droga e de 

forma “lícita”, são expostos a uma série de violências promovida pela polícia 

como: humilhações, espancamentos, choques. A polícia justifica serem 

medidas de praxe no combate ao tráfico.  

 Essa mobilidade também pode ser entendida quando as mulheres que 

trabalham como empregadas domésticas, vão morar na casa das patroas; nas 

situações que os homens vão trabalhar em obras fora da cidade; nas situações 

de fuga da polícia que coloca a necessidade de “sair um pouco da área” ou, em 

sentido inverso, a vinda de algum morador foragido da polícia na busca 

proteção e de esconderijo. Também nos casos de violência doméstica, onde as 

mulheres provisoriamente buscam outros locais para moradia, acionado redes 

de parentesco e /ou da vizinhança. Há o caso dos adolescentes que buscam 

dar “um tempo da vila”, na tentativa de controlar a dependência pelo uso 

abusivo de crack, e os que retornam de temporadas passadas nas intuições do 

Estado, sejam elas instituições de saúde, instituições para cumprimento de 
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medidas de proteção voltada para de crianças e adolescentes ou em 

instituições prisionais. 

Esse deslocamento dos habitantes apresenta algumas características 

específicas, expressas por trocas que acontecem dentro de círculos de 

amizade entre vizinhos, da parentela e entre grupos envolvidos em ocupações 

distintas (legais e ilegais). Mesmo apresentando uma mobilidade intensa entre 

pessoas da vila, não há uma ampliação descontrolada entre os grupos que a 

habitam. O acesso de novas pessoas ao território passa pelas relações de 

parentesco, vizinhança e trabalho, tanto lícito como ilícito.  Há anos a vila é 

ocupada por pessoas que circulam entre nesses “grupos de referência”, que 

não são esferas separadas, mas redes onde os elementos se conectam e se 

misturam. Há pelo menos duas grandes famílias que vivem na vila, que já se 

encontram na terceira geração.  Outra característica é que esses moradores já 

estabeleciam relações anteriores à ida para o local, moravam próximos, eram 

vizinhos estabelecendo uma série de relações de vizinhança e parentela.  

 Portanto, a mobilidade nos modos de habitar a Santa Maria acontece 

por dentro dessas redes. Esses movimentos/transações obedecem a regras 

moralmente estabelecidas, relações de poder e hierarquias. Há pouco tempo 

atrás a prisão de um traficante acionou um dispositivo que instaurou um 

processo de desterritorialização, alternado a posição de pessoas na ocupação 

do território. Moradores saíram do loteamento, outros entraram, alterando o 

cotidiano dos habitantes. A presença do tráfico é um elemento que deve ser 

visto com cuidado, já que é uma atividade que mobiliza mais dinheiro, prestígio 

para os jovens, mas coloca as pessoas num espaço de avaliação ambígua, 

não necessariamente negativo e nem positivo. Há a potencialização do ganho 

do dinheiro, mas há a relação mais estreita com a violência e a ilegalidade. O 

tipo de reconhecimento que a pessoa envolvida com o tráfico vai ter entre os 

outros habitantes vai depender muito da participação positiva ou negativa em 

outros espaços de relação e sociabilidade que constituem o loteamento. 

Outro elemento para pensar essa mobilidade é com relação aos objetos 

que circulam nessas redes de produção do espaço e de relações sociais. A 

circulação desses objetos parece seguir a dinâmica da circulação de pessoas e 

normalmente está relacionada às condições precárias de reprodução material, 

mas também com motivações que incrementam as formas de reprodução da 
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vida social na Santa Maria. Os objetos que entram em circulação são: casas, 

móveis, roupas, eletrodomésticos, material de construção, madeira, comida, 

animais, carroça, peças de desmanche, drogas, que são negociados entre os 

moradores e compõem a materialidade dos modos de habitar a Santa Maria. A 

circulação desses objetos produz redes, conexões e sentidos, que permite 

pensar uma cidade em processo, produzindo formas de troca e relações que 

diferenciam-se da lógica das trocas do mercado.  

Um morador narra o roubo de uma égua que servia para “bicos” fazendo 

frete. O animal teria sido roubado por vizinhos ou familiares, usuários de 

drogas e negociado com traficantes. Na verdade, há variadas versões sobre o 

roubo da égua, que contemplam uma série de juízos que justificariam um 

acontecimento como esse. O que importa neste caso é a forma como o animal 

foi recuperado. Claudio detalha o percurso que fez em diferentes bairros da 

cidade para seguir o trajeto feito pela égua. Esse movimento de seguir o objeto 

estabeleceu uma série de redes de negociações, amabilidades e conflitos. 

Claudio percorreu vários bairros da cidade e conheceu as diferentes “bocas de 

fumo” e os “patrões” do tráfico, ele narra as rotas e rastros deixados pela égua 

e as relações que iam sendo tecidas nesse percurso. Seguir a égua, através da 

narrativa de Claudio, nos fez compreender um pouco de como o tráfico opera 

como forma de produção da cidade. Depois que a égua foi roubada Claudio 

tenta suicídio. Há diferentes narrativas a cerca desse acontecimento, alguns 

moradores dizem que ele estava devendo para traficantes, outros, que ele 

havia sido ameaçado ao tentar resgatar a égua, também há narrativas de que 

ele estava desiludido com a vida, que havia “enlouquecido”. Ele mesmo tem 

várias versões sobre o ocorrido, mas o importante é que o Claudio está se 

recuperando e como ele mesmo diz: “as coisas estão se ajeitando”. A égua 

voltou para casa, foi deixada no prado para que algum amigo de Claudio a 

reconhecesse e a levasse de volta. Foi perguntado porque os traficantes 

haviam devolvido sua égua e ele respondeu: “por consideração, eu sou muito 

considerado, eles me devolveram no momento que eu mais precisava dela, 

porque não posso trabalhar”. Claudio quebrou os dois braços e as duas pernas, 

na tentativa de suicídio, ao se atirar de um prédio próximo ao loteamento, 

quando fazia serviços de pedreiro. Para Claudio, nesse momento, pouco 

importa quem roubou égua, o que está em jogo é o reestabelecimento das 
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relações sociais que foram rompidas com o roubo do animal e a ressignificação 

da sua vida, que implica diretamente nas formas como Claudio se relaciona, 

percebe e produz o seu espaço de convivência. Em sua peregrinação, ao 

transformar o significado de sua égua de produto para pagamento do tráfico em 

um meio de trabalho digno, representado pela devolução do animal pelos 

traficantes, Claudio atualiza sua condição de pessoa honrada no lugar em que 

vive. 

 

Considerações finais 
 

Os modos de habitar a vila Santa Maria vistos a partir dos movimentos 

cotidianos podem ser entendidos a partir de processos de territorialização e 

desterritorialização, atravessados pelos aspectos da legalidade e ilegalidade, 

lícito e ilícito, moral e imoral, são modos específicos de ocupar o espaço que 

tem como característica a mobilidade dos habitantes em suas estratégias de 

reprodução sociocultural. Esses modos, nos parece, devem muito a posição 

periférica que a população do loteamento ocupa nas concepções normativas 

de sociedade e de cidade. Neste sentido, torna-se importante entender a 

maneira muito particular como os habitantes se relacionam com o Estado, com 

suas políticas e com seus agentes. Se por um lado há uma reivindicação por 

políticas de reconhecimento da área, pela implantação de serviços públicos, 

por outro há uma resistência quanto à forma que o Estado lida com a 

mobilidade que caracteriza a experiência do cidadão de periferia. Para o 

Estado, território é um espaço definido, fixado, ordenado, enquadrado e 

geograficamente distribuído por critérios demográficos definidores de tipologias 

urbanas. É definido por uma forma de apropriação conceitual que projeta um 

espaço monolítico, tendendo a homogeneidade e que produz identidades 

fixadas em torno do conceito de comunidade. Território administrativo que 

produz controle social através da padronização do espaço e que, desta forma, 

expressa uma lógica constitutiva de lugares que não abarca a concepção de 

habitar dos moradores de periferia. Por outro lado, não defendemos que as 

populações periféricas se reproduzam em “comunidades” em que seus 

elementos societários e culturais estejam alheios as relações com o Estado, 

mas sim, numa outra perspectiva, que  a relação parcial, inconstante, de 



	 	 15	

reconhecimento difícil entre o modo de vida das coletividades periféricas e os 

conceitos de cidadania que conduzem a ação do Estado tem um papel criativo 

nas dinâmicas próprias aos modos de habitar da periferia.  

 Nesse sentido trazemos a importância de compreender os modos de 

habitar como uma categoria central que articula conceitos sobre: entre-lugares, 

fronteira, contextos específicos, território e territorialidade, entendendo esta 

como um “modo particular, histórico e cultural de ocupar o território” (SEGATO, 

2005, p. 08).  Assim é possível abarcar os modos de habitar são dinâmicos, 

fluidos, circunstanciais e provisórios, como próprios para constituição de 

sociabilidades próprias à construção de cidadania. Estamos com Agier (2012) 

quando esse diz que é necessário deslocar o ponto de vista da cidade para os 

citadinos, ou seja, do que é a cidade para quem faz a cidade. O autor faz uma 

opção metodológica por pesquisas etnográficas nas margens urbanas, em 

contextos precarizados do ponto de vista social e material e de uma 

urbanização informal, sem um “projeto inicial de cidade”. Observar como a 

cidade é inventada a partir das múltiplas situações cotidianas de seus 

habitantes. Contextualizar lugares de interação, redes de sociabilidade e trazer 

pela etnografia os distintos processos de formação de cidades – “fazer a 

cidade”, rompendo com a perspectiva normativa de lógicas exclusivistas para 

pensar a cidade em termos relacionais e processuais, inserido conceitos como 

de processo, localidade, situação, mobilidade e contexto para o centro das 

narrativas científicas sobre cidade. 
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