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Resumo: Procuro neste artigo compartilhar as reflexões em curso na minha pesquisa 

de doutorado sobre as particularidades e os problemas que envolvem 

necessariamente o estudo antropológico das elites, das categorias dominantes. A 

proposta deste trabalho é tratar do andamento desta pesquisa sobre o habitar das 

elites urbanas e discutir a sua metodologia. A primeira parte consagrada à descrição 

do local de investigação permitirá situar um pouco as discussões e o contexto onde 

se realiza este estudo, trazer ao leitor algumas informações sobre o bairro estudado 

e sobre a sua situação geográfica; a segunda parte cuidará da delimitação teórica do 

objeto desta pesquisa; quanto à terceira, ela cuidará dos problemas deontológicos e 

metodológicos subjacentes à investigação deste objeto; enfim, uma quarta parte virá 

questionar as implicações epistemológicas da minha prática de campo e as ligará à 

nova ontologia, dita fenomenológica e relacional, na qual pretendo basear a minha 

pesquisa. Nesta última parte, a delimitação do meu objeto de pesquisa e a 
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apresentação de Greenville – este novo bairro de condomínios fechados de prédios 

de alto padrão da cidade de Salvador, no qual vou estudar as formas de habitar – 

ganharão um sentido prático: tentarei mostrar como os primeiros passos etnográficos 

mudaram a minha compreensão do habitar das elites e me ajudaram a definir certas 

táticas para sua abordagem. 

Palavras chaves: Antropologia urbana; habitar; condomínio fechado; estudo das 

elites; metodologia. 

 
A proposta deste artigo é tratar do andamento da minha pesquisa de doutorado 

em antropologia sobre o habitar das elites urbanas e discutir a metodologia 

preconizada para o trabalho de campo. Não há introdução, nem conclusão, as 

reflexões aqui elaboradas são ainda abertas. Assim, o texto começa brutalmente com 

a descrição do lugar onde se realiza as investigações empíricas desta pesquisa, 

Greenville, um novo bairro de condomínios fechados de prédios de alto padrão da 

cidade de Salvador. 

 

O local de pesquisa: Greenville, Patamares, Salvador-Bahia 

 

Greenville é um novo bairro de condomínios fechados de prédios de alto 

padrão, situado na região de Patamares, na zona leste da cidade de Salvador-BA. 

Mapa 1: Patamares, Salvador, Bahia, Brasil. Dados cartográficos GoogleMap 2014. 



Distante das áreas historicamente povoadas da cidade, foi somente a partir dos anos 

setenta que começou a expansão urbana do município em direção a esta região do 

Litoral Norte. A recente urbanização foi incentivada pelos poderes públicos – 

particularmente pelo antigo governador Antônio Carlos Magalhães (ACM) –, através 

da Lei de Reforma Urbana de 1968 e com os investimentos que seguiram: a criação 

do Centro Administrativo da Bahia (CAB), do Polo Petroquímico de Camaçari e da 

Avenida Luiz Viana Filho – a Paralela, que deu nome a essa nova região urbanizada 

da cidade. Dos anos 1970 até hoje, a população de Salvador triplicou. Povoando 

principalmente o norte-nordeste da cidade, a mata atlântica presente em volta da 

Avenida Paralela testemunhou essa nova ocupação: do shopping Iguatemi, 

inaugurado em 1975, ao shopping Paralela, inaugurado em 2009, são 20 milhões de 

hectares de mata atlântica que sumiram. Na verdade, conforme o último censo (Mota, 

2008), sobrou alguns milhões de hectares, que esperam a implantação de novos 

projetos de urbanização e de onde se pode assistir a passagem dos 20 mil veículos 

por hora que transitam em uma das principais vias da cidade de Salvador.  

 
O novo bairro de Greenville encontra-se do lado do Parque Metropolitano de 

Pituaçu – maior reserva ecológica de Salvador –, entre a orla atlântica e a Avenida 

Mapa 1: Patamares, Salvador, Bahia, Brasil. Dados cartográficos GoogleMap 2014. 



Paralela, no chamado – outrora e por pouco tempo – “Vale Encantado”2. Este vale foi 

altamente valorizado pelas grandes empreiteiras; há dez anos novas áreas 

residenciais inteiramente planejadas, novos bairros do mesmo tipo e do mesmo 

padrão social – como o emblemático Alphaville – surgem na mata atlântica presentes 

nesta parte da cidade. Seguindo o IBGE (2000), na área de ponderação “A” da bacia 

hidrográfica de Pituaçu – incluindo Patamares, Pituaçu, Piatã e Bate Facho –, há 

27.731 habitantes, 85,5% de pessoas de cor ou raça parda e branca, um rendimento 

nominal médio mensal por domicílio de R$ 2.996,00 e 99,9% dos domicílios com 

iluminação elétrica, 98,7% com coleta de lixo. Considerando somente Patamares, 

uma população de 4021 habitantes, 0,16% da população de Salvador, um quarto dos 

chefes de família ganham de 5 a 10 salários mínimos e a metade tem de 11 a 14 anos 

de estudos. A localização de Greenville é, portanto, estratégica, ele veio completar a 

oferta de imóveis de alto padrão no mercado imobiliário da capital baiana: o seu 

planejamento responde aos critérios de moradia típicos das classes urbanas 

favorecidas.  

                                                        
2 O Vale Encantado não podia aparecer no mapa, pois a sua delimitação nunca foi realizada (Pellissier, 
2014). 



Greenville é uma versão soteropolitana recente dessas novas formas de 

moradia. Com uma área total de 900 mil m2 – incluindo 350 mil m2 de área de proteção 

ambiental de reserva de mata atlântica –, o novo bairro é dividido em duas principais 

zonas: a área comercial e residencial. A zona comercial ainda está em fase de projeto. 

Dos nove condomínios fechados da parte residencial, quatro estão em espera e cinco 

foram lançados, representando mais de 1.200 unidades em 18 torres que estão sendo 

entregues desde o início de 2015. Greenville é um bairro de condomínios verticais, 

exclusivamente constituído por prédios com apartamentos de três ou quatro quartos de 

88m2 a 276m2 – fora as coberturas3. Por exemplo, o condomínio Lumno é composto de 

quatro prédios de uma unidade por andar, de 225 a 276m2 e com quatro suítes. O 

empreendimento é o mais luxuoso, por enquanto, do novo bairro4. Os preços dos 

apartamentos padrão deste condomínio chegam a R$ 1.400.000,00 para os primeiros 

andares. Eles são equipados com o sistema de automação residencial Ihouse, seis 

banheiros, uma sala de estar de 45m2, uma grande varanda de 24m2 e uma varanda 

gourmet de 8m2 acessível da cozinha – detalhe de grande importância, segundo os 

                                                        
3 O condomínio Platno tem apartamentos de 110m2; o Atmos, 88m2 ou 116m2; o Etco, 136m2 ou 172m2; 
o Ludco, 134m2 ou 180m2; e o Lumno tem os maiores apartamentos, que são de 225m2 ou 276m2. 
4 Há quatro lotes preparados para construção de outros condomínios de prédios, mas que ainda não 
foram lançados, além do lado de Greenville Leste, que ainda está sendo planejado.  

Figura 1: Implantação geral, fotografia do catálogo publicitaria de Greenville. 



corretores.  Sabendo que o preço mensal da taxa de condomínio será inicialmente de 

R$ 5,00/m2, somente a título informativo, os moradores deste apartamento pagarão R$ 

175,00 por mês só para a área de serviço de 35m2.  

Outro dado interessante a respeito do planejamento deste novo bairro é a 

escolha dos nomes dos edifícios e dos condomínios: Olimpo, Eldorado, Avalon, três 

lugares utópicos5 no condomínio Ludco – o mais alto, com 29 andares, sem cobertura 

e com a maior área total, contabilizando 22.296m2; Paládio e Irídio, dois metais 

prateados para o condomínio Platno; Átria, Avior, Antares e Sirius, são as quatro 

estrelas do condomínio Atmos; Floresta, Tropical e Atlântica são do primeiro 

condomínio de Greenville, o Etco. Quanto ao condomínio Lumno, os grandiosos 

Sigma e Quasar, dois gigantes astronômicos com cobertura duplex de 563m2 e cinco 

vagas de garagem, impõem-se frente aos infelizes deuses da mitologia grega, Éris e 

Orion6.  

Que seja a varanda gourmet ou os 35m2 de área de serviço com acesso separado, 

os 30 itens de lazer ou a conciergerie7; os arames farpados, as cercas elétricas, as 

câmeras ou as outras aparelhagens de segurança; os próprios nomes dados aos 

espaços, tudo demonstra que o planejamento do bairro é claramente feito para responder 

à demanda de moradia das classes urbanas brasileiras favorecidas. Uma breve análise 

do suporte publicitário do empreendimento já deixa claro quais são os principais critérios 

que essa elite urbana privilegia: toda panóplia marketing de Greenville é caracterizada 

pela possibilidade de uma certa homogeneidade social entre os moradores do bairro, por 

uma arquitetura sofisticada que reforça o isolamento físico, pela obsessão com os 

equipamentos e serviços e pela “proteção” da violência física da criminalidade8. Nestes 

enclaves fechados residenciais, gateds communitys e new towns, condomínios 

fortificados implantados longe do centro das grandes cidades contemporâneas, o 

                                                        
5 Olimpo, o lugar onde habitam as divindades gregas; Eldorado, cidade de ouro fictícia da América do 
Sul, buscada pelos exploradores do século XVI; Avalon, ilha lendária onde a espada Excalibur do Rei 
Arthur foi forjada. 
6 Orion é o gigante caçador que morreu tragicamente e nunca conseguiu atingir Pleione, mãe das 
plêiades; quanto a Éris, é a deusa da discórdia, a responsável da guerra de Tróia. 
7 Ter uma empresa terceirizada para cuidar dos empregados pode ser valorizado. A conciergerie 
permite aos moradores mais segurança graças à avaliação dos servidores, que são controlados com 
rigor ou até revistados na saída do trabalho – prática habitualmente não aceitável nas relações direitas 
com empregados domésticos. 
8 É desta violência física da criminalidade que os moradores estariam, atrás dos muros e até nas ruas 
vizinhas, protegidos. A violência doméstica que atinge essas pessoas não é, evidentemente, 
“controlada”; a violência policial tampouco lhes diz respeito; quanto ao impacto da violência da 
sociedade capitalista e das políticas públicas sobre essas elites, minha pesquisa tentará trazer mais 
informações a respeito.  



“isolamento é vivido e reivindicado como conquista do indivíduo, melhor, como sua 

realização” (Haumont, 2001), os moradores procuram permanecer “longe das interações 

‘indesejadas’, dos fluxos da cidade e da heterogeneidade social” (Ferreira, 2003). Afinal, 

o novo bairro de Salvador, Greenville, não é uma grande novidade, mas uma formação 

urbana auto-segregacionista, fonte e símbolo da violência urbana, das injustiças sociais 

projetadas no espaço, presente desde os anos 80, nos subúrbios das grandes 

metrópoles contemporâneas9. A proposta dos condomínios fechados é muito criticada na 

bibliografia existente em antropologia urbana. Ela é descrita como anti-urbana, mesmo 

se ela sugere uma vida em comunidade, pois ela compromete o encontro urbano 

(Lefebvre, 1970) e antidemocrática, pois ela afasta os moradores do espaço público e 

das suas responsabilidades de cidadãos (Caldeira, 2000). Comentários não faltam sobre 

a violência desta “ocupação diferenciada em uma região de alta valorização” 

(Greenville.com). O que é feito de melhor em qualidade de vida concebida – para desviar 

as palavras de Lefebvre –, o que permitiria mais de distinguir-se (Bourdieu, 1979) na 

sociedade do espetáculo soteropolitana (Debord, 1967), seria viver neste bairro 

planejado de alto padrão. Sinônimo de sucesso, ele é “símbolo de diferenciação, de 

status e de ascensão social” (Menezes, 2009). 

Ainda, a pressão das incorporadoras sobre os poderes públicos, com o intuito 

de liberarem sempre mais áreas destinadas à construção de espaços direcionados 

aos mais ricos, faz dos 350 mil m2 de área de proteção ambiental de Greenville 

resíduos preciosos que os moradores têm o luxo, a honra e a obrigação de preservar. 

É também um excelente argumento de marketing, pois a questão da preservação 

ambiental é um ponto crucial para entender a proposta de Greenville. O nome do 

empreendimento fala por si só. De um lado, os discursos ambientalistas servem para 

reforçar a distinção social dos residentes: não é de 12%/m2 de área verde por 

habitante, como recomenda a OMS, que estes moradores desfrutarão; em Greenville 

haverá o dobro: 24%/m2 de área verde por habitante, em oposição aos 6% que sobram 

ainda em cada metro quadrado da cidade de Salvador. De um outro lado, temática na 

moda, a questão da preservação permite que as elites se considerem os guardiões 

da natureza; respeitando certas normas ambientais que dizem respeito aos 30% a 

40% de Área de Preservação Permanente (APP) presentes no seus lotes. Os 

compradores têm a possibilidade de se (des)responsabilizar pela preservação da 

                                                        
9 Para mais informações sobre os elementos básicos que movem esta nova suburbanização dos 
espaços urbanos ver o trabalho de Caldeira (2000). 



“natureza intocável” (Diegues, 1996). Esta situação é bastante comum. Muitas vezes, 

os discursos ambientalistas vêm mascarar uma proposta antiecológica, que destrói a 

diversidade ambiental e privatiza os últimos espaços verdes das grandes metrópoles 

(Carman, 2011).  

Além disso, se as áreas de preservação do condomínio esverdearam a oferta 

do novo bairro, elas permitiram, sobretudo, legitimar para os poderes públicos a 

implantação de Greenville nestes 900 mil m2 de floresta. Os 350 mil m2 de APP de 

Greenville não foram preservados na única perspectiva de satisfazer a demanda dos 

possíveis compradores em busca de mais natureza, mas foi a contrapartida das 

incorporadoras para permitir a extinção das remanescentes de mata atlântica 

presentes neste local – ver o exemplo da votação do PPDU 2008 (Pellissier, 2014). 

São decisões políticas que restringiram as áreas de proteção ambiental, desafeitaram 

e venderam os espaços da cidade para o mercado imobiliário. O poder público é o 

primeiro auxiliar das grandes empreiteiras, é ele que as autorizou a invadir este 

chamado Vale Encantado para construir uma moradia luxuosa destinada às elites da 

cidade de Salvador. Em suma, Greenville seria um grande empreendimento moderno 

como um outro qualquer, uma formação urbana específica já conhecida, uma 

ocupação do espaço inspirada na lógica da urbanização contemporânea, das 

tendências e conjunturas mundiais da sociedade ocidental capitalista pós-industrial. A 

urbanização, uma ferramenta do capitalismo, aquilo que lhe permite resolver os 

problemas de surplus de capital e de trabalho (Harvey, 2011)10, engendra esses tipos 

de formações urbanas: é “um movimento ditado pelo Capital que busca colonizar 

sempre mais espaço para o gozo refinado e cosmopolita dos mais ricos” (Harvey 

2011). O novo bairro inteiramente planejado de Greenville é um espaço concebido 

(Lefebvre, 1974), suroganisé (Haumont, 2001), um lugar onde domina a ação 

instrumental e onde “a marcha do processo de racionalização está instalando-se no 

próprio meio de vida dos homens” (Santos, 2006). Nesta perspectiva, se o novo bairro 

é um produto dessa urbanização capitalista e que ele vem reproduzir a sua 

permanência, fica interessante procurar os mecanismos desta reprodução e observar 

se não há alguma forma de resistência, atitudes subversivas, que tentam lutar contra 

                                                        
10 Como exemplo, a cidade de Dubaï: “Esponjar os excessos engendrados pela riqueza petroleira do 
jeito mais descarado, socialmente injusto e ambientalmente irresponsável (pista de esqui interior, etc.)” 
(HARVEY, 2011).   



essa dominação do espaço abstrato e da cidade capital (Rolnik, 1988) sobre o urbano 

e a prática espacial (Lefebvre, 1974). Como veremos agora, já começamos a tratar do 

meu objeto de pesquisa.  

O objeto de pesquisa: Habitar em um novo bairro planejado de alto padrão 
Como se habita em um novo bairro planejado de condomínios fechados de 

prédios de alto padrão da cidade de Salvador-BA? Minha pesquisa procura estudar 

como as pessoas, as mulheres e os homens ordinários habitam em Greenville.  

Esta questão de pesquisa veio de uma pesquisa anterior sobre o neo-ruralismo 

na Chapada Diamantina. No meu mestrado em antropologia estudei os paradoxos do 

turismo e da vida alternativa no Vale do Capão, um povoado do interior da Bahia onde 

urbanos sonhadores e financeiramente favorecidos decidiram se instalar para tentar 

viver uma outra vida, que parece, às vezes, horrivelmente igual àquela que deixaram. 

Esta questão continuou a interessar-me no doutorado: quero investigar as tentativas 

das elites, dos dominantes, dos ricos de viver e produzir mundos diferentes, as 

características destes mundos e seus espaços-momentos de produção. No caso de 

Greenville, um condomínio fechado de alto padrão situado no meio de uma 

megalópole contemporânea, talvez, este meu objeto de pesquisa perca um pouco a 

sua pertinência. O mundo criado nesses espaços já é tristemente conhecido. Era 

possível esperar encontrar no Vale do Capão, conhecido como laboratório de vida 

alternativa, algumas tentativas de apropriação que não fossem dominadas pelo poder 

do Estado e do Capital e pela fria coerência do espaço concebido e pela racionalidade 

do homo economicus. Porém, em um bairro inteiramente planejado de alto padrão 

esta possibilidade parece estar comprometida na raiz. Greenville, como vimos 

brevemente, é fruto da urbanização capitalista, está a seu serviço, sob o seu poder e 

encarregado de reproduzir a sua permanência. Ele não parece, de fato, o melhor local 

de pesquisa para encontrar maneiras de viver que propõem mundos diferentes, mais 

suaves, poéticos ou ecológicos, sustentáveis e justos, participativos e solidários: 

alternativos11. Mais ainda, este novo bairro de alto padrão da cidade de Salvador 

estaria, ao oposto destas propostas de mudança, cúmplice assumido do sistema; ele 

permitiria condicionar as formas de viver dos moradores, determinar as suas práticas 

                                                        
11 Pouco importa os nomes usados para definir esta outra forma de viver no mundo atual, na verdade, 
até é melhor não definí-la pelo o que ela é, mas tentar entender o que ela tende a ser e do que ela se 
afasta. 



espaciais e representações do espaço e enquadrar os seus movimentos. Ora, neste 

campo urbano, são estas formas de habitar enquadradas, condicionadas, falsificadas, 

artificiais que mais me interessam. O meu objeto é pesquisar o habitar das elites 

urbanas em um espaço concebido. 

Habitar é o verbo usado para definir a atividade realizada por alguém que ocupa 

como residência um espaço determinado, por alguém que mora, reside, permanece 

neste espaço. Conforme a ideia de Heidegger em “Ser e Tempo”, que já caiu no 

domínio público, habitar é ser no mundo, permanecer aí com as coisas do mundo. 

Aluno de Husserl e embalado por sua fenomenologia, Heidegger marcou a noção de 

habitar por um sentido ontológico. Habitar é existir aí. Ele evoca a presença do ser no 

espaço, a sua apropriação dele, a sua forma de delimitá-lo, marcá-lo, organizá-lo e a 

produção-renovação de novos espaços para uma melhor adequação com a sua 

presença. A reinvenção e a criação de novos cantos e lugares, de novos usos e novas 

funções para melhorar a cotidianidade da permanência de um corpo no espaço, diz 

respeito ao habitar. É um verbo que demanda do ator uma prática espacial do seu 

lugar de vida, a sua ação efetiva, a produção de uma obra na imediaticidade. O habitar 

sempre chama formas alternativas de ocupar o mundo, ele situa-se em um nível 

específico, ecológico, onde os modos de existências são significados na prática.  

Porém, conforme Lefebvre, que, inclusive, inspirou bastante o parágrafo 

precedente, quando o urbano é atacado, ou seja, as possibilidades de encontro são 

comprometidos, “o habitar não é mais obra e apropriação, mas apenas coações que 

se projetam sobre as práticas” (Lefebvre, 1968: 75). A urbanização capitalista, aquela 

que produz a miséria mental e social, a pobreza da vida cotidiana, um mundo onde as 

pessoas deslocam-se em um espaço que tende para a isotopia geométrica, cheia de 

ordens e de signos (1968: 83), pareceria contrariar o próprio conceito de habitar, tiraria 

todo o seu sentido, a sua liberdade. Ou seja, o habitar não parece adequar-se aos 

“conhecidos discursos do senso comum sobre despersonalização, massificação, 

solidão, etc.” (Magnani, 2002) e às ideias sobre a “predominância dos papéis 

secundários [formalizados, contratuais ou institucionais] sobre os primários, sobre o 

isolamento, a superficialidade, o anonimato, as relações sociais transitórias e com fins 

instrumentais, a inexistência de um controle social direto, a diversidade e fugacidade 

dos envolvimentos sociais, o afrouxamento dos laços familiais e a competição 

individualista” (Apud Oliven, 1985, p. 14; Frúgoli, 2005). Não há vida nos condomínios 

fechados do tipo de Greenville? Tudo aí é artificial? Mas pessoas habitam nestes 



lugares. É esta situação que estou investigando. Como habitam as pessoas neste 

novo bairro? Eles reproduzem mecanicamente um modelo dominante, a racionalidade 

da representação do espaço – do espaço concebido – ou conseguem criar novos 

espaços e práticas contra hegemónicas (Lefebvre, 1974)? Como conseguem habitar 

nesses espaços racionalizados? Quais formas de resistência, produção de novos 

espaços e apropriação podem aparecer apesar deste controle dos movimentos pela 

dominação do espaço abstrato? E quais deveriam necessariamente existir devido a 

esta condição de habitante habitando?  

Aqui, o meu problema de pesquisa, aquilo no qual vou basear-me para construir 

a minha tese e o trabalho de campo que a sustenta. Quanto à questão que gostaria 

discutir neste Grupo de Trabalho sobre as elites sul-americanas, ela decorre deste 

problema de pesquisa: trata-se de um problema metodológico sobre a abordagem das 

elites, de dúvidas epistemológicas e deontológicas próprias do saber fazer 

antropológico e da etnografia de classes dominantes. São questões, principalmente, 

que tratam de assimetria e de poder, de interesses políticos. 

 

Reflexões antropológicas sobre o estudo do habitar das elites 
Para começar, se a urbanização é um movimento de colonização, a 

antropologia seria tentada a trabalhar, como teve tendência, do lado do “colonizado”, 

estudando as difíceis condições de vida urbana das classes populares e o impacto 

deste movimento sobre seu cotidiano. De fato, os estudos sobre as “formas de contra-

racionalidade” (Santos, 2006), a “boa experiência urbana” e a “sociabilidade 

alternativa” (Magnani, 2002) são, em geral, realizados em bairros populares dos 

grandes centros urbanos, “do lado” dos atores vítimas dos processos de urbanização. 

É trabalhando com estas populações – pobres, com atividades marginais, vivendo em 

“áreas menos modernas e mais opacas” (Santos, 2006) – que seria mais provável de 

observar a ação efetiva do cidadão, a sua apropriação do espaço por formas 

alternativas de racionalidade. 

“O fato que a produção limitada de racionalidade é associada a 
uma produção ampla de escassez, conduz os atores que estão 
fora do círculo da racionalidade hegemônica à descoberta de 
sua exclusão e à busca de formas alternativas de 
racionalidade, indispensáveis à sua sobrevivência. A 
racionalidade dominante e cega acaba por produzir os seus 
próprios limites” (Santos, 2006, grifos meus).  



 

No caso, esta pesquisa estuda aqueles que vivem nos espaços racionalizados 

– e que os produzem? –, e não aqueles que produzem espaços diferenciais, que 

resistem e lutam. Lembrando, minha questão é: se os moradores dos novos bairros 

de condomínio fechados de luxo estão dentro do “círculo da racionalidade 

hegemônica” – por definição, sem ou com pouca experiência de escassez –, e que 

este espaço no qual vivem é o da ação instrumental, como estas populações 

conseguem habitar e como produzem elas, mesmo se não parece, “formas 

alternativas de racionalidade”? Conforme Marc Augé “a antropologia deve recusar de 

considerar-se como a ciência peau de chagrin dos bastiões minoritários” (1994). O 

estudo das elites pode trazer contribuições pertinentes para a disciplina e para a 

sociedade. Assim, não seria por conta da antropologia evitar tradicionalmente o 

estudo destas populações chamadas de elites, que nossa disciplina não deveria 

estudar os seus modos de existência. No entanto, uma questão que não pode ser 

esquecida é que a investigação destas categorias dominantes complica um pouco os 

métodos tradicionais do antropólogo e a firmeza da sua postura: para investigar as 

elites, talvez, precisamos manipular os instrumentos de pesquisa de um outro jeito e, 

sobretudo, devemos repensar a nossa presença no campo para adaptá-la às 

particularidades da população estudada. 

De fato, a abordagem da realidade em antropologia pede uma negociação 

constante entre o pesquisador e as pessoas envolvidas no estudo, da fabricação dos 

dados até a escrita, os interesses de ambas as partes estão se manifestando. A 

necessidade para o pesquisador de definir sua identidade, o seu objeto e a natureza 

do conhecimento que produzirá torna-se uma obrigação: é uma questão de 

confiança12. Se os colegas do campo, os interlocutores da pesquisa, podem mentir, 

inventar quando a memória falha ou nos enganar propositalmente, o antropólogo não 

pode fazê-lo. Se eles descobrirem, é toda a pesquisa que pode ser comprometida. 

Mas não é uma mera questão de técnica para o bom sucesso do estudo, é uma 

questão de honestidade intelectual. Quando se insere em um grupo, cria relações de 

                                                        
12 É por esta razão que usamos pouco os ‘termos de consentimento livre e esclarecido’: se “a aceitação 
e confiança das pessoas a serem pesquisadas são fundamentais para a atuação do antropólogo 
pesquisador” (RIBEIRO, 2004) e que “nossa inserção deve ser consentida” (OLIVEIRA, 2004), os 
termos são dispensáveis quando não são obrigatórios – como para pesquisas em seres humanos na 
área de saúde coletiva (2004). 



confiança ou de amizade, o antropólogo não está fingindo na perspectiva de obter 

uma informação; ele não engana as pessoas, mas as levam a sério, acredita nelas 

(Saada, 1977).  Nosso trabalho depende de competências que desenvolvemos na 

vida cotidiana, do saber se relacionar (Hammmersley, 1995), mas este saber não pode 

ser usado com malícia ou ingenuidade pelo antropólogo, pelo menos quando 

trabalha13. Isso vale também para os conselhos dos manuais. Eles podem ser úteis 

para obter mais informações, como the silent probe, the echo probe, the Uh-huh 

probe... (Bernard, 2006), mas eles sempre devem ser ligados às implicações mais 

amplas da relação em jogo. Esta relação, em um trabalho de pesquisa com as elites 

e com um objeto de estudo evocado, complica-se bastante.  

Se a característica principal do sucesso da inserção no campo resume-se a 

detalhes de ordem relacional – foi bem acolhido? Inspirou confiança? Produziu 

curiosidades e/ou interesses? –, e que o sucesso desta relação depende da 

capacidade do pesquisador em estabelecer acordos morais com a população 

estudada, o estabelecimento destes acordos morais com pessoas mais poderosas, 

assimetricamente situadas acima de nós, é mais delicado. Em suma, o estudo do 

habitar das elites envolvem questões fundamentais sobre a prática antropológica que, 

talvez, são mais diluídas em outros trabalhos: ele exacerba as tensões da etnografia, 

complicando as relações que o pesquisador cria no campo, e ele afia os dilemas 

políticos da antropologia. 

Trabalhando com as elites, é com agressores, atores de um certo tipo de 

violência urbana e social, simbólica ou física, que estamos trabalhando. A situação 

chama, obviamente, para algumas reflexões. Como criar uma amizade com estes 

agressores já que um dos objetivos do meu estudo, lembrando Lefebvre (1974: 13), 

seria o de “descrever de forma direta, incisiva, até mesmo panfletária” a produção 

destes espaços de moradia e a violência que eles produzem? O problema deste 

objetivo para um antropólogo é que, nestas condições, a construção de relações no 

campo pode ser complicada. Na verdade, há dois problemas nesta postura, um 

deontológico e outro metodológico. A antropologia tendo o dever de trabalhar com e 

para as populações que ela estuda, como poderiam os seus pesquisadores assumir 

                                                        
13 Os termos citados na nota precedente poderiam ser úteis neste caso para proteger os pesquisados 
das más intenções dos pesquisadores, mas como o antropólogo não pode estar com más intenções, 
ainda são dispensáveis frente às complicações que elas engendram. Na verdade, o trabalho com as 
elites, talvez, venha justamente perturbar esta questão. 



uma crítica aguda desta forma de habitar a cidade, que busca a homogeneidade social 

e o isolamento físico? O estudo traria quais benefícios à população estudada? 

Estaríamos trabalhando para eles? Além deste primeiro problema ligado à ética 

profissional, esta postura crítica do pesquisador frente às formas de dominação e 

imperialismo das elites estabelecidas, só pode vir a reforçar uma imagem de 

“sociólogo-socialista”, já bem conhecida nestes meios. Isso pode criar um problema 

metodológico, pode levar a certas dificuldades na realização do trabalho etnográfico, 

principalmente, na inserção no campo ou na restituição: por que a população estudada 

nos apoiaria na nossa pesquisa? Por que nos deixaria entrar no campo, nos escutaria 

ou nos falaria?  

Ora, se, deontologicamente, o problema de criticar o tipo de moradia da 

população com a qual o antropólogo trabalha é facilmente resolvido pelo pesquisador 

– ele deve denunciar as injustiças e as formas de dominação – e, se, 

metodologicamente, ele pode achar táticas para conseguir realizar as suas 

investigações, quando ele estuda o habitar desta população a crítica ganha uma 

dimensão política mais ambígua. Na análise dos espaços vividos e percebidos pelos 

moradores de Greenville, no estudo do seus modos de habitar, da sua cotidianidade 

neste espaço planejado, o pesquisador vai, provavelmente, confrontar-se com reais 

perspectivas transformativas de apropriação e de produção de espaços contra 

hegemônicos. O habitar enquadrado e programado do plano do arquiteto não existe, 

quer dizer, não se concretiza no espaço. Habitar é um verbo, ele implica um sujeito 

agindo no espaço e mudando-o para adaptá-lo a sua presença. Os antropólogos não 

consideram os modos de viver dos seus interlocutores em comunidades indígenas ou 

pesqueiras como a reprodução da atitude a ser adotada em um plano conceptual 

preestabelecido. Isso nem na análise de ritual: todos sabem que, como no cotidiano, 

em nenhum dos casos se repetem as mesmas situações com os mesmos atores. 

Então, a descrição das formas de habitar dos moradores de Greenville não pode 

limitar-se à descrição de uma reprodução mecânica do comportamento que se espera 

de um sujeito submisso à racionalidade hegemônica do espaços concebidos no qual 

está vivendo. Esta descrição não seria muito fiel com a realidade do habitar destas 

pessoas. Há uma resistência para consentir aos dominantes e aos poderosos da 

sociedade capitalista um estatuto de homem ordinário, de herói comum e anónimo 

(De Certeau, 1990). Não seriam vistos como sujeitos que também lutariam contra o 

peso do mesmo espaço concebido, que também inventariam novos espaços contra 



hegemônicos e transformativos. De fato, não podemos esquecer os riscos políticos de 

tais declarações. Fazer das elites e das classes dominantes as novas vítimas das 

pressões da urbanização capitalista, outros submissos, é arriscar ajudá-los na 

desresponsabilização das suas práticas devastadoras.  

Se as populações menos favorecidas podem impressionar-se com o estatuto 

do pesquisador – o seu poder e título acadêmico –, proporcionando um interesse 

evidente na esperança do reconhecimento da sua situação social, as elites não 

precisam dos antropólogos para isso; pelo contrário, pensando conhecer o nosso 

trabalho, o grupo privilegiado estudado pode decidir usá-lo para se proclamar como 

classe dominante, “alimentar o seu narcisismo e exaltar a sua singularidade” 

(ABÉLÈS, 2000). Devemos ter o máximo cuidado para não ficarmos a serviço das 

populações com as quais estudamos, pois eles têm a capacidade de orientar os 

nossos trabalhos para servirem de justificativa ao seu estilo de vida, e até defender a 

sua relação harmoniosa com a vida urbana ou a qualidade de vida destes paraísos 

dourados. Por exemplo, a nova característica “ecológica” destes tipos de condomínios 

fechados de alto padrão, mais do que óbvia no caso de Greenville, além de ser o 

resultado de um green-washing14  evidente de uma parte do mercado imobiliário, 

poderia ser uma dessas expressões da busca das elites de uma nova forma 

alternativa e transformativa de habitar em Salvador? Que fique claro, o meu objetivo 

não é cobrir de um verniz anti-conformista a adesão das elites à ordem estabelecida. 

No entanto, não podemos retirar todas as esperanças às tentativas destas 

populações; elas habitam e produzem espaços, às vezes, subversivos. 

É com este referencial teórico, este objeto, estas perguntas e questões sobre 

o local de pesquisa e estas dúvidas sobre a abordagem do habitar das elites, que 

iniciei o meu campo de pesquisa no meio do ano de 2015. Foram poucas semanas, 

mas com bastante regularidade e rigor, assim como uma reflexão metodológica 

constante sobre a prática de pesquisa. É sobre estas questões que quero voltar, para 

finalizar o presente artigo, sobre os primeiros passos etnográficos e suas primeiras 

consequências na minha pesquisa. Não apresentarei os primeiros dados de campo, 

sendo muito frescos e ainda pouco sistematizados, nem vou voltar as minhas 

                                                        
14  Processo marketing que visa tornar a aparência de uma empresa ou organização mais 
ecologicamente responsável. O exemplo da mudança da convenção gráfica do McDonald's na Europa, 
deixando-a mais verde, literalmente, é característico de Greenwashing (http://www.mcdonalds.fr).   



primeiras impressões de campo. Poderia falar da minha experiência com a “orgulhosa 

verticalidade das casas-torres, que inclui no visual uma arrogância fálica, ou melhor, 

falocrática [manifestando] espacialmente a presença de um poder capaz de violência” 

(Lefebvre, 1974: 117), ou, ainda, falar do andamento das obras e da instalação dos 

moradores ou de outros interlocutores que encontrei no campo e das primeiras pistas 

seguidas. Porém, é com algumas palavras sobre a minha presença no campo e sobre 

as primeiras mudanças teóricas do meu objeto de estudo, o habitar das elites, que 

gostaria de concluir. Não haverá muitas referências diretas ao próprio habitar dos 

habitantes, às elites tão evocadas até agora e as suas falas e comportamentos: é 

justamente esta condição que mudou a minha pesquisa. 

Reflexões práticas sobre o estudo do habitar das elites 
Tomei a decisão de começar o meu trabalho de campo em um domingo do final 

do mês de Julho de 2015. Nesta época, eu estava mergulhado em reflexões, que tinha 

iniciado há alguns meses, sobre o diálogo entre a Produção do espaço de Henri 

Lefebvre (1974) e a fenomenologia de Merleau-Ponty (1945). Dedicado ao 

entendimento teórico da mudança ontológica, a qual convido estes autores, decidi, 

de repente, largar a teoria e as leituras e concentrar-me no campo, na etnografia, na 

chamada prática do antropólogo. Fechei os livros e passei o fim deste domingo 

resolvendo questões logísticas sobre a minha ida ao campo no dia seguinte; não 

planejei a minha saída, não preparei nenhuma estratégia de abordagem. Um 

pesquisador, talvez, deve proceder de outra maneira. Ele deve preparar a sua ida ao 

campo com mais cuidado, planejar as suas investigações a partir da delimitação 

teórica prévia sobre o seu objeto de estudo, preparar os seus instrumentos de 

investigação, técnicas, questões, etc. Nestas condições, se minha pesquisa procura 

estudar o habitar nestes novos bairros de alto padrão, eu deveria ter preparado 

minhas investigações, pensar na minha inserção no campo, principalmente, sabendo 

que nesses tipos de moradia há porteiros e agentes de segurança, grades e portões 

que nos impedem de bater nas portas ou nas janelas das habitações para encontrar 

os moradores. Eles vivem em apartamentos, em prédios de quase trinta andares, 



situados em condomínios fechados onde uma sala de controle15 cuida, entre outras 

tarefas, das saídas e entradas, e do acesso aos moradores.  

Todavia, mesmo ciente desta condição do campo, estava tão mergulhado nas 

propostas de Lefebvre sobre a natureza do espaço ou nas de Merleau-Ponty sobre a 

condição fenomenológica, que foi só falar em prática e eu já pensava em táticas: as 

estratégias sendo pouco flexíveis para adaptar-se à realidade. Assim, na hora que 

decidi abandonar, por um tempo, estas leituras filosóficas para me concentrar sobre 

o campo, quis aproveitar esta oportunidade para procurar uma aplicação 

metodológica, prática, de tudo que eu estava lendo, do que acho ter entendido da 

antropologia e da pertinência política desta nova ontologia – relacional, 

fenomenológica –, a qual estamos sempre convidados pela disciplina. A minha 

intenção foi partir da definição da nova chave ontológica aprofundada para poder 

pensar minha prática antropológica com um embasamento teórico renovado; quis 

definir um saber-fazer que corresponde a esta ontologia, procurar um método de 

campo para esta pesquisa, que se legitima a partir destas reflexões ontológicas e lhes 

dá um sentido prático. Ou seja, é saindo desta base ontológica que decidi, 

metodologicamente, não estabelecer estratégia de abordagem para o início das 

minhas investigações empíricas. 

 Estratégia: arte de aplicar com eficácia os recursos de que se dispõe ou de 
explorar as condições favoráveis de que porventura se desfrute, visando o 
alcance de determinados objetivos. Arte de coordenar a ação das forças 
militares, políticas, econômicas e morais implicadas na condução de um 
conflito ou na preparação da defesa de uma nação ou comunidade de nações 
(Houaiss, 2009). 

 Tática: método ou habilidade para se sair bem em empreendimentos, 
disputas, situações de vida etc. Parte da arte da guerra que trata de como 
proceder durante um combate ou batalha (Houaiss, 2009). 

Ao invés de visar o alcance de determinados objetivos, preferi apostar nas 

habilidades para me sair bem em empreendimentos, disputas e situações de vida. 

Não é anódino, mas é pelo menos curioso, que as duas palavras que podem servir 

                                                        
15 A sala de controle é o nome dado por um dos agentes de segurança que trabalha nas ruas de 
Greenville à portaria do condomínio Etco. De fato ela ganhou bem o apelido. É uma portaria de vidro 
imponente da qual dois porteiros, um administrador e um supervisor tomam a decisão de deixar entrar 
um estranho no ambiente do condomínio e indicam, por rádio, aos dois guardas que ficam na frente do 
prédio que o sujeito está liberado para entrar. Este passa em um corredor de cinco a sete metros de 
comprimento, com menos de dois metros de largura e mais de cinco metros de altura, e com duas 
paredes oblíquas, em funil, que deixam a possibilidade à sala de controle, cujo acesso situa-se no meio 
do corredor, de confirmar se o estranho poderá passar a segunda porta que abre, enfim, para as áreas 
coletivas do condomínio. 



aqui para definir o tipo de metodologia usado no campo por um antropólogo venham 

da linguagem militar. Se podemos considera-nos inseridos em uma batalha, talvez, 

seja porque estamos trabalhando na ação, na prática, onde o resultado é sempre 

indeterminado. Há uma grande diferença entre a arte de coordenar a ação das forças 

de uma determinada situação, pensar uma estratégia de abordagem global, que 

antecipa os movimentos dos atores em um campo (de batalha ou não) e a arte de 

proceder durante o combate – a habilidade de decidir em função do momento e da 

configuração das forças a melhor tática a ser adotada, a melhor atitude, a melhor 

postura, o movimento mais adequado para a situação presente. Em um primeiro caso, 

estamos na dimensão do plano, dos prognósticos, das conjunturas sobre um por vir 

que tentamos antecipar. Esta visão é generalizante e generalizadora, ela enxerga o 

espaço em que vai ser realizada a batalha como absoluto e controlável e considera o 

movimento das forças presentes neste espaço como previsível e definido: é desta 

maneira que o estratego consegue projetar-se na situação a vir e decidir qual a melhor 

posição e direção a ser adotada no campo. É a forma que ele dá ao espaço, no qual 

vai intervir, que define a sua estratégia. Em um segundo caso, estamos na dimensão 

da prática, no mundo fenomenológico. Aqui, o estratego não pode situar-se fora do 

espaço antes de atuar nele estrategicamente, como no primeiro caso. Ele já está 

situado neste espaço. Deste jeito, nenhuma estratégia tem sentido, são as táticas que 

importam. No momento da prática, no durante, na ação, não há estratego com visão 

total, mas atores implicados na batalha, decidindo ao vivo, na imediaticidade do 

instante, qual é a melhor direção e atitude a adotar.   

A diferença entre a arte de coordenar a ação e a arte de proceder durante a ação, 

a estratégia e a tática, não é das mínimas, é um exemplo, como existem outros, que permite 

entender o alcance da mudança ontológica que foi evocada. É uma pista que ajuda nesta 

passagem a uma investigação teórica do ser como relativo e partilhado, indeterminado, e 

não como essencializado e inalterável. A ideia de tática expressa bem que o fim e o objetivo 

de um ato não são separados dos meios usados para chegar a ele; que o ato é um 

movimento e que a direção deste movimento, o seu objetivo, não pode ser dissociada do 

próprio movimento. A tática revela, também, que nenhum corpo se move sem sentido, sem 

uma direção, mas que a direção seguida nunca pode ser a mesma: o final de um 

movimento não pode ser determinado antes dele acabar16. Do outro lado, a ideia de 

                                                        
16 A ideia que inspira estas reflexões é a de Merleau-Ponty (1945: 36), que explica que precisamos 
ignorar e saber o que procuramos saber, senão não o procuraríamos – porque já o saberíamos ou 



estratégia expressa o contrário, o fato que um objetivo deve ser bem definido para saber 

como chegar a ele. Quando se trata de estratégia, o objetivo é precisado com clareza e 

todos os movimentos são feitos em direção a este objetivo – até os movimentos que 

passam por lados inesperados, aqueles que trazem sucesso à estratégia, porque 

surpreendem, são calculados para atingir este objetivo. Quando se trata de tática, não há 

objetivo, mas uma direção. Em um campo de futebol, o jogador sabe que deve fazer um 

gol, mas ele sabe também que os caminhos para chegar a este objetivo são múltiplos e 

incertos, são caminhos a descobrir e não pistas já batidas. É nesta perspectiva que 

comecei o meu trabalho de campo, sem objetivos determinados, mas com uma direção: 

tinha que encontrar os moradores de Greenville para poder estudar as suas formas de 

habitar, tinha que conseguir entrar nestes condomínios para poder observar como os 

espaços internos destas moradias planejadas eram usados, apropriados ou détournés – 

desviados – por eles.  

Para chegar neste fim, eu sabia que eu precisaria existir no espaço estudado, 

participar do campo de batalha e aparecer no local onde iria realizar as minhas 

investigações. Tinha que marcar esta textura, que pretendo analisar com a minha 

presença, percorrer ela para que surgisse desta prática algumas táticas adequadas 

para continuar na direção apontada. Meus primeiros passos no campo iam procurar 

mapear este espaço de pesquisa, seus ritmos, atores e lugares, mas eles não iam 

procurar elaborar mapas: “mapear é visto como ‘aberto, contínuo, sempre levando ao 

próximo instante do mapear, ao próximo mapa’ (Rundstrom 1993:21) [...], mapear está 

para utilizar mapa, assim como descobrir-caminho está para navegação (Ingold, 2005: 

11). Portanto, se a direção seguida, o motor da minha presença era encontrar os 

moradores de Greenville, os que habitam, estava pronto para descobrir os caminhos 

que me levariam a eles. Iniciei o meu campo de pesquisa com a maior ingenuidade, 

animado em conhecer este novo bairro e pensando em inspirar-me um pouco pelo 

flâneur de Baudelaire, a deambulação sem objetivo do dadaísmo dos anos 1920 ou a 

dérive de Guy Debord (1958): 

Au-delà de la reconnaissance d’unités d’ambiances, de leurs 
composantes principales et de leur localisation spatiale, on 
perçoit les axes principaux de passage, leurs sorties et leurs 
défenses, on mesure les distances qui séparent effectivement 

                                                        
porque não saberíamos o que procurar. Podemos também pensar em Latour (2001) com o seu estudo 
da ciência, lembrando que é quando o pesquisador para as suas investigações que a sua pesquisa 
encontra um sentido, define-se. 



deux régions d’une ville, et qui sont sans commune mesure avec 
ce qu’une vision approximative d’un plan pouvait faire croire. […] 
La part de l’aléatoire est ici moins déterminante qu’on ne croit : 
du point de vue de la dérive, il existe un relief 
psychogéographique des villes, avec des courants constants, 
des points fixes, et des tourbillons qui rendent l’accès ou la sortie 
de certaines zones fort malaisés. Ces différentes unités 
d’atmosphère et d’habitation, aujourd’hui, ne sont pas 
exactement tranchées, mais entourées de marges frontières plus 
ou moins étendues. Le changement le plus général que la dérive 
conduit à proposer, c’est la diminution constante de ces marges 
frontières, jusqu’à leur suppression complète (1958: 3). 

Assim, com esta proposta metodológica na cabeça, no dia seguinte, na 

segunda-feira 28 de julho de 2015, às 9hrs da manhã, eu estava no caminho que refiz 

quase todos os dias durante um mês em direção ao novo bairro de Greenville, que 

fica a 25 minutos de carro da minha casa. Eu conhecia um pouco o lugar, pois no fim 

do ano de 2014 eu tinha passado dois dias no local, mas não havia nenhum morador, 

todos os prédios estavam ainda em construção e só o sistema viário e os espaços 

verdes ao redor estavam acabados, assim como, o Stand de Vendas. Inclusive, a 

única pessoa que tinha encontrado nestes dois dias exploratórios foi o diretor do Stand 

de Vendas, J-C. Então, além deste contato que pensava que iria reencontrar nesta 

segunda-feira de julho, para o meu primeiro verdadeiro dia de campo eu me inspirei 

deste procedimento metodológico que Debord chama de dérive: quis ocupar estas 

margens e fronteiras, conhecer este relevo psicogeográfico do campo de pesquisa, 

frequentar os atores que transitam nestes espaços e existir neles. Na primeira 

semana, esta dérive ganhou um rumo mais preciso. Percorrer Greenville, conhecer os 

diferentes espaços que o constitui, as diversas pessoas que ali atuam, habitam, 

trabalham, passam ou passeiam, apareceu como uma tática interessante para impor 

a minha presença aos moradores; indicar que daqui para frente um antropólogo 

estaria atuando alguns anos para realizar uma pesquisa sobre as suas formas de 

habitar. Esta ocupação do espaço público de Greenville, aquele onde ninguém podia 

me proibir de ficar, pareceu-me interessante para facilitar o meu encontro com os 

moradores, principalmente, pela permeabilidade deste espaço – o espaço privado “se 

distingue do espaço público sem dissociação” (Lefebvre, 1974: 192) e “o público 

(espaço de relação e de ação) inclui o privado (espaço de contemplação, de 

isolamento) e o mix (espaço de percurso, de passagem de ligação)” (1974: 179). Foi 

durante a primeira semana de investigação empírica, que surgiu a ideia que aparecer 



e existir no campo, mesmo vagando, poderia servir para informar os moradores sobre 

a minha presença e começar a acostumá-los com esta condição. Percebi que o 

acesso a esses habitantes iria ser bem difícil passando pela portaria dos condomínios, 

e achei pertinente continuar esta dérive, esperando que algumas oportunidades de 

encontro com os moradores aparecessem. Apareceram muito poucas. Talvez, porque 

das 1.200 unidades, nem 10% devem estar efetivamente habitadas; talvez, porque 

esta dificuldade de acesso é própria do habitar destas populações e a este tipo de 

moradia, o que já revelaria algumas informações sobre a abordagem destas elites e 

sobre os seus modos de viver17. 

Ora, frente à dificuldade de acesso aos moradores e aos espaços privados dos 

condôminos, adotando esta tática da dérive, da espera, eu não tive muito a 

possibilidade de ficar quieto e discreto, de realizar minhas observações sem conversar 

com ninguém. Não tinha nada para fazer neste espaço, no máximo era um morador 

ou um futuro morador, mas com um caderno verde e uma caneta na mão, longe do 

Stand de Vendas e em dias consecutivos, minha presença, claramente, estranhava. 

Havia uma grande quantidade de trabalhadores no local, dos operários da construção 

e engenheiros dos prédios não acabados aos prestadores de serviços, que preparam 

e decoram os apartamentos para a chegada dos moradores. Havia, sobretudo, muitos 

agentes de segurança. Com estes, nos prédios onde havia moradores, as conversas 

foram breves, mas já indicaram algumas pistas para seguir sobre os cargos e poderes 

dos diversos empregados que atuam nestes condomínios 18 . Nos prédios sem 

moradores, os encontros foram mais pertos daqueles detalhados na parte 

metodológica deste artigo. Em outras palavras, as amizades que comecei a criar no 

                                                        
17 Esta dificuldade de acesso pode ter vindo, também um pouco, da minha apreensão, de um medo. 
Tentei me aproximar muitas vezes dos síndicos, autoridades importantíssimas nestes campos de 
pesquisa, mas não consegui nenhum encontro. Como num condomínio as decisões não são unânimes, 
há divergências entre o sindico e os moradores e sempre existem conflitos entre vizinhos, eu pensava 
manter um mínimo de cuidado com esses gatekeepers (BERNARD, 2006): síndico é um cargo de 
confiança. A autorização de eu poder transitar nas áreas do condômino, se é um dos objetivos do meu 
encontro com o síndico, não deve vir só dele, mas do acordo de uma maioria. Enfim, isso seria um ideal 
para poder realizar minhas investigações e provavelmente pela minha apreensão de não conseguir 
alcançar este ideal eu não quis ser muito insistente e deixei a eles, até agora, umas saídas para poder 
evitar o nosso encontro. De fato, por enquanto, eles não se interessaram à pesquisa. 

18 Pista que segui, em boa parte, encontrando os profissionais que tem poderes e responsabilidades 
em Greenville, os supervisores da segurança externa, do jardinagem, da construção ou da gestão dos 
condomínios, etc.  



campo não foram com os moradores, mas com aqueles que guardam os portões do 

lugar onde moram os habitantes de Greenville. 

Consequentemente, esta tática de espera obrigou-me a ampliar um pouco a 

maneira como eu apresentava o meu objeto de pesquisa. As relações que estava 

criando com as pessoas encontradas nestes espaços públicos, na frente dos 

condomínios e nos seus arredores, podiam, talvez, ajudar-me a ser visto como um 

trabalhador do local, a legitimar esta minha presença no novo bairro. Porém, como 

estes interlocutores não habitavam no lugar, eu tive que pensar em um jeito para 

incluir eles nas investigações. Deixei claro que o habitar em Greenville era o foco do 

meu estudo, a direção a ser seguida, mas como não era só por questão financeira 

que uma boa parte dos encontrados não se identificavam com esta forma de habitar 

estudada, as nossas conversas poderiam, indiretamente, trazer-me informações 

sobre o meu objeto de estudo. Além disso, e, sobretudo, eles construíram Greenville, 

garantem a sua segurança interna, cuidam da manutenção do bairro, permitiram ou 

permitem os moradores de habitarem em Greenville. Ainda com as leituras de 

Lefebvre bem presentes na minha cabeça, encontrei argumentos teóricos para que a 

atuação destes interlocutores fosse ainda mais pertinente na minha análise do habitar 

das elites: o espaço de Greenville foi produzido e é produzido por eles, eles participam 

e fazem esta textura; é graça a eles que outros podem habitar no novo bairro. 

Esta inserção no campo mudou bastante o entendimento do objeto de pesquisa 

que tinha delimitado. Comecei a interessar-me por estes atores e a importância da 

sua atuação para o estudo do habitar das elites. Os agentes de segurança e porteiros, 

supervisores e administradores dos condomínios, os jardineiros e outros guardas das 

áreas públicas do novo bairro; os trabalhadores da construção e corretores, sem 

esquecer as empregadas domésticas, muitas vezes mulheres, que cuidam da limpeza 

da casa, passam as roupas, cozinham ou guardam crianças, todxs, além de 

aparecerem como intermediário entre eu e os moradores, que realmente habitam em 

Greenville, são também mediadores (Latour, 2012) do local, participantes 

indispensáveis para entender esta forma de habitar das elites soteropolitanas.  

Ampliei o meu objeto de estudo pela minha compreensão de que o verbo 

habitar é um movimento que implica, sempre, um conjunto de outros verbos que são 

fundamentais para entender esta atividade. De fato, o ensino, o insight, a ideia que 

este primeiro mês de campo me fez entender com clareza é que a abordagem do 

habitar das elites, das classes dominantes, implica um tipo de verbo específico mais 



do que outro: o trabalhar. Este entendimento de que uma investigação do trabalhar é 

crucial nas investigações do habitar das elites ficou evidente, mais ainda, durante uma 

conversa com um porteiro de um condômino vizinho de Greenville: “Estas pessoas 

não moram sozinhas, eles não moram sem ninguém, não. Quando chegam, sempre 

chegam com mais gente. Eles precisam de pessoas para trabalhar para eles, para 

cozinhar, limpar, cuidar dos filhos ou da segurança.” (Entrevista com P. Colina, Agosto 

2015). Esta nova leitura do meu objeto de pesquisa não me afastou do estudo do 

habitar, mas ampliou a sua compreensão para melhor abordar os moradores que 

pretendo, em breve, encontrar com mais frequência.  

Fecharei este artigo abruptamente, da mesma forma como o comecei com a 

apresentação de Greenville. Não pode haver considerações finais, por enquanto, pois 

as reflexões aqui apresentadas sobre este estudo das elites são ainda provisórias e 

em construção. É na hora do diálogo entre os dados recolhidos no campo e a teoria 

antropológica que estas considerações metodológicas poderão ser melhor definidas 

e ganhar, assim, uma validade científica. 
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