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RESUMO 

Memória e território dão os contornos a esta tese, que radicou o campo em favela 
carioca da Zona Sul do município do Rio de Janeiro (Vila Canoas, situada em São 
Conrado) e versa a respeito de temática associada à história oral das integrantes da 
Associação de Mulheres de Vila Canoas e Pedra Bonita com vias à edificação de 
declaração identitária que faça frente às representações oblíquas e estigmatizadas dos 
que adentram a favela de Vila Canoas para realizar registros dos moradores locais em 
suas esferas ou espaços íntimos, pessoais1 sem prévia autorização destes, a partir de 
ângulos parciais ou distorcidos – especialmente graças ao turismo de favela. Tal 
associação possui lideranças mobilizadas, com letramento político adquirido ao longo 
da trajetória comunitária, mas, apesar disso, não está conseguindo fazer frente ao 
turismo, que identifica os locais, frequentemente, de maneira oblíqua e passiva, e não 
viabiliza autoexpressão. Objetiva-se, por meio das histórias de vida das integrantes da 
Associação de Mulheres, ouvir Vila Canoas, apreender e aprender a respeito de como 
esta se percebe. Para alcançar tal objetivo geral, buscou-se a compreensão das 
complexidades locais – sociais e psicossociais – vivenciadas pelas integrantes da 
Associação de Mulheres; problematizou-se sobre os conceitos relacionados à memória, 
história e favela; captaram-se os contornos característicos do campo graças à 
observação participante; elaborou-se instrumento de pesquisa que viabilizou a 
sistematização das histórias de vida das integrantes da Associação de Mulheres, bem 
como suas percepções a respeito de si mesmas e da favela na qual habitam. Por fim, 
coletaram-se as histórias de vida destas mulheres migrantes que em suas trajetórias, 
reelaboraram seus espaços, adaptando-se às novas dinâmicas sociais e resgataram-se 
acontecimentos e não-acontecimentos da comunidade e da associação, não considerados 
pelas narrativas dominantes. No decorrer deste documento, encontram-se apresentados 
os contornos iniciais desta pesquisa; os aspectos ligados ao campo (e suas questões 
geográficas, históricas e psicossociológicas); o marco teórico que fundamentou a etapa 
campo, bem como o delineamento metodológico. Para dar conta dos desafios propostos 
pelos objetivos apresentados, escolheu-se trabalhar com o método da observação 
participante e com o método da história oral (valendo-se de narrativas biográficas para 
captar histórias de vida inseridas em contexto social). A técnica da leitura flutuante, 
bem como o software Word Clouds da Zigomatic auxiliaram no tratamento dos dados 
qualitativos do campo, pois permitiram mineração de textos e análises das transcrições 
das entrevistas da etapa campo. Os resultados destes tratamentos viabilizaram o 
germinar de categorias que alicerçaram análises subjetivas e conduziram esta pesquisa a 
constatação de que a percepção das mulheres da mencionada associação a respeito de si 
mesmas e da favela na qual habitam é mediada pelo modo como se percebem aos olhos 
dos que vistam o local, pelo modo como introjetam as dificuldades que vivem, pela 
relação que travam com suas origens, pela percepção de segurança e limpeza presentes 
ao local, pela relação que travam com vizinhos, com a igreja, com a casa que habitam, 
com as águas do rio e com a família. Outra questão interessante diz respeito ao fato de 
que elas já introjetaram a vivência naquele território de tal maneira que ele agora ele é 
parte de cada uma delas, de suas identidades. Esta dinâmica dialética acabou 
reinventando percepções individuais e coletivas em premissas históricas e estéticas. 

PALAVRAS-CHAVE: ECOLOGIA SOCIAL. PSICOSSOCIOLOGIA DE 
COMUNIDADES. TERRITÓRIO. HISTÓRIA ORAL. MEMÓRIA. 

                                                           
(1) Termo aqui usado em contraposição ao termo espaço público, que remete a local de visibilidade e do 
encontro entre os cidadãos, isto é, da sociabilidade (SENNETT, 1988).  



 
 

ABSTRACT 

Memory and territory outline this thesis whose field work was carried out in a slum in 
the southern part of a Rio de Janeiro municipality (Vila Canoas, situated in São 
Conrado) and discusses themes associated with the Women Association of Vila Canoas 
and Pedra Bonita members´ oral history, with the intent to state an identity that stands 
up to oblique and stigmatized representations of those who enter the favela of Vila 
Canoas to record local residents in their environment and personal spaces2 without their 
consent and from partial or distorted angles – especially due to slum tourism. This 
association has mobilized leaders with political literacy acquired throughout the 
community trajectory but, despite such fact, this community cannot stand up to local 
tourism which often labels it in an oblique and passive manner since it does not enable 
self-expression. The objective of this thesis is, through life stories of the Women 
Association members, to listen to Vila Canoas, apprehending and learning about how 
the community perceives itself. To achieve the proposed overall objective this thesis 
seeks to: understand local social and psychosocial complexities experienced by the 
Women Association members; problematize concepts related to memory, history and 
slum; capture characteristic contours of the field through participant observation; 
prepare a document to investigate the life stories of the Women Association of Vila 
Canoas and Pedra Bonita members; collect life histories of these migrant women who, 
in their trajectories, re-elaborated their spaces, adapting to the new social dynamics; 
rescue meaningful community and association events and non-events disregarded by 
dominant narratives. Throughout this document, the initial outlines of this research are 
introduced: the aspects linked to the field (and its geographical, historical and psycho-
sociological issues); the theoretical framework which shall justify the field step, as well 
as its methodological design. In order to take account of the challenges proposed by the 
objectives presented, the method of participant observation and oral history technique 
were chosen (using biographical narratives to capture life stories inserted in a social 
context). Floating reading technique, as well as Zygomatic Word Clouds software, 
assisted in the field qualitative data treatment because they enabled mining and analysis 
of interview transcripts from the field step. Results of these treated data points enabled 
the development of categories that underlined subjective analyses, and guided this 
research to uncover the women's perception of mentioned Association regarding 
themselves and the slum they live as not only mediated by relationships, images and 
publications produced by tourists who visit the site, but also by relationships struck in 
their origin, by their perception of safety and cleanness of the territory, by relationships 
they have with neighbors, with churches, with households that contain them, with the 
waters of rivers and with family. Another interesting issue concerns the fact that they 
have introjected living in that territory in such a way that it is now part of each one of 
them, of their identities. This dialectical dynamic led to a reinventing of individual and 
collective perceptions in their historical and aesthetic assumptions. 

KEYWORDS: SOCIAL ECOLOGY. PSYCHOSOCIOLOGY OF COMMUNITIES. 
TERRITORY. ORAL HISTORY. MEMORY. 
 

                                                           
(2) Term used here in opposition to public space. 
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1. INTRODUÇÃO 

Memória e território representam os elementos estruturantes desta tese que trata 

de temática associada à história oral das integrantes da Associação de Mulheres de Vila 

Canoas e Pedra Bonita. Memória associa-se a espaço, tempo e história. E, aquela, apesar 

de não ter poder de efetiva alteração do que passou, conecta-se ao tempo e opera 

modificando ou reafirmando o significado do que foi vivido, bem como as 

representações individual e coletiva do passado. Assim, a memória apropria-se e 

reconstrói a história a todo o momento. E, sem qualquer previsibilidade do que virá a 

ser, o tempo acaba por projetar utopias e ressignificar, com contornos de presente e do 

passado, as possibilidades do futuro ansiado. Os resultados, longe de serem previsíveis, 

propõem ressignificações ao futuro, com cores do presente e do passado. Tem-se assim 

que o tempo confere singularidade a cada experiência vivida. Memória e história são 

cruciais para a compreensão do conceito de identidade, visto que auxiliam na 

sedimentação de referências fundamentais a construção das identidades coletivas, que, 

mesmo sempre em curso, servem de esteio ao autorreconhecimento do ser humano 

como sujeito de sua história (SANTOS, 1994; DELGADO, 2006). Mesmo as 

identidades aparentemente mais sólidas, como a de mulher ou a do homem, ocultam 

negociações de sentido que em constante processo de transformação, de época para 

época, dão corpo e vida a tais identidades. “Identidades são, pois, identificações em 

curso” (SANTOS, 1994, p.2). Simone de Beauvoir ratifica esta reflexão ao afirmar: não 

se nasce mulher, torna-se mulher (BEAUVOIR , 2009). As mulheres que integram a 

mencionada associação constituem o grupo de interesse desta tese e, vale mencionar, 

tornaram-se quem são graças às experiências que vivenciaram, às dificuldades e às 

felicidades que experienciaram.  

Já território deve ser compreendido como o baldrame geográfico da área, 

essencial à existência desta, por traçar os limites ao exercício da soberania de seus 

ocupantes. Milton Santos (1999) destaca que, se para alguns território é recurso, para 

outros é abrigo. Estes últimos enxergam as funcionalidades do território que ocupam, 

mas também estão imersos em seus aspectos simbólicos, sendo assim, território, para 

estes, não estaria apenas vinculado ao ter, mas também ao ser – e perder seu território 

seria como desaparecer (BONNEMAISON E CAMBRÈZY, 1996). Ao longo deste 

documento de tese procura-se explicitar esta relação de abrigo que as integrantes da 



26 
 

Associação de Mulheres de Vila Canoas e Pedra Bonita travam com o território que 

habitam. 

Forneceram o marco teórico para questões ligadas ao ‘território favela’ o 

jornalista brasileiro Zuenir Ventura (1994), que discorre sobre o processo de formação 

das favelas cariocas; o geógrafo brasileiro Milton Santos (1999, 2009, 2017), que 

teoriza a respeito do processo de urbanização do Terceiro Mundo; os geógrafos 

franceses Yves Lacoste (2012), Bonnemaison e Cambrèzy (1981) – enquanto o primeiro 

disserta sobre aspectos políticos relacionados à geografia, os dois últimos discutem o 

poder do laço territorial. Os aspectos identitários tiveram contornos definidos a partir de 

Stuart Hall (2011), sociólogo jamaicano, que trata das identidades culturais sob a 

perspectiva da modernidade; Peter Berger (2007), sociólogo e teólogo austríaco, que 

teoriza a respeito da realidade como construção social; Zygmunt Bauman (1998, 1999, 

2003, 2008, 2013), sociólogo polonês, que atenta para a questão dos aspectos 

identitários característicos da modernidade líquida, e Antonio da Costa Ciampa (1984), 

psicólogo brasileiro, que aborda a identidade como categoria da Psicologia Social. Ecléa 

Bosi (1994), bem como José D’Assunção Barros (2009), ambos historiadores 

brasileiros, forneceram as bases para a definição do conceito de memória – e dos 

conceitos a ela relacionados, tempo, espaço e história. Por fim, para que as 

circunvizinhanças da problemática desta tese (que, de forma transversal, tangencia 

aspectos relacionados ao turismo de favela) pudessem ser definidas, os conceitos/teorias 

das professoras brasileiras Bianca Freire-Medeiros (2009), da Universidade de São 

Paulo (USP), bem como das professoras Ignez Costa Barbosa Ferreira e Nelba Azevedo 

Penna (2005) da Universidade de Brasília, foram fundamentais. 

1.1 Vila Canoas: contornos do campo 

De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) – realizado em 2010 – dos 5.565 municípios da federação, 323 abrigam 6.329 

aglomerados subnormais3, com 3.224.529 domicílios particulares e 11.425.644 pessoas 

(o que corresponde a aproximadamente 6% da população brasileira). Destas, 

aproximadamente 51,2%, ou 5.853.404, eram – na época – mulheres (IBGE, 2010a; 

                                                           
(3) Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), um aglomerado subnormal pode ser 
definido como um conjunto de unidades habitacionais (pelo menos 51 unidades, que podem ser barracos, 
casas ou outras moradias). Esses conjuntos de unidades habitacionais – que podem ser favelas, vilas, 
invasões ou comunidades – são produtos de ocupações territoriais ilegais. 
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IBGE, 2010b). O campo desta pesquisa, Vila Canoas, situa-se em São Conrado, ao 

lado da favela da Pedra Bonita, em rota de acesso à Mesa do Imperador e à Vista 

Chinesa – a apenas 8 km da primeira e a 9,5 km da segunda. Esta posição territorial 

privilegiada acaba por fazer com que Vila Canoas se destaque, nos roteiros turísticos, de 

muitas favelas cariocas.  

Vila Canoas, apesar de pequena, vem inchando a olhos vistos – afirmação que 

pode ser corroborada por dados do censo do IBGE de 2010. À época, ela abrigava 758 

pessoas na seguinte proporção: 52,5% de mulheres e 47,5% de homens (IBGE, 2010b) e 

refletia proporções muito semelhantes às proporções apontadas pelo Censo IBGE de 

2010 para os 323 mencionados municípios da federação. O próximo censo do IBGE 

será realizado apenas em 2020, mas, de acordo com levantamento da AMAVICA – 

Associação e Moradores de Vila Canoas e Pedra Bonita (AMAVICA, 2017), realizado 

em 2017, houve um crescimento populacional significativo em Vila Canoas, que passou 

de 254 domicílios subnormais, com 758 pessoas, em 2010 (IBGE, 2010b), a 699 

domicílios subnormais, com 2989 pessoas em 2017 (AMAVICA, 2017).  

A AMAVICA não possui informações a respeito do recorte de gênero, mas 

acredita que a discrepância entre o número de homens e mulheres aumentou 

significativamente, haja vista que em Vila Canoas parece, hoje, haver preponderância de 

mulheres e haja vista que a adesão de mulheres à Associação de Mulheres de Vila 

Canoas e Pedra Bonita cresce a cada dia (informações oriundas de etapa preliminar de 

campo4 – detalhes a respeito desta etapa encontram-se sistematizados no capítulo 4 

deste documento).  

Dentre os aspectos objetivos que conduziram esta tese à escolha pelo campo em 

questão há o fato de que Vila Canoas possui lideranças comunitárias atuantes e 

articuladas que, entre outras coisas, operam, via conversas, programas e eventos de 

conscientização, (i) no combate à expansão do tráfico de drogas e (ii) no combate à 

violência contra a mulher, (iii) na prospecção e celebração de acordos com os 

                                                           
(4) A Resolução nº510, de 07 de abril de 2016, em seu Capítulo I, Artigo 2º. Parágrafo XII estabelece que 
Etapas preliminares de uma pesquisa: são assim consideradas as atividades que o pesquisador tem que 
desenvolver para averiguar as condições de possibilidade de realização da pesquisa, incluindo 
investigação documental e contatos diretos com possíveis participantes, sem sua identificação e sem o 
registro público e formal das informações assim obtidas; não devendo ser confundidas com “estudos 
exploratórios” ou com “pesquisas piloto”, que devem ser consideradas como projetos de pesquisas. 
Incluem-se nas etapas preliminares as visitas às comunidades, aos serviços, as conversas com liderança 
comunitárias, entre outros (CNS, 2016, p.2). 
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responsáveis pelo “favela tour” na área, para que os locais possam se beneficiar do 

turismo pela área, (iv) no combate ao alcoolismo entre os locais, (v) na organização de 

festas locais para a celebração da vida associativa, (vi) bem como na prospecção de 

oportunidades e fechamento de parcerias para o desenvolvimento de projetos 

sustentáveis, com diversas ONGs, universidades, empresas e até mesmo com o 

município e com o estado do Rio de Janeiro. Estes seis mencionados pontos destacam-

se na agenda da Associação de Mulheres de Vila Canoas e Pedra Bonita. Por conta desta 

capacidade de articulação das integrantes desta Associação, Vila Canoas foi palco, nos 

últimos cinco anos, de inúmeros projetos (dados oriundos da etapa preliminar de campo, 

obtidos a partir de conversa com a líder da Associação de Mulheres). Acredita-se, 

porém, que, para organizações, instituições e poder público, há outro elemento 

motivador à realização de projetos na área: graças a seu reduzido tamanho – Vila 

Canoas é uma das menores favelas da cidade do Rio de Janeiro, com apenas 2,2 

hectares de área – determinado por aspectos topográficos do local, Vila Canoas torna-se 

ideal para o piloto de projetos, porque podem ser mais facilmente implementados (e 

seus impactos podem ser mais facilmente avaliados).  

Há ainda um elemento subjetivo que reforça a escolha deste campo para o 

desenvolvimento da tese aqui proposta: a existência de uma relação de admiração desta 

pesquisadora com as integrantes da Associação de Mulheres que perpassa aspectos 

objetivos. Tal relação originou-se no final da década de 1990, por ocasião da celebração 

de projeto de pesquisa realizado pela UFRJ em parceria com a PUC-Rio e com o pré-

vestibular para Negros e Carentes do Frei Davi – quando a pesquisadora, junto a seus 

familiares, integrou equipe de apoio do núcleo instalado na Praia Vermelha – e 

solidificou-se ao longo dos anos, de maneira às vezes formal, às vezes informal.  

Vila Canoas, apesar de pequena, dada sua extensão territorial de 2,2 hectares – a 

título de comparação, sua vizinha Rocinha, por exemplo, possui 95 hectares – apresenta 

coletivos bem organizados (FONSECA, 2007; COIMBRA, 2017). Dentre eles 

destacam-se a Associação de Moradores e Amigos de Vila Canoas e Pedra Bonita, a 

Associação de Mulheres de Vila Canoas e Pedra Bonita e o Centro de Integração 

Comunitária. Como os nomes dos dois primeiros coletivos indicam, a proximidade da 

favela de Vila Canoas com a da Pedra Bonita acabou por conectar seus moradores – eles 

permanecem separados territorialmente, mas conectados em clamores e projetos, pois 

assim são mais fortes. O primeiro destes coletivos, a Associação de Moradores e 
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Amigos de Vila Canoas e Pedra Bonita, surge em 1970 por obra dos próprios 

moradores, com o intuito de aferir representatividade diante do poder público e, assim, 

viabilizar resistência comunitária às ações políticas que interferiam – até então – de 

maneira discricionária no local, a despeito de sentimentos, necessidades ou 

circunstâncias locais (FONSECA, 2007). Em 2003, a Associação de Mulheres de Vila 

Canoas e Pedra Bonita constitui-se como um coletivo sociopolítico crítico alternativo 

(Ibidem). Por fim, em 2006, nasce o Centro de Integração Comunitária (CIC). Fundado 

por pessoas ligadas à Pastoral da Criança e por integrantes do jornal comunitário Fala 

Canoa, surgiu com o propósito de consolidar atividades socioculturais locais que 

ocorriam de maneira independente e precisavam de um espaço físico para amparo 

(RODRIGUES et al., 2008).  

Detalhes a respeito destes coletivos, especialmente a respeito do que abriu as 

portas para a realização desta pesquisa – a Associação de Mulheres de Vila Canoas e 

Pedra Bonita – serão aprofundados posteriormente. Por hora, cabe sublinhar, este, bem 

como os outros dois mencionados coletivos promovem ações socioculturais diversas, 

versam agendas de interesse social e conferem diferencial a Vila Canoas que se 

sobressai (como já mencionado) pelos projetos que granjeia – das iniciativas privada e 

pública. Todavia, destaca-se, apesar de tentarem, não conseguem dar conta dos três 

pontos de tensão latentes relacionados à inserção e à representação de Vila Canoas no 

espaço da cidade, a saber: o primeiro relaciona-se ao chamado turismo de favela; o 

segundo relaciona-se à água e o terceiro relaciona-se à identidade cultural dos locais 

(FONSECA, 2007; MACHADO, 2007).  

Os mencionados pontos de tensão remetem especialmente a aspectos ligados à 

democracia local, à preservação do meio ambiente e à vida associativa e comunitária. 

Tendo em mente estas considerações, articulou-se conversa com a líder da Associação 

de Mulheres para se averiguar a viabilidade da realização do projeto (etapa preliminar 

de campo), bem como para que se pudesse, a partir de bases sólidas, delinear os 

elementos estruturantes do projeto. 



30 
 

1.2 Elementos estruturantes da tese: problema, objetivo, crença norteadora e 

caminhos metodológicos 

O problema (ou dificuldade teórica) desta pesquisa foi identificado durante 

conversas que ocorreram na etapa preliminar de campo com a líder da Associação de 

Mulheres de Vila Canoas e Pedra Bonita e diz respeito ao fato de que tal associação 

possui lideranças mobilizadas, mas, apesar disso, não estão conseguindo fazer frente a 

um excursionismo local, que as trata de maneira passiva, pois não viabiliza inteiração 

ou autoexpressão. É como se suas identidades estivessem sendo adjudicadas, e 

identidade não pode ser adjudicada ou imposta por alguém a outrem, ao contrário, deve 

ser construída e reconstruída ativamente pelo próprio indivíduo (DUBAR, 1997).  

A líder da Associação de Mulheres relatou, durante conversas por ocasião da 

etapa preliminar de campo, duas histórias que podem exemplificar alguns dos impactos 

identitários promovidos por este turismo invasivo. Certa feita (há aproximadamente sete 

anos), uma moradora de Vila Canoas, ao passar pelo metrô de Copacabana (Rio de 

Janeiro), viu sua filha retratada em um grande quadro. Vergonha a tomou, pois a 

imagem retratava a menina de maneira desgrenhada e mal-ajambrada. Pudera, estava na 

entrada da casa, brincando. Mas a quem explicar o que houvera? A exposição ali 

retratava sua favela, seus vizinhos, sua filha, de maneira nada lisonjeira, em imagens 

não autorizadas. O que fazer? Após a vergonha, sucedeu-se a consternação pela 

sensação de impotência e ela dali partiu. O que fazer, pensou? Resignar-se! A líder da 

associação, na época, foi ao local e constatou o relato. Ela também, na época, não soube 

como proceder. Resignou-se. 

A segunda história, ainda mais contundente, ocorreu há aproximadamente cinco 

anos. Chegou às mãos da líder da Associação de Mulheres um livro destes de capa 

grossa, decorativo, com fotos artísticas que retratavam sua comunidade. A líder da 

Associação comenta que este livro apresentava fotos da exposição que outrora fora feita 

no metrô de Copacabana. Apresentava mais fotos e retratava Vila Canoas de forma 

poética, mas nada lisonjeira. Aquelas fotos não tinham sido autorizadas – os 

protagonistas pareciam nem mesmo estar cientes de que fotos estavam sendo tiradas. A 

líder da Associação comenta que sente angústia ao ver retratação distorcida de seus 

aspectos identitários e desgosto ao perceber ausência de retorno financeiro a Vila 

Canoas em decorrência dessas exposições. 
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Já durante a realização do campo outra história emergiu. Dona Geralda estava 

em sua sala a descansar e, de repente, percebeu que uma câmera fotográfica adentrava 

sorrateiramente por sua janela. Antes que pudesse reagir percebeu-se fotografada e, de 

certa forma, invadida. Hoje, Dona Geralda prefere manter as janelas de sua casa 

fechadas, haja vista que os turistas costumam passear pela comunidade com certa 

frequência.  

O turismo no local começou a ser cultivado há aproximadamente 12 anos (em 

2007) por uma família de origem italiana que já celebrava projetos e trazia muitas 

benesses à comunidade desde os idos da década de 1990. O patriarca da família, homem 

de mercado, famoso por suas conquistas empresariais, mudou-se com os seus para área 

próxima a Vila Canoas no final da década de 1970. Inicialmente implementou na 

comunidade um centro para crianças – com a colaboração de famílias italianas e de uma 

ONG também italiana. Posteriormente – entre outras coisas – articulou, com a Prefeitura 

do Rio de Janeiro, o fornecimento de merenda à escola que atendia às crianças locais e a 

realização de obras de contenção de encostas na área. O turismo de favela surge por lá 

em 2007, inicialmente, pelas mãos deste homem, e tinha como único propósito desvelar 

complexidades locais àqueles dispostos a doar aos diversos projetos que ele planejava, 

estruturava e coordenava (PARATI, 2017). Após a morte do patriarca, seus familiares 

acabam por assumir o legado e a ONG por ele fundada. Aos poucos, a família deixa o 

turismo de lado e direciona os esforços da ONG para projetos vinculados à educação de 

jovens e crianças. Mas o turismo no local não perece. Ao contrário, uma vez que a ONG 

Para Ti resolve ater-se aos projetos sociais, empresas sem vínculo emocional com Vila 

Canoas acabam decidindo ocupar-se de tal atividade. Entretanto, sabiamente buscam 

endosso da ONG, visando relacionamento saudável e respeitoso com os locais. O 

estabelecimento de parceria com a ONG é estratégia sábia, afinal a ONG tem raízes no 

território. Na prática, a parceria propunha espaço de acolhimento aos turistas durante as 

visitas a Vila Canoas. 

As integrantes da Associação de Mulheres de Vila Canoas e Pedra Bonita já se 

mobilizam e articulam conjuntamente, há anos, ações sociais que promovem o 

desenvolvimento da percepção da melhoria de vida na comunidade. Ação de parceria 

entre a associação de mulheres e a mencionada ONG foi celebrada há alguns anos, 

graças a esta capacidade de atuação. Desde então, as artesãs da associação de mulheres 

obtiveram permissão para oferecer – nas dependências da ONG – seus produtos aos 
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turistas. Mas, esta parceria promoveu, também, tensões. Artesões e artesãs da 

comunidade – não pertencentes à associação de mulheres – sentiram-se preteridos por 

não conseguirem ofertar suas obras, aos turistas, na ONG (MACHADO, 2007). Esta 

realidade acabou solidificando cisão entre os artesões locais, muito embora as 

integrantes da associação sejam respeitadas e queridas na área, por serem irmãs, filhas, 

mães e avós dos locais; pela senioridade e pelas ações que promovem em Vila Canoas. 

Esta tensão acabou por somar-se à problemática do turismo invasor, que expropria e 

deslegitima os locais, do “(...) turismo que “entra nas casas”, que simplesmente “visita e 

vai embora” sem deixar nada, que se interessa apenas pelo negativo” (MACHADO, 

2007, p.41).  

Não se defende aqui o fenecimento do turismo local. Não é o que os locais 

desejam. Esta afirmação encontra esteio na pesquisa de Machado (2007) e também na 

presente pesquisa – afinal, nenhuma das entrevistadas verbalizou em entrevista (registro 

de cada uma das entrevistas encontra-se no capítulo 6 deste documento de tese) que 

desejava o fim do turismo em Vila Canoas. Mas o turismo de favela em Vila Canoas, 

hoje, assenta-se em frágeis bases. Acredita-se: faz-se necessária uma série de estratégias 

que auxiliem na revisão das bases nas quais se assentam esta relação entre os locais e os 

visitantes. A questão é complexa e ganha proporções maiores à medida que a favela 

cresce. Ação pontual/isolada não ofereceria solução eficiente, mas, acredita-se que o 

primeiro passo a ser dado – para que conjunto de ações transformadoras possa ser 

implementado – deve considerar o resgate da identidade dos locais. Diferentes 

estratégias poderiam ser, aqui, propostas e, nesse sentido, impostas pela academia à 

comunidade de Vila Canoas. Mas, uma vez que, livre de conjecturas que pudessem 

prejudicar o andamento desta pesquisa, foi agendada conversa com a líder da associação 

de mulheres para avaliar a viabilidade para realização do projeto (referente à etapa 

preliminar de campo) a solução emergiu: a líder da Associação de Mulheres de Vila 

Canoas e Pedra Bonita mencionou que ela e as outras mulheres sonham há anos com um 

livro que conte suas histórias de vida, que as retrate, não de maneira empobrecida, mas 

profunda (revelando suas forças, histórias e complexidades).  

Por ser campo de diversos projetos, Vila Canoas consta em inúmeros 

documentos (que podem inclusive ser encontrados em rápida busca pela internet), mas 

eles, em geral, retratam o local e os locais a partir do ponto de vista do observador 

externo. O turismo, da forma que vem sendo por lá realizado acaba, também, por não 
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lhes dar voz, trata-os de maneira passiva. O exercício da narrativa autobiográfica pode 

ser capaz de promover resposta eficaz a toda passividade que lhes é imposta, pois 

propõe autodeclaração de identidade. Acredita-se, assim, que a interação academia-

comunidade (aqui promovida por este trabalho) poderá somar humildes esforços para 

reforçar a capacidade de autoexpressão e narração destas mulheres. Esta é a crença 

norteadora desta pesquisa (e procura dar conta do problema anteriormente 

apresentado). 

Destaca-se: não se pretende aqui produzir documentação que constitua ponto de 

vista alternativo à documentação oficial produzida pelo poder público, acerca do campo 

em questão. Por meio das histórias de vida das integrantes da Associação de Mulheres 

de Vila Canoas e Pedra Bonita, objetivou-se, sim, por meio das histórias de vida destas 

mulheres migrantes, ouvir Vila Canoas, deixar que Vila Canoas fale de si para 

apreender e aprender a respeito de como esta se percebe.  

O proposto objetivo geral encontra suporte nas palavras de Souza e Carreteiro 

(2016), afinal, as narrativas de vida representam apostas – de que possa haver pesquisas 

que não produzam resultados somente para a ciência, que tenham a força de provocar 

transformações sociais e subjetivas, de ressignificar a história que estrutura um sujeito e 

seu coletivo, de resimbolizar questões contemporâneas e cotidianas. Tais resultados, 

acredita-se, podem ser desencadeados a partir do processo de verbalização das histórias 

de vida das integrantes da Associação.  

Tal objetivo encontra também ancoragem em prerrogativas da Psicologia Social 

Comunitária, que preza, entre outras coisas, por investigar as condições internas e 

externas ao ser humano (dentro de seu contexto social), condições estas que o fazem 

sujeito numa comunidade ou que o impedem de ser. Dentro deste contexto, as práticas 

associadas à Psicologia Social Comunitária propõem trabalhar com este ser humano (a 

partir de suas condições) para a construção de sua personalidade, de sua individualidade 

crítica, para desenvolvimento da consciência de si (identidade) e de sua realidade social 

(GÓIS, 1990). 

Os objetivos específicos, que auxiliaram no alcance do objetivo geral, propõem 

(1) compreender complexidades locais – sociais e psicossociais – ligadas ao território e 

à identidade vivenciadas pelas integrantes da Associação de Mulheres; (2) 
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problematizar sobre conceitos relacionados à memória, história e favela; (3); apreender 

contornos característicos do campo graças a observação participante; (4) elaborar 

instrumento de pesquisa que viabilize a sistematização de material autobiográfico 

oriundo das entrevistas realizadas com as integrantes da Associação de Mulheres de 

Vila Canoas e Pedra Bonita; (5) coletar histórias de vida destas mulheres migrantes que 

em suas trajetórias, reelaboraram seus espaços, adaptando-se às novas dinâmicas 

sociais, integrando-se à diferente cultura (para que, posteriormente, se possa fazer um 

livro que conte suas histórias – que será retornado, posteriormente, à comunidade), (6) 

resgatar acontecimentos e não-acontecimentos da comunidade e da associação, não 

considerados pelas narrativas dominantes e (7) analisar os dados do campo. 

Detalhes a respeito do livro não serão nesta tese apresentados, visto que a 

estrutura do livro começará a ganhar vida apenas após finalizada a tese. Mas, sem 

dúvida alguma, seu conteúdo espelhará os elementos desta tese e trabalhará com o 

mesmo objetivo geral. 

Minayo (2001) afirma que o objeto das Ciências Sociais é histórico, ou seja, 

afirma que as sociedades humanas existem num determinado espaço cuja formação 

social e configuração são específicas. Elas vivem o presente, sob o signo do passado, 

orientado para o futuro, num embate entre o que está dado e o que está sendo 

construído. Portanto, a provisoriedade, o dinamismo e a especificidade são 

características fundamentais de qualquer questão social. Tendo em mente as palavras de 

Minayo, bem como certos aspectos ligados à pesquisa (a problemática, a crença 

norteadora, o objetivo geral e os objetivos específicos) e ao pesquisador (habilidades e 

recursos), decidiu-se pelos seguintes caminhos metodológicos: (I) o método da 

observação participante (para captar contornos do ambiente no qual as mulheres – 

iluminadas pelo recorte desta pesquisa – estão inseridas) e o (II) método da história oral 

(para captar histórias de vida inseridas em contexto social). As filósofas Menga Ludke e 

Marli André (1986), prolíficas pesquisadoras brasileiras da área da metodologia 

científica auxiliaram na definição dos contornos para a da observação participante, que 

inspirou-se na proposta estruturante de Leininger (1985). As historiadoras Marieta de 

Moraes Ferreira e Janaína Amado (2000), respectivamente Doutora em História 

Econômica pela Universidade de São Paulo e Doutora em História do Brasil pela 

Universidade Federal Fluminense, que discutem os desafios relacionados à história oral 

para o século XXI e propõem ponderações a respeito de aspectos polêmicos deste 
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método (bem como reflexões a respeito de seus desdobramentos quando aplicados às 

demais ciências sociais e do comportamento), forneceram subsídios para seu desenho, e 

aplicação.  

Importante mencionar que este trabalho foi redigido na terceira e também na 

primeira pessoa do singular. Isto porque o capítulo com os registros das histórias foi 

escrito na primeira pessoa do singular (bem como o capítulo com o registro da 

observação participante). Este modelo de narrativa encontra suporte nas palavras de 

Portelli (1997): ele afirma que, ao se trabalhar com a história oral, o sujeito não deverá 

ser unificado, pois histórias devem ser contadas a partir de uma multiplicidade de 

pontos de vista. O autor ainda ressalta que ao se trabalhar com história oral, a 

tradicional imparcialidade narrativa deve ser substituída pela parcialidade. Este modelo 

de redação também encontra esteio na tradição narrativa de Ecléa Bosi (1994) que, ao 

recriar o passado a partir de narrativas testemunhais, sublinhava a importância do 

narrador transformar-se em personagem-narrador, como se observa em um de seus mais 

proeminentes trabalhos – “Memória e sociedade: lembranças de velhos” (publicado pela 

primeira vez em 1979). O prefácio do mencionado livro, escrito por João Alexandre 

Barbosa, traz a seguinte consideração – que reflete tal peculiaridade narrativa: 

Fundada em Walter Benjamin, Ecléa Bosi sabe que “a memória 
é a faculdade épica par excellence”. Mas Benjamin vai ainda 
mais longe: o narrador conta o que ele extrai da experiência – 
sua própria ou aquela contada por outros. E, de volta, ele a torna 
experiência daqueles que ouvem a sua história. [...]. 
Conservando-se no nível da narração (no sentido de Benjamin) 
Ecléa Bosi é, ao mesmo tempo, ouvinte e narradora, 
possibilitando a passagem pura da memória, num lance de 
extrema felicidade composicional (BOSI, 1994, p.14). 

Tem-se, então, que este desvio gramatical (da terceira para a primeira pessoa) 

deu-se intencionalmente nos registros do campo, com o propósito de expor atitude 

narrativa parcial – a palavra ‘parcial’, aqui, deve ser compreendida de maneira 

distintiva, característica, uma vez que histórias orais revelam parcialidade, que 

posteriormente serão confrontadas, para que do conflito surja a unidade. Esta dinâmica é 

um dos aspectos mais distintivos da história oral e é uma das coisas que a faz tão 

interessante. 

Importante, também, antes de seguir-se adiante, informar que o título desta tese, 

longe de ser percebido de maneira poética, deve ser compreendido de maneira literal, 
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isto porque 20% das casas de Vila Canoas foram construídas sobre o rio Canoas. Casas 

estas localizadas à rua principal, ou à principal viela de acesso ao coração da 

comunidade. Ao se andar por Vila Canoas sente-se o cheiro da água e o barulho do rio 

que corre logo abaixo dos pés de que por ali passar, percebe-se a umidade local, nota-se 

o mofo que prospera pelos muros das casas. As mulheres que foram objeto da pesquisa 

tese aqui apresentada e que contaram de maneira tão generosa suas histórias, andam 

diariamente por estas mencionadas ruas, por sobre as águas do rio Canoas. Andam por 

sobre as águas, não de forma mágica, mas de forma resiliente. 

1.3 Aspectos éticos relacionados às questões epistemológicas e ontológicas da etapa 

campo 

Aspectos éticos relacionados às questões epistemológicas e ontológicas 

tenderam ao aguçamento, especialmente na etapa preliminar de campo, quando do 

estabelecimento das bases do projeto e, por isso, precisaram, desde o início, receber 

atenção, a saber: o perigo do reducionismo do processo a questões instrumentais e a 

relações de clientelismo, que interfeririam nas dinâmicas de poder. Para dar conta destes 

desafios de pesquisa, Vasconcelos (2013) ressalta a importância da clara identificação 

da problemática, bem como o levantamento de uma axiomática teórica e o 

estabelecimento de uma plataforma de trabalho, com princípios e conceitos 

fundamentais do campo, para que – entre outras coisas – seja possível decodificar-se, 

em linguagem mais acessível, a significação da pesquisa, ao senso comum.  

Elencam-se, ainda, dentre os desafios ontológicos e epistemológicos que se 

encontraram durante o desenvolvimento do trabalho em Vila Canoas, a pessoalização da 

pesquisa aos envolvidos (e nesse sentido a não aprovação por parte de quem quer que 

seja poderia implicar a falsa percepção de rejeição pessoal); as altas expectativas quanto 

ao retorno social (acredita-se que o retorno será pequeno e subjetivo, mas sustentável, e 

seus reflexos, possivelmente, serão sentidos, não de imediato, mas de forma lenta e 

gradual); e os impactos inesperados do projeto na subjetividade dos envolvidos, da 

comunidade (com o desenrolar do campo, observaram-se transformações nas relações 

de poder tradicionais – em favor de uma horizontalidade maior das relações). 

Importante mencionar que a própria autora da tese, que aqui escreve, precisa de 

atenção para não sucumbir aos acima mencionados desafios ontológicos e 
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epistemológicos, visto que a escolha pelo campo Vila Canoas e a escolha por trabalhar 

com história oral enraízam-se em suas origens. Como graduada em Comunicação social, 

esta que vos fala, sempre nutriu paixão pela redação, pela “contação de histórias” pelo 

ouvir e narrar. Já a escolha por Vila Canoas remonta aos idos de 1990 quando sua mãe 

desenvolveu por lá tese de pós-doutorado. Os laços de carinho com a comunidade foram 

estabelecidos e reforçados a partir daí. 

Para lidar com os desafios elencados, o processo de estruturação das bases desta 

tese precisou se dar a partir de uma série de etapas estruturantes que não foram 

estanques. Projetos de natureza interdisciplinar tendem, no campo, à complexificação 

das relações, à transdiciplinaridade (VASCONCELOS, 2013), ou seja, ao 

transbordamento de características para além das relacionadas às distintas áreas que 

atravessam este projeto – as áreas da comunicação, da psicossociologia e da sociologia. 

Todavia, as noções fundamentais que se impõem a partir daí não são mais as da 

consciência e da continuidade, ou mesmo de signo e estrutura; mas sim as do 

acontecimento e da série, com o jogo de noções correlatas – regularidade, causalidade, 

descontinuidade, dependência, transformação5. 

                                                           
(5) Paráfrase das palavras de Foucault (2005, p.56-57) a respeito do discurso. Na frase original lê-se: “As 
noções fundamentais que se impõem agora não são mais as da consciência e da continuidade (com 
problemas que lhes são correlatos, da liberdade e da causalidade), não são também as do signo e da 
estrutura. São as do acontecimento e da série, com o jogo de noções que lhes são ligadas; regularidade, 
causalidade, descontinuidade, dependência, transformação (...)”. 
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2. SOBRE MEMÓRIA, HISTÓRIA E FAVELA 

Este capítulo divide-se em duas partes, a saber “2.1 Identidades, memória e 

história” – que por sua vez divide-se em “2.1.1 Memória: instância criativa” e “2.1.2 

Memória: espaço vivo” – e “2.2 Painel do território favela” – que se decompõe em 

“2.2.1 Aglomerados subnormais: aspectos espaciais e territoriais” e “2.2.2 A ideologia 

do turismo: favela-tour no Rio de Janeiro”. A costura aqui proposta de temas tão 

polissêmicos procura dar conta de aspectos fundantes da temática desta pesquisa de tese 

que trata da memória e da história de vida das mulheres da favela de Vila Canoas.  

Há uma diferença fundamental entre os dois subitens deste capítulo. O primeiro 

propõe reflexões a respeito de aspectos subjacentes ligados à memória e à história. Tais 

aspectos – identidade, memória e história – se articulam e conduzem a percepções 

subjetivas que serviram de esteio a toda uma série de reflexões posteriores ligadas às 

entrevistas que foram realizadas junto às mulheres de Vila Canoas a fim de compor-se 

uma teia de histórias orais que serviram de esteio ao autorreconhecimento destas, como 

sujeitos de suas narrativas. Já o segundo subitem deste capítulo trata de aspectos por 

assim dizer mais pragmáticos e propõe reflexões mais concretas a respeito de toda uma 

tessitura de elementos que permitem a compreensão – parcial, que tenciona a 

complexidade – do que estrutura uma favela carioca da Zona Sul hoje. 

2.1 Identidade, memória e história 

“A preocupação com a identidade não é, obviamente, nova. Podemos dizer até 

que a modernidade nasce dela e com ela. O primeiro nome moderno da identidade é 

subjetividade” (SANTOS, 1994, p.2). Mas, as identidades não são rígidas ou imutáveis, 

são, na verdade, resultados transitórios e fugazes de processos de identificação que, 

além de plurais, são dominadas pela obsessão da diferença e pela hierarquia das 

distinções; a identidade se traduz sempre em reinterpretação, que converte o déficit de 

sentido da pergunta no excesso de sentido da resposta, e o faz, instaurando um começo 

que combina o próprio e o alheio, o individual e o coletivo, a tradição e a modernidade. 

E mesmo as identidades aparentemente mais sólidas, como a de mulher ou a de homem, 

escondem negociações de sentido, estão em constante processo de transformação e “são 

responsáveis, em última instância, pela sucessão de configurações hermenêuticas que de 

época para época dão corpo e vida a tais identidades. Identidades são, pois, 
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identificações em curso” [ao menos na modernidade] (SANTOS, 1994, p.2). Ou, em 

outras palavras – nas palavras de Ciampa (1984, p.74) – “Identidade é movimento, é 

desenvolvimento concreto. Identidade é metamorfose”.  

Santos (1994), ao afirmar que identidades são identificações em curso, sujeita-

as, nesse sentido, à linha temporal e aos seus deslocamentos paradigmáticos 

característicos. Partindo-se deste pressuposto, poder-se-ia afirmar que hoje elas estariam 

sujeitas ao contexto histórico-social ao qual estamos inseridos, a “modernidade líquida” 

(BAUMAN, 1998; 2013) e, portanto, seriam mais do que nunca, fluidas, líquidas. 

Curiosamente, durante a transição da temporalidade da modernidade à modernidade 

líquida, o indivíduo acaba sendo confrontado por uma gama de diferentes identidades, 

desvinculadas de seu tempo, histórias, lugares e tradições (HALL, 2011), o que provoca 

mudanças significativas em diversas esferas da vida social e política.  

Já para Ciampa (1984) identidade, é um fenômeno social não natural sem 

características de permanência. A identidade surgiria como consequência das relações e 

também em consequência das condições nas quais estas relações se desenvolvem. 

Assim, pode-se dizer que a identidade seria reposta a cada momento, num contínuo e 

constante processo. Identidade não é algo pronto, acabado e atemporal. Além disso, e 

este é outro aspecto que se destaca em sua obra, possuímos várias identidades, e 

lançamos mão delas em diferentes momentos e circunstâncias. Mas, cada um apresenta 

uma totalidade de identidades que se manifestam em diferentes momentos. Pode-se, 

assim, afirmar que a identidade é uma totalidade, “uma totalidade contraditória, múltipla 

e mutável, no entanto una” (CIAMPA, 1984, p.61). 

Tem-se assim que as identidades acabam sendo construídas e permanentemente 

reconstruídas a partir da articulação das ações das forças dominantes e de legados 

morais que buscam sempre a legitimação das imposições coletivas hegemônicas, via 

registros documentais oficiosos, mas também pelas ações afirmativas e narrativas 

históricas escritas e orais. Em outras palavras, pode-se dizer que as forças hegemônicas 

dominantes realizam leituras e releituras de significações e ressignificações a fim de, 

constantemente, decodificar signos, significados e significantes identitários para 

interpretar, reinterpretar, articular, integrar, induzir transformações de forma dialética, 

pois que as narrativas históricas e documentais espelharão sempre a opinião dos 

dominadores, dos que detém o poder. Neste sentido, tem-se que a história traduzir-se-ia 
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por uma concepção reflexiva e metodológica dos poderes hegemônicos, em oposição à 

memória que fundamentaria, na verdade, a consciência do passado (DELGADO, 2006), 

não necessariamente dos poderes hegemônicos. A memória, de fato, conectaria a 

história ao espaço e ao tempo, pois o passado, o vivido (bem como suas representações), 

apesar de selado, acaba por ser modificado ou ratificado pelo tempo, graças à memória, 

que, ao se apoderar da história, a reconstrói. Os resultados, longe de serem previsíveis, 

propõem ressignificações ao futuro, com contornos do presente e do passado. O tempo 

acaba por conferir singularidade a cada experiência vivida e cada substrato temporal 

apresentará suas singularidades e multiplicidades. Na história de uma comunidade, por 

exemplo, entrecruzam-se temporalidades diversas associadas à cidade, ao estado, ao 

país no qual a comunidade está inserida. Memória e história – ressalta-se – articulam-se 

em prol do resgate do conceito de identidade, visto que ajudam na sedimentação de 

referências fundamentais à constituição das identidades coletivas que, apesar de sempre 

em curso, servem de esteio ao autorreconhecimento do ser humano como sujeito de sua 

narrativa (SANTOS, 1994; DELGADO, 2006).  

2.1.1 Memória: instância criativa 

Halbwachs (2006) foi um dos precursores a debruçar-se sobre o estudo do tema 

memória – ele propôs reflexão sistemática sobre memória social. É com ele que 

memória social começa a se constituir como um campo de estudos interdisciplinar – 

começa, pois se consolida apenas a partir da primeira metade do século XX – a partir de 

produções e diálogos acadêmicos. E, as interconexões foram fundamentais para que a 

memória coletiva pudesse ser validada como capaz de ser captada não só através da 

palavra escrita, mas também dos gestos, das imagens, das festas, dos ritos, das 

comemorações. Para o autor, as memórias poderiam ser observadas a partir de dois 

vieses: (1) como distribuídas nas lembranças de indivíduos pertencentes a uma 

sociedade, ou (2) alocadas em torno do ponto de vista de um só indivíduo ou membro 

da sociedade. Estas memórias não seriam excludentes, mas se relacionam, ou seja, 

estariam imbricadas. A memória individual acabaria por reforçar algumas memórias 

coletivas e estas conteriam memórias individuais – mas elas não se confundiriam, pois 

cada uma evoluiria segundo suas próprias leis (HALBWACHS, 2006). Segundo Bossi, 

Halbwachs procura, acima de tudo, “fixar a pertinência dos quadros sociais, das 

instituições e das redes de convenção verbal no processo que conduz à lembrança” 

(BOSSI, 1994, p.64). 
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Já para Bergson (1999), a memória estaria associada às imagens e deveria ser 

percebida como relacionada ao esforço para fazer emergir, do âmago, o abstruso. Bossi 

(1994), a respeito de Bergson, afirma que ele diferencia espaço profundo da memória de 

espaço raso e pontual de percepção imediata e pondera a respeito de que as lembranças 

mais profundas estariam no passado, no plano AB (Figura 1), imóveis; ao passo que as 

presentes, no vértice S, avançariam sem cessar pelo plano P, que representaria o 

universo. O vértice S receberia todas as imagens que compõem o plano P e do presente 

partiria o chamado ao qual a lembrança responderia. Também a conservação dos 

estados psíquicos já vividos seria sistematizada a partir deste processo. Este “cone da 

memória” faz, assim, alusão, também, ao fenômeno da lembrança. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Cone da memória de Bergson (BOSSI, 1994, p.47). 

 

Segundo Bergson (1999), uma lembrança, conforme se atualiza, tenderia a viver 

numa imagem; mas a recíproca não seria verdadeira, ou seja, imagens não remeteriam 

ao passado, a menos que tivessem sido, no passado, captadas. Assim, a memória não 

produziria imagens, antes, apoiar-se-ia nelas e realizar-se-ia no presente através delas, 

mas isso não aconteceria com frequência, pois o reconhecimento, bem como a 

ressignificação da lembrança em imagem, não possuiria qualquer garantia. Já o 

imaginário garantiria, por ser de sua natureza. Todavia, é importante ressaltar, a 

imaginação ofereceria problemas tanto à memória, quanto à história, pois ela – quando 

transmutada – poderia manifestar-se na forma de alucinação, o que tenderia a 

comprometer a veracidade dos conteúdos da memória. Bossi (1994) reflete a respeito do 

fato de que Bergson versa sobre a memória livre de filtros, que viabiliza o abrolhar do 

passado, do profundo. Entretanto, é importante fazer uma ressalva: 
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A lembrança Bergsoniana, enquanto conservação total do 
passado e sua ressurreição, só seria possível no caso (afinal, 
impossível) em que o adulto mantivesse intacto o sistema de 
representações, hábitos e relações sociais de sua infância. A 
menor alteração do ambiente atinge a qualidade íntima da 
memória. Por esta via, Halbwachs amarra memória da pessoa à 
memória do grupo; e esta última à esfera maior da tradição que 
é a memória coletiva de cada sociedade (BOSSI, 1994, p.55). 

Bossi (1994) afirma que a memória é essencialmente coletiva – e, enquanto 

fenômeno coletivo, acrescenta-se aqui, promove laços, cristaliza valores – mas quando 

se manifesta a partir da esfera individual, tende a liberar-se de ideologias, pois 

reforçaria a identidade. Para além, Bossi ressalta: memória não deve ser confundida 

com história, embora dela participe. A memória é um recurso ativo que propõe repensar 

do presente a partir de imagens do passado. Bossi, sobre a memória coletiva, afirma: ela 

dá voz e vida aos pensamentos dos contemporâneos.  

A memória da qual se trata aqui não deve ser percebida como um universo 

estático, passivo, impreciso ou pouco útil para a história, não deve ser tomada por mero 

repositório de dados ou de informações referentes às vidas coletiva ou individual; antes 

deve ser percebida como instância criativa, como forma de produção simbólica, como 

dimensão essencial a instituição de identidades e a permanência de grupos. Haja vista 

que é justamente por meio destas histórias de vida que se pretende estimular o resgate 

de eventos significativos da comunidade e da Associação de Mulheres de Vila Canoas e 

Pedra Bonita. 

2.1.2 Memória: espaço vivo 

A memória não deve ser observada metaforicamente como um “espaço inerte” 

no qual se alocam lembranças; antes deve ser compreendida como uma espécie de 

“território”, ou melhor, como uma espécie de espaço que é “vivo”, pois é carregado de 

aspectos políticos e simbólicos, e no qual se lida de maneira dinâmica e criativa, ora 

com as lembranças, ora com os esquecimentos que, a cada instante, reinstituem o Ser 

Social, pois que simultaneamente institui o ser e continua a exercer influência sobre ele, 

reterritorializando-o diuturnamente (BARROS, 2009). Assim, ressalta-se aqui, a 

memória da qual aqui se fala – estruturante para esta tese – não é a memória “da 

metáfora platônica para a memória individual, segundo a qual essa não é mais que um 

bloco de cera que existe na alma e sobre o qual podem ser fixadas as impressões com 



43 
 

um estilete”, mas sim da memória social, que se estabelece em um espaço-tempo 

associado ao mundo humano e no qual se ratificam os poderes da comunidade e dos 

indivíduos sobre si mesmos e sobre os outros (BARROS, 2009, p.37).  

Considerando-se a importância das memórias individual e coletiva para a 

história oral (método utilizado neste trabalho) propõe-se aqui, ainda, reflexão no tocante 

à aproximação entre memória e suas interações em relação à história. A apropriação da 

memória não só como fonte, mas também como objeto de estudo para a história, 

revelaria um dos lados dessa relação. Do outro lado, ter-se-ia a história, que pode ser 

compreendida como um dos lugares da memória. É imbuída desta crença que seguiu-se 

firme rumo ao campo da pesquisa aqui proposta. 

Revelar-se-iam, então, imbricados os conceitos de memória e história com 

tempo e identidade. Todavia, ao se considerar a imbricação de tais conceitos, não se 

espera a compreensão de toda a complexidade de fatores que interferem e compõe a 

cena, o local. Afinal, nas palavras de Giddens (GIDDENS, 1991, p.18 apud HALL, 

2011), “o que estrutura o local não é simplesmente aquilo que está presente na cena; a 

‘forma visível’ do local oculta relações distanciadas que determinam sua natureza”. Esta 

complexidade não compreende apenas quantidades de unidade e interações que 

“desafiam nossas possibilidades de cálculo, ela compreende também incertezas, 

indeterminações, fenômenos aleatórios” (MORIN, 2011, p.35), que, ao serem 

percebidos, acabam absortos na memória e na história. Tem-se assim que, a partir da 

articulação de identidade e tempo, memória e história estruturam-se para representar 

mais do que reinterpretações de eventos a partir do momento presente, para representar 

constantes edificações de episódios situados em um local social que está em constante 

movimento.  

Ademais, destaca-se:  

(...) a pedra de toque das pesquisas e reflexões mais recentes 
sobre a memória individual, um tanto paradoxalmente, foi a 
compreensão de que, mesmo essa memória individual sempre 
envolve importantes dimensões coletivas. Se a memória 
envolve um comportamento narrativo, e a “narratividade” é 
necessariamente um processo mediado pela linguagem – esta 
que em última instância é produto da sociedade – tem-se aqui 
maior clareza de como a dimensão coletiva também interfere na 
memória individual. Para além disso, com a consubstanciação 
da memória através da linguagem – falada ou escrita – a 
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memória abandona o campo da experiência perceptiva 
individual e adquire a possibilidade de ser comunicada, isto é, 
socializada (BARROS, 2009, p.41). 

Costa e Maciel (2009), assim como Barros, sublinham que recordar é mais do 

que um ressignificar histórias já vividas a partir do presente. A memória é 

essencialmente coletiva, uma vez que promove a constante construção de um espaço-

tempo coletivo. E é justamente por aderir ao tema construção social que o tema 

memória torna-se objeto de estudo para a Psicossociologia. Assim, tem-se que “a 

memória (...) está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 

esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos 

e manipulações, suscetível de longas latências e repentinas revitalizações (NORA, 1984, 

p.XIX)”, a viabilizar o resgate também de eventos significativos não necessariamente 

considerados pelas narrativas dominantes.  

2.2. Painel do território favela  

Berger (2007, p.36), a partir da perspectiva sociológica, define o construto 

sociedade como um sistema complexo de interações humanas que não deve ser limitado 

por índices quantitativos, mas observado em termos qualitativos, a partir de seu 

complexo de relações. Este constructo, nas palavras de Durkheim, “é um fenômeno sui 

generis, isto é, (...) representa uma realidade compacta que não pode ser reduzida a 

outros termos ou para eles traduzida” (BERGER, 2007, p.104). E é dentro desta 

realidade que Durkheim insere o conceito de fato social: 

Os fatos sociais são “coisas” possuidoras de uma existência 
objetiva externa a nós, tanto quanto os fenômenos da natureza. 
[...]. Uma coisa é algo como uma pedra, por exemplo, com que 
se topa, algo que não deixa de existir mediante um simples 
desejo. Uma coisa é aquilo contra a qual se investe em vão, 
aquilo que existe apesar do desejo e das esperanças de uma 
pessoa, aquilo que por fim pode cair sobre a cabeça de uma 
pessoa e matá-la. É nesse sentido que a sociedade constitui uma 
coleção de coisas. É possível que a instituição social que melhor 
ilustre essa qualidade da sociedade seja a lei (BERGER, 2007, 
p.104). 

Esta concepção Durkheimiana defende que a sociedade se manifesta como um 

fato objetivo, que existe, é externa a nós, nos circunda e não pode ser negada. Cada um 

de nós encontra-se localizado em setores específicos do sistema social e essa localização 

(espacial e temporal) pré-determina nossas ações, convicções religiosas, etc. Tem-se, 
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assim, que a sociedade constitui uma entidade histórica que se estende temporalmente 

para além de qualquer biografia, ou seja, a sociedade nos precedeu e sobreviverá a nós. 

Nossas vidas não são mais do que episódios em uma marcha majestosa pelo tempo. Em 

suma, a “sociedade constitui as paredes de nosso encarceramento na história” 

(BERGER, 2007, p.105). 

As ideias apresentadas nos três subitens deste capítulo (a seguir) procuram dar 

conta desta realidade externa que circunda Vila Canoas e que não pode ser negada e 

para tanto elaboram sobre a importância dos aspectos picossociológicos que remetem ao 

território – aspectos simbólicos, políticos, econômicos. Assim, este capítulo começa 

dissertando sobre 'aglomerados subnormais: aspectos espaciais, territoriais', o qual 

discorre sobre políticas públicas estatais e não estatais, planejadas ou não, com o intuito 

de levar a cabo o desenvolvimento urbano-territorial da capital carioca, bem como sobre 

aspectos sociológicos ligados a cultura, a economia e a política. Na sequência discutem-

se aqui configurações associadas à relação 'Favela-Tour no Rio de Janeiro', que ressoam 

hoje em mecanismos de exploração. Mais adiante este capítulo trata da 'ideologia do 

turismo: favela-tour no Rio de Janeiro', que pondera sobre a relação do turismo, 

atualmente, com o espetáculo.  

2.2.1 Aglomerados subnormais: aspectos espaciais e territoriais  

O processo de formação das favelas cariocas remonta o fim da escravidão no 

Brasil imperial, haja vista que muitos escravos, ao serem libertos, sem ter para onde ir, 

encontraram abrigos nas encostas dos morros da cidade. Por muitas décadas estas 

encostas receberam os excedentes, os excluídos, os desprovidos – inicialmente, como já 

dito, escravos libertos, e posteriormente (a partir dos idos de 1950), trabalhadores 

destinados à formação de reserva de mão de obra. Com o passar dos anos surgiram, no 

Rio de Janeiro, duas cidades (ou uma “cidade partida”). Mas estas, por muitos anos, 

coexistiram lado a lado - percebia-se a convivência amena, a obediência civil, a falta de 

antagonismos de classes e a despreocupação com os problemas sociais. Mas, o ovo de 

serpente estava ali, sendo chocado no paraíso. Sua eclosão dá-se a partir de 1950 

quando, aos poucos, a violência urbana começa a se fazer sentir. A cidade, inchada, já 

revelava regiões de grande pobreza (VENTURA, 1994). Políticas neoliberais ao longo 

das décadas seguintes acabaram promovendo mais exclusão. Por mais que tais políticas 

tentassem incluir, progressivamente, populações e classes sociais no mercado, na 
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cultura, na cidadania, a integração acabou por se dar de maneiras excludentes (VERAS, 

2014). Passados quase 70 anos os antagonismos de classe e os problemas sociais 

complexificaram-se de tal maneira que se tornaram indissociados da identidade da 

cidade, que hoje é referenciada internacionalmente por sua bela orla e pelas muitas 

favelas.  

A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro atualmente utiliza a seguinte definição 

para o termo favela – definição esta que consta no artigo 234 do Plano Diretor do 

Desenvolvimento Urbano Sustentável de 2011 (instituído pela Lei Complementar 

nº111, de 1º de fevereiro de 2011), que sistematiza o projeto Favela-Bairro: 

Art. 234§ 3º Entende-se por favela a área predominantemente 
habitacional, caracterizada por ocupação clandestina e de baixa 
renda, precariedade da infraestrutura urbana e de serviços 
públicos, vias estreitas e alinhamento irregular, ausência de 
parcelamento formal e vínculos de propriedade e construções 
não licenciadas, em desacordo com os padrões legais vigentes 
(RIO DE JANEIRO, 2011b, p.92). 

A definição acima – estabelecida a partir de 2011 – traduz espaços impregnados 

de tensões estruturais. Antes de 2011, porém, a definição oficial (municipal) para o 

termo em questão – e que constava do Primeiro Plano Diretor de 1992 (instituído pela 

Lei Complementar nº 16, de 04 de junho de 1992) – era diferente, revelava palavras 

mais sutis, humanizadas. 

Art. 147 Para fins de aplicação do Plano Diretor Decenal, favela 
é a área predominantemente habitacional, caracterizada por 
ocupação da terra por população de baixa renda, precariedade 
da infraestrutura urbana e de serviços públicos, vias estreitas e 
de alinhamento irregular, lotes de forma e tamanho irregular e 
construções não licenciadas, em desconformidade com os 
padrões legais (RIO DE JANEIRO, 1992). 

A partir de 2011, percebe-se sutil perda da inocência na interpretação dada pelo 

poder público, até então, aos aglomerados subnormais: no lugar da expressão ‘ocupação 

da terra’, surge o termo ‘ocupação clandestina’ (em termos semânticos, a palavra 

‘clandestina’ denota natureza pejorativa); a ausência de vínculo de propriedade privada 

torna-se explícita (atestando, assim, a ilegalidade dos aglomerados subnormais – e, 

nesse sentido, sujeitando-os a todos as consequências do que não é legitimado). Esta 

mudança conceitual, na verdade é apenas reflexo de mudanças contextuais mais amplas: 

tensões latentes, manifestas em intrigantes conexões causais acabam por permear 
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discursos e conquistas sociais (expressas nos mais diversos direitos), passaram a ser 

consideradas fatores causais da miséria e da pobreza (OLIVEIRA, 2003).  

Os termos ‘comunidade’ e ‘favela’, apesar de não serem sinônimos, são, hoje, 

usualmente utilizados para designar aglomerados subnormais (como já mencionado, 

termo utilizado pelo IBGE para designar um conjunto de unidades habitacionais – pelo 

menos 51 unidades – que podem ser favelas, vilas, invasões ou comunidades, formadas 

a partir de ocupações territoriais ilegais). Vila Canoas, campo desta tese – e que teve 

seus contornos apresentados no capítulo 3 – é, de acordo com o IBGE, um aglomerado 

subnormal e neste sentido é denominada favela por órgãos municipais oficiais – haja 

vista as palavras expressas no Plano Diretor de 2011 e nos documentos de diversos 

aparelhos ideológicos do Estado. Já o termo comunidade seria utilizado apenas dentro 

de contextos comunicacionais específicos, em referência a espaços inspiradores 

(ATHAYDE, 2017).  

Santos (1999) afirma que embora seja inegável que muitas favelas 

experimentem, entre outras coisas, condições precárias de arquitetura e urbanismo, 

desigualdade (elevadas taxas de desemprego e subemprego) e vulnerabilidade social, 

não se deve observar as favelas apenas como territórios de deficientes e pobres. As 

favelas expressam contradições e conflitos da urbanização do território, mas vêm 

revelando grande capacidade inovativa e empreendedora e instigam todos à reflexão. 

Assim, apesar de, como já dito, os termos ‘comunidade’ e ‘favela’ não serem 

sinônimos, também não representam opostos – antes representam aspectos 

complementares de complexo contexto.  

Não se pretende aqui produzir documentação que constitua ponto de vista 

alternativo à documentação oficial produzida pelo poder público, então não se está aqui 

questionando a designação favela destinada a aglomerados subnormais por documentos 

produzidos pelos diversos aparelhos ideológicos do Estado; entretanto, deseja-se, 

respeitar os contrastes e dicotomias presentes no campo da pesquisa por esta tese 

proposta e, para tanto, tratar-se-á Vila Canoas tanto pelo termo favela, quanto pelo 

termo comunidade. Isto porque, apesar das tensões latentes presentes em Vila Canoas, 

oriundas, entre outras coisas, de limitações e deficiências estruturais, percebe-se que há 

solidariedade, humanidade, capacidade inovativa e empreendedora, percebe-se que há 

indivíduos impregnados por sensação de pertencimento ao todo, constatação associada à 
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etapa preliminar de pesquisa (que teve por propósito averiguação das condições e 

possibilidades para realização desta pesquisa). Para além, constatou-se na mencionada 

etapa preliminar que a presidente da associação de mulheres alterna usos, em seu 

discurso, e designando Vila Canoas – ora pelo substantivo favela, ora pelo substantivo 

comunidade. Deseja-se, assim, também, respeitar as complexidades do campo.  

Aglomerados subnormais, sejam designados pelo termo comunidade ou pelo 

termo favela, emanam fenômenos de ordem social, política e cultural, e o entendimento 

da dinâmica territorial subjacente faz-se essencial para o entendimento desses 

fenômenos. Contudo, para problematizar-se sobre o conceito de território é vital 

compreender-se o conceito espaço. Território e espaço não são termos equivalentes – é 

o espaço que possibilita a formação do território oriundo das atividades de atores 

sintagmáticos6 (RAFFESTIN, 1993). Assim, pode-se dizer que... 

[...] o espaço é produzido no e pelo movimento da totalidade 
social. Consiste, portanto, em uma “geografização” do 
movimento estrutural da sociedade, que se traduz espacialmente 
em novas formas e estas, ao se combinarem para atender às 
necessidades geradas pelos “efeitos” de reestruturação dos 
processos de organização das relações sociais, produzem o 
espaço. (GODOY, 2004. p.31).  

Sobre este espaço das vivências, François Perroux e Milton Santos (2017) o 

chamam “espaço banal” ou espaço de todos – “empresas, instituições, pessoas; o espaço 

das vivências (SANTOS, 2017, p.108)”. No espaço banal todos os agentes são/estão, de 

um jeito ou de outro, implicados, e seus respectivos tempos, mais rápidos ou vagarosos, 

encontram-se imbricados. Pode-se, assim, afirmar que “a partir do espaço geográfico 

cria-se uma solidariedade orgânica (Ibidem, p.109)”. Já para Vasconcelos (2018), ao se 

falar de espaço, antes, faz-se importante distinguir entre espaço estrutural, vivido e 

cultural. O primeiro é o espaço objetivo, geográfico, ordenado de acordo com níveis 

tecnológicos de desenvolvimento, percebido e usufruído de forma diferente por cada 

sociedade e por cada grupo social dentro de uma mesma sociedade; já o espaço vivido é 

formado na dinâmica do espaço objetivo, pela soma dos trajetos cotidianos e dos 

lugares usuais a grupos e indivíduos; por fim, tem-se o espaço cultural, que engloba e 

transcende o espaço vivido – ele pode ser considerado um espaço “geossimbólico”, ou 

seja, um espaço de comunhão entre chão e cultura (com seu conjunto de signos e 

                                                           
(6) Diz-se de algo que estabelece relação de interdependência com outra coisa. 



49 
 

valores). A respeito destes espaços, afirma-se ainda: eles mudam, evoluem, mas este 

movimento pode ser visto como de continuidade, graças ao papel central que o meio 

geográfico possui no jogo (SANTOS, 2017).  

Sobretudo após o século XIX, as representações espaciais complexificaram-se 

graças às transformações econômicas, sociais, culturais e políticas. Tem-se, a partir daí, 

o desenvolvimento de uma espacialidade diferencial, associada a conjuntos espaciais 

(i.e.: conjuntos definidos não somente por relações sociais, econômicas ou políticas, 

mas por aspectos geográficos propriamente ditos), cada vez mais numerosos, e que se 

traduzem pela proliferação de representações espaciais – que ora conectam-se 

naturalmente a práticas sociais, ora são impostas à sociedade pelo massmedia (na 

atualidade, um discurso político carregado de representações e de causalidades que são 

também geográficas e conectam-se a argumentos políticos). Estes conjuntos seriam 

como camadas que, sobrepostas, trariam elementos diversos ao plano espacial. Cada 

grupo social está sujeitado a camadas específicas, que podem ser mais ou menos 

organizadas. Nas classes dirigentes, as camadas são mais bem aquinhoadas, 

estruturadas; enquanto nas classes desfavorecidas elas são mais confusas (LACOSTE, 

2012, p.67-178). 

Já território é um espaço delimitado por relações de poder que remetem aos que 

dominam ou influenciam e a como estes dominam ou influenciam esse espaço. Assim, o 

território essencialmente viabiliza o exercício do poder (SOUZA, 2012). No território, 

“se enraízam valores e se conforta a identidade dos povos e dos grupos étnicos” 

(BONNEMAISON, 1981, p.253). O território se põe como um lugar onde a alteridade e 

a convivialidade se manifestam e assenta-se sobre a percepção de que as relações 

sociais e de poder estão associadas aos que residem em determinado espaço e, 

naturalmente, sobrepõem-se. Estas relações não podem ser observadas de maneira plana 

ou rasa, pois o território é polissêmico (VASCONCELOS, 2018; HAESBERT, 2011).  

Existem três vertentes para análise do território: a cultural, a econômica e a 

política. A vertente cultural enfatiza aspectos simbólicos, percebe o território a partir da 

apropriação simbólica do grupo em relação ao espaço vivido; a vertente econômica 

percebe o território como fonte geradora de recursos materiais; já a vertente política 

enxerga o território como arena ou espaço onde as relações de poder são celebradas 

(Ibidem). Para além, o território sujeita-se a linha temporal. Suas vertentes, assim, 



50 
 

rearranjam-se constantemente – e de forma dialética o velho arranjo das relações acaba 

por dar origem ao novo. Assim, pode-se dizer que o território não pode ser percebido 

apenas a partir da horizontalidade atemporal – ou seja, de sua conjuntura momentânea 

local. Deve ser percebido, também, a partir de seu contexto evolutivo, a partir das suas 

forças formadoras (SAHR, 2009). Os espaços banais surgiriam graças a estas relações 

verticais e horizontais (SANTOS, 1999).  

Dentro do contexto apresentado, têm-se os aspectos simbólicos, que emanam das 

relações de identidade, bem como das ações que traduzem o sentimento de 

pertencimento ao território e tais ações reforçam o poder do laço territorial e revelam os 

valores imateriais ali presentes – não apenas materiais, mas, também, éticos, espirituais, 

afetivos. Dessa maneira, pode-se dizer que a vertente cultural é fundante, ou seja, 

precede as vertentes política e a econômica (BONNEMAISON E CAMBRÈZY, 1996). 

Pode-se dizer que elementos simbólicos associados à identidade, à moral e à cultura, 

representam aglutinadores que precederiam aspectos polissêmicos territoriais 

econômicos ou políticos. Mas esta senioridade simbólica não esvazia de valor as 

camadas geográfica, política ou econômica – a inserção, aqui, do termo “geográfico” 

procura coadunar com a ideia dos conjuntos espaciais, apresentada por Lacoste (2012).  

Santos (2017) afirma que o dinheiro é, cada vez mais, um dado essencial para o 

uso do território, haja vista que o território seria como um tabuleiro, onde desvelar-se-

iam numerosos movimentos, fundados sobre uma lei do valor, que tanto deve ao caráter 

da produção, como às possibilidades e realidades da circulação. Assim, Santos assevera 

a importância cada vez maior, da camada econômica. Mas, ele adverte: o dinheiro, 

apesar de constituir elemento importante, não ocupa papel central no mencionado 

tabuleiro, que é atribuído à categoria Estado (e as suas fronteiras estabelecidas, as suas 

subdivisões político-administrativas em diversos níveis, as sua leis e costumes). Pode-se 

então concluir que a camada política acaba, enfim, por se destacar das demais neste 

jogo, pois é nela que se manifestam posses e controles da produção. 

Esta polissemia de aspectos territoriais emana poderes que, imbricados, são 

eventualmente rearranjados, não de maneira casual, mas de forma a ordenar 

estrategicamente os espaços econômico, social e político de tal maneira que os 

aparelhos de Estado possam sedimentar suas posições e que a ideologia dominante 

possa abafar movimentos insurgentes e abarcar benefícios – estes rearranjos são 
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planejados e propostos por cientistas e técnicos para áreas ou territórios; é o que 

chamam aménagement do território (LACOSTE, 2012, p.30).  

Todavia, o aménagement do território esforça-se, mas acaba falhando em 

estender-se por todo o território com equidade e tal afirmação pode ser corroborada pela 

existência das favelas, ou aglomerados subnormais que, entre outras coisas, revelam a 

ocupações clandestinas e precariedade na infraestrutura. Estes espaços emanam poderes, 

e os aparelhos ideológicos do Estado, bem como as representantes das ideologias 

reinantes, esforçam-se para propor e impor rearranjos a estes poderes, com o intuito de 

benefício pessoal, de controle, de manutenção da ordem; afinal, “as favelas sempre 

foram consideradas, nos discursos hegemônicos, como territórios da ausência da 

civilidade e da urbanidade” (BARBOSA; DIAS, 2013, p.4). Inclusive, 

A obediência ao senso comum fez com que o IBGE definisse, 
desde o Censo de 1990, as favelas como “aglomerados 
subnormais”, termo que ratifica o conteúdo conceitual 
historicamente utilizado. Por outro lado, as condições físicas de 
moradas nas favelas também contribuíram para uma leitura 
reduzida à forma-aparência imediata, generalizando as expressões 
carência e ausência como definidoras das condições de vida nas 
comunidades populares (BARBOSA; DIAS, 2013, p.4). 

Estas pressuposições reduziram, e ainda reduzem, as favelas à condição de 

territórios precários, inseguros e desordenados, reduzem-nas ao avesso da cidade, pois 

propõem leituras estereotipadas – que percebem as favelas como ilegítimas e, por 

extensão, seus moradores como cidadãos defeituosos, incapazes de mudar as suas 

condições de existência, e, por assim dizer, imersos no “círculo vicioso da pobreza 

(BARBOSA; DIAS, 2013). 

Por muito tempo, estereótipos reducionistas ditaram a percepção destes espaços 

e poderes. Mas, com o passar do tempo, os paradigmas mudaram – durante esta 

transitoriedade a complexa teia social rompeu-se (TOURAINE; 2007). Têm-se, assim, 

ajustamentos que o velho modelo sofreu para adequar-se aos novos tempos – dentre 

eles, o fato de que também os consumidores passam a determinar esse aménagement. 

Tendo em mente tal consideração, cabe reflexão proposta por Meirelles e Athayde 

(2014), que postulam que parte considerável dos consumidores brasileiros, atualmente, 

vive nas favelas – 11,7 milhões de pessoas, ou 6% da população brasileira – que 

movimentam 63 bilhões de reais a cada ano. Estas cifras certamente promovem arranjos 

e rearranjos territoriais, mas são, muitas vezes, ignoradas pela grande mídia, pelos 
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intelectuais, pelos planejadores estatais e da iniciativa privada. "Ao se formar na 

paisagem urbana, a favela torna-se um fenômeno em questão para a sociedade" 

(BARBOSA; SILVA, 2013, p.1-2), propõe, entre outras coisas, questionamento a esta 

da relação que trava com a sua paisagem – carregada de afetividade – e exprime uma 

relação cultural no sentido amplo do termo, exigindo o desvelamento de seu sentido 

territorial, político e social, exigindo a desconstrução de estereótipos e o 

questionamento de pressupostos reducionistas. 

A presença cada vez mais expressiva de favelas no processo de produção e 

desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro – de forma inegável – vem se destacando 

como eixo temático de grande relevância para discussões relacionadas à urbanização do 

território (BARBOSA; DIAS, 2013). Possivelmente por isso, Preto Zé, em prólogo para 

livro de Meirelles e Athayde (2014), afirma que os residentes nas favelas despertaram – 

passam, assim, de sujeitados a sujeitos de suas próprias histórias para capitanear as 

mudanças; eles nunca mais serão coadjuvantes da própria história.  

2.2.2 A ideologia do turismo: favela-tour no Rio de Janeiro 

O conceito de turismo, na década de 1970, acaba ressignificado por agências 

internacionais de desenvolvimento, que passaram a apostar neste, como solução 

paliativa para problemas econômicos das nações periféricas, apesar das críticas 

postuladas pelos cientistas sociais a respeito dos possíveis efeitos nefastos nas 

comunidades hospedeiras – e.g.: entre outras coisas, risco de dependência econômica, 

corrosão de valores, alteração das práticas culturais, degradação ambiental. O turismo 

de favela praticado atualmente no Rio de Janeiro revela contornos desta abordagem 

paliativa postulada na década de 1970 em comunidades de áreas periféricas. Este tipo de 

turismo, que se associa à exploração e à aculturação, epítome do poder devastador da 

sociedade de consumo nas comunidades hospedeiras, em contrapartida – afirmam seus 

defensores – promove a desconstrução de pré-conceitos socioculturais que os visitantes, 

por ventura, tenham a respeito dos locais (FREIRE-MEDEIROS, 2009).  

O turismo de favela propõe todo um condicionamento cultural, que instiga a 

percepção da beleza onde antes não se percebia nada, onde não se prestava nenhuma 

atenção a nada. A ideologia deste tipo de turismo, hoje, promove o consumo de massa 

dos espaços, do território, da geografia. O tema consumo, é importante mencionar, 
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demanda reflexão interdisciplinar e “as aporias sobre sociedade, cultura de consumo, 

suas complexidades, ambiguidades e contradições servem de inspiração para o 

aprofundamento da relação entre consumo e natureza” (TAVARES JUNIOR, 2007, 

p.25), e, por extensão, da relação entre consumo e ecologia social.  

Tem-se assim, dentro deste mencionado contexto, que multidões ávidas por 

emoções estéticas são arrebatadas pela fome de paisagens. As fotografias, dependendo 

do ângulo e das distâncias focais das lentes objetivas, acabam por escamotear 

superfícies, extensões territoriais, para privilegiar ou deturpar silhuetas topográficas 

verticais (LACOSTE, 2012). E assim, o estranho, o precário, o feio torna-se atraente, 

poético. O turismo de favela, assim, ganha destaque, ganha adeptos, ganha famintos 

produtores e consumidores. Mas estes, por trás das lentes, buscam territórios e 

protagonistas, não necessariamente conscientes ou dispostos à exposição, buscam, sim, 

o espetáculo. 

Guy Debord (2003) cunhou o termo “sociedade do espetáculo” e definiu tal 

sociedade como aquela que manifesta conjunto de relações sociais mediadas por 

imagens. Para Debord, na contemporaneidade, o capital processaria imagens associadas 

à aparência da superioridade construída pelas elites (relacionadas à desigualdade social, 

em decorrência da divisão do trabalho) e manifestaria, também através de imagens, o 

conjunto de relações sociais. Ter-se-ia assim a alienação dos sujeitos ou espectadores. 

A alienação do espectador em favor do objeto contemplado 
(que é resultado de sua própria atividade inconsciente) exprime-
se assim: quanto mais ele contempla, menos vive; quanto mais 
aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, 
menos ele compreende sua própria existência e seu próprio 
desejo. A exterioridade do espetáculo em relação ao homem que 
age aparece nisto, os seus próprios gestos já não são seus, mas 
de um outro que lhos representa. Eis porque o espectador não se 
sente em casa em parte alguma, porque o espetáculo está em 
toda parte (DEBORD, 2003, p.25-26). 

A sociedade ocidental moderna contemporânea, assim, se alimentaria dos mais 

variados tipos de exposição e ao fazê-lo acabaria por se despersonificar. Imagens 

diversas – de belezas e misérias – tornam-se, então, atrações midiáticas, que ganham 

embalagens variadas para se transformarem em produtos que são entregues aos diversos 

famintos espectadores de maneira contínua – para manterem o ciclo de vício e 

dependência – afinal, uma vez despersonificados, os espectadores necessitam de 
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preenchimento constante. A experiência que o favela tour proporciona aos espectadores 

seria, por assim dizer, a do espetáculo.  

Esta interação entre atores de distintas camadas sociais, proporcionada pelo 

turismo de favela, encontra-se enraizada na prática do slumming. Distintos 

representantes das classes abastadas – políticos, membros da família real, clérigos e 

profissionais que aspiravam à nobreza – faziam o slumming de maneira pública, ou seja, 

visitavam áreas pobres da cidade e, ao mesmo tempo que praticavam a caridade, 

divulgavam estatísticas e testemunhos fotográficos – tudo em nome das ciências sociais, 

do dever cidadão e do amor cristão. Argumenta-se que as slums de Londres 

funcionaram por muito tempo como “locais de liberdade e perigo, de altruísmo 

missionário e também liberação social, pessoal e sexual” (FREIRE-MEDEIROS, 2009, 

p.30).  

Aos poucos o slumming foi ressimbolizado – a prática que disfarçava 

curiosidade sexual de altruísmo social, de fato banalizava a pobreza, transformando-a 

em entretenimento, perpetuando preconceitos. O slumming7 perdeu o prestígio, tornou-

se tabu e entrou em declínio a partir de 1890. Mas, após a virada do século XIX para o 

XX, os espaços de moradia destinados aos pobres tornam-se novamente objeto dos 

olhares curiosos dos atores sociais das camadas média e alta da sociedade. Mas, tem-se 

a partir daí um deslocamento paradigmático, pois se antes a aproximação destes atores 

sociais díspares dava-se através da filantropia, a partir do século XX dá-se via turismo. 

Assim, a prática do slumming retorna, travestida de turismo de favela, não como uma 

resposta às carências do mercado, que deveriam ser corrigidas pelos bons samaritanos, 

mas como parte constituinte de um mercado, que define um valor monetário para a 

pobreza (FREIRE-MEDEIROS, 2009). Poder-se-ia chamar este slumming 

ressignificado, contemporâneo, de slumming pós-moderno? 

Não foi por acaso o turismo de favela encontrou solo fértil para prosperar na 

cidade do Rio de Janeiro. A capital carioca apresenta topografia acidentada peculiar, 

que revela extensa mescla de cumes e vales por todo o município e promove, 

naturalmente, a interação entre residentes do asfalto (das áreas planas) e das favelas 

(situadas, frequentemente, nas encostas dos morros), que começaram a surgir pelo 

                                                           
(7) Termo de origem inglesa que designa prática de caridade dos mais abastados junto aos necessitados na 
Inglaterra do século XIX (FREIRE-MEDEIROS, 2009).  
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território na década de 1920. As muitas ondas migratórias, estimuladas pelos diferentes 

dirigentes municipais que a cidade teve ao longo dos anos, procuraram promover a 

criação de exércitos de mão de obra para as indústrias em expansão na cidade e 

trouxeram, para o mesmo espaço urbano, diferentes culturas. O tempo passou, e os 

migrantes criaram raízes e deixaram de ser absorvidos pelo mercado de trabalho a cada 

dia mais globalizado e mecanizado, mas as diferenças culturais permanecem – a 

assimilação não os destitui do “eu”, (BERGER, 2007). De fato, a constituição territorial 

e histórica das favelas acabou por fortalecer identidades e representatividades 

(BORGHI, 2015). As diferenças culturais percebidas, hoje, entre os muitos habitantes 

do Rio, pode-se dizer, revelam várias cidades dentro da cidade do Rio. E, para cada um 

destas cidades, ter-se-ia um modo diferente de concepção. Afinal, já dizia Sennet (1988, 

p.58) “é provável que existam tantos modos diferentes de se conceber o que é uma 

cidade, quantas são as cidades existentes”. Ou, parafraseando Sennet (1988), poder-se-ia 

dizer que é provável que existam muitos modos diferentes de se conceber a cidade do 

Rio de Janeiro.  

A já mencionada peculiaridade geográfica – caracterizada pela existência de 

sequência de cumes e vales no território carioca – sugere certa naturalização das 

diferenças sociais e culturais aos indivíduos presentes no mesmo espaço urbano, uma 

vez que demanda interação dos diferentes atores sociais a fim de que a teia social 

permaneça imbricada, mas tal naturalização encontra limites morais, pois segundo 

Freire-Medeiros (2009), de modo geral, as elites locais são resistentes à prática deste 

novo tipo de slumming, que acaba sendo consumido majoritariamente por estrangeiros.  

E, se por um lado, no Rio de Janeiro, este tipo de turismo propõe a divulgação 

dos aspectos positivos da favela – e.g.: a vista, o comércio, os projetos sociais, o 

artesanato – por outro lado, acredita-se que o que realmente atrai, seduz este tipo de 

turista – chamado pós-turista por Freire-Medeiros (2009) –  é a pobreza, a violência, o 

desejo de perceber o contraste entre sua realidade cotidiana e a realidade da favela, pois 

o que este realmente desejaria é consumir o produto “pobreza” não para se tornar um 

pobre, mas com o intuito de reforçar a própria identidade (LACOSTE, 2012; FREIRE-

MEDEIROS, 2009). Este consumo está embebido de significado oriundo das redes de 

relações sociais e culturais e tende a reforçar identidades, hierarquizações, distinções 

sociais (APPADURAI, 1986; BOURDIEU, 2006). Isto porque o turismo como 

atividade econômica convencional – que se apropria do lazer e do tempo livre – está 
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apenas a reproduzir o modelo de consumo vigente. Então, o turismo funcionaria como 

uma das forças que promove o desenvolvimento econômico desta sociedade fagocitada 

por uma economia que anseia o crescimento pelo crescimento (BRASILEIRO et al., 

2012; LATOUCHE, 2009). 

Assim, o pós-turista não desejaria consumir o banal, mas sim o original, para 

demarcar distâncias identitárias, signos sociais, que já não podem ser mais demarcados 

pelo consumo, uma vez que grupos de status social inferiores alçaram ao patamar de 

possibilidades de consumo das viagens de lazer, do bem “turismo” como produto social. 

Assim, os pós-turistas “passam a procurar, cada vez mais, experiências inusitadas, 

interativas, aventureiras e autênticas, em destinos cujo apelo reside na antítese daquilo 

que se costuma classificar como turístico” (FREIRE-MEDEIROS, 2009, p.33) para 

resgatar diferenças sociais anteriores, maculadas pelos grupos de status social mais 

baixo. E, dessa forma, as favelas do Rio de Janeiro acabam, então, por entrar para o rol 

de destinos pós-turísticos – onde figuram outros tantos destinos inusitados, como os 

campos radioativos de Chernobyl, a Snyper’s Alley de Saraievo e as Townships da 

África do Sul (FREIRE-MEDEIROS, 2009). Não obstante, Freire-Medeiros (2009, 

p.90) afirma “a experiência de consumo da pobreza turística – importante retermos – 

persegue um fino equilíbrio entre gozo e comiseração”. A metáfora do “turista” versus o 

“vagabundo”, proposta por Bauman – em que o primeiro (o turista) seria o consumidor 

bem sucedido e o segundo (vagabundo), o consumidor frustrado – avigora e coaduna 

deste pensamento ao asseverar que “(...) quanto pior a angústia dos vagabundos melhor 

será a sensação experimentada pelo turista” (BAUMAN, 1999, p.107).  

Todavia, nem todos coadunam deste pensamento crítico em relação ao dito novo 

tipo de slumming, ou seja, ao turismo de favela que vem sendo, hoje, praticado. A 

prefeitura do Rio sancionou a Rocinha como ponto turístico graças ao projeto de Lei 

779/2006 (RIO DE JANEIRO, 2006) elaborado pela vereadora Lilian Sá, do PL 

(Partido Liberal), e aprovado pelo prefeito César Maia – ratificou-se, então, de fato, a 

prática deste tipo de turismo nas favelas do território carioca. Rubem Medina, Secretário 

Especial de Turismo do Rio de Janeiro na época, afirmou, em entrevista, que não via 

como esta postura institucional da prefeitura, frente ao turismo de favela, poderia ser 

considerada prejudicial para imagem da cidade, ou para a favela, pois destacou que não 

percebia problemas, apenas benesses associadas a tal prática, que acabaria por 

movimentar o comércio local. A respeito deste embate de opiniões, talvez o que foi 
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visto inicialmente como solução – a proposta da prefeitura ratificada pela lei 779/2006 – 

a uma gama de questões complexas destes espaços de periferia possam, por conta de 

contrastes agudos, ter se transformado em novo problema. 

Freire-Medeiros (2009), após trabalho realizado na Rocinha, registrou 

percepções do campo e afirmou que todos os agentes turísticos com quem havia 

conversado no local definiam-se como éticos e asseveravam a dimensão social de seus 

negócios. Eles acreditavam que o turismo que promoviam trabalhava em prol da 

autoestima dos favelados, uma vez que proporcionava visibilidade destas pessoas ao 

mundo inteiro. Este mito, segundo a autora, acabaria por perpetuar um círculo vicioso 

de representações que falsamente justificariam a necessidade da criação de projetos 

turísticos dessa natureza em prol da autoestima dos moradores; entretanto, na realidade 

estes projetos acabariam abalando suas autoimagens e autoestimas, exatamente graças a 

reiteração desses mitos e representações.  

Há locais que acreditam que o turismo de favela é lisonjeiro. Esta afirmação não 

causa espanto; afinal, Bauman (1999) diria, o “vagabundo” é o mais ardente admirador 

do “turista”. Há também aqueles que acreditam que turismo de favela convida seus 

praticantes à reflexão, ao engajamento social, tenciona propor superação de 

estereótipos, bem como acaba por injetar dinheiro nas áreas visitadas. Ressalta-se ainda: 

“acreditar que o turismo possa ser benéfico para a população da favela não significa 

acreditar na veracidade e legitimidade da favela turística” (FREIRE-MEDEIROS, 2009, 

p.99).  

A veracidade da tríade estereótipo-autenticidade-representação é frequentemente 

posta em xeque, e o ato de fotografar – prática que caracteriza o consumo da favela – 

procura, em verdade, desmistificar estereótipos e autenticar as características e 

contornos do espaço ali apresentado. Afinal, este tipo de turista expressa, em seus 

desejos e comportamentos, os novos arranjos sociais e deseja a verdade, uma vez que se 

encontra cercado de falsas promessas e relações. Esta vida pública esvaziada de sentido, 

somada a esta necessidade demasiada de valorização da vida pessoal refletiriam, de fato, 

sinais de declínio do homem público (FREIRE-MEDEIROS, 2009; SENNET, 1988). 

Rápida pesquisa no Google revela que, hoje, há aproximadamente 20 agências 

cariocas atuando neste nicho do mercado de turismo de favela. Elas promovem este tipo 
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de turismo mercadológico, que ultrapassa os interesses de um turismo comunitário e 

respeita a lógica do capital. O oferecem, bem como oferecem seus bens culturais e 

simbólicos – editados pela mídia, diga-se de passagem – aos interessados, que pagam 

pelo que veem. O turista-espectador, ao observar a degradante realidade das favelas 

cariocas, produto de uma construção histórica e social segregacionista e preconceituosa, 

acaba por experienciar espetáculo, mediatizado por representações – que não propõe 

simplesmente um conjunto de imagens, mas um conjunto de relações sociais entre 

pessoas – e, em decorrência disso, o estranhamento. 
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3. CAMPO ONDE FOI REALIZADA A PESQUISA 

Neste capítulo serão apresentados aspectos relacionados à comunidade de Vila 

Canoas – (3.1) aspectos territoriais e históricos (relacionados à formação da comunidade 

no local geográfico em questão) e (3.2) aspectos psicossociológicos (a fim de que sejam 

compreendidos e respeitados antagonismos, complexidades). Destaca-se que tais 

aspectos psicossociológicos não foram sistematizados a partir de etapa de campo desta 

pesquisa, mas a partir de pesquisa documental (primária e secundária) – registros de 

alguns projetos realizados no campo em questão serviram de fonte. 

3.1 Aspectos históricos e territoriais 

Aspectos territoriais, relativos à geografia de Vila Canoas e a posição que esta 

ocupa no mapa da cidade do Rio de Janeiro serão aqui pontuados. Estas ponderações 

são relevantes, pois os contornos geográficos da comunidade surgiram graças a embates 

e estão carregados de história – sendo assim, tem-se que as questões geográficas aqui 

apresentadas acabam por extravazar aspectos imediatos e impactar em aspectos 

psicossociológicos. Assim, serão apresentados: ‘3.1.1 A história da gênese territorial da 

comunidade de Vila Canoas’ e ‘3.1.2 Aspectos territoriais mais atuais: da informalidade 

a formalidade’. 

3.1.1 A história da gênese territorial da comunidade de Vila Canoas 

Em 15 de novembro de 1889, com a Proclamação da República, chega ao fim o 

regime imperial no Brasil. A urbanização da cidade do Rio de Janeiro, que seguia a 

passos largos e concentrava-se primordialmente nas áreas centro e norte da cidade, nos 

primeiros anos do governo republicano acabaram suspensas. A região de São Conrado, 

que era, até então, composta de praia e manguezais, abrigava grandes fazendas para 

cultivo de café, e seus trabalhadores valiam-se do Rio Canoas para acessar a praia de 

São Conrado (antes chamada praia da Gávea). O acesso à praia podia ser feito também a 

pé por uma trilha que acompanhava o rio – o “Caminho das Canoas” – até trecho 

navegável (que dava acesso ao mar) onde canoas ficavam abrigadas. Essa trilha foi, 

posteriormente, alargada e deu origem à Estrada das Canoas. No início do século 19, 

foram abertas a Estrada da Gávea e a Avenida Niemeyer, fato que facilitou o acesso à 

região e viabilizou o início de sua ocupação, que permaneceria parca por bom tempo, 

dado o fato de que os planos de urbanização da cidade do Rio de Janeiro, propostos pela 
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Nova República, retomavam a ideia de incentivo ao desenvolvimento das zonas central 

e norte da cidade – como já concebido, anteriormente, pelo império (CARVALHO, 

2010). 

A região, que até então se chamava Freguesia da Gávea, foi nomeada São 

Conrado (Figura 2) apenas em 1903, em homenagem à igreja homônima (Figura 3), 

construída nesta época por Conrado Jacob Niemeyer (devoto do Santo) para ser 

frequentada pelos membros das famílias abastadas que residiam nas chácaras da região.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Recorte de mapa do litoral do Rio de Janeiro. Em vermelho, destacada, a região de São 
Conrado, antiga Freguesia da Gávea (Fonte: Google Maps, 2017a). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: À esquerda, registro fotográfico (feito pelo fotógrafo franco-brasileiro Marc Ferrez, em 1890) 
de parte das terras da fazenda do Comendador Conrado Niemeyer, na Freguesia da Gávea (hoje São 
Conrado). À direita, o Comendador Conrado Niemeyer (em 1916) em frente à recém-construída Igreja de 
São Conrado. (Fonte: PARÓQUIA DE SÃO CONRADO, 2017). 
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A era das grandes fazendas entrou em declínio – aos poucos, as fazendas da 

região começaram a ser vendidas e loteamentos começaram a surgir – mas a igreja 

persistiu (Figura 3) e ainda hoje exerce forte influência religiosa sobre os moradores das 

comunidades da área (CARVALHO & SANTOS, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Imagem de parte da área de São Conrado. A igreja destaca-se na paisagem do bairro que se 
desenvolveu ao seu redor (Fonte: PARÓQUIA DE SÃO CONRADO, 2017).  

No início da década de 1920, ingleses e escoceses compraram um pedaço 

significativo de terra da região – que na verdade representava apenas parte de uma 

grande extensão de terra conhecida por Morgadio de Asseca, de Martins Corrêa de Sá, o 

Visconde de Asseca, filho e herdeiro do General Salvador Corrêa de Sá Benevides 

(ANDREATA, 2017) – e fundaram o Gávea Golf & Country Club (Figura 4) – em 18 

de maio de 1921 (ANDREATA, 2017) – que, a partir dos anos 40, passou a permitir a 

construção de casas para funcionários em seu terreno, subdividindo uma pequena parte 

de sua vasta área – entre o Caminho das Canoas e o rio – em pequenos lotes, fato que 

originou a favela de Pedra Bonita. Os funcionários residentes do clube, para acessarem 

suas dependências do mesmo precisavam cruzar o Rio Canoas – o acesso era 

viabilizado por uma ponte. Funcionários que deixassem de trabalhar no clube 

precisavam deixar as casas, mas quando não tinham para onde ir, dirigiam-se à íngreme 

área vazia ao sul de Pedra Bonita, entre o Caminho da Canoa e o Rio Canoas, também 

de propriedade do Gávea Golf & Country Club (CARVALHO & SANTOS, 2012). 
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Figura 5: Recorte de mapa do litoral do Rio de Janeiro. A Comunidade de Vila Canoas aparece (ao longe) 
indicada pela seta vermelha – localizada ao Sul da Pedra Bonita, ao Leste da Pedra da Gávea, a Oeste do 
Gávea Golf & Country Club e ao Norte da Praia de São Conrado (Fonte: Google Maps, 2017b). 

Nascia assim o embrião que daria, mais tarde, origem à comunidade de Vila 

Canoas (RIO DE JANEIRO, 2017a; RIO DE JANEIRO, 2017b). A Comunidade de 

Vila Canoas surgiria, de fato, apenas no início da década de 1960, pois foi nesta época 

que a ocupação da área tornou-se desordenada e vultuosa. Isto se deveu, em grande 

parte, à intensificação do processo de industrialização do Brasil, que, nessa época 

começava a ocorrer. Verdadeiros exércitos de mão de obra barata precisavam estar 

disponíveis para as indústrias locais que cresciam e floresciam na cidade, agora 

intitulada Estado da Guanabara, pois havia perdido o título de Distrito Federal (1960), 

mas ainda concentrava riqueza e glamour. Candidatos a integrar estes exércitos não 

faltavam. Eram, fundamentalmente, retirantes nordestinos que, após décadas de fome e 

seca, decidem buscar oportunidades nas promissoras metrópoles (CARVALHO, 2010; 

NÓBREGA & DAFLON, 2009). 

A migração nordestina relaciona-se a um período marcado pelo 
modo fordista de produção capitalista, no qual havia ainda uma 
divisão étnica do trabalho: os imigrantes europeus ocupavam 
empregos centrais estáveis, de maior qualificação e melhor 
remunerados, enquanto os nacionais preenchiam os periféricos 
precários. O padrão migratório rural-urbano (no qual se destaca 
a migração nordestina para os grandes centros urbanos do país) 
perdurou durante a segunda metade do século XX e forneceu a 
mão de obra necessária ao desenvolvimento urbano e industrial 
brasileiros característico desse período e a constituição de um 
exército de reserva, que contribuiu para manter as despesas com 
mão de obra em níveis mais baixos (NÓBREGA & 
DAFLON, 2009, p.22). 
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Vila Canoas originou-se a partir de migrantes nordestinos basicamente do estado 

do Ceará, mas viveu dois emblemáticos ciclos de desordenado crescimento, que 

acabaram por diluir esta influência cultural: um em 1970 (por conta da abertura de 

importantes vias de acesso a região – abertura do túnel Dois Irmãos, atual Zuzu Angel, e 

da autoestrada Lagoa-Barra) e entre 1980 e 1990, quando ocorre a segunda migração em 

massa de retirantes nordestinos para a capital – fugindo da pobreza, da fome, na busca 

por oportunidades que após a primeira onda de migração (que teve seu ápice em 1960) 

escassearam nas capitais (CARVALHO & SANTOS, 2012). Os contornos da 

Comunidade de Vila Canoas, limitados pela geografia, cessaram a expansão na década 

de 1980 (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Recorte de mapa do Rio de Janeiro, da região de São Conrado. A Comunidade de Vila Canoas 
aparece destacada em vermelho – entre o Gávea Golf & Country Club e a Estrada das Canoas (Fonte: 
Google Maps, 2017c). 
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Entretanto, tem-se, a partir de 1980, a verticalização da comunidade, que já 

impossibilitada de expandir para os lados, subiu (CARVALHO, 2010). A planta baixa 

que a comunidade apresenta hoje foi, assim, estabelecida há quase 30 anos.  

3.1.2 Aspectos territoriais mais atuais: da informalidade a formalidade 

Em 1970, dentro do traçado original de quadras da Comunidade de Vila Canoas, 

havia 93 domicílios que contavam com um sistema de abastecimento de água, 

construído pelos próprios moradores, e uma precária rede de esgoto. O então Governo 

do Estado do Rio de Janeiro decidiu levar à comunidade o programa “Cada Família, Um 

Lote” e, entre outras coisas, viabilizou a instalação de uma rede elétrica, bem como 

promoveu a abertura de vias de acesso aos loteamentos e construiu uma escola e um 

posto de saúde públicos. As melhorias flagrantes não ampararam a comunidade por 

muito tempo, uma vez que ela ainda passaria por dois ciclos desordenados de 

crescimento. A comunidade cresceu a olhos vistos, e muitos de seus novos moradores, 

migrantes ligados à construção civil, tornaram-se autopromotores das edificações locais, 

das instalações elétricas e hidráulicas (SALOMON, 2005). O crescimento seguiria então 

para os lados e para cima – até 1999. 

A lei ordinária nº 2912, de 29 de outubro de 1999, estabeleceu as normas de uso 

e ocupação do solo para as comunidades de Vila Canoas e Pedra Bonita, em São 

Conrado. Esta lei, ainda em vigor, entre outras coisas, tratou da delimitação da área ou 

zona de especial interesse social8, para a comunidade, estabeleceu número máximo de 

dois pavimentos para as residências, delimitou áreas públicas e privadas, definiu áreas 

                                                           
(8) Todos têm o direito de morar bem. Mas a realidade não é essa. Grande parte da população vive em 
locais precários, em ocupações irregulares, estâncias, comunidades isoladas e locais sem saneamento 
básico. De acordo com o Estatuto da Cidade, o plano diretor deve reconhecer essas situações e as 
características especiais de algumas partes do seu território. E pode fazer isso mediante a criação de 
zonas especiais, destinando áreas para abrigar moradias populares. Em algumas cidades, as regras das 
ZEIS já existiam desde os anos 1980, mas o Estatuto as estendeu para todo o país. Sua função é reservar 
terrenos ou prédios vazios para moradia popular, facilitar a regularização de áreas ocupadas e a 
regularização de cortiços. Essa atitude afasta a população carente das periferias das cidades e as áreas 
de preservação ficam protegidas. O plano também pode delimitar as ZEIS para demarcar territórios 
ocupados por povos indígenas e comunidades tradicionais, como quilombolas, ribeirinhas e extrativistas, 
de modo a garantir seus direitos; demarcar áreas que apresentem risco à vida e à saúde, como as 
sujeitas a inundações e deslizamentos; e demarcar áreas de proteção, preservação e recuperação do 
meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico. As 
ZEIS também possibilitam que as prefeituras façam obras de infraestrutura nas áreas de proteção 
ambiental ocupadas há tempos e que terminaram por virar bairros sem saneamento básico, aumentando 
a destruição do meio ambiente. Parte da população é transferida e a parte que fica conquista melhores 
condições de moradia, o que diminui a poluição da área (BRASIL 2017).  
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impróprias para ocupação, instituiu formalidade – via formulário – para autorização de 

obras e concessão de habite-se (RIO DE JANEIRO, 1999). 

De fato, a lei ordinária nº 2912 representou um marco para a comunidade de 

Vila Canoas, pois “preparou terreno” para uma série de ações do poder público que se 

seguiram. Em 11 de outubro de 2002, graças aos alicerces criados pela mencionada lei 

ordinária, foi dada a anuência ao Programa Bairrinho – via processo nº 16/001.723/98 – 

para a urbanização da comunidade de Vila Canoas e da Pedra Bonita (RIO DE 

JANEIRO, 2002a). O programa visava integrar as favelas à cidade, por meio de 

melhorias na infraestrutura urbana, serviços e equipamentos públicos em articulação 

com outras políticas sociais (GOMES; FERNANDES, 2009). A lei no. 852, de 2002, 

somou esforços a este conjunto de ações ao criar a Área de Relevante Interesse 

Ecológico (ARIE) de São Conrado e Rocinha, que, na prática, determinou regras 

socioambientais aos da região (RIO DE JANEIRO, 2002b). Na sequência, o decreto nº 

25.705, de 25 de agosto de 2005, reconheceu os logradouros da área de Vila Canoas e 

Pedra Bonita. Na realidade, este decreto, ao reconhecer os logradouros da comunidade, 

representou um opróbrio, pois demandou respeito ao gabarito das edificações (número 

máximo de pavimentos) determinado pela lei ordinária de 1999 e conferiu ao município 

poder de policia relativo sobre as construções existentes em seu território. O decreto, em 

consonância com a Constituição Federal e com a Lei Orgânica do Município do Rio de 

Janeiro, considerava ser inadiável a tomada de providências em relação aos prédios 

irregulares, que colocavam em risco a vida e a segurança dos munícipes. Na prática, 

este decreto autorizava demolições de edificações que não respeitassem o gabarito 

determinado em 1999 pelo município à comunidade (RIO DE JANEIRO, 2005).  

Em 2007, a Lei Ordinária nº 4.707, de 9 de novembro de 2007, entra em cena 

para retificar, ou seja, para rever a delimitação territorial das Comunidades de Vila 

Canoas e Pedra Bonita propostas no anexo da Lei n.º 2.912, de 29 de outubro de 1999 

(RIO DE JANEIRO, 2007). Com contornos mais bem delimitados e gabarito de até três 

pavimentos por edificação, a comunidade de Vila Canoas, após as demolições de 1999, 

voltara a crescer de maneira desordenada, acaba percebendo-se espacialmente limitada. 

A partir daí, a comunidade, inchada, passa a crescer de maneira mais tímida – para além 

do gabarito ou contornos territoriais. Este crescimento desordenado acaba demandando 

– em 2009 – a atenção do poder público. Assim, a comunidade de Vila Canoas, então 

uma das 968 comunidades cariocas, foi escolhida, em 2009, pelo prefeito em exercício 
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na época – Eduardo Paes – como campo para um projeto-piloto municipal que tinha por 

propósito a contenção do crescimento desordenado que, apesar das ações anteriores, 

persistia (TABAK, 2011). Para tanto, o decreto 30.400, de 09 de janeiro de 2009, 

regulamentou o uso e a ocupação do solo de Vila Canoas, comunidade já classificada 

em 1999 (pela já mencionada Lei nº 2.912) como Área Especial de Interesse Social, e 

isso suscitou que a legalização das casas – de fato – avançasse (RIO DE JANEIRO, 

2009). Os moradores ganhariam melhorias em seus imóveis, bem como o habite-se, mas 

em contrapartida, deveriam obedecer às regras que envolviam limite do gabarito dos 

imóveis a três andares uma vez que a verticalização das edificações foi significativa nos 

anos subsequentes às obras de melhoria implementadas pelo Programa Bairrinho 

(construções de até seis pavimentos já se faziam novamente presentes na comunidade). 

As melhorias foram parcas, mas aproximadamente 70% por cento dos moradores 

receberam o habite-se. Entretanto, segundo dados da Secretaria Municipal de 

Urbanismo (dados de 2009), a Favela de Vila Canoas possuía 136, dos 458 imóveis, 

localizados em áreas de risco, uma vez que estavam erguidos na faixa marginal de 

proteção do rio Canoas (Figura 6) – a menos de 50 metros do leito. Estes não 

receberiam o habite-se, deveriam ser realocados (TABAK, 2011). Na década de 1990, 

Estas 136 casas deveriam ter sido removidas pelo projeto 
Bairrinho que [...] urbanizou a favela com recursos a fundo 
perdido da União Europeia. O dinheiro, que também foi usado 
para a implantação de um Posto de Saúde da Família e de uma 
creche, entanto não foi suficiente para os reassentamentos. 
Originalmente, eles seriam transferidos para um terreno que 
pertencia ao Gávea Golf Club (TABAK, 2011, p1). 
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Figura 7: Imagem de mapa que indica parte da hidrografia da região de São Conrado. Destaque para os 
dois rios (Canoas e Emídio) que atravessam a Comunidade de Vila Canoas – Fonte: Software Legislação 
Bairro a Bairro9 (RIO DE JANEIRO, 2017b).  

 

Em 2011, o decreto nº 33.645, assinado por Eduardo Paes, retificou e assim 

revogou o decreto 30.400, de 09 de janeiro de 2009. O decreto nº 33.645 regulamentou 

a já mencionada lei nº 2912, de 29 de outubro de 1999, e estabeleceu novas normas de 

uso e ocupação do solo das comunidades de Vila Canoas e Pedra Bonita, em São 

Conrado – dentre os novos parâmetros estava novamente a mudança de gabarito das 

edificações de três para dois andares (RIO DE JANEIRO, 2011a). O então secretário 

municipal de habitação em 2011, Jorge Bittar, prometeu uma solução para as famílias 

que habitavam em áreas de risco da comunidade (e não foram beneficiadas pelo 

programa Bairrinho em 2009) com recursos que viriam do Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social e do Fundo Estadual de Conservação Ambiental (Fecam). 

Todavia, esta solução, se projetada, nunca foi implementada (TABAK, 2011; 

MAGALHÃES, 2014). 

A comunidade de Vila Canoas, devido à sua localização privilegiada (incrustada 

no meio do nobre bairro de São Conrado) e à limitação territorial/espacial (por conta da 

geografia peculiar da área), acabou sentindo os impactos da elevada especulação 

imobiliária que se instaurou na cidade do Rio de Janeiro nos anos que precederam a 

                                                           
(9) O Legislação Bairro a Bairro é um aplicativo georreferenciado desenvolvido pela Secretaria 
Municipal de Urbanismo (SMU) que permite a consulta de mapas com a legislação de uso e ocupação do 
solo de cada um dos bairros da cidade (RIO DE JANEIRO, 2017b).  
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Copa do Mundo – em 2014 – e as Olimpíadas – em 2016 (MAGALHÃES, 2011; 

MAGALHÃES, 2014). A oferta de imóveis, por lá, tornou-se, assim, bem menor que a 

demanda e os preços elevaram-se de maneira absurda. 

Hoje, as casas de Vila Canoas ocupam toda a encosta do morro da Floresta da 

Tijuca e representam um marco visual na paisagem do bairro de São Conrado. Sua 

ocupação deu-se de modo informal, desta maneira, as leis e os decretos que incidiram e 

incidem sobre a área nunca foram, efetivamente, respeitados (Figura 7).  

 
Figura 8: Imagem de mapa que apresenta parte da região de São Conrado. Destaque para a Comunidade 
de Vila Canoas indicada pelos códigos D33645/2011 e ZE10 – Fonte: Software Legislação Bairro a 
Bairro (RIO DE JANEIRO, 2017b).  

 

 
Vila Canoas é modesta em tamanho e números se comparada à sua vizinha 

Rocinha, mas apresenta alta densidade populacional. Ela ocupa uma área de 

aproximadamente 2,2 hectares (ou 22.000 m2) (SALOMON, 2005). Esta realidade 

complexa presente em São Conrado cobra seu preço, haja vista o que os dados do 

Boletim Epidemiológico de Tuberculose 2008-2016 (2017) revelam: São Conrado é o 

bairro que apresenta significativo foco de tuberculose, com 94 casos por 100.000 

habitantes em 2016 (numa escala que vai de 60 a 154). A alta concentração da doença 

no bairro pode ser associada a uma série de fatores socioambientais – ruas estreitas que 

dificultam a circulação de ar e a penetração de luz solar, elevada densidade 

populacional, a pobreza e a falta de saneamento básico nas favelas locais. Todos estes 

fatores estimulam a proliferação da bactéria causadora da doença, o Bacilo de Koch. 
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Dados comparativos dos últimos censos de Vila Canoas feitos pelo IBGE e pela 

associação de moradores da comunidade traduzem esta realidade, este adensamento 

populacional. 

Tabela 1: Dados oriundos do Censo realizado pelo IBGE em 2010. 
DADOS ANO 2010 

Domicílios particulares ocupados em aglomerados 

subnormais 

254 

População residente em domicílios particulares 

ocupados em aglomerados subnormais 

Total 758 360 Homens 

398 Mulheres 

Média de moradores em domicílios particulares ocupados 

em aglomerados subnormais 

3,0 (aproximadamente) 

Fonte: IBGE, 2010b. 

 

Tabela 2: Dados dos residentes à comunidade de Vila Canoas. 

DADOS ANO 2014 

Domicílios particulares ocupados em aglomerados 

subnormais 

458 

População residente em domicílios particulares 

ocupados em aglomerados subnormais 

Total 2884 

Média de moradores em domicílios particulares ocupados 

em aglomerados subnormais 

6,0 (aproximadamente) 

Fonte: AMAVICA, 2014. 

Tabela 3: Dados dos residentes à comunidade de Vila Canoas. 

DADOS ANO 2017 

Domicílios particulares ocupados em aglomerados 

subnormais 

699 

População residente em domicílios 

particulares ocupados em aglomerados 

subnormais 

Total 2989 

Média de moradores em domicílios particulares ocupados 

em aglomerados subnormais 

4,0 (aproximadamente) 

Fonte: AMAVICA 2017. 

 

A AMAVICA não capta, em suas pesquisas, informações ligadas a dados de 

gênero, mas, aparentemente, discrepância entre o número de homens e mulheres 

aumentou. Hoje, na comunidade, parece haver preponderância de mulheres (informação 
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oriunda de etapa preliminar de campo – detalhes a respeito desta etapa encontram-se 

sistematizados no capítulo 3 deste documento). 

Observando-se os dados apresentados anteriormente, percebe-se que entre 2010 

e 2014 o número de moradores na comunidade quase quadruplicou e o número de casas 

quase dobrou. Se em 2010 eram, aproximadamente, 34 habitantes/km2, em 2014 a 

comunidade atingiu a marca de, aproximadamente, 131 habitantes/km2. Este surto de 

crescimento, como já mencionado, pode ser atribuído à euforia pré-Copa (2014) e 

Olimpíadas (2016). Após este inchaço, a comunidade viu-se esgotada, e seu crescimento 

estagnou. Esta afirmação pode ser corroborada ao se realizar análise comparativa dos 

dados estatísticos de 2014 e 2017 sistematizados pela Associação de Moradores de Vila 

Canoas e Pedra Bonita. Diferente do crescimento de quase 400% registrados nos três anos 

anteriores (de 2010 a 2014), entre 2014 e 2017 percebeu-se um crescimento 

populacional de aproximadamente 4% apenas (IBGE, 2010b; AMAVICA, 2014; 

AMAVICA 2017).  

3.2 Aspectos psicossociológicos 

As informações contidas neste subitem procuram somar para que esta tese 

compreenda e respeite antagonismos, complexidades locais. Conforme já sublinhado, 

tais aspectos psicossociológicos não foram sistematizados a partir de consulta a 

registros de projetos realizados no campo em questão.  

A seguir, reflexões a respeito da gênese dos coletivos comunitários presentes na 

comunidade – ‘3.2.1 Coletivos comunitários’ – e das problemáticas presentes na 

comunidade – ‘3.2.2 Problemáticas locais’. 

3.2.1 Coletivos comunitários 

Vila Canoas, apesar de pequena – dada sua extensão territorial de 2,2 hectares – 

apresenta coletivos bem organizados. Dentre eles destacam-se a Associação de 

Mulheres de Vila Canoas e Pedra Bonita, a União de Moradores de Vila Canoas e Pedra 

Bonita e o Centro de Integração Comunitária.  

Da década de 1950 até a década de 1970, a população de Vila Canoas, em 

decorrência dos programas oficiais de remoção de favelas, viveu sob o signo da 

preocupação de que suas residências poderiam ser demolidas a qualquer momento. Esta 
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realidade levou os integrantes da comunidade, na década de 1970, a buscarem 

organização para resistência, para que juntos obtivessem representatividade junto ao 

poder público. Dentro deste contexto, surge a AMAVICA, ou Associação de Moradores 

de Vila Canoas e Pedra Bonita que, em sua gênese, contou com o apoio da Pastoral de 

Favelas. Nesta época, houve, através de mutirões comunitários, esforços para a 

construção de casas de alvenaria, mais resistentes, menos suscetíveis a remoções ou 

queimadas. Este movimento de resistência social uniu os integrantes das comunidades e 

revelou lideranças (FONSECA, 2007, p.8). 

Outro coletivo social que se destaca na comunidade intitula-se União de 

Mulheres, também chamado Associação de Mulheres de Vila Canoas e Pedra Bonita. 

Em 2003, as mulheres da comunidade, vencidas na sua primeira postulação à 

presidência da AMAVICA, passaram a cobrar espaço político para fazer circular outras 

agendas mais adequadas aos tempos atuais, tais como: geração de renda a partir de 

trabalho artesanal e/ou domiciliar, violência intrafamiliar e comunitária e formas 

associativas alternativas (Ibidem, p.9). A Associação de Mulheres de Vila Canoas 

constitui-se em 2003, como um coletivo sociopolítico crítico alternativo. A mobilização 

para criação deste coletivo deu-se de maneira informal, mas emblemática. Inúmeras 

mulheres da comunidade foram convidadas a participar da primeira reunião na praça 

local e dezesseis compareceram. Dois foram os temas da primeira reunião: “estratégias 

de organização para geração de renda com o artesanato produzido na comunidade” e 

“táticas para juntar dinheiro para os projetos sociais a serem promovidos pela União de 

Mulheres”. As mulheres encontraram-se na praça local e começaram a conversar 

enquanto produziam em conjunto uma colcha de retalhos. As 16 mulheres que 

participaram da primeira reunião continuam ligadas a União de Mulheres, quatro delas 

ativamente (MORAES, 2010; FONSECA, 2007). 

Já o Centro de Integração Comunitária (CIC), fundado em junho de 2006 por 

pessoas ligadas à Pastoral da Criança e por integrantes do jornal comunitário Fala 

Canoa, surgiu com o propósito de integrar, viabilizar, consolidar atividades 

socioculturais locais (aulas de balé, de hip-hop, de inglês, etc.) que já ocorriam de 

maneira independente e precisavam de um espaço físico para amparo. Coordenado 

majoritariamente por mulheres que ali trabalham de maneira voluntária, o CIC ocupa, 

desde o início, o prédio da Prefeitura que antes abrigava o Centro Social Marista Santa 

Isabel – CEMASI (RODRIGUES et al., 2008).  
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Estes três mencionados coletivos promovem ações socioculturais diversas, 

versam agendas críticas e conferem diferencial a comunidade que se destaca das 

vizinhas por conta dos projetos que granjeia – das iniciativas privada e pública. 

3.2.2 Problemáticas locais  

Destacam-se, em Vila Canoas, três pontos de tensão latentes relacionados à 

inserção e representação desta no espaço da cidade, a saber, o primeiro relaciona-se ao 

chamado “turismo de favela”, o segundo relaciona-se à água e o terceiro, à identidade 

cultural dos locais (FONSECA, 2007; MACHADO, 2007).  

Atividade lucrativa que se espalhou por diversas favelas cariocas nos últimos 

anos, o “turismo de favela”, em Vila Canoas, é explorado por pessoas de fora e 

percebido, pelos locais, como degradante, uma vez que expõe as mazelas sociais de 

maneira invasiva. Segundo Acioli (et al., 2014) o “turismo de favela”, da maneira em 

que vem se dando, desvaloriza os moradores das favelas visitadas, na medida em que se 

constitui a partir de um olhar preconcebido e pouco permeável à realidade dos 

moradores. E assim, a vida nestas favelas torna-se objeto de consumo, disposto para ser 

observado (consumido com os olhos) não com respeito, mas, antes, com uma 

curiosidade social primitiva, por seu exotismo. Esse turismo é, em última instância, 

desqualificador para cada morador local. Tal desqualificação dá-se... 

(...) Na medida em que a sua esfera privada vem sendo invadida 
pelas lentes das câmeras fotográficas dos turistas, atrás das 
quais se encontra um “olhar” não disposto a ver formas 
proativas e positivas de lidar com a adversidade econômica e a 
segregação social. O Turismo de Favela vende a pobreza, e 
vende caro, e quem a vende [muitas vezes10] não mora nas 
comunidades pobres, nem delas consegue enxergar mais do que 
as visões míopes permitem ver (ACIOLI et al, 2014, p.4). 

 

O desconforto dos moradores da comunidade em relação a esta prática seria 

agravado pelo fato de que estes não perceberiam, efetivamente, benefícios advindos 

deste turismo. Não teria ocorrido geração de emprego ou renda significativa para os 

locais desde que a atividade começou a ser explorada na comunidade, e o estado das 

coisas agravar-se-ia após a constatação de que a única ONG presente em Vila Canoas 

teria se tornado a maior beneficiária da atividade, pois sua sede, localizada em uma das 

                                                           
(10) Acréscimo da autora. 
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principais vias de acesso da comunidade, seria utilizada como ponto para recepção dos 

turistas. Os poucos artesãos da comunidade que venderiam aos turistas 

comercializariam seus produtos através da ONG. Esta relação estabeleceria controle e 

ascendência da ONG sobre os locais, pois, muito embora a ONG reverta grande parte 

dos rendimentos com este tipo de turismo aos projetos sociais destinados a crianças e 

jovens locais, a intermediação da ONG acabaria determinando um fluxo de poder que 

reforçaria submissão e dependência dos locais (FONSECA, 2007).  

A água (ou melhor, águas - plural aqui empregado para representar a 

complexidade da questão) representaria outro ponto nevrálgico de Vila Canoas. A 

complexidade seria proveniente do fato de que as águas permeariam aspectos diversos 

da vida dos locais e interfeririam na saúde e na sustentabilidade da comunidade. Cada 

um destes pontos de contato e permeadura se encontraria, hoje, em cheque. Em primeiro 

lugar, (1) a comunidade contaria com uma incipiente rede de esgoto que, há muito, 

tornou-se obsoleta. Entretanto, a rede continuaria a receber novos afluentes, o que, em 

preamar, geraria cada vez mais refluxos nos coletores da comunidade. Em segundo 

lugar, (2) haveria o despejo de esgotos in natura no Rio Canoas, sobretudo de casas e 

condomínios de classe média e média alta, localizados em área adjacente à comunidade. 

Este despejo geraria incontroversos danos ao Meio Ambiente e para a saúde coletiva 

dos locais. Para além, tem-se que (3) o rio Canoas teria sido represado pelos 

proprietários das áreas privadas localizadas acima da comunidade e as comportas desta 

represa permaneceriam sob o controle e às expensas dos donos destas propriedades 

privadas superiores. Eventualmente, as comportas seriam abertas para aliviar a pressão 

das águas represadas; sempre que isto acontece, há inundações nas áreas mais baixas da 

comunidade. Os esforços dos moradores de Vila Canoas para a construção de um 

diálogo com esses proprietários para que houvesse uma gestão mais participativa dessas 

comportas teriam se mostrado malogrados. Por fim, mas não menos relevante que os 

outros aspectos mencionados, (4) o abastecimento de água potável às casas de Vila 

Canoas seria feito por sistema desenvolvido há tempos pelos proprietários das casas 

mais abastadas da região, sistema este de doação, ou seja, que subordinaria as águas da 

comunidade à gentileza para com as sobras de benfeitores. O sistema, incipiente, 

apresentaria descontinuidade, e reclamações não seriam bem-vindas. Este embaraço 

geraria, no âmago dos locais, desejo de desenvolvimento de um sistema comunitário 

para captação de águas a partir de mananciais de água doce da região (Ibidem).  
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As intervenções do programa bairrinho – em 2002 – contemplaram a 

urbanização das praças Vila Canoas e São Paulo, a construção de um Centro de 

Assistência Integrada, de uma creche para atender a 150 crianças e um posto de saúde, 

pavimentação do sistema viário, implantação de redes públicas de infraestrutura – como 

água, drenagem, esgoto, iluminação pública e sistema de coleta de lixo (CARVALHO; 

SANTOS, 2012).  

O sistema de abastecimento de águas foi, então, aprimorado e toda esta 

mencionada complexidade, associada à questão das águas, alterou-se. Hoje, o 

abastecimento d’água se dá a partir de bombas localizadas no asfalto, em área plana 

imediatamente anterior ao início da Estrada das Canoas. A manutenção do sistema fica a 

cargo da CEDAE, e as casas de Vila Canoas não mais vivem às expensas do sistema de 

donatação de água dos moradores das casas altas. A drenagem do leito do Rio Canoas e 

o aprimoramento do sistema de esgoto também reverberaram positivamente na 

comunidade e promoveram a melhoria de vida aos moradores locais. O estreitamento 

das margens pelo assoreamento e o lixo presente ao rio (descartado pelos próprios 

moradores) eram uma realidade até 2002 e, qualquer chuva, por mais simples que fosse, 

promovia rápido transbordamento da água na comunidade – que brotava do chão e 

invadia as casas. Hoje, apenas chuvas fortes promovem o transbordamento da água no 

local. O despejo de esgoto in natura no Rio Canoas também não ocorre mais, mas as 

comportas da pequena área de represamento do rio ainda se abrem às expensas dos 

moradores das casas altas em detrimento dos moradores das casas baixas (dados 

oriundos da etapa preliminar de campo, obtidos a partir de conversa com a líder da 

Associação de Mulheres).   

A questão identitária seria outro aspecto que mereceria atenção. Há tensão 

latente entre os que estão lá desde a origem e os que aderiram à comunidade após 1970. 

A população local compartilharia espaço geográfico, história de ocupação, índices 

socioeconômicos; todavia, perceber-se-ia, a respeito dos aspectos identitários, cisão. A 

imaginária fronteira geográfica indicada pelo muro de sustentação das comportas do rio 

representaria um marco sociológico, cuja gênese poderia ser rastreada à década de 1940, 

à área de residência dos trabalhadores do Clube Gávea Golfe e às mansões que surgiram 

na sequência. As diferenças identitárias entre “os primeiros” e “os que vieram depois”” 

reforçariam uma hierarquização histórica, relações clientelistas e paternalistas que 
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foram, e continuam sendo, o mecanismo de controle social na região por parte dos 

poderosos locais (FONSECA, 2007).  

Sawaia (2014), a respeito da questão identitária afirma: 

Usar a referência identitária para analisar os problemas sociais 
significa buscar orientações para recriar, neste mundo 
diminuído, desenraizado e desumanizado pela tecnociência, 
novos espaços de representação democrática das necessidades 
humanas [...]. Significa buscar lugares onde a identidade deixa 
de ser destino e consciência “em si” para se tornar consciência 
“para si” e para o outro, sem perder o sentimento de ser único e, 
assim, poder dispor de si, para si (p.121).  

Este trabalho, que tem natureza marcada pela análise de aspectos identitários, 

pretende – a partir de registros de história oral – recriar a trajetória de vida das 

matriarcas de Vila Canoas, a fim de proporcionar, aos locais, chance de 

representatividade, para que cada qual possa dispor de si para si e para os outros (graças 

ao livro que será produzido a partir das entrevistas com as mulheres da Associação 

local). Afinal, há muito elas e eles vêm sendo representados – frequentemente de 

maneira passiva (em registros fotográficos de turistas, de matérias de jornais, de 

documentos oficiais e de teses e dissertações acadêmicas) e suas identidades, assim, 

pode-se dizer, vêm sendo, a elas, entregues. Mas, a identidade não pode ser entregue (!) 

e não pode ser imposta (!) por alguém a outrem, antes deve ser construída e reconstruída 

pelo próprio indivíduo, em incertezas maiores ou menores, mais ou menos duráveis 

(DUBAR, 1997). Ao se dar a palavra a elas, para que possam declarar suas histórias, de 

maneira autobiográfica – o termo autobiografia aqui remete a investigação que incita os 

sujeitos a, assistidos pelo investigador, realizarem pequenas autobiografias (TINOCO, 

2015) – deseja-se dar a elas a chance de publicamente realizarem autodeclaração 

identitária, para que possam construir e reconstruir suas histórias de maneira ativa 

(partindo do que lhes conecta, a favela de Vila Canoas e a Associação de Mulheres da 

favela a qual pertencem e que lhes pertence também).  
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4. SOBRE A NATUREZA DO PROCESSO DE PESQUISA 

Não se esperou, na etapa campo, a compreensão de toda a complexidade de 

fatores que interferiam e compunham a problemática desta comunidade. Afinal, nas 

palavras de Giddens (1991, p.24), “o que estrutura o local não é simplesmente aquilo 

que está presente na cena; a ‘forma visível’ do local oculta relações distanciadas que 

determinam sua natureza”. Esta complexidade não compreende apenas quantidades de 

unidade e interações que desafiam nossas possibilidades de cálculo, ela compreende 

também incertezas, indeterminações, fenômenos aleatórios (MORIN, 2011).  

A respeito desta complexidade, Lacoste (2012, p.177) afirma: 

O desenvolvimento do processo de espacialidade diferencial, 
ligado às transformações econômicas, culturais, sociais e 
políticas, sobretudo depois do século XIX, se traduz pela 
proliferação de todas as espécies de representações espaciais, 
mais ou menos confusas, que tem ligações mais ou menos 
frágeis com diversas práticas, ou que são imagens impostas 
pelos mass media. A superposição destas representações, no 
espírito das pessoas, faz com que lhes seja cada vez mais e mais 
difícil de aí se encontrarem, enquanto isso é cada vez mais 
necessário, nem que seja só por causa da multiplicação dos 
fenômenos relacionais. É preciso, pois, dispor de um método 
para ali ver mais claro e de um instrumental de ideias para 
colocar ordem nas confusões da espacialidade diferencial. 

Para dar conta desta complexidade, desta superposição de representações, no 

espírito das pessoas, escolheu-se trabalhar com o método da observação participante – 

de raízes antropológicas – e com o método da história oral, a partir da investigação de 

histórias de vida. 

No campo, graças a estes arranjos complexos provenientes da dita espacialidade 

diferencial, é importante ter em mente que a impaciência tende a se apoderar, com 

frequência das mentes pessimistas, e, nesse sentido, a conduzir a posições 

desesperançadas – antes, durante e mesmo após o projeto. E a repeito da esperança, já 

dizia Paulo Freire (1999, p.10): 

Ela, só, não ganha a luta, mas sem ela a luta fraqueja e titubeia. 
Precisamos da esperança crítica. (…) Pensar que a esperança 
sozinha transforma o mundo e atuar movido por tal ingenuidade 
é um modo excelente de tombar na desesperança, no 
pessimismo, no fatalismo. Mas prescindir da esperança na luta 
para melhorar o mundo, a atos calculados apenas, à pura 
cientificidade, é frívola ilusão. 
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A responsabilidade é grande, e é preciso ter em mente que o mediador só pode 

dar o que ele tem. Não pode reparar as desordens e as desigualdades do mundo (PETIT, 

2009). Todavia – resgatando Paulo Freire – ao atuar, faz-se necessário uma esperança 

crítica para que possamos transcender fatalismos, desesperanças e pessimismos rumo a 

horizontes de expectativas esperançosas, mas não ingênuas.  

Permeada por estes valores, a tese aqui apresentada tencionou, sem ingenuidade, 

imbuída de esperança, lidar com complexidades teóricas e de campo, não para 

solucionar de forma rápida os problemas, mas para contribuir, de forma consciente, para 

a melhoria das condições sociais da comunidade que servirá de campo.  

4.1 Etapa preliminar de campo: desvelando possibilidades  

De acordo com a Resolução nº510, de 07 de abril de 2016 (Cap. I/Art. 

2o./Parágrafo XII), etapas preliminares de uma pesquisa representam as atividades que 

o pesquisador precisa desenvolver para apurar as condições/possibilidades para a 

realização da pesquisa, incluindo investigação documental e contatos diretos com 

possíveis participantes, sem identificação e sem registro público e formal das 

informações obtidas (CNS, 2016, p.2). A etapa preliminar ao campo, com o intuito de 

apurar as possibilidades para realização desta pesquisa, materializou-se de forma 

ordenada em quatro dias distintos. Em 24 de dezembro de 2015 realizou-se visita à 

pequena praça que fica na entrada da comunidade. Posteriormente, nos dias 09 de 

fevereiro, 30 de março e 9 de maio de 2017 ocorreram encontros – fora da comunidade 

(em cafeteria na Gávea) – com a líder da Associação de Mulheres de Vila Canoas. A 

decisão de agendar os encontros na cafeteira não foi fortuita, mas proposital – desta 

maneira (a) conseguiu-se a plena atenção da líder, que de outra forma acabaria sendo 

forçada a dedicar também atenção a demandas operacionais diárias da comunidade; (b) 

mostrou-se respeito à comunidade, pois um primeiro contato não deve ser invasivo e, 

desta maneira, não foi; (c) demonstrou-se respeito pela líder, que se sentiu valorizada ao 

ser ouvida em reunião privada.  

Destes encontros acima informados, alguns achados emergiram: (i) ela, hoje, 

também é a líder da Associação de Moradores de Vila Canoas e Pedra Bonita (o que é 

interessante, pois documentos revelaram que Associação de Mulheres de Vila Canoas 

surgiu em 2003, para oferecer às mulheres da comunidade espaço político para fazer 

circular outras agendas, visto que elas não encontravam espaço na Associação de 
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Moradores de Vila Canoas e Pedra Bonita – esta informação consta do item 3.2.1 desta 

tese); (ii) ela está aberta à possibilidade de receber a pesquisa na comunidade e de 

mobilizar-se, bem como mobilizar suas amigas de associação a responder perguntas 

destinadas à constituição desta pesquisa; (iii) ela gostaria de perceber retornos 

concretos, por parte deste projeto, à comunidade – visto que Vila Canoas já foi campo 

de outras pesquisas acadêmicas e algumas delas, uma vez encerradas, não retornavam 

saberes ou benefícios tangíveis à comunidade; (iv) a líder comentou que o sistema de 

águas e esgotos local havia sido refeito pela CEDAE e não só já não havia mais sistema 

de donatação de águas, como o esgoto in natura da comunidade e condomínios 

adjacentes não estaria mais sendo diretamente jogado no rio. Por fim, no último 

encontro associado à etapa preliminar, realizado dia 09 de maio de 2017, a líder da 

Associação de Mulheres de Vila Canoas mencionou que (v) sonhava com um livro que 

contasse as histórias de vida das mulheres da Associação, que as retratasse não de 

maneira empobrecida, mas profunda – que revelasse suas forças, histórias e 

complexidades. 

A etapa preliminar de campo, pode-se afirmar, viabilizou construção do 

conhecimento, uma vez que permitiu que pesquisadora e interlocutora – no caso a 

presidente da Associação de Mulheres de Vila Canoas e Pedra Bonita – explorassem os 

diversos aspectos do universo cultural de Vila Canoas. Assim, inspirada pelas palavras 

de Thiollent (1982), aceitou-se, pelo menos a título provisório, os quadros de referência 

da interlocutora e juntas interlocutora e entrevistadora puderam explorar a problemática 

que ali se evidenciava. 

Esta etapa preliminar revelou-se fundamental e influenciou, de forma 

determinante, no desenho do modelo metodológico de campo escolhido para esta 

pesquisa, a saber: observação e história de vida (via método da história oral). Tal 

modelo viabilizou a (1) a apreensão dos contornos associados às interações sociais que 

ocorrem na Associação de Mulheres e (2) a consolidação de material para um livro que 

conta as histórias de vida das mulheres da Associação, retratando suas forças, histórias e 

complexidades. 
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4.2 Etapa campo: procedimentos para coleta de dados 

No primeiro momento do campo, trabalhou-se com o método da observação 

participante e, no segundo momento, com investigação de histórias de vida das 

integrantes da Associação de Moradores de Vila Canoas – via método da história oral – 

que moram em espaços pouco reconhecidos pelo poder público. Observar implica 

dispor-se a ouvir, escutar, ver, implica fazer uso dos sentidos. Já para se captar as 

histórias de vida, entre outras coisas, foi preciso aprender a identificar os momentos 

adequados para postular perguntas ou para calar. Minayo (2001) valida tal escolha ao 

destacar o arranjo observação participante/entrevista, por seus importantes elementos, 

dentre as diversas formas de abordagem para o trabalho de campo nas pesquisas 

qualitativas. 

A observação é elemento fundamental, especialmente para pesquisas de cunho 

qualitativo, pois desempenha decisivo papel na construção de suas axiomáticas. 

Todavia, não se pode observar tudo ao mesmo tempo. Assim sendo, para que a 

observação seja prolífica, faz-se necessário limitar e definir com precisão os objetivos 

por ela almejados. Existem diversos tipos de observação, a saber: a assistemática, a 

sistemática, a individual, aquela realizada por equipe, a de laboratório, a de campo, a 

vinheta, a militante e a participante. Não se dissertará aqui a respeito de outra que não a 

participante, basal para esta pesquisa. E, a respeito dela, destaca-se: seu processo, de 

certa forma, permite o vislumbre de reflexos da estrutura social incorporada nas práticas 

e produtos sociais, bem como viabiliza o intercâmbio da teoria com a prática, e concorre 

para a transformação do meio pesquisado, na medida em que integra o observador a sua 

observação. De fato, tal inserção procura amainar a distância que aparta o pesquisador 

do grupo com o qual ele trabalha, pois que os protagonistas da pesquisa não são simples 

objetos. As entrevistas, por sua vez, tiveram o intuito de aprofundar contornos e 

conhecimentos vislumbrados pela observação, de captar contornos mais complexos a 

respeito da mais intrincado de todas as criaturas, o ser humano, e desvendar redes mais 

complexas de relacionamento (RICHARDSON, 1999; MINAYO, 2004; MAZZOTTI, 

1998). Na observação participante, destaca Brandão (1981), é preciso atentar para 

aspectos éticos, para o perfil íntimo das relações humanas, bem como para tradições, 

costumes ideias, motivações e sentimentos do grupo, verbalizados por eles próprios, 

mediante suas categorias de pensamento – só assim será possível trabalhar em prol da 
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compreensão da totalidade da vida. Para tanto, é preciso observar o conjunto das regras 

formuladas ou implícitas nas atividades dos componentes do grupo social.  

Investigações de natureza qualitativa propõem outro modo de ver a realidade – 

dando ênfase a indicadores subjetivos, em detrimento de frequências positivas de 

repetição. Mas, de outra feita, como estudar o processo vivenciado pelos sujeitos? 

Como compreender a profundidade de certos fenômenos psicossociais? Há que se suprir 

os vazios deixados pelas pesquisas positivistas. Todavia, é importante ter em mente que 

o axis do paradigma qualitativo procura, ao integrar com a condição humana, captar 

estímulos externos de maneira seletiva – não por conta de manipulação, mas graças à 

bagagem pessoal de cada um. Sendo assim, ganha-se em profundidade, mas adentra-se a 

esfera da incerteza – esta, torna-se parte da epistemologia, por assim dizer. 

4.2.1 Método da observação participante 

O arranjo ‘observação participante/história de oral’ não surgiu de maneira 

casual, mas proposital. Afinal “a observação constitui um dos principais instrumentos 

de coleta de dados nas abordagens qualitativas” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.45). Ao 

realizar-se uma observação participante, como método para levantamento de dados em 

um determinado campo, fez-se importante (1) determinar o grau de participação do 

pesquisador no trabalho de campo, (2) refletir a respeito de como explicar o papel do 

pesquisador e os propósitos e da pesquisa aos sujeitos pesquisados e (3) refletir a 

respeito de como as informações aprendidas e apreendidas a partir deste método 

subsidiarão a realidade da pesquisa (Ibidem, p.45). Trabalhou-se aqui com observação 

participante (que tem sua tradição na antropologia e na sociologia), e que combina 

simultaneamente, além das tradicionais considerações apresentadas acima, a análise 

documental, a observação direta e a introspecção. Além disso, pressupõe entrevista de 

respondentes e informantes, e a participação do entrevistador (Ibidem, 1986, p.45). A 

escolha pela observação participante com tais contornos ocorreu, pois se desejou, no 

primeiro momento do campo, sistematizar percepções.  

Muitos estudiosos debruçaram-se sobre método da observação participante e 

elaboraram a respeito de seus contornos científicos para auxiliar pesquisadores na árdua 

tarefa de atuar com objetividade, honestidade e paciência em campo, para assim captar 

elementos importantes ao estudo do objeto da pesquisa. Ancorou-se a observação 
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participante aqui realizada nas orientações de Whyte (2005), Minayo (2004) e Leininger 

(1985). 

Uma importante orientação proferida por Whyte (2005) para que o método da 

observação participante possa ser aplicado com idoneidade diz respeito ao fato de que 

ele não deve ser realizado de maneira independente e voluntariosa. Ou seja, faz-se 

necessário a presença de um intermediário para “abrir as portas" e dissipar as dúvidas 

junto às pessoas da localidade. Com o tempo, este intermediário passa a colaborador – 

ele, além de mediador, torna-se por assim dizer uma espécie de “assistente informal”, 

disposto a esclarecer dúvidas e capaz, sim, de influir nas interpretações do pesquisador. 

Para o desenvolvimento deste projeto de tese, Dona Iracilda, presidente da Associação 

de Mulheres de Vila Canoas e Pedra Bonita, sem dúvida desempenhou este papel, com 

propriedade, respeito e ética.  

Outro aspecto importante, diz respeito ao fato de que o pesquisador, ao penetrar 

o campo para realizar a observação, deve entrar com coragem e mente aberta, deve 

despir-se de pré-conceitos, pois desconhece (1) as teias relacionais, (2) a hierarquia 

informal de poderes que por ali circulam, bem como o (3) tácito do território (WHYTE, 

2005). Pois, ao adentrar-se o território, o pesquisador não apenas se insere em específico 

cenário cultural para colher dados, mas estabelece relação face-a-face com os 

observados e torna-se parte do contexto sob observação – ao mesmo tempo modificando 

e sendo modificado por este (MINAYO, 2004). Assim, pode-se dizer que, ao adentrar-

se o campo, deve-se estar aberto aos estímulos diversos e despido de rigidez 

cientificista. Se existe uma ideia de devir no conceito de cientificidade é a de que não se 

pode trabalhar, nas ciências sociais, com norma da cientificidade já construída. A 

pesquisa social é sempre, ou deveria ser, tateante. A cientificidade, portanto, deve que 

ser pensada como uma ideia reguladora de alta abstração e não como norma ou modelo 

a ser seguido (MINAYO, 2001). 

Para além, considerou-se também que a observação não deve ser aplicada de 

maneira descontextualizada. Antes, deve representar o desfecho de um processo, muitas 

vezes longo e lento – que envolve contatos e negociações prévias (WHYTE, 2005). Para 

esta pesquisa, conforme registrado nas páginas anteriores deste capítulo, a etapa 

preliminar de campo durou, aproximadamente, um ano e meio e foi vital para o 

fortalecimento da conexão e da confiança entre esta entrevistadora e a responsável pela 
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Associação de Mulheres de Vila Canoas e Pedra Bonita, contato local e fiel da chancela 

da observação. Assim, a respeito do método da observação que mais adiante encontra-se 

narrado, ele ocorreu em dois dia, mas com toda a certeza não é produto de apenas dois 

dia, mas de todo um emaranhado intrincado de articulações e contatos.  

Durante este tempo de “maturação” das relações (mencionado acima), eventos 

diversos ocorreram, um deles, muito emblemático e significativo para o desenrolar desta 

pesquisa, refere-se ao fato de que até meados de 2017, Dona Iracilda atendia às 

presidências da Associação de Moradores e da Associação de Mulheres de Vila Canoas 

e Pedra Bonita, mas após as eleições que ocorreram no segundo semestre de 2017, 

findou-se sua liderança junto a Associação de Moradores – mas não a sua liderança 

junto a Associação de Mulheres. Inseguranças e frustrações manifestaram-se no campo 

junto aos apoiadores da chapa de Dona Iracilda, que, por instantes, vacilou e questionou 

a dedicação que sempre devotou às causas de Vila Canoas. Acompanhar tais 

movimentos foi vital para compreender inclusive a força motriz que ela (Dona Iracilda), 

a partir daí, direcionou às causas da Associação de Mulheres de Vila Canoas e Pedra 

Bonita – e ao projeto de desenvolvimento do livro com as histórias de vida das 

aguerridas integrantes da Associação de Mulheres. 

Destaca-se: usou-se, para a redação da observação, a primeira pessoa do 

singular. A decisão de realizar o deslocamento da terceira pessoa do singular – marca do 

trabalho até aqui – para a primeira pessoa não se deu por acaso, foi proposital e 

assentou-se em orientação de Whyte (2005), que enfatiza que a observação supõe a 

interação pesquisador/pesquisado, mas que o pesquisador, em nenhum momento, deve 

imaginar que se transformará em “nativo”. Sendo assim, reflexão, autoanálise e inserção 

do pesquisador na história que observa são ações necessárias para que fique claro que 

aquela visão é a do pesquisador – sim, ela é parcial e por mais que se tente trabalhar 

com imparcialidade, ela sempre será parcial, pois está influenciada pela bagagem 

acadêmica e sociocultural do pesquisador. E, aliás, a respeito desta parcialidade, não se 

deve lutar com ela, mas aceitá-la. O pesquisador pode e deve mostrar-se diferente do 

grupo pesquisado – e, como elemento externo ao grupo, precisa afirmar e reafirmar suas 

diferenças para ser aceito. Nesse processo, o pesquisador pode acabar descobrindo que 

as pessoas estão interessadas em trocar, interagir com os diferentes. 
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Por fim, sublinha-se que a observação participante aqui realizada, inspirada no 

modelo proposto por Leininger (1985), foi didaticamente dividida e apresentada em 4 

etapas, a saber: “fase 1 – observação primária ou inicial”, “fase 2 – observação inicial 

com alguma participação”, “fase 3 – participação com alguma observação” e “fase 4 – 

observação reflexiva”. 

4.2.2 Método da história oral  

A história de vida dentro do ambiente acadêmico pode ter suas origens 

rastreadas até o Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade de 

Chicago. A dita Escola de Chicago cria, no começo do século XX, por assim dizer, a 

sociologia empírica (CARRETEIRO, 2003). Hoje o termo história de vida é utilizado 

para “designar diferentes técnicas, metodologias e métodos, que diferem em certos 

aspectos ligados à pesquisa (em especial a crença norteadora) e ao pesquisador 

(habilidades e recursos que afetem a qualidade da presença do pesquisador na coleta de 

dados e na análise dos materiais)” (CIPRIANI et al., 1985, p.260). Para esta pesquisa, 

para dar conta de se averiguar a história de vida de cada uma das entrevistadas, 

trabalhou-se com a história oral, método qualitativo de investigação. Ao se investigar 

histórias de vida é fundamental ter em mente que ela é autobiográfica (justamente por 

isso alguns optam simplesmente pelo termo biografia), pois propõe uma investigação 

que incita os sujeitos a realizarem pequenas autobiografias – que serão assistidas pelo 

investigador (TINOCO, 2015, p.1). Nesse sentido, a história de vida propõe uma 

reflexividade assistida (Ibidem), o que de certa forma eventualmente desloca o poder do 

entrevistador para o entrevistado. Ecléa Bosi (1994) corrobora tal declaração a respeito 

da alternância de poder ao afirmar que, ao se investigar uma história de vida, o 

pesquisador ora ocupa o papel de sujeito, ora de objeto11. E, no momento em que se 

torna objeto, transforma-se em um instrumento de recepção e transmissão da memória 

de outrem, torna-se um canal ou meio para transmissão das lembranças desta outra 

pessoa. Para além, Bosi afirma: nesta relação, todas as histórias contadas pelo narrador 

acabam por se inscrever dentro da história do investigador. 

A história oral, por sua vez, pode ser tratada como técnica, disciplina, método ou 

metodologia. Como método: (1) propõe um conjunto de instrumentos para a realização 

                                                           
(11) A autora faz uma ressalva ao utilizar o termo “objeto” e explica que tal palavra não deve ser aqui 
compreendida de maneira pejorativa, mas sim compreendida como termo que sugere a passividade do 
investigador. 
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de pesquisa, (2) demanda gravações, transcrições e conservação de entrevistas e (3) 

pressupõe aparato ou suporte técnico específico – tanto tangível, como aparelhagem de 

som, quanto intangível, como conhecimento a respeito de técnicas complementares para 

transcrição de fitas, organização de acervo, etc (FERREIRA & AMADO, 2000).  

Cardin (2009) adverte que ao se trabalhar com a história oral é preciso cuidado 

para se evitar abordagem acadêmica superficial que cristalize as posições do acadêmico 

e do depoente e que alimente suposta existência de um status especial do pesquisador 

em relação ao pesquisado, uma vez que aquele teoricamente possuiria o poder de 

gerenciar o processo de entrevista, de intimidar e distorcer o resultado do procedimento. 

Para se fugir de tal abordagem superficial, faz-se necessário estabelecimento de relação 

de reciprocidade e isso não passa apenas pelo consentimento (nesta tese expresso no 

TCLE), mas pela conquista, que envolve uma série de cuidados, associados a 

negociações subjetivas, ao estabelecimento da boa vontade nos diálogos, à identificação 

de momento oportuno a entrevistador e entrevistado para realização da entrevista, ao 

livre acordo entre as partes (CARDIN, 2009).  

Minayo (2001) postula a respeito da história de vida completa, que retrata todo o 

conjunto de experiências vividas pelo entrevistado, e da história de vida tópica, que 

focaliza etapa ou setor de experiência. Para esta tese, trabalhou-se com a história de vida 

tópica. A respeito da história de vida, aqui investigada via método da história oral, 

Tinoco (2015) afirma: ela pode ser utilizada para se compreender as regras de 

funcionamento de certo grupo social e, neste caso, a motivação para sua realização 

desloca-se das informações mais objetivas referentes a cada história propriamente 

coletada às conclusões acerca das relações interpessoais de determinada comunidade de 

pessoas. É esta abordagem que este projeto procurou dar as histórias colhidas.  

Esta tese não trabalha com pesquisa por amostragem. Empreender a pesquisa 

aqui proposta teve como intuito o registro de vozes e, através delas, o registro da vida, e 

dos pensamentos de pessoas que, em conjunto, procuram fazer a diferença a Vila 

Canoas. Este registro alcança também memórias pessoais, sociais, familiares e grupais. 

Desde sua concepção, o trabalho situa-se, portanto, naquela fronteira em que se cruzam 

os modos de ser do indivíduo e da cultura: fronteira que é um dos temas centrais da 

psicologia social.  
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Não existem registros exatos, hoje, a respeito do número de integrantes da 

Associação de Mulheres de Vila Canoas, mas o grupo de WhatsApp que conecta estas 

mulheres possui hoje 86 telefones cadastrados (informação oriunda de conversas de 

etapa preliminar ao campo). Ademais, algumas das integrantes não moram exatamente 

em Vila Canoas, mas também nos arredores. O grupo, que data de 2003 (e transformou-

se em formal a partir de 2005) foi fundado por 6 mulheres. O critério para entrada nesta 

Associação, hoje, é subjetivo e está associado à preocupação social que a pessoa deve 

revelar ter com Vila Canoas e com a área do entorno. Assim, pode-se afirmar que a 

informalidade se faz presente não só em registros, mas também nos critérios para 

entrada na Associação. Possivelmente tal informalidade revela-se ruim, por um lado, e 

boa por outro. Ruim por conta do fato de que acaba por não chamar efetivamente às 

responsabilidades as integrantes da Associação; boa porque, ao promover mais 

informalidade nos vínculos, propõe, por assim dizer, menos cobranças e isso gera 

menos resistência à participação. 

Inicialmente oito mulheres foram indicadas por Dona Iracilda, presidente da 

Associação de Mulheres, para serem entrevistadas, ouvidas por este projeto. O critério 

adotado por Dona Iracilda para realizar as indicações primava essencialmente pela 

senioridade. Ela comentou que algumas delas haviam sido muito atuantes e feito a 

diferença para que a Associação saísse do papel, mas que, por conta da idade, hoje já 

não participavam tanto. Entretanto, ela sabia que estas mulheres tinham muito a contar. 

Todavia, sempre que se a transpõe um projeto do papel para o campo, ele fica sujeito às 

limitações da realidade. Revelou-se impossível conciliar dias e horários entre 

entrevistadora e entrevistada com algumas das indicadas inicialmente (três delas). Dona 

Iracilda indicou, então, duas outras mulheres, não mais pela senioridade, mas pela 

conveniência.  

Assim, ao final, das as oito entrevistadas, algumas destacavam-se por ter 

participado ativamente do desenvolvimento da comunidade desde o seu início, enquanto 

outras moradoras começaram a habitá-la quando ela já havia se constituído como espaço 

urbano mais precarizado, ou seja, quando começa a ser reconhecida pelo poder público 

como favela. O que destacou-se como aspecto diferencial entre estas mulheres 

entrevistadas é que algumas contribuíram para a criação e tessitura do espaço de 

maneira mais contundente, e isso fica evidente ao ler-se as histórias. 
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As oito mulheres entrevistadas foram identificadas (e esta identificação foi 

autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro), visto que se pretende utilizar o material coletado para elaborar um livro. E, 

parafraseando Bosi (1994), afirma-se: o principal esteio para o método de abordagem 

aqui foi proposto formação de um vínculo de amizade, respeito e confiança com estas 

“recordadoras”.  

As entrevistas não foram feitas em uma ordem específica. O critério para 

agendamento das entrevistas foi o da conveniência. Um local próximo à comunidade, 

mas não dentro da comunidade, foi sugerido para sediar as reuniões (a Capela São Jose 

de Anchieta), pois se acreditava que se as pessoas fossem entrevistadas em suas casas 

ficariam ansiosas pelo final do encontro para retomarem suas tarefas quotidianas. 

Todavia, algumas entrevistas acabaram por ser realizadas nas próprias casas das 

pessoas, por conta de demanda. As entrevistas, de fato, ocorreram em local e hora que 

conjugaram a disponibilidade das pesquisadoras e das entrevistadas. É relevante 

sublinhar que além da autora desta tese (Rosa Lidice de Moraes Valim), Suely 

Rodrigues, assistente social, que já realizou alguns trabalhos em Vila Canoas, respeitada 

e querida pelos locais, auxiliou na realização das entrevistas semiestruturadas da etapa 

campo. Para além, reitera-se: todos os cuidados anteriormente mencionados foram 

tomados pelas duas entrevistadoras. 

Para esta fase da pesquisa, além destes protocolos, cuidados práticos também 

foram tomados para não induzir as entrevistadas a respostas e não complementar as 

respostas por elas fornecidas. Para além, foram evitadas perguntas ambíguas e 

interrupções, discordâncias e instrumentos de pesquisa longos demais. Assim, 

tencionou-se deixar cada uma das entrevistadas à vontade. O documento com as 

perguntas que foram apresentadas às mulheres encontra-se no APÊNDICE B. As 

questões procuram investigar – entre outras coisas – aspectos identitários, políticos, 

culturais e religiosos.  

O questionário proposto para o campo deste projeto foi segmentado em partes e 

cada parte propôs o levantamento de informações específicas. As primeiras perguntas 

buscaram contextualizar dados etnográficos, relacionais e, por fim, psicográficos. 

Apenas após tais levantamentos, o questionário tencionou mergulho na subjetividade 

das mulheres entrevistadas, para compreender suas vivências, práticas, dificuldades 
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cotidianas e percepções (de si, dos outros e do espaço que ocupam). A ideia das 

perguntas subjetivas foi oferecer um panorama dos impactos que as mencionadas 

representações oblíquas e estigmatizadas dos que adentram a favela de Vila Canoas para 

realizar registros dos moradores locais em suas esferas ou espaços íntimos, pessoais sem 

prévia autorização – a partir de ângulos parciais ou distorcidos especialmente pelo 

turismo de favela – produzem na autoimagem das integrantes da Associação de 

Mulheres de Vila Canoas e Pedra Bonita e na imagem que estas têm da favela na qual 

habitam.  

 Ressalta-se que a entrevista qualitativa possui, de modo geral, três fases 

distintitas, a saber: (1) a etapa relativa à constituição da rede ou grupo de pessoas a 

serem entrevistadas, (2) a fase associada aos registros das entrevistas ou à anotação dos 

relatos e (3) a etapa relacionada à transcrição e à análise das entrevistas (THIOLLENT, 

1982). Tais fases foram respeitadas em suas complexidades. Para além, destaca-se, a 

entrevista, como ferramenta metodológica, ao ser empregada, oferece riscos e 

benefícios. Dentre os riscos, ressalta-se que não há como prezar por total neutralidade 

ou objetividade ao realizar-se uma entrevista, afinal, a linguagem adotada na entrevista, 

a análise posterior do material sistematizado, as edições, os cortes valorativos podem 

mudar significativamente o modo como o entrevistado se representa e é representado. Já 

dentre os benefícios, destaca-se, “há na entrevista a possibilidade do reconhecimento 

das participantes por meio da escuta e leitura de sua história, experiência e memória, 

fazendo ouvir a voz dos grupos subalternos” (JARDIM, 2014, p.99-100). Tem-se aqui a 

possibilidade de viabilizar ao sujeito posicionamento frente aos estereótipos, 

generalizações, estigmas e preconceitos acerca da sua identidade (Ibidem).  

Entrevistas semiestruturadas não seguem roteiro engessado, apesar de trazerem 

questões pré-definidas, desta maneira, são adaptáveis, fluidas e dão espaço para que o 

diálogo entre entrevistador e entrevistado possa tomar rumos diversos (LAKATOS; 

MARCONI, 2003). Outro aspecto subjetivo associado à realização de entrevistas 

semiestruturadas diz respeito ao fato de que elas são governadas pela espontaneidade e 

viabilizam a construção de um espaço diegético, ou seja, um espaço de debate, para a 

construção de narrativas, de representação de histórias. Tem-se assim a expressão de 

emoções, sentimentos e o estabelecimento de laços de afetividade, que permitem a 

promoção de identificação, admiração, reconhecimento entre entrevistadores e 

entrevistados (D’ÁVILA; BAPTISTA, 2007).  
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Ressalta-se, tanto a primeira entrevista quanto as subsequentes deram-se de 

maneira leve e descontraída, o que propiciou o estabelecimento de relações de poder 

horizontalizadas (entre entrevistadoras e entrevistadas). Buscou-se assim nivelamento 

dos sujeitos envolvidos para a construção do conhecimento. Assim, pode-se dizer que, 

tencionando maior aprofundamento de reflexões, procurou-se, entre outras coisas, (a) 

aquisição de um conhecimento prévio a respeito das entrevistadas, (b) estabelecimento 

de relação de confiança com as interlocutoras, (c) saturação dos assuntos abordados, e 

(d) desenvolvimento de conversas em lugares “neutros” (CARDIN, 2009).  

Por fim, destaca-se, havia a possibilidade de realização de mais entrevistas, mas 

ao realizar-se a oitava notou-se que já se possuía material suficiente para que narrativas 

pudessem ser confrontadas, cruzadas. Atingiu-se, na oitava entrevista, o ponto de 

saturação, visto que as informações obtidas até ali revelavam-se suficientes e o 

surgimento de novos dados começava a se tornar cada vez mais raro. 

4.3 Tratamento dos dados obtidos na etapa campo 

As informações oriundas das três primeiras fases da observação participante 

foram lidas (textos e fotos); valeu-se, nesse momento, da leitura flutuante, técnica que 

propõe o estabelecimento de contato com os registros para se mergulhar no texto, 

deixando-se invadir por impressões. Aos poucos “a leitura vai se tornando mais precisa, 

em função de hipóteses emergentes, da projeção de teorias adaptadas sobre o material e 

da possível aplicação de técnicas utilizadas sobre materiais análogos” (BARDIN, 1977, 

p.96). Após a leitura flutuante, três categorias fundamentais emergiram, a saber: 

sinestésica/sensorial, arquitetônica/territorial e sociocultural. Interessante mencionar que 

certos aspectos extravasaram para além de suas categorias imediatas e se associaram a 

mais de uma categoria. Estas categorias serviram de base para a redação da quarta etapa 

da observação participante, reflexiva e subjetiva. E esta análise reflexiva, por sua vez, 

serviu de esteio à elaboração do questionário semiestruturado que auxiliou no segundo e 

no terceiro momentos do campo – a entrevista piloto e as entrevistas subsequentes.  

O questionário proposto para o campo deste projeto foi segmentado em partes e 

cada parte propôs o levantamento de informações específicas. As primeiras perguntas 

buscaram contextualizar dados socioculturais e arquitetônico/territoriais (ao indagar a 

respeito de aspectos etnográficos, relacionais e, por fim, psicográficos). Apenas após 

tais levantamentos, o questionário tencionou mergulho na subjetividade das mulheres 
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entrevistadas, para compreender suas vivências, práticas, dificuldades cotidianas e 

percepções (de si, dos outros e do espaço que ocupam) relacionadas a aspectos 

sinestésico/sensoriais. A ideia das perguntas subjetivas foi oferecer um panorama dos 

impactos que as mencionadas representações oblíquas e estigmatizadas dos que 

adentram a favela de Vila Canoas para realizar registros dos moradores locais em suas 

esferas ou espaços íntimos, pessoais sem prévia autorização – a partir de ângulos 

parciais ou distorcidos especialmente pelo turismo de favela – produzem na 

autoimagem das integrantes da Associação de Mulheres de Vila Canoas e Pedra Bonita 

e na imagem que estas têm da favela na qual habitam. Mas, para além, tencionou-se 

perceber estas mulheres de forma mais profunda, ouvir suas vozes, sentimentos, 

lembranças, histórias para que pudessem ser retratadas como sujeitos de suas próprias 

histórias. 

As entrevistas realizadas, tanto a piloto quanto as subsequentes, viabilizaram a 

composição de uma colcha de retalhos de histórias do cotidiano destas que integram a 

Associação Mulheres de Vila Canoas e Pedra Bonita – suas dores, dificuldades, 

felicidades e percepções. O aspecto diacrônico de cada uma das entrevistas manifestou-

se nas perguntas propostas pelas entrevistadoras e nas respostas das entrevistadas, na 

autenticidade de seus discursos, na tentativa de fazer com que suas vozes fossem 

ouvidas (JARDIM, 2014). Cada uma das entrevistadas rememorou, durante narrativa 

oral, espaços e tempos associados a contextos específicos; assim, pode-se afirmar, 

buscou-se mergulhar na subjetividade destas mulheres que presenciaram o 

desenvolvimento de Vila Canoas e ainda hoje procuram articular-se para fazer valer 

direitos associados aos seus espaços públicos e íntimos. Por fim, é importante 

mencionar que a autenticidade das perguntas e a veracidade das respostas às perguntas 

das entrevistadas estão espelhadas no compromisso tácito que as entrevistadoras12 

assumiram com a escuta e que as entrevistadas assumiram com as narrativas de suas 

percepções.  

Quanto às entrevistas realizadas no segundo e terceiro momentos do campo, 

estas foram gravadas também, para a produção dos registros escritos. Notas diversas 

foram feitas durante a entrevista. Ao final, também se fotografou as entrevistadas e 

                                                           
(12) Como já mencionado no capítulo 4 (item 4.2.2) desta tese, além da autora desta tese (Rosa Lidice de 
Moraes Valim), Suely Rodrigues, Assistente Social que já realizou alguns trabalhos em Vila Canoas, 
respeitada e querida pelos locais, auxiliou na realização das entrevistas semiestruturadas da etapa campo.  
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após, realizou-se transcrição das entrevistas. Importante mencionar que as transcrições 

textuais realizadas não foram literais, mas construídas na dialógica do processo. Tal 

construção encontra suporte no trabalho de Bosi (1994), que sugere que, ao entrevistar 

alguém, o entrevistador tornar-se-á, ao mesmo tempo, ouvinte e narrador e, como 

narrador, pode expressar-se. Essa relação dialógica dá, por assim dizer, existência 

escritural à fala de quem é entrevistado, possibilita estruturação composicional rica, 

vincula ouvinte ao sujeito entrevistado e viabiliza a apresentação de um retrato mais 

fidedigno do sujeito entrevistado (sem pessimismos ou construções superficiais 

limitantes). As entrevistas demoraram em média uma hora (em média, pois algumas 

demoraram bem mais – aproximadamente 1h30 – e outras bem menos – 

aproximadamente 20 minutos). Para além, ressalta-se, tanto a primeira entrevista quanto 

as subsequentes deram-se de maneira leve e descontraída, o que propiciou o 

estabelecimento de relações de poder horizontalizadas (entre entrevistadoras e 

entrevistadas). Buscou-se assim nivelamento dos sujeitos envolvidos para a construção 

do conhecimento. 

A análise de tal material (referente às entrevistas realizadas no segundo e 

terceiro momentos do campo), com o propósito de se identificar categorias de análise 

consistentes, ocorreu de duas maneiras, a saber, (1) inicialmente, utilizando-se a técnica 

da leitura flutuante e, na sequência, (2) utilizando-se o recurso da nuvem de palavras. A 

aplicação da técnica de leitura flutuante às histórias de vida viabilizou a percepção de 

termos e expressões, e após análise comparativa destes, categorias associadas a núcleos 

constitutivos das entrevistas revelaram-se, a saber: (1) vida associativa comunitária, (2) 

família, (3) fé e religiosidade, (4) origens/deslocamentos, (5) águas, (6) turismo e dores. 

E, a utilização do recurso da nuvem de palavras viabilizou o emergir de uma última 

categoria, a saber, (7) território/casa. Estas categorias serão dissecadas nas 

considerações finais. Um olhar desavisado por estas mencionadas categorias pode 

provocar erroneamente a percepção de que o turismo de favela acabou por não revelar-

se. Todavia, adianta-se aqui, o turismo de favela acabou por ser inserido dentro da 

categoria dores, visto que outros pontos nevrálgicos, que emanam da relação da 

comunidade com o meio no qual ela está inserida, revelaram-se. 

Já a técnica da nuvem de palavras fundamenta-se em análise heurística, ou seja, 

em processo cognitivo que propõe que certas informações sejam ignoradas enquanto 

outras sejam enaltecidas, graças à frequência com a qual aparecem no texto ou são 
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verbalizadas. Afinal, se uma palavra se repete, deve haver motivo para isso. Nuvens de 

palavras por si só não vão resolver um problema ou responder a uma questão de 

pesquisa, mas podem apontar caminhos para o que se deve observar em um texto ou, 

mais importante ainda, em um grupo de textos. Realizou-se, de fato, uma mineração do 

texto, e esta ação foi fundamental para que se pudesse chegar a categorias de análise do 

conteúdo das entrevistas, tratadas no capítulo de considerações finais. Define-se 

mineração de textos como o processo pelo qual um indivíduo interage, por tempo 

determinado, com um grupo de documentos textuais não estruturados, valendo-se de um 

conjunto de ferramentas de análise para extrair padrões interessantes e não triviais 

(FELDMAN & SANGER, 2007; TAN, 1999). Diferentemente da mineração de dados, 

onde se tem como objetivo descobrir “novas” informações através da análise de grandes 

quantidades de dados (WITTEN, FRANK E HALL, 2011). A mineração de textos, 

segundo Aranha (2007), dá-se em cinco etapas (Figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: As cinco etapas da mineração de textos, segundo Aranha (2007). (Figura adaptada). 

Inicialmente (na Etapa 1), foram transcritos os documentos que formaram a base 

de textos analisados, ou seja, as entrevistas (realizadas com o apoio dos questionários 

semiestruturados e que tiveram por objetivo investigas as histórias de vida das mulheres 

da associação). Após, (na Etapa 2) realizou-se o pré-processamento dos dados, ou seja, 

tratou-se os textos de modo que as informações ficassem mais estruturadas. Na 

sequência, realizou-se a indexação (Etapa 3), ou seja, separaram-se os termos simples 

dos termos compostos, removeram-se as stopwords (palavras que não possuem 

relevância para o texto – preposições, artigos definidos e indefinidos, verbos de 
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ligação), certos pronomes e advérbios, bem como ênclise dos verbos e sufixo que 

conferisse a qualquer palavra a classificação de advérbio). Poder-se-ia ter aqui realizado 

também a remoção de sufixos de nomes e de acentos, a remoção de aumentativos e 

diminutivos, bem como a remoção de prefixos e sufixos de verbos e a remoção do 

plural e das desinências de gênero; entretanto, optou-se por não fazer tais coisas, pois se 

acreditou que isso poderia comprometer a integridade das informações. Para mais 

detalhes a respeito deste tratamento, ver APÊNDICE E. As mencionadas etapas (1, 2 e 

3) foram realizadas manualmente, ou seja, sem o auxílio de software específico de 

stemming. Esta etapa foi realizada com o auxílio do comando de substituição do Excel. 

Acredita-se que a não utilização de tal recurso computacional específico de stemming 

implicou maior aprofundamento da pesquisadora nos textos tratados, o que favoreceu, 

de forma bastante positiva, a redação das considerações finais. Após classificados os 

termos do texto, foi realizada a indexação (Etapa 4), que, na prática, primou pelo 

tratamento dos dados pelo software Word Clouds da Zigomatic e posterior extração do 

conhecimento: nuvens de palavras com suas frequências absolutas (Word Clouds da 

Zigomatic). Por fim (Etapa 5), analisaram-se os resultados de maneira comparativa. Tal 

análise corroborou quatro das sete categorias que emanaram da análise anterior, a saber, 

vida associativa comunitária, vida em família, águas, turismo e outras dores – e 

viabilizaram a percepção de uma sétima categoria não contemplada na análise anterior, 

a saber: território/casa.  
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5. ETAPA 1 DO CAMPO: OBSERVAÇÃO, PARTICPAÇÃO E REFLEXÃO 
 

A seguir, encontram-se registradas as informações da etapa campo. Na primeira 

parte deste capítulo tem-se o registro da ‘(5.1) Observação primária ou inicial: sobre as 

águas do Rio Canoas’, que se divide em ‘(5.1.1) Visita à capela’ e ‘(5.1.2) Visita à 

favela’. Esta é a ‘fase de observação primária ou inicial’ e, segundo Leininger (1985), 

caracteriza-se pela atenta observação e audição, com vistas a captar-se o local de estudo, 

antes que o envolvimento e participação do pesquisador comecem a influenciá-lo ou que 

sua atenção comece a se dirigir a aspecto específico. Na sequência, realizou-se a ‘(5.2) 

Observação inicial com alguma participação: vislumbrando as águas do rio’ e a ‘(5.3) 

Participação com alguma observação: como uma local’. A ‘observação inicial com 

alguma participação’ primou, também, pela observação, porém, gradativamente propôs 

participação, enquanto a ‘participação com alguma observação’ propôs mais integração 

(com redução da observação ao pesquisador), envolvimento mais direto com pessoas e 

atividades locais. Por fim, realizou-se a ‘(5.4) Observação reflexiva’. Esta última fase 

não se resume apenas à análise reflexiva do que foi vivenciado nas três etapas 

anteriores, mas a todo um conjunto de percepções, observações e relações forjadas ao 

longo do desenvolvimento da etapa preliminar de campo e da etapa campo do projeto – 

que aqui, estendeu-se por aproximadamente dois anos. Já a etapa campo deu-se no ano 

de 2018 (datas e especificidades da etapa campo encontram-se narradas a seguir). 

Toda a observação foi escrita na primeira pessoa, pois como já mencionado, esta 

técnica pressupõe a inserção do pesquisador no grupo estudado e nada melhor para 

expressar tal inserção do que deslocamento da terceira à primeira pessoa do singular. 

Assim, trabalhar com a terceira pessoa neste momento expressaria um afastamento que 

não se pode adotar [e não se adotou]. Os cuidados anteriormente mencionados – no 

Capítulo 4 – foram tomados. 

5.1 Observação primária ou inicial: andando por sobre as águas do Rio Canoas  

 

Abaixo, o registro de observação participante realizada a Vila Canoas. A 

observação ocorreu no dia 21 de março de 2018, quarta-feira, e durou aproximadamente 

3 horas. Decidiu-se pela realização de observação que viabilizasse a apreensão e 

tradução de certos contornos associados à vida comunitária/associativa de Vila Canoas 

para subsidiar informações às etapas subsequentes deste trabalho.  
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Inicialmente imaginou-se que seria necessário realizar mais de uma visita ao 

local para promover registro apurado, mas a riqueza da visita acabou por desvelar 

muitas complexidades e peculiaridades. Assim, a observação narrada a seguir desvelou-

se em um dia e foi dividida em dois momentos distintos: (1) visita à capela e (2) visita à 

favela. Na visita à capela captaram-se pormenores e vida associativa do entorno de Vila 

Canoas e, além disso, promoveu-se a checagem do questionário semiestruturado (com a 

presidente da Associação de Mulheres) que – após ajustes potencializados por esta 

entrevista – foi aplicado às demais integrantes da Associação. Na visita à favela, 

apreenderam-se contornos da vida associativa e do ambiente. 

5.1.1 Registro da observação – visita à capela  

Era dia 21 de março de 2018, quarta feira, 15h, quando cheguei (acompanhada 

da professora e pesquisadora Regina Moraes) à capelinha que fica na Estrada das 

Canoas, próximo ao número 501. Imediatamente chamou-me a atenção o contraste. Do 

lado esquerdo da Estrada das Canoas havia mansões com altos muros e, do lado direito, 

pequenas casas muito humildes. Era uma tarde quente de outono e o azul do céu 

contrastava com o branco das nuvens e com o frontispício amarelo da capela – quase 

uma poesia em forma de imagem, pensei.  

 
Figura 10: Imagem da fachada da capela localizada à Estrada das Canoas, 501, São Conrado. A foto não 
foi tirada no momento de minha chagada ao local, mas aproximadamente uma hora e meia após a 
chegada, depois de autorização expressa de Dona Iracilda. Imagem autoral. 
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Dona Maria Iracilda Gomes da Silva, presidente da Associação de Mulheres de 

Vila Canoas e Auxiliar Administrativo da Capelinha me esperava sentada no degrau de 

entrada do mercadinho ao lado da capela. Ao ver-me sair do carro, levantou-se e veio 

em minha direção de braços abertos e com um largo sorriso. Entreolhamo-nos e nos 

abraçamos com genuíno carinho e respeito. Ela trajava calça social preta, uma blusa de 

malha fina azul turquesa e uma sapatilha preta. Não era a primeira vez que eu a 

encontrava e, sempre que nos víamos, eu notava que ela estava bem vestida. 

Eu estava acompanhada da professora e pesquisadora Regina Moraes, amiga de 

longa data de Dona Maria Iracilda e da Favela de Vila Canoas, por conta de projeto de 

letramento que ela conduziu por lá, há 15 anos. A companhia da professora Regina 

Moraes nesse momento tinha o propósito de chancelar meu projeto junto à Dona 

Iracilda e à Vila Canoas. 

Não fosse por estar às margens da agitada Estrada das Canoas, ao olhar para o 

lado esquerdo da rua poderia jurar que estava em uma cidade do interior, pois havia 

várias pessoas sentadas nas soleiras das portas conversando tranquilamente. O tempo ali 

parecia ter desacelerado. Curiosamente já não me sentia exposta ao ritmo acelerado do 

Rio de Janeiro.  

Dona Iracilda tirou do bolso um molho de chaves e abriu a porta da capela. O 

umbral da porta de entrada levou-nos a uma pequenina antessala. Uma grande imagem 

de São Conrado estava ali, posicionada à altura da cabeça de quem entrava, como que 

abençoando aos que ingressavam no recinto, pensei. 
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Figura 11: Imagem de São Conrado, posicionada à altura da cabeça de quem entra na capela, como que 
abençoando aos que adentram no recinto. A foto não foi tirada no momento de minha entrada no local, 
mas alguns minutos depois, após autorização expressa de Dona Iracilda. Imagem autoral. 

Da antessala dois caminhos divergiam. Um (à esquerda) levava a escada que 

conduzia ao segundo andar, enquanto o outro (à direita) conduzia a degraus que 

levavam ao piso inferior.  

 
Figura 12: Registro fotográfico do piso inferior da capela. A foto não foi tirada no momento de minha 
entrada no local, mas alguns minutos depois, após autorização expressa de Dona Iracilda. Imagem 
autoral. 
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Entramos. A Professora Regina entrou na capela, mas permaneceu próxima à 

saída, enquanto Dona Iracilda, ao meu lado, narrava, muito orgulhosa os detalhes da 

recente reforma que havia sido realizada ali na capela, do trabalho que desenvolvia e da 

admiração que tinha pelo padre responsável. Ela comentou que aquele local era muito 

especial, pois ali – entre outras coisas – ricos e pobres oravam juntos. Afinal, os 

moradores das mansões à esquerda da Estrada das Canoas comungavam com os 

moradores de Vila Canoas (situada à da estada).  

A capela parecia simples, mas muito limpa e organizada e revelava sinais de 

reforma recente. Dona Iracilda explicou que a capelinha já estava funcionando, mas que 

a inauguração oficial aconteceria em alguns meses (aos 9 dias de junho de 2018, em um 

sábado) e que a missa seria celebrada pelo Cardeal Dom Orani João Tempesta. Ela 

comentou isso com um largo sorriso no rosto, que expressava a grande honra e a 

felicidade que ela sentia já de forma adiantada pela promessa da visita. 

O ar condicionado estava ligado e conferia frescor ao ambiente – isso se somava 

as suas paredes e chão claros que refletiam a iluminação artificial que vinha do teto e 

conferiam ao espaço uma aura de paz e tranquilidade. Pedi permissão para tirar uma 

foto do espaço e obtive autorização para registrar o que desejasse. Realizei os diversos 

registros postados ao longo desta observação participante e, na sequência, Dona Iracilda 

convidou-nos a ver o andar superior da igreja. Subimos.  

A escada era estreita e seus degraus altos. Subimos com calma para evitar 

acidentes. Acessamos o andar superior. Chegamos a uma sala que se encontrava vazia. 

Na verdade, havia ali algumas cadeiras de plástico e quadros. O local estava também 

muito limpo e organizado e aparentava estar em processo de estruturação. Dona Iracilda 

explicou-me que ainda faria a decoração do espaço.  

Comecei a atravessar lentamente a sala, mas parei a poucos passos da entrada 

em frente a dois quadros. Um deles, uma pintura – São José, Virgem Maria e o menino 

Jesus, imaginei. O outro, uma fotografia, trazia as figuras de um homem e uma mulher 

abraçados. Dona Iracilda explicou-me que aqueles eram Franco Urani e sua esposa 

Giuliana Urani, que Vila Canoas era grata aos dois por todas as benesses que haviam 

promovido e que aquele quadro seria pendurado em algum local de destaque no 

segundo andar da igreja – como forma de homenagem póstuma. Dona Iracilda 
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comentou que o quadro havia sido doado recentemente pela filha de Dom Urani à 

igreja. 

 

           
Figura 13: Registro fotográfico de quadros encontrados no piso superior da capela. Pintura de São José, 
Virgem Maria e o menino Jesus (à esquerda). Quadro doado à igreja pela filha do casal Urani, falecidos 
benfeitores de Vila Canoas nos idos dos anos de 1980. Imagens autorais. 
 

Após esta breve pausa, segui em direção à grande janela que estava em oposição 

à entrada. O espaço tinha um tamanho considerável e precisei dar uns 15 passos para 

alcançar a janela. Antes de chegar à janela, entretanto, notei uma porta entreaberta à 

esquerda – uma sala vazia. Questionei a respeito daquela sala e Dona Iracilda explicou 

que, em breve, ali haveria um consultório odontológico beneficente para atender aos 

membros de Vila Canoas, disse que os equipamentos chegariam em algumas semanas e 

que já havia um dentista mobilizado. Felicidade era a emoção estampada em seu rosto 

ao verbalizar tal informação. Segui em direção à janela.  

A grande janela emoldurava uma paisagem linda e colorida. A sensação de estar 

em alguma cidade do interior permanecia, pois a hora continuava a passar de maneira 

diferente por ali, ao menos esta era minha percepção. Fotografei a paisagem a partir de 

vários ângulos e na sequência nos dirigimos, novamente, ao andar inferior. 
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Figura 14: Registro fotográfico de vista da janela do andar de cima da capela. Vista ao sudeste. Imagem 
autoral. 

 

 
Figura 15: Registro fotográfico de vista da janela do andar de cima da capela. Vista ao sudoeste. Imagem 
autoral. 

 

 
Figura 16: Registro fotográfico de vista da janela do andar de cima da capela. Sul da Pedra Bonita. 
Imagem autoral. 
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Sentamos, cada uma em um banco da capela, na linha de bancos à direita de 

quem entra (eu na segunda fileira, Dona Iracilda na terceira e Professora Regina na 

quarta); em seguida, pedi à Dona Iracilda permissão para começar a entrevista. Tirei da 

pasta de plástico que eu carregava em minha bolsa o questionário semiestruturado que 

aplicaria e o TCLE (documento de solicitação de consentimento para realização da 

entrevista com registro de áudio). Li o TCLE e após receber consentimento verbal e 

escrito – ratificado por assinatura – para realizar a entrevista, bem como para gravá-la, 

iniciei as perguntas.  

A entrevista durou 43 minutos e 53 segundos e, após o encerramento, recebi de 

Dona Iracilda, convite para visitar a capela que fica dentro de Vila Canoas (Capela 

Nossa Senhora das Graças). Seguimos então para a segunda parte da observação 

participante, a visita à favela. 

5.1.2 Registro da observação – visita à favela 

Saímos – eu, Dona Iracilda e Professora Regina Moraes – da capela às 16h30, 

viramos à esquerda e seguimos a pé por aproximadamente 100 metros até uma pracinha. 

O trecho era ligeiramente inclinado – era uma descida suave. Seguimos pela Estrada das 

Canoas como que em direção à Estrada do Joá. Dona Iracilda seguia à frente com um 

largo sorriso no rosto. Passamos por um senhor que a cumprimentou, e ela 

imediatamente perguntou a ele se, no dia seguinte, ele poderia ajudá-la a realizar um 

pequeno reparo na capela – ele abriu um discreto sorriso e respondeu positivamente. 

Chegamos à pracinha e viramos à esquerda. Havia ali uma parede de pedras coloridas – 

um mosaico de aproximadamente três metros quadrados – onde se lia “Bem-vindo a 

Vila Canoas”. Pedi permissão para fazer foto do mosaico e recebi imediata autorização. 
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Figura 17: Parede de pedras coloridas – de aproximadamente três metros quadrados – onde lê-se “Bem-
vindo a Vila Canoas”. 

À diagonal da parede de pedras notava-se uma bandeira do Brasil e no lugar dos 

dizeres “ordem e progresso” lia-se “Copa 2014”. O tempo continuava a passar devagar e 

esta percepção agora se somava ao escrito na bandeira – o que conferia a mim a 

estranha sensação de ter voltado no tempo.  

Havia uma pequena entrada ao lado da bandeira do Brasil e, ao virar à esquerda 

e acessá-la, pude notar que um mundo completamente novo desvelava-se. Adentrei 

lentamente pelo acesso à Vila Canoas. Logo na primeira curva deparei-me com uma 

parede laranja. Um “malandro azul” grafitado na parede chamava a atenção e 

recepcionava aos que por ali aventuravam-se, quase que indagando “quem é você?”. Era 

o guardião da entrada, pensei. Pedi permissão para fotografar o grafite e obtive imediata 

autorização. Um convidativo banquinho de madeira estendia-se ao largo do grafite que 

ficava em oposição a uma pequenina mercearia, mas não havia ninguém ali sentado. As 

vielas de entrada da favela, aliás, estavam vazias e muito limpas – não havia um pedaço 

de papel ao chão. Minhas pressuposições a respeito do que esperar da entrada de uma 

favela estavam a ser desconstruídas, afinal, aquela área estava mais limpa do que as ruas 

de asfalto de São Conrado e mais vazia também. Por onde estariam as pessoas? 
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Figura 18: “Malandro azul” grafitado em parede próxima ao beco de acesso de Vila Canoas, que 
recepciona aos que por ali se aventuravam quase que indagando “quem é você?”. Imagem autoral. 

Dona Iracilda cumprimentou o dono da mercearia e disse “são minhas amigas, 

são professoras, vamos à capelinha”. Eu olhei para o rapaz branco de cabelos escuros e 

barba por fazer que aparentava uns quarenta e poucos anos e o cumprimentei com um 

discreto movimento de cabeça. A professora Regina fez o mesmo. Seguimos.  

Cada passo representava um degrau para baixo. Era estranho descer ao invés de 

subir, pensei. Afinal, em minha concepção pré-construída de favela, ao entrar eu deveria 

subir e não descer. Os degraus possuíam tamanhos diferentes – alguns muito altos e 

estreitos e outros largos e achatados – e a descida demandava atenção e cuidado, o que 

me impedia de olhar para frente ou para cima e apreciar, com propriedade, a explosão 

de cores – paredes coloridas e grafites que se mesclavam a uma correnteza de fios de 

eletricidade e ao céu azul.  
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Figura 19: Imagem da viela situada a aproximadamente 20 metros do beco de acesso a Vila Canoas. No 
canto inferior da imagem, Dona Iracilda (de blusa azul) e a Professora Regina Moraes (de blusa amarela). 
Imagem autoral.  

 

A sensação proporcionada pelas altas paredes de alvenaria das casas da entrada, 

que a cada passo tornavam-se mais próximas, promoviam, em mim, a estranha sensação 

de diminuir a cada passo que eu dava, a cada degrau que eu descia.  

 

 
Figura 20: Imagem da estreita viela situada a aproximadamente 50 metros do beco de acesso a Vila 
Canoas. Imagem autoral. 
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Percorremos uns 100 metros até chegarmos à outra capela – Nossa Senhora das 

Graças. Durante todo o percurso, não passamos por ninguém. Crianças estão na escola e 

adultos no trabalho, concluí. A parede azul, ao lado de uma estreita porta de entrada 

rosa, ostentava um grande anjo formado a partir de pedaços de azulejo. Entramos.  

 

 
Figura 21: Parede azul, ao lado da porta de entrada rosa, ornada por mosaico de um anjo. Placa de 
identificação da capela em destaque. Imagem autoral. 

 

Dona Iracilda destrancou a porta e adentrou pelo espaço narrando – com um 

largo sorriso no rosto – os eventos comunitários que, diariamente, aquela capela 

abrigava, de palestras e aulas de artesanato a pilates. A capela, de paredes verdes, 

possuía chão e teto brancos, e esta combinação parecia ampliar ainda mais o espaço. 

Assim como a outra capela, esta era simples, mas muito limpa e organizada. Estávamos 

lá há talvez 10 minutos quando Dona Iracilda encerrou a explanação e convidou-nos a 

tomar um café em sua casa.  
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Figura 22: Interior da capela Nossa Senhora das Graças, situada a 50 metros da entrada de Vila Canoas. 
Destaque para interior verde e branco. Imagem autoral. 

 

Olhei no relógio – a hora havia passado e eu não havia notado. Em breve estaria 

atrasada. Precisava ir embora, mas o desejo de vivenciar mais um pouco da energia 

daquele lugar era intenso e induziu-me a responder positivamente ao convite. Perguntei 

à Professora Regina se ela também poderia e, ao receber sua resposta afirmativa, 

seguimos. 

 

 
Figura 23: Parede externa da capela, ornada por um grande anjo composto a partir de pedaços de azulejo. 
Imagem autoral. 
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Ao sairmos da capela viramos à esquerda, como que se voltássemos ao 

“malandro azul”, mas – ao invés – tomamos mais um desvio à esquerda e descemos 

mais um pouco – uns 10 metros – até que chegamos a uma passagem que nos levou a 

uma pequena área de socialização. Ali, algumas portas e janelas abertas desvelavam 

uma vida comunitária que até então não havia se revelado. Havia pessoas ali. Dona 

Iracilda seguia na frente cumprimentando as vizinhas, que respondiam com aceno ou 

sorriso discreto. Dirigimo-nos a uma porta que ficava em oposição à passagem de 

entrada na área comunal. Entramos.  

Era uma casa de aproximadamente 45 metros quadrados. O chão de porcelanato 

branco e as paredes e teto também brancos destacavam o mobiliário e a decoração, que 

longe de ser minimalista era repleta de detalhes e cores. Não havia almofada fora do 

lugar ou fio de cabelo no chão. Tudo parecia impecável. Ela nos conduziu pela casa, 

apresentando cada cômodo, até que chegamos à cozinha. Dona Iracilda colocou água do 

filtro na chaleira e ligou o fogão. A água esquentava. Por instantes paramos de falar 

umas com as outras. Respirei fundo. Senti-me inundada por lembranças de uma visita 

de infância à cidade natal de meu pai, no interior do Rio – era o cheiro de mato e da 

terra molhada. Dirigi-me a janela da cozinha, debrucei, respirei. Ouvi barulho de água 

corrente. Concentrei. O barulho agora era claro, definido. Não tinha percebido até então, 

mas agora que tinha percebido, não conseguia mais deixar de ouvi-lo em primeiro 

plano. Comentei. Dona Iracilda disse “claro, estamos em cima do Rio Canoas”. Em 

cima (?), perguntei. Sim, Dona Iracilda afirmou.  

A água ferveu, e Dona Iracilda começou a passar o café. Enquanto passava o 

café comentava “eu tenho uma malinha pronta que fica no quarto, ao lado da porta, pois 

quando chove forte, consigo rapidamente deixar minha casa com objetos pessoais e uma 

muda de roupa, afinal, o rio passa aqui por baixo [batendo suavemente duas vezes com 

o pé esquerdo no chão] e ao encher, invade a casa”. E continuou, “antes, qualquer 

chuvinha fazia o rio encher e o lixo que vinha com ele começava a bater no chão da 

minha casa, por baixo – era um barulho muito alto”. Então ela arrematou, “agora, o 

pessoal não está mais jogando lixo no rio, porque teve um programa da prefeitura que 

treinou e que contratou o pessoal aqui da comunidade para trabalhar com o descarte 

correto do lixo – então, agora só chuva forte faz o rio subir”. 
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O café estava pronto e Dona Iracilda propôs que nos sentássemos a mesa da sala. 

Lembrei que tinha uma caixa já aberta de línguas de gatos na bolsa. Peguei. Ela trouxe 

as xícaras já com os cafezinhos em uma bandeja. Nós nos sentamos, eu na cabeceira, e 

ela e Professora Regina uma de frente para outra, em lados opostos da mesa. Abri a 

caixa, peguei os chocolates e coloquei um ao lado de cada xicrinha. Deixei a caixinha 

na mesa. O café estava forte, delicioso. Elogiei. Professora Regina e Dona Iracilda 

conversavam de forma displicente, mas eu não conseguia prestar atenção à conversa. 

Minha audição havia sido sequestrada pelo Rio Canoas. Terminamos o café. A tarde 

começava a cair. Olhei no relógio. Eram 17 horas. Agradeci algumas vezes e expliquei 

que precisávamos ir embora. 

Dona Iracilda abriu a porta da casa e saiu, disposta a nos acompanhar até a 

entrada. Ela seguia rápido e comentava que seus joelhos estavam cansados. Eu e 

Professora Regina seguíamos atrás, tentando acompanhar sua subida, mas com cautela, 

pois os degraus eram muito dispares. Continuava a ouvir o barulho do rio – era alto. 

Já estávamos próximas da saída quando um gato chamou minha atenção. 

Encarava-me ao passar. Parei. Olhei, fotografei, perdi Dona Iracilda e Professora 

Regina de vista por um segundo, corri, achei as duas na curva seguinte. 

 

 
Figura 24: Gato em cima de muro – há aproximadamente 20 metros da entrada da favela de Vila Canoas. 
Imagem autoral. 
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Conforme seguíamos rumo à saída, as paredes afastavam-se e as vielas 

deixavam de ser tão estreitas. Isso conferia a quem, com eu, seguia rumo à saída a 

sensação de crescer a cada degrau, a cada passo.  

Estávamos a poucos passos do “guardião azul” quando a Professora Regina 

comentou “cada rua aqui tem o nome de uma cidade do Brasil, reparou?”. E ela 

arrematou “é como se o Brasil morasse aqui (!)”. Será? Era uma comunidade tão 

peculiar, tão única.  

 

 
Figura 25: Muro próximo à saída de Vila Canoas. Destaque para a placa de sinalização da rua, onde se lê 
“Rua Ceará”. Imagem autoral. 

  
Saímos de Vila Canoas as 17h10. Eu finalmente havia compreendido o que 

levava os turistas a visitar aquele local – ali, apesar da exclusão social latente, expressa 

em cada estreita viela, em cada emaranhado de fios, percebia-se a manifesta vontade de 

integração ao tecido social. Vila Canoas representa, sim, o Brasil – um Brasil discreto, 

sofrido, que tenta dar certo, apesar das mazelas que vive, apesar do descaso dos 

governantes. Um Brasil através do espelho ou ao avesso do avesso, que encanta e 

impressiona, porque contra todas as sortes. Ali, de pé na pracinha, acompanhada de 

Dona Iracilda e Professora Regina, a esperar um taxi, sentia-me diferente – reflexiva.  
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5.2 Observação inicial com alguma participação: vislumbrando as águas do rio 

No dia 28 de novembro de 2018, às 11h20 retornei a Vila Canoas. Ainda 

acompanhada da professora Regina Moraes. Dona Iracilda esperava na porta da Capela 

São José de Anchieta ao lado de Suely Rodrigues, assistente social, que já realizou 

alguns trabalhos em Vila Canoas, respeitada e querida pelos locais. Cumprimentamo-

nos calorosamente. 

Entramos, por alguns minutos, na capela para conversarmos e decidirmos para 

onde iríamos e, por sugestão de Dona Iracilda, sentamo-nos próximo ao púlpito, em 

cadeiras de plástico, em roda. Estávamos felizes e ansiosas por trocar experiências. 

Sentamos, no sentido horário, eu, Dona Iracilda, Professora Regina e Suely 

Rodrigues. Inicialmente agradeci à Suely Rodrigues por se dispor a participar da visita. 

Na sequência, postulei algumas palavras em reconhecimentoàs lutas de Dona Iracilda. 

Sua expressão facial revelou gratidão. Na sequência, Dona Iracilda propôs subíssimos 

ao andar de cima da capela para ver as mudanças que já haviam ocorrido no espaço 

desde nossa última visita.  

Levantamo-nos. Seguimos para o segundo andar. Eu já me sentia familiarizada 

com o local, graças à visita anterior. Passamos pelas cadeiras da capela em fila indiana, 

eu liderava a fila. Dirigimo-nos ao pé da escada que dá acesso ao segundo andar e que 

fica ao lado da porta de entrada do local, em oposição ao púlpito. A escada era estreita e 

os degraus mais altos do que o normal, então exigiam cuidado e demandavam bastante 

do corrimão. Subimos com atenção.  

Ao chegarmos ao andar de cima, notei que os quadros, antes apoiados em 

cadeiras, já estavam pendurados. Notei também que o consultório dentário à esquerda 

da sala de estar do andar superior já estava quase completamente montado. Seguimos 

para a janela. Fiquei impressionada com a vista propiciada pela janela do andar superior 

da primeira vez que visitei o local e estava ansiosa por retornar àquela janela.  

Dona Iracilda posicionou-se à esquerda da janela e com um grande sorriso no 

rosto convidou-nos a apreciar mais uma vez a beleza da vista. Fomos inundadas pelas 

cores contrastantes do céu, da favela e da vegetação naquela tarde de verão. Tive a 

sensação de que as cores eram intensificadas pelo calor – como se o sinestésico 
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reforçasse as percepções visuais. Peguei o celular e fiz uma foto, que nem de longe fez 

juz à beleza da vista que invadia nossas retinas. 

 

 
Figura 26: Registro fotográfico de vista da janela do andar de cima da capela. Sudoeste da Pedra Bonita. 
Imagem autoral. 

 

Perguntei a respeito das belas casas vizinhas, em oposição à igreja, perguntei 

sobre o clube de golfe que se despontava ao fundo e sobre a quantidade de casas no 

local. Dona Iracilda imediatamente explicou que aquela área pertencia ao Gávea Golf 

Clube e que eles estavam querendo retomar o território no qual certas casas estavam 

assentadas, o que estava gerando angústia aos moradores ali presentes. Perguntei se a 

comunidade estava recebendo apoio jurídico para defender sua permanência no 

território, ao que Dona Iracilda respondeu afirmativamente. 

Descemos as escadas e, ao chegarmos à entrada da capela, uma senhora, 

integrante da Associação de Mulheres de Vila Canoas e Pedra Bonita – aproximou-se de 

Dona Iracilda e pediu sua atenção. O semblante da senhora expressava medo e 

ansiedade. Seus olhos revelavam que ela havia chorado. Dona Iracilda percebeu a 

preocupação e perguntou o que a afligia. Ela começou a falar rápido e a gesticular, 

explicando que corria risco de perder sua casa por que não estava conseguindo arcar 

com o pagamento do IPTU, que havia aumentado de maneira exorbitante. Dona Iracilda 

prometeu voltar em duas horas para lhe auxiliar com mais calma, mas sugeriu que ela se 
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adiantasse e fosse imediatamente à PUC-Rio, ao escritório modelo de direito, para 

auxílio jurídico.  

Presenciamos aquela cena com tristeza e certa angústia. Entretanto, em respeito 

as duas e à gravidade da situação, evitamos comentários voluntariosos, fortuitos. Dona 

Iracilda realmente era uma líder e destacava-se pelo poder de referência, pensei. 

Seguimos. A angústia gerada pela situação ainda pairava sobre o grupo que caminhou, 

calado, da capela à entrada da Favelinha calado. Eu já me sentia relativamente à vontade 

por ali, afinal já havia visitado Vila Canoas uma vez. A sensação de familiaridade com 

o local rapidamente cedeu espaço à dissonância quando notei que a bandeira da Copa de 

2014 já não mais estampava a parede do umbral de acesso à comunidade.  

 

 
Figura 27: Bandeira do Brasil estampando a parede do umbral de acesso à comunidade de Vila Canoas. 
No lugar dos dizeres “ordem e progresso” lê-se “welcome to Vila Canoas”. A bandeira tem 
aproximadamente 1,5 metros x 1 metro. Antes, até poucos meses atrás, ao invés de “welcome to Vila 
Canoas” lia-se “copa de 2014”. Imagem autoral. 

Cruzamos o umbral. O espaço parecia familiar, mas ao mesmo estranho, 

diferente. Eu procurava por certos grafites que da primeira vez haviam se destacado aos 

meus olhos às paredes das casas e não os achava. Achava, entretanto, outros. O 

emaranhado de fios que pairavam sobre nossas cabeças continuava a me impressionar.  
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Figura 28: Imagem da estreita viela – vista de baixo para cima – situada a aproximadamente 20 metros do 
beco de acesso à Vila Canoas. Destaque para o emaranhado de fios e para o fato de que a viela, deste 
ângulo, parece mais estreita. Imagem autoral. 
 

Dona Iracilda seguia na frente, acompanhada da professora Regina, e de Suely 

Rodrigues. Eu seguia alguns passos atrás. Talvez elas andassem rápido, talvez eu 

andasse devagar demais. Sentia-me seduzida, mais uma vez, pela explosão de cores que 

presenciava a cada passo. Vez por outra fazia registros.  

 

 
Figura 29: Registro de grafite situado a aproximadamente 80 metros do beco de acesso a Vila Canoas. 
Imagem autoral. 
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Figura 30: Registro de frase escrita em parede a aproximadamente 100 metros do beco de acesso a Vila 
Canoas. Imagem autoral. 
 

Chamou-me atenção a presença de bandeiras do Brasil nas janelas e às paredes 

da comunidade, afinal não estamos em ano de copa ou olimpíadas.  

 

 

Figura 31: Imagem da estreita viela – vista de baixo para cima – situada a aproximadamente 100 metros 
do beco de acesso à Vila Canoas. Destaque para o emaranhado de fios e para a bandeira do Brasil presa à 
grade da janela (logo acima da antena parabólica). Imagem autoral. 
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Figura 32: Registro de bandeira do Brasil grafitada de maneira rudimentar em parede de pedra. Os dizeres 
“Ordem e Progresso” foram substituídos por seis estrelas, possivelmente em alusão ao desejo de que a 
seleção de futebol do Brasil conquistasse o hexacampeonato. O título não veio, mas o registro do desejo 
ficou por lá. Imagem autoral. 

 

 

Figura 33: Registro de emblema da CBF pintado de maneira rudimentar em parede de cimento. 
Possivelmente este emblema foi ali desenhado por ocasião da copa de 2018, em alusão ao desejo de que a 
seleção de futebol do Brasil conquistasse o hexacampeonato. O título não veio, mas o registro do escudo 
da CBF ficou por lá. Imagem autoral. 

Seguimos rumo à capelinha situada no interior da comunidade. Diferente do que 

notei em minha primeira visita, desta vez cruzamos com alguns moradores – não muitos 

– a todo o momento procurava tomar cuidado para não os fotografar. Conforme 



115 
 

adentrávamos Vila Canoas, as vielas estreitavam-se, mas a sensação de segurança 

continuava a fazer-se presente. Chegamos à capela Nossa Senhora das Graças – aquela 

que tem um grande mosaico na parede da entrada, com um anjo – e por ali 

permanecemos por aproximadamente meia hora. Dona Iracilda comentou a respeito das 

lindas festas que com tanto custo eles conseguem organizar – Natal das Crianças, Festa 

da Primavera, Festa de Dia das Crianças – e que valem a pena, pois são memoráveis [e 

ajudam a promover a coesão social, pensei] e explicou-nos a respeito dos diversos 

projetos que a capela hospeda hoje e resignada comentou que não mais era capaz de 

oferecer aulas de reforço às crianças da área – tal trabalho voluntário era episódico e, 

após certo tempo, findou-se. Indaguei a respeito das escolas locais, destinadas à 

educação infantil. Dona Iracilda respondeu explicando que não havia escolas em Vila 

Canoas, mas que as crianças locais atendiam a escolas da Rocinha e de São Conrado. 

Suas vagas, entretanto, eram definidas por sorteio e eventualmente – por conta de 

limitações operacionais da prefeitura, algumas crianças acabavam por não ser alocadas à 

escola alguma. Dona Iracilda comentou que algumas crianças, em 2018, haviam ficado 

sem escola, mas que ela conseguiu, com sucesso, articular recursos para que as 

mencionadas crianças não ficassem desamparadas. 

Da capelinha seguimos para a casa de Dona Iracilda, a poucos metros dali. Sua 

casa chamava a atenção pela simplicidade, limpeza, arrumação e decoração. Eu já havia 

notado isso da primeira vez que a visitei. Ela convidou-nos a adentrar e, guiando nossos 

passos, apontou feliz para resultado de recente obra que realizara em parede do quarto. 

Comentei a respeito do fato de que o Rio Canoas parecia mais caudaloso desta vez, pois 

o barulho da água corrente parecia mais forte, ao que Dona Iracilda explicou que era por 

conta da época. Apontando para o chão, lembrou-nos de que o Rio estava ali, sob 

nossos pés, e acrescentou que deixava sempre pronta, próximo à porta, uma mala com 

algumas roupas e objetos pessoais, para o caso de precisar deixar a casa caso as águas 

do Rio Canoas subissem muito rápido. Eu já havia ouvido esta história, mas era difícil 

naturalizá-la. Era uma vida de exceções e margens, pensei. Dona Iracilda sorriu e 

procurou trazer mais leveza ao momento, afirmando que dormia embalada pelo som 

daquelas águas. Chegamos à janela da cozinha e ficamos ali por alguns segundos 

contemplando o som do rio. Voltamos à sala.  

Após, em silêncio, seguimos para a sala e deixamos a casa de Dona Iracilda. 

Começamos a rumar para a saída de Vila Canoas, mas paramos em uma bifurcação. 
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Dona Iracilda perguntou-nos se desejávamos visitar uma das estações de tratamento de 

águas, que ficava um pouco abaixo – uns 20 metros abaixo. Eu desejava sim! Eu não 

tinha notado ou seguido por aquele caminho da primeira vez, pensei. Uma escadaria 

íngreme e estreita de aproximadamente 80 degraus nos separava da estação. Suely 

Rodrigues e Professora Regina decidiram permanecer ali na bifurcação a enfrentar 

aquela descida. Dona Iracilda sorriu, propôs às duas que esperassem sentadas no bar que 

havia ali ao lado e em seguida tomou a frente e rapidamente começou a descer as 

escadas, destacando pontos que precisavam de atenção redobrada daquela curiosa 

“marinheira de primeira viagem” que a acompanhava. Ao chegarmos à estação, 

contemplamos por alguns minutos o local. Não havia sujeira alguma por lá e o cheiro de 

água limpa era muito agradável – fato que se destacou para mim, pois que achava que 

estações de tratamento de águas seriam sempre malcheirosas, afinal, aquela situada à 

altura do posto dois do Aterro do Flamengo era a única que eu conhecia – e ela é 

bastante malcheirosa. 

 

 
Figura 34: Registro de acesso à estação de tratamento das águas do Rio Canoas, situada dentro da 
comunidade. Destaque para o fato de que não havia sujeira alguma no local e para o cheiro de água limpa 
do rio. Imagem autoral. 

Começamos a subir e, após alguns poucos degraus, um senhor aproximou-se e 

cumprimentou Dona Iracilda, que o apresentou a mim. Ele era morador local e sua casa 

ficava ali, na área da estação. Estávamos já há poucos passos de sua porta, que se 

encontrava entreaberta. Ele disse que morava ali há muitos anos e que certa feita a água 

do rio subiu até o teto de sua casa, ocasião na qual perdeu tudo o que possuía, e lembrou 

que Dona Iracilda, na época, havia se articulado e conseguido doação de mais de 30 
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colchões junto a uma rede de hotéis para aqueles que tudo haviam perdido. O senhor 

olhou-nos e disse: “Entrem! Podem vir!”. Agradecemos e recusamos, afinal a hora já se 

fazia. Chamou-me, entretanto, atenção sua humildade e disposição em receber-nos, em 

expor, sem panos ou enfeites, suas mazelas. Agradecemos, desejamos força ao senhor e 

seguimos. Subimos. Grafites e inscrições pelo meio do caminho continuavam a chamar 

a minha atenção, fosse pela poesia, beleza, profundidade ou por que retratavam 

momentos passados (distantes ou não) de eventos nacionais.  

 

 
Figura 35: Registro de mensagem escrita em muro dentro da comunidade de Vila Canoas. Destaque para 
o fato de que há uma crase - invertida - que não deveria existir. A presença deste sinal gráfico traduz, para 
mim, esforço quase professoral de educar pares não só em termos gramaticais, mas também morais. 
Imagem autoral. Chamou-me a atenção também o mofo presente ao muro. Alguns muros da comunidade 
estão tomados, sim, por mofo. Vila Canoas é muito úmida, pois se assenta sobre o rio. Imagem autoral. 

Eu e Dona Iracilda chegamos ao bar que ficava próximo da bifurcação onde 

havíamos deixado a Professora Regina Moraes e a Assistente Social Suely Rodrigues. 

As duas estavam sentadas a uma mesa, tomando água. Estava muito quente. Sentamo-

nos, tomamos água também. Levantamo-nos, pagamos pelo que consumimos e 

deixamos o bar e começamos a andar.  

Grafites, desenhos e anúncios continuavam a captar minha atenção. Papel A4 

afixado em pórtico chamou-me atenção. O papel dizia “Vende-se casa. Dois quartos, 

sala, cozinha, banheiro, área. R. Brasília, 24ª. Tel. 3204-6337. Santana”. Pontos, traços 

e vírgulas foram, por mim, acrescentados nesta transcrição. A mensagem, entretanto, era 

clara e a ausência de pontos e vírgulas não comprometia a compreensão da mensagem. 

Por quanto estariam vendendo tal casa, pensei? Fotografei o anúncio.  
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Figura 36: Papel A4 afixado em pórtico chamou-me atenção. O papel dizia “Vende-se casa. Dois quartos, 
sala, cozinha, banheiro, área. R. Brasília, 24ª. Tel 3204-6337. Santana”. Pontos e vírgulas foram, por 
mim, acrescentados nesta transcrição. A mensagem, entretanto, é clara e a ausência de pontos e vírgulas 
não comprometia a compreensão da mensagem. Imagem autoral. 

Olhei ao redor e notei que as três estavam há alguns metros de distância. Corri 

para alcançá-las antes que virassem a esquina. Temia perdê-las de vista e encontrar 

dificuldade para me orientar pelo local. Alcancei-as. Seguimos.  

 

 

Figura 37: Gato em parapeito de varanda – próximo à entrada da favela de Vila Canoas. Imagem autoral. 
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Passamos por um gato sentado no parapeito de uma varanda. Seu olhar perdido 

fez-me questionar: “Encontrei o que desejava?”. Ao ver o gato, soube que era hora de 

partir, deixar o local. Cruzamos o pórtico de acesso à favela às 12h47, todavia, 

permaneceríamos no local, na área do entorno, por mais uma hora e meia. 

5.3 Participação com alguma observação: sentada à mesa  

Ao passarmos pelo pórtico que dava acesso às casas da favela de Vila Canoas 

seguimos pela rua principal em direção a restaurante próximo – passamos pela pracinha 

e pela sede da Associação de Moradores de Vila Canoas e Pedra Bonita. Curiosamente, 

naquele momento, apesar de reconhecer que azul rei da parede da sede da Associação 

chamava bastante a atenção dos passantes que seguiam pela Estrada das Canoas, eu 

precisei reconhecer que não havia notado tal fachada anteriormente.  

 

 
Figura 38: Pracinha com o Posto de Saúde da Família (PSF), financiado pelo Governo Federal, ao lado do 
pórtico que dá acesso as casas da favela de Vila Canoas. No canto direito inferior da foto, é possível ver 
um pedacinho do colorido mosaico que dá boas-vindas aos que chegam a Vila Canoas. 
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Figura 39: Parede da sede da Associação de Moradores de Vila Canoas e Pedra Bonita, sede esta 
localizada próximo ao Posto de Saúde da Família (PSF). 

Perguntei a respeito do Posto de Saúde, ao que Dona Iracilda explicou que ele 

funcionava muito bem, e abrigava ótimos profissionais, mas que era pequeno e possuía 

recursos limitados. Seguimos subindo a Estrada das Canoas em direção à Capela São 

José de Anchieta. Nosso destino era o restaurante situado ao lado da capela. Porém, 

antes de sentarmos para almoçar e partilhar ideias e reflexões, Dona Iracilda convidou-

nos a apreciar vista privilegiada da varanda do andar superior da casa onde o restaurante 

estava instalado. Já estávamos um tanto tomados pela fome e pelo cansaço, mas 

concordamos, em parte por educação, em parte pela curiosidade. Estava ali a presenciar 

intenso contraste entre beleza de cores e precariedade de residências.  

 

 
Figura 40: Foto panorâmica. Vista privilegiada da varanda do andar superior da casa onde o restaurante 
que fica ao lado da Capela São José de Anchieta está instalado. Imagem autoral. 
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A varanda era comprida e estreita. Passeamos de um lado ao outro na tentativa 

de ver cada pedacinho de céu possível. Ali ficamos dispersos por um tempo a 

contemplar a paisagem. Sentia como se o azul do céu transmitisse felicidade e paz – 

transbordávamos gentilezas e sorrisos.  

Um cachorro latia incansavelmente para nós, como que exigindo atenção. No 

início o ignoramos, mas ao seguirmos rumo à saída cedemos aos chamados. Interagimos 

– um a um – com o dito, como que pagando um pedágio, e deixamos a propriedade.  

Voltamos ao restaurante. A dona do restaurante e da casa, cuja sacada havíamos 

acabado de visitar, estava na calçada e ao perceber que entramos no restaurante sorriu. 

Sorri de volta.  

Sentamos em uma mesa de plástico amarelo disposta à calçada da Estrada das 

Canoas. O restaurante era selfie service e, por apenas R$15,00 poderíamos nos servir ao 

buffet quantas vezes desejássemos. O local estava cheio. Moradores de Vila Canoas e 

das casas situadas ao redor da comunidade passavam e cumprimentavam Dona Iracilda. 

Rimos, trocamos ideias e reflexões a respeito de projetos presentes e futuros. Pagamos a 

conta e deixamos a área do entorno às 14h40.  

5.4 Observação reflexiva: uma tessitura de proposições 

As observações aqui apresentadas não se limitam a comentários a respeito das 

percepções oriundas das fases 1, 2 e 3 da observação participante realizada. Antes, 

remetem a reflexões relativas a estas fases, mas também a etapa preliminar de campo, 

cujo início remonta a dezembro de 2015. A título de ordenação, decidi organizar o que 

escrevo abaixo nas seguintes categorias: sinestésica/sensorial, arquitetônica/territorial e 

sociocultural. Interessante mencionar que certos aspectos extravasaram para além de 

suas categorias imediatas e se associaram a mais de uma categoria.  

Inicio afirmando percepções, associadas à categoria sinestésica/sensorial: Vila 

Canoas é azul, verde e branca, é úmida e quente, é limpa, estreita e alta, é vazia e 

silenciosa. O azul lhe é conferido pelo céu e o branco pelas nuvens. Alguns podem dizer 

que o azul e branco, assim sendo, seriam efêmeros. Todavia, esta efemeridade fez-se 

presente a todas as minhas visitas, por dois anos. O azul e o branco de que falo não são 

tons lavados, mas intensos e contrastantes e invadem a retina de quem ousa por ali 
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passar, estimulando pensamentos e desengatilhando sentimentos diversos, reações 

guturais. Vila Canoas também é verde, graças às tintas das casas, graças às plantas que 

os moradores cultivam em vasos dispostos às varandas de suas casas, graças ao limo 

que sobe por muros e se alastra por cantos diversos. E, assim como as plantinhas dos 

vasos, também o limo prospera graças à umidade e ao calor locais, que são 

intensificados pelo gabarito de dois e três andares das casas da região pouco distantes 

umas das outras – eu diria, distam aproximadamente dois metros umas das outras. Eu 

não pude deixar de pensar a respeito do fato de que tais aspectos possivelmente 

acabavam por promover maior incidência de doenças respiratórias oportunistas nos 

locais (asma, bronquite, tuberculose?). Algumas destas percepções acabam também 

permeando a categoria arquitetônica/territorial e serão resgatadas mais tarde.  

Vila Canoas também é limpa, vazia e silenciosa e estas características associadas 

à categoria sinestésica/sensorial me leva a várias reflexões que acabam por extravazar 

para a categoria sociocultural. A crença de que as vielas de Vila Canoas estariam 

repletas de transeuntes e repletas de papéis, sacos de lixo com resíduos orgânicos e 

inorgânicos fundamentava-se em transposição de experiência pessoal – na área onde 

resido há transeuntes a todo o momento e este contingente promove sujeira. Além disso, 

os prédios e casas da minha região deixam o lixo em sacos plásticos a alguns metros da 

fachada. Para minha surpresa, entretanto, não havia papel ou saco de lixo em local 

algum da comunidade, também não havia quase ninguém nas ruas e vielas da 

comunidade. Eu acreditava que sempre que fosse a Vila Canoas precisaria tomar muito 

cuidado para realizar registros fotográficos, uma vez que haveria transeuntes pelas ruas 

e vielas durante todo o tempo e eu não desejava fotografar alguém sem prévia 

autorização. Afinal, como poderia propor o projeto que estou desenvolvendo e ao 

mesmo tempo desrespeitar direitos de imagem? Não poderia! De fato, durante minha 

visita a Vila Canoas para realizar a primeira observação participante, chamou-me a 

atenção o fato de não encontrar viva alma pelas ruas e vielas. Este vazio promove o 

silêncio que acaba viabilizando a percepção de sons como o dos pássaros e o do Rio 

Canoas, sempre sob nossos pés. O seu barulho constante não permite que qualquer 

pessoa ali presente esqueça-se disso. O fato de Vila Canoas ser limpa, vazia e silenciosa 

expressa ordenação social, costumes, comportamento. Tendo em mente o fato de que 

minhas visitas a Vila Canoas deram-se em dias de semana e em horário comercial, 

acabei por inicialmente concluir, e posteriormente confirmar, que cada um dos 
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residentes locais estaria a incorporar seu papel social de maneira comprometida – as 

crianças estariam na escola, estudando; os idosos, em casa, descansando ou envolvidos 

em tarefas do lar; os adultos, no trabalho. Para além, notei que as janelas do primeiro 

andar, bem como as portas das casas estavam frequentemente fechadas. Estariam as 

casas vazias? Acredito que não. Acredito que tal reclusão devia-se em parte à questão 

da segurança pública, afinal estamos no Rio de Janeiro, e em parte à ciência de que 

turistas podem se aproximar sorrateiramente a qualquer momento com a intenção de 

realizar registros estranhos de momentos íntimos ou mazelas.  

Vila Canoas é católica e socialmente engajada. Estas percepções inserem-se, 

também, na categoria sociocultural e advém do fato de que por lá tem-se duas capelas, 

que hospedam, além de missas e ofícios religiosos, cursos e aulas diversas que contam 

com a adesão dos locais. Se considerarmos o reduzido território da comunidade, 

podemos concluir que duas capelas ligadas à igreja católica e ativas é bastante 

simbólico. Para além, tem-se que a comunidade parece socialmente engajada, haja vista 

o número de coletivos sociais que possui, as memoráveis festas comunitárias que 

consegue realizar e as benesses que atraiu do Estado (destaque para: luz, água encanada, 

UPA, pracinha ao lado do pórtico de entrada com estação para realização de exercícios 

físicos, verba para a manutenção do projeto de limpeza do Rio Canoas).  

Vila Canoas é íngreme, alta e estreita (estes dois últimos aspectos, como já 

mencionado, encontram-se na categoria arquitetônica/territorial, mas também na 

categoria sinestesia/sensorial). Estes mencionados aspectos, ao serem observados como 

inseridos na categoria arquitetônica/territorial, conduzem a percepções bastante 

significativas. Vila Canoas é alta, pois suas casas apresentam, geralmente, gabarito de 

dois e três andares. Parece pouco, mas quando estes gabaritos estão colocados em 

contexto impressionam – o contexto ao qual me refiro diz respeito ao fato de que as 

casas são muito próximas umas das outras, o que inclusive promove uma familiaridade, 

uma intimidade que extravaza para a categoria sociocultural. Talvez as vielas estreitas 

sejam, em parte, responsáveis pela limpeza do local, pois acabariam por demandar dos 

moradores que estes levassem seus sacos de lixo até caçambas da Comlurb, 

possivelmente situadas em pontos estratégicos da área do entorno da comunidade, com 

vielas mais largas. Para além, Vila Canoas é íngreme e, diferente do esperado em um 

‘aglomerado subnormal’ (como diria o IBGE), desce. Isso promove, nos que por ela 

adentram – considerando-se outras variáveis do contexto, como vielas estreitas e casas 
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altas – a sensação de, a cada passo, se estar diminuindo. Por vezes, enquanto passeava 

pelas vielas de Vila Canoas, pensei no quão difícil deveria ser para os moradores 

deixarem e regressarem às suas casas após um dia cansativo, especialmente para os mais 

velhos. Imaginei que a instalação de corrimãos pela área, apesar de paliativa, poderia 

configurar solução ergonômica interessante, humana. Por fim, Vila Canoas é peculiar 

em termo de território ocupado – apresenta extensão territorial de 2,2 hectares ou 

22.000 metros quadrados de área. E, seu desenho é ainda mais peculiar, uma vez que 

tem aproximadamente 550 metros de comprimento por 40 de largura – ela é estreita e 

comprida e desenvolveu-se assim por conta de aspectos topográficos locais. Esta 

característica peculiar, ao mesmo tempo que a limita a beneficia. Limita, pois suas 

vielas acabam mais estreitas; a beneficia porque (1) ela permanecerá sempre pequena e, 

neste sentido, sob maior controle social por parte dos próprios moradores e (2) por que 

seu reduzido tamanho a torna imprópria a prática de ilícitos.  

Destaco, antes de terminar, algo curioso ocorreu durante os dias em que fui a 

Vila Canoas realizar as observações. Após findá-las, eu seguia para a pracinha ao lado 

do pórtico de acesso à comunidade. Ali permanecia a espera de Uber. Ali, sentada num 

banquinho ao lado de Dona Iracilda, que gentilmente sempre se dispôs a esperar o 

transporte comigo, eu notava, além de tímido ir e vir de pessoas, uma van com turistas a 

desembarcar. Pode ter sido coincidência, mas fato é que as observações se findaram em 

horários diferentes de dias diferentes da semana. Questionei-me: aqueles passeios 

turísticos pela comunidade ocorreriam diariamente? Pensei em perguntar, mas, antes 

que eu assim fizesse, Dona Iracilda comentou “Estou cansada destes turistas que tratam 

a gente como animais de zoológico. A gente é gente – somos pobres, mas somos 

gente.”. Concluí que aqueles passeios ocorriam com certa frequência e que 

possivelmente os turistas estavam adotando comportamento invasivo. 

Para além, destaco também que as chuvas de 06 de fevereiro de 2019 deixaram a 

comunidade em estado lastimável. Das 179 casas que estão sobre o leito do rio Canoas, 

100 foram “lavadas” pela última enchente. Tentei contatar Dona Iracilda por dias e 

quando finalmente tive sucesso, soube que a sua foi uma das muitas casas onde a água 

atingiu 1 metro e 80 centímetros. Ela perdeu tudo. Estava abrigada na casa de vizinhos. 

Percebi em sua voz um certo cansaço. Recomeçar trona-se mais cansativo conforme os 

anos passam, acredito (para mais detalhes a respeito do ocorrido e das ações que se 

sucederam, ver APÊNDICE D).  



125 
 

As percepções apresentadas acima foram, por mim, absorvidas e influenciaram 

sobremaneira minha postura na etapa de campo seguinte – coleta de dados, tabulação e 

redação das conclusões. 
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6. ETAPAS 2 E 3 DO CAMPO: HISTÓRIAS DE MULHERES QUE 
CAMINHAM SOBRE AS ÁGUAS 
 

Importante reforçar, o capítulo a seguir foi redigido na primeira pessoa do 

singular, isto porque ele traz registros das histórias de vida que foram sistematizadas via 

história oral (colhida com o auxílio dos questionários semiestruturados). E, histórias de 

vida são autobiográficas, propõem uma reflexividade assistida, ou seja, propõem 

investigações que instigam os sujeitos a realizarem autobiografias, assistidas pelos 

investigadores (TINOCO, 2015). Assim, tem-se que, de certa forma, histórias de vida 

deslocam o poder dos entrevistadores para os entrevistados. O trabalho de Bosi (1994) 

também fornece esteio a esta abordagem, pois comprova que histórias de vida, ao serem 

registradas por intermediários, podem com redação cuidadosa, promover existência 

escritural à fala e vincular a ação dos personagens à própria posição da pesquisadora. 

Esta existência escritural pode ser compreendida de diversas maneiras, traduz-se de 

diversas formas, dentre elas, traduz-se a partir de sintaxe na primeira pessoa.  

Destaca-se, para além, que entre história objetiva e narrativa subjetiva, aqui 

proposta pela história oral, existe certa distância. A história relatada nos romances 

familiares, a dita narrativa subjetiva, é atravessada por fatos históricos, lembranças, 

omissões, adições e realidade (CARRETEIRO, 2003). Portanto considerou-se o lugar 

ocupado pelo presente nas narrativas apresentadas, para tanto se fez necessário 

considerar também o conjunto de variáveis psicossociais que envolveram cada 

entrevista e cada entrevistada – estas variáveis materializaram-se na forma de 

considerações postuladas após cada entrevista.  

As oito entrevistas apresentadas a seguir foram realizadas com o apoio dos 

instrumentos de pesquisa dispostos nos APÊNDICES B e C (a entrevista piloto valeu-se 

do APÊNDICE B e as subsequentes do APÊNDICE C). Dados gerais a respeito das 

entrevistas e das entrevistadas encontram-se disponibilizados na Tabela 4, enquanto 

dados sociotécnicos tendo como norte o CRITÉRIO BRASIL (disposto no APÊNDICE 

D deste trabalho) encontram-se disponibilizados na Tabela 5. Tal critério, entretanto, 

serviu apenas de norte estrutural, foi adaptado, uma vez que nem todas as suas 

indagações apresentaram-se necessárias. De fato, sua aplicação teve como intuito 

apenas explicitar diferenças sociotécnicas entre as entrevistadas. 
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Para além, tem-se que as histórias, de modo geral, são construídas de forma 

dinâmica, sendo assim, ela não serão contadas da mesma maneira por diversas pessoas. 

É muito interessante refletir a respeito do fato de que as histórias são trabalhadas pelas 

vivências do narrador, vivências estas adquiridas ao longo do tempo. Na perspectiva da 

história de vida as histórias são também atravessadas pelas interlocuções que se 

estabelecem entre as partes. “A qualidade da escuta, o interesse de escutar, o desejo do 

sujeito de narrar, o tipo de dinâmica consciente e inconsciente que se desenvolve entre 

narrador e pesquisador vão semear o solo para a coconstrução da história” 

(CARRETEIRO, 2009, p.131). 

Por fim, importante mencionar que eventualmente o que uma entrevistada fala 

gera reflexão à pesquisadora e quando isso ocorre, recorre-se aqui aos colchetes e dentro 

deles insere-se, então, reflexão da pesquisadora. 
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Tabela 4: Informações gerais a respeito das entrevistas e das entrevistadas. 

No.  Nome de 
batismo 

Conhecida 
em vila 
canoas 
como 

Ano de 
nascimento/ 
natural de... 

Mora em 
vila 
canoas 
há... 

Atua na associação 
como... 

Hoje atua como Como se sustenta 
hoje 

Autodeclara-se/ religião Local da 
entrevista 

Dia e hora 
da 
entrevista 

(1) 
Entrevista 
piloto  

Maria 
Iracilda 
Gomes da 
Silva 

Iraci/ 
Iracilda 

1955, Ipu, 
Ceará 

41 anos Presidente e fundadora Presidente da 
Associação de 
Mulheres e 
Assistente do Padre 
Marcos 

Salário que recebe 
como assistente do 
Padre. 

Branca/ Católica Capela S. 
José de 
Anchieta 

21/03/2018, 
às 15h29 

(2) Maria da 
Conceição 
Silva 
Cordeiro 

Dona Maria 
Marrom 

18/03/1934, 
Duas Barras, 
Rio de Janeiro 

64 anos Integrante Sustenta a casa com 
o dinheiro da pensão 
que eu recebe do 
INSS por causa do 
falecido marido 

Aposentadoria Negra/ Católica Na sua 
residência 

20/07/2018, 
às 10h36 

(3) Inês Juvino 
Neves de 
Lima 

Dona Inês 09/02/1937,  
João Pessoa, 
Paraíba 

58 anos Integrante  Aposentada. Quem me sustenta é 
Deus e depois a 
pensão de meu marido 

Morena/ Evangélica Na sua 
residência 

20/07/2018, 
às 09h23 

(4) Maria da 
Glória 
Santos 
Norris 

Maria da 
Glória 

06/04/1952, 
Ubatã, Bahia 

40 anos Fundadora (na época 
da fundação era a 
tesoureira). Hoje está 
como integrante 

Dona de casa Renda proveniente de 
investimentos diversos 

Considera-se mista por ser 
descendentes de 
portugueses, negros, índios 
e holandeses/ Católica 

Na sua 
residência 

14/07/2018, 
às 11h22 

(5) Geralda 
Margarida 
L. da 
Rocha 

Dona 
Geralda 

14/03/1938, 
Ritápolis, Minas 
Gerais 

54 anos Fundadora e integrante Responsável pelo 
grupo do terço na 
Capela N. Sra. das 
Graças e Ministra da 
Eucaristia local. 

Quem sustenta a casa é 
o marido aposentado e 
cada filho também 
contribui.  
 

Descendente de 
portugueses/ Católica 
desde criança 

Na sua 
residência 

14/07/2018, 
às 10h42 

 (6) Joana 
Bezerra 
Lima 

Joana do 
Nilson/ Tia 
Joana 

06/02/1955, 
Guaraciaba do 
Norte, Ceará 

40 anos Integrante Hoje, trabalha 
cuidando da casa 

Ela e o marido (que 
vivem de renda 
oriunda do aluguel de 
uma quitinete e de bar 
que possui na área) 

Branca/ Católica desde 
criança 

Capela S. 
José de 
Anchieta 

09/08/2018, 
às 12h22 

(7) Maria 
Mendonça 
de Oliveira 

Dona Maria 08/11/1959, 
Juazeiro do 
Norte, Ceará 

36 anos Integrante Hoje, trabalha 
cuidando da casa 

Quem sustenta a casa é 
o marido 
 

Parda/ Morena Capela S. 
José de 
Anchieta 

17/08/2018, 
às 10h31 

(8) Lídia Urani Lídia 24/09/1962, 
Turim, Itália 

40 anos Integrante Presidente da ONG 
Parati 

Ela sustenta a casa 
junto com o marido 

Branca Sede da 
ONG 
ParaTi 

09/08/2018 
às 11h00 
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Tabela 5: Dados sociotécnicos a respeito das entrevistadas. 

 
 

No. Nome de batismo Religião Escolaridade Serviços públicos Mora com... Casa... 

(1) Maria Iracilda 
Gomes da Silva 

Católica Fundamental I Completo/ 
Fundamental II Incompleto 

Rua asfaltada e água 
encanada  

Mora sozinha Casa sobre o Rio Canoas 

(2) Maria da 
Conceição Silva 
Cordeiro 

Católica Fundamental I Completo/ 
Fundamental II Incompleto 

Rua asfaltada e água 
encanada  

Mora com uma de suas 
filhas, uma neta, dois netos 
e uma nora de coração 

Casa próxima ao Rio Canoas 

(3) Inês Juvino Neves 
de Lima 

Evangélica Fundamental I Completo/ 
Fundamental II Incompleto 

Rua de terra e água 
encanada  

Mora sozinha Casa fica perto do Rio Canoas (o Rio fica atrás 
de sua casa, mas quando o rio enche a casa não 
é afetada) 

(4) Maria da Glória 
Santos Norris 

Católica Médio Completo/ Superior 
Incompleto  

Rua asfaltada e água 
encanada  

Mora com o marido Casa longe do Rio Canoas 

(5) Geralda Margarida 
L. da Rocha 

Católica Fundamental II Completo/ 
Médio Incompleto  

Rua asfaltada e água 
encanada  

Mora com quatro pessoas 
(ela, o marido, e dois filhos) 

Casa fica perto do Rio Canoas (o Rio fica atrás 
de sua casa, mas hoje, quando o rio enche a 
casa não é afetada) 

(6) Joana Bezerra Católica Médio Completo/ Superior 
Incompleto  

Rua de pedra (rua 
histórica) e água encanada  

Mora com o marido Casa fica em cima do Rio Canoas (mas as 
sapatas do prédio foram bem fincadas e o 
prédio está em parte alta do rio, então, quando 
chove meu prédio não alaga) 

(7) Maria Mendonça 
de Oliveira 

Católica Fundamental II Completo/ 
Médio Incompleto  

Rua asfaltada e água 
encanada  

Mora com o Marido Casa fica perto do Rio Canoas 

(8) Lídia Urani Católica  Superior Completo  Rua de pedra (rua 
histórica) e água encanada  

Mora com o Marido Casa fica perto do Rio Canoas (mas em área 
segura) 
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É importante mencionar, antes de dar início à apresentação das entrevistas, que 

não se desejou aqui escrever uma obra sobre memórias, tampouco sobre o feminino. 

Tencionou-se, sim, escrever sobre a memória de integrantes da Associação de Mulheres 

de Vila Canoas e Pedra Bonita, a fim de narrar as histórias de vida dessas mulheres que, 

em suas trajetórias, reelaboraram seus espaços, adaptando-se às novas dinâmicas 

sociais, integrando-se à diferente cultura. No processo, suas narrativas viabilizaram 

também o resgate de eventos significativos da comunidade e da associação. 

A memória de cada pessoa propõe um cabedal infinito de registros. Assim, é 

importante mencionar que se registraram aqui apenas fragmentos de memória das 

pessoas entrevistadas. E, assim como com Ecléa Bosi, também aqui percebeu-se que 

“frequentemente as mais vivas recordações afloravam depois da entrevista na hora do 

cafezinho, na escada, no jardim, ou na despedida do portão” (BOSI, 1994, p.39). Então, 

muitas passagens acabaram não sendo registradas em áudio. Para além, o tempo 

dedicado a cada entrevista foi determinante, pois como lembrança puxa lembrança, se 

não houvesse limite de tempo pré-estabelecido para cada entrevista as histórias não 

findariam. 

6.1 Dona Iracilda, 63 anos, residente em Vila Canoas há 41 anos 
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Figura 41: Dona Iraci, em frente a imagem de São Conrado, posicionada à altura da cabeça de quem entra 
à capela, como que abençoando aos que adentram no recinto.A foto foi tirada após a entrevista, depois de 
autorização expressa de Dona Iraci. Imagem autoral. 

NO INÍCIO 

Nasci e cresci em Ipu, Ceará. Trabalhei na roça por muitos anos e, aos 22, já 

casada, decidi, com meu marido na época, vir para o Rio de Janeiro Eu era muito 

ingênua, cheia de sonhos e achava que quando chegasse ao Rio as oportunidades 

apareceriam, que a vida seria mais fácil, melhor. Mas quando aqui cheguei percebi que 

meus conhecimentos não tinham valor – lá eu trabalhava na roça, mas aqui este tipo de 

conhecimento não tinha utilidade. Eu não entendia nada de serviços domésticos, mas 

acabei aceitando trabalho em casas de família, pois a vida aqui no Rio era cara e as 

contas começaram a se acumular. Não me adaptei a essa realidade. Felizmente, recebi 

convite para trabalhar em empresa de comércio varejista e por lá, finalmente, prosperei 

por quase 11 anos. Mas, a vida ainda reservaria muitas surpresas para mim. Ainda 

trabalharia como cuidadora de idosos antes de migrar para a vida política. Sofri muito 

para me adaptar a vida na cidade grande, mas me adaptei. Estou no Rio há 

aproximadamente 40 anos e amo morar aqui em Vila Canoas. Já tive oportunidade para 

sair daqui e não quis.  

A COLCHA DE RETALHOS 

Eu já morava em Vila Canoas há quase 20 anos e, conforme percebia a 

comunidade crescer, notava as mulheres de Vila Canoas indo e vindo, sempre 

apressadas e cansadas; via muito sofrimento e pouca união. Queria fazer algo para 

integrá-las, para colocar um sorriso no rosto delas. Um dia, ao voltar para casa, pensei 

“eu posso fazer algo para ajudar este pessoal”. Eu já tinha constatado que agenda 

institucional da Associação de Moradores era voltada para as necessidades estruturais 

da comunidade, como deveria ser. Mas era triste perceber que, de modo geral, as 

mulheres de Vila Canoas estavam alijadas da agenda e alheias aos processos da 

associação. Isso passava pela minha cabeça havia algumas semanas quando numa bela 

noite, a agitação mental passou ao corpo. Saí de casa e fui batendo de porta em porta – 

subindo e descendo pelas vielas da comunidade – e dizendo: “Reunião de mulheres 
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amanhã, na pracinha, às 13h”. Daí voltei para casa e pensei “E agora? Sobre o que vou 

falar com elas amanhã?”. Olhei ao redor e vi um monte de retalhos e linhas e me veio a 

luz. No dia seguinte, apareci na pracinha bem antes da hora marcada, pois estava 

nervosa e ansiosa. Eu me perguntava se alguém viria. Na hora marcada, as mulheres 

começaram a chegar. Todas estavam curiosas e desejosas de confraternizar. Distribuí os 

retalhos e as linhas e propus que a gente montasse uma colcha e que cada uma 

expusesse o que achava que faltava na comunidade. A reunião durou aproximadamente 

4 horas e ali fundamos a União de Mulheres, também conhecida como Associação de 

Mulheres de Vila Canoas e Pedra Bonita. Ao final da reunião, havíamos tecido uma 

linda colcha de retalhos e também uma estrutura de suporte entre mulheres. A colcha já 

não está mais em nosso poder. Ela foi leiloada após alguns anos e rendeu fundos para a 

União de Mulheres seguir com seus projetos. E, enquanto a Associação de Moradores 

trata de demandas pragmáticas junto ao poder público associadas à colocação de 

suportes em encostas, reforço de muros, limpeza do leito do Rio, adequação da 

iluminação pública e concessão de habite-se, a União de Mulheres dedica-se a angariar 

doações que possam somar para projetos que gerem renda às mulheres da comunidade e 

que promovam mais harmonia na vida familiar dos moradores. A União de Mulheres é, 

como o próprio nome sugere, dedicada às mulheres, mas homens também podem 

auxiliar de maneira solidária. 

A ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DE VILA CANOAS 

Eu já trabalhava como cuidadora de idosos há oito anos e como presidente da 

Associação de Mulheres há quase cinco e percebia que demandas estruturais da 

comunidade acumulavam-se, não por falta de atenção dos gestores locais, mas por que 

somavam-se rapidamente [Certamente em razão do crescimento exponencial que a 

comunidade vivia à época]. Eu não tinha dinheiro – se tivesse, dava – mas já sabia que 

tinha tino e gosto para o trabalho comunitário, então pensei, se eu me candidatar à 

presidência da Associação de Moradores de Vila Canoas e Pedra Bonita eu assumirei 

mais responsabilidades, mas, em contrapartida poderei fazer mais, ou pelo menos 

poderei tentar. 

Candidatei-me à presidência da Associação de Moradores de Vila Canoas e 

Pedra Bonita e ganhei. Ajudei a comunidade, promovi reuniões, projetos diversos, 
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integração. Como presidente da Associação de Moradores eu pude me dedicar com 

muito afinco aos diversos projetos que promovi, pois o trabalho de presidente da 

Associação é remunerado. E, após quatro anos de mandato, fui reeleita. Ao todo foram 

oito anos de muita dedicação e trabalho. Coloquei, muitas vezes, dinheiro do meu bolso 

para materializar projetos, cobrei favores, implorei por apoio da iniciativa pública e 

privada, dei com a cara na porta em vários momentos, mas materializei tantas coisas 

boas em Vila Canoas.  

Ano passado concorri, novamente, à presidência da Associação de Moradores, 

mas perdi. Sei que muitos dos residentes à Vila Canoas estavam satisfeitos com meu 

trabalho e gostariam que eu continuasse a atuar como presidente da Associação mas, 

destes, poucos se mobilizaram a participar da votação. Um grupo distinto, com agenda 

diferente da minha levou o pleito por apenas três votos e espero – de coração – que o 

novo presidente consiga implementar uma agenda positiva e próspera. O povo daqui 

merece. Eu fiquei triste por uns dias, mas depois percebi que poderia me dedicar com 

mais propriedade a Presidência da Associação de Mulheres, que durante todo esse 

tempo acumulei, à igreja e à minha família. Eu pertenço a Vila Canoas, estou enraizada 

aqui e continuarei a trabalhar para colocar sorrisos nos rostos dos locais.  

A IGREJA 

Nasci e cresci em família muito católica, por isso, quando cheguei a Vila Canoas 

imediatamente procurei a congregação católica local. E, a partir do momento que passei 

a integrar a congregação me voluntariei para assessorar no que fosse necessário. 

Inicialmente participei de forma tímida, mas com o passar dos anos comecei a auxiliar 

mais.  

Recentemente, após deixar a presidência da Associação de Moradores eu, que 

sempre que podia auxiliava minha paróquia, comecei a dedicar – de maneira voluntária 

– cada vez mais tempo à Capela Nossa Senhora das Graças, à Capela São José de 

Anchieta e à Igreja de São Conrado. O padre responsável pela Igreja e pelas duas 

Capelas locais, percebendo minha dedicação, convidou-me a trabalhar de carteira 

assinada na Capela São José de Anchieta. Isso foi muito bom, uma vez que eu estava 

começando a ficar angustiada porque estava sem contar com salário há alguns meses 

[desde que seu segundo mandato como presidente da Associação de Moradores 
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terminou]. Sempre trabalhei de coração para a paróquia e para o padre, mas o dinheiro 

estava começando a faltar, então o convite do padre foi uma bênção. Eu arrumo a 

Capela e a mantenho limpa, além disso, ajudo na organização e produção de eventos. 

Sinto-me extremamente honrada por ter a chance de trabalhar nessa Capela com o 

sagrado, pois sou católica praticante desde criança. Fora isso eu continuo a integrar o 

Conselho de Segurança da Polícia Militar (já integro há 20 anos), mas esta participação 

se dá de maneira voluntária. 

DESEJOS 

Moro em Vila Canoas e frequento a igreja de São Conrado há 41 anos. Posso 

dizer com propriedade que já vivi muitas dores e felicidades. Não tenho tudo o que 

gostaria, mas estou em paz com o que conquistei. Tenho minha casinha e uma família 

linda, netos maravilhosos, sou presidente da Associação de Mulheres de Vila Canoas e 

Pedra Bonita e, além disso, trabalho na igreja, ajudando o padre. Hoje sonho apenas 

com o desenvolvimento próspero desta comunidade. Gostaria de ver Vila Canoas mais 

bonita e segura, gostaria de ver mais sorrisos no rosto das pessoas que moram aqui e 

que são tão sofridas e tão trabalhadoras. E, aos turistas, eu pediria que viessem, mas 

agissem com respeito. Nós somos receptivos e muito cordiais e queremos recebê-los, 

queremos que comprem nossos produtos e queremos contar nossas histórias, mas não 

desejamos ser tratados como animais. Vila Canoas não é um zoológico, é uma área 

residencial de pessoas honestas e trabalhadoras. Assim sendo, os turistas precisam 

entender que não podem tirar fotos de pessoas sem autorização e em hipótese alguma 

podem fotografar nossas crianças. Acredito que quaisquer pessoas gostariam que estas 

regras fossem seguidas em sua área de residência (possivelmente até mesmo os turistas 

que nos visitam) – bem, nós também. 
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6.1.1 Nuvem de Palavras: Dona Iracilda 

 

 

Figura 42: Nuvem de palavras criada a partir da análise do registro da entrevista dada por Dona Iracilda. 
Dentre as palavras que mais aparecem, estão as seguintes: Vila (15 vezes), Canoas (15 vezes), Mulheres 
(15 vezes), Associação (14 vezes), Moradores (8 vezes), Comunidade (8 vezes), Presidente (6 vezes), 
Vida (6 vezes). Estas palavras não se destacam por acaso e traduzem muito da vida da entrevistada. 
(Fonte: WORDCLOUDS.COM, 2018). 
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6.1.2 Dados de análises referentes à entrevista 

 

Tabela 6: Análises de conteúdo da entrevista de Dona Iracilda. 

 
Termos, expressões ou palavras 
que mais se destacaram a partir da 
aplicação da técnica da LEITURA 
FLUTUANTE (entre 13 e 15, em 
ordem aleatória) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Ipu, Ceará 

2. Padre 

3. Comunidade 

4. Sofrimento 

5. Marido 

6. Associação de moradores 

7. Associação de mulheres 

8. Zoológico 

9. Trabalhadores 

10. Família 

11. Capela São José de Anchieta 

12. Conselho de segurança 

13. Colcha de retalhos 

14. Presidência 

 
Palavras que mais se destacaram 
na NUVEM (6 a 10 palavras que 
aparecem com mais frequência) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Vila  15x 

2. Canoas  15x 

3. Mulheres  15x 

4. Associação  14x 

5. Comunidade    8x 

6. Moradores    8x 

  

 

6.1.3 Reflexões a respeito da entrevista 

A entrevista ocorreu no dia 21 de março, quarta-feira, e aconteceu na capelinha 

que fica na Estrada das Canoas, próximo ao número 501 (Capela São José de Anchieta). 

Eu estava acompanhada da professora e pesquisadora Regina Moraes, amiga de longa 

data de Dona Maria Iracilda e da Favela de Vila Canoas, por conta de projeto de 

letramento que conduziu por lá no final da década de 90, por ocasião de seu pós-doc. A 

companhia da professora Regina Moraes, nesse momento, tinha o propósito de 

chancelar o projeto com Dona Iracilda e com Vila Canoas. Apesar de muito reservada, a 

entrevistada parecia à vontade durante a conversa e percebeu-se que, em parte, isso se 

devia, sim, a presença da professora Regina.  
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Dona Iracilda é uma mulher muito articulada e, durante a entrevistas, várias 

pessoas bateram à porta da capela para falar com ela, para pedir conselhos. Ela tem voz 

forte e impostada e, quando conversa com você, olha nos olhos e fala cada frase com 

muita segurança, firmeza. É difícil atribuir uma idade a ela, pois seus muitos anos de 

trabalho pesado moldaram seus músculos corporais – ela parece bem mais nova do que 

é. Ela, entretanto, manca da perna esquerda. Seus joelhos doem, especialmente o 

esquerdo – esse talvez seja o preço que ela paga por morar em Vila Canoas há tanto 

tempo. 

6.1.4 Notas referentes à entrevista a piloto  

Aos 21 dias de março de 2018, às 15h29, deu-se inicio a entrevista 

semiestruturada com Dona Maria Iracilda Gomes da Silva, 63 anos, cearense da cidade 

de Ipu, presidente e uma das fundadoras da Associação de Mulheres de Vila Canoas e 

Auxiliar Administrativo da Capela São José de Anchieta. A entrevista durou 43 minutos 

e 53 segundos e foi realizada pela autora da tese aqui apresentada, Rosa L. M. Valim. 

Presente ao local, acompanhando a entrevista, estava a professora e pesquisadora 

Regina Moraes, amiga de Dona Maria Iracilda e da Favela de Vila Canoas, por conta de 

projeto de letramento que ela conduziu por lá, há 15 anos e por conta de projetos que 

está hoje a articular. A companhia da professora Regina Moraes teve, como já 

mencionado, o propósito de afiançar este projeto com Dona Iracilda e com Vila Canoas. 

De fato, a presença da professora surtiu o efeito desejado e trouxe a entrevista um ar de 

leveza e casualidade. Destaca-se, para além, que foi a professora Regina quem auxiliou 

no estabelecimento do contato com a entrevistada. E é importante sublinhar que apesar 

da entrevista ter se dado de forma leve e descontraída, tomou-se cuidado para se 

respeitar aspectos ético-metodológicos. Assim, houve leitura do TCLE (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido), gravação áudio, anotações e realizou-se um 

registro fotográfico da entrevistada após a entrevista. As informações relacionadas à 

origem da entrevistada fluíram com facilidade. Mas a pergunta relacionada à 

autodeclaração de etnia demonstrou-se delicada. Afinal, o Brasil é um país mestiço por 

natureza e a maioria de nós possui influências ancestrais diversas. Assim, percebeu-se a 

necessidade de evitar classificações estanques. Percebeu-se aqui a necessidade de 

repensar a formulação de tal pergunta.  
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Dona Iracilda revelou também que é mãe de três (uma menina e dois meninos), 

mas que estão todos crescidos e moram em suas próprias residências. Além disso, a 

entrevistada revelou que está separada há 22 anos e mora sozinha em casa própria. As 

perguntas associadas à família e à moradia seguiram de maneira fluida até o momento 

dos pertences. Notou-se que a pergunta relacionada aos bens que a entrevistada possui 

precisariam ser repensadas, pois algumas das opções disponíveis não refletiriam nem 

mesmo a realidade de uma pessoa de classe média (considerava itens como lava-louças, 

secadora de roupas, etc.) – tais perguntas são do Critério Brasil (APÊNDICE E), mas 

percebeu-se, então, que não cabiam dentro do contexto, assim, precisaram ser, também, 

repensadas.  

A entrevistada comentou que integra o Conselho de Segurança da Polícia Militar 

há 20 anos, mas que esta participação se dá de maneira pro bono e que estava sem 

contar com salário há alguns meses – desde que seu segundo mandato como presidente 

da Associação de Moradores terminou. Ela candidatou-se a um terceiro mandato, mas 

perdeu e, durante a entrevista, questionou a legitimidade da última eleição, afirmando 

que certos votos poderiam ter sido comprados e que muitos de seus votos haviam sido 

anulados por conta de orientações maliciosas de terceiros a pessoas humildes da 

comunidade, a respeito de como se preencher a cédula de votação.  

Ela estava começando a ficar angustiada com a demora em conseguir 

recolocação profissional, pois o dinheiro estava começando a faltar, quando foi 

convidada pelo pároco da igreja, Padre Marcus – de maneira formal – a trabalhar como 

auxiliar da capela. Para além, afirmou que o fato de ser católica praticante desde 

pequena e ser já, há certo tempo, fiel e admiradora do pároco faziam com que esta 

oportunidade de trabalho tivesse um sabor ainda mais especial. As perguntas a respeito 

de trabalho fluíram bem, mas percebeu-se que a pergunta associada ao valor do salário 

poderia gerar constrangimento, pois do modo como havia sido pensada, se formulada, 

soaria muito invasiva. Esta pergunta precisou ser, então, repensada.  

A respeito dos contatos da entrevistada, estes já eram conhecidos (seu Facebook 

e seu telefone). Sendo assim, percebeu-se que estas questões não precisariam ser 

postuladas e poderiam ser deslocadas para o cabeçalho de identificação da pessoa a ser 

entrevistada. Para além, não se viu a necessidade de perguntar a respeito de seu Skype, 

pois ela comentou que não possuía computador.  
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A pergunta ligada à escolaridade revelou-se também delicada. Sabe-se que a 

entrevistada não fez o ensino médio; por outro lado, tem-se ciência de seu letramento 

político. Houve a sensação de que ao se perguntar sobre o grau de escolaridade haveria 

abalo na horizontalidade do poder que havia sido estabelecida no decorrer da entrevista. 

Tem-se aqui ciência de que esta pergunta precisa ser postulada, mas houve, durante esta 

entrevista, a certeza de que ela deveria ser repensada e postulada de maneira diferente 

da planejada num primeiro momento.  

Perguntas a respeito da água encanada chegando a casa e da pavimentação na 

rua da residência revelaram-se igualmente delicadas, mas necessárias. Optou-se por não 

perguntar a respeito de tais assuntos, sob risco de que a horizontalidade de poderes na 

conversa fosse abalada – pois do modo como estavam postuladas deixava 

implicitamente a sensação de que qualquer negativa implicaria em subalternidade ou 

inferioridade. Tais perguntas foram revistas e formuladas de outra maneira. Certamente 

a subjetividade da entrevistadora interferiu nas percepções aqui postuladas a respeito da 

ferramenta de pesquisa do APÊNDICE B, mas estes ruídos e interferências fazem parte 

do processo qualitativo de investigação, são naturais da dança que se estabelece entre 

entrevistadores e entrevistados.  

As perguntas subjetivas revelaram-se boas, mas percebeu-se a necessidade da 

inserção de perguntas adicionais ao instrumento de pesquisa (bem como a necessidade 

de alteração da ordem de postulação de certas perguntas) das entrevistas subsequentes, 

pois lacunas de informação faziam-se ainda presentes. Assim, o questionário 

semiestruturado do APÊNDICE B foi revisto e deu lugar ao questionário 

semiestruturado disponível no APÊNDICE C. Pode-se, assim, afirmar que esta primeira 

entrevista – na qual se utilizou o questionário semiestruturado disponível no 

APÊNDICE B – foi vital, pois viabilizou fino ajuste do instrumento de pesquisa. 
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6.2 Dona Maria Marrom, 84 anos, residente em Vila Canoas há 64 anos 

 

 

Figura 43: Dona Maria Marrom, na varanda de sua casa, segurando a pintura de Nossa Senhora das 
Graças, de quem é devota. A pintura foi realizada pelo sobrinho. A foto foi tirada após a entrevista, 
depois de autorização expressa de Dona Maria. Imagem autoral. 

DE DUAS BARRAS A ROCINHA 

Nasci em Duas Barras, estado do Rio de Janeiro e por lá eu vivi até os oito anos 

de idade. Depois meu pai se mudou aqui para a capital e fomos parar na Rocinha. Ele 

conseguiu trabalho no Gávea Golfe [Clube] e por lá trabalhou até o dia de sua morte. Eu 

também trabalhava para ajudar minha família com as contas da casa e por isso acabei 

abandonando a escola. Eu aprendi a ler e a escrever, mas acho que leio melhor do que 

escrevo. Na Rocinha eu fui criada e, por lá, casei. Meu marido também trabalhava no 

Gávea Golf e o clube, na época, ofereceu a ele e a alguns outros funcionários moradia 

no local. Deixamos, então, a Rocinha e nos mudamos para uma casinha que ficava 

dentro do clube. Enquanto meu marido trabalhava nas dependências do Gávea Golfe, eu 

trabalhava em casa de família. Trabalhei durante anos na casa de um dos chefes do 

Gávea Golfe. O fílho dele brincava muito junto com meus filhos. Ao nos mudarmos 

para o clube, de início fomos para a mata e, para chegarmos ou deixarmos a casa, 

precisávamos passar pelo campo de golfe. Os sócios reclamaram do ir e vir dos nossos 
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filhos e o clube então decidiu dar um terreno para a gente. Meu marido trabalhou com 

afinco ao longo dos anos para transformar a casa, deixá-la mais bonita e funcional. E, 

com o passar do tempo, nossos quatro filhos cresceram, e o clube cedeu também terreno 

para a construção de casas para eles. 

A ASSOCIAÇÃO DE MULHERES  

Aqui, onde hoje é Vila Canoas, antes não tinha nada. Aos poucos a comunidade 

foi crescendo. Primeiro surgiu uma capela, depois outra e posto médico. Depois veio o 

asfalto e a água encanada (usamos água do rio por muitos anos antes que a água 

encanada chegasse). Mas tudo isso não surgiu do nada. Isso tudo foi muito batalhado 

pelo pessoal aqui da comunidade. E, a batalha começou com um panelaço. Esse 

panelaço foi um grande evento e foi organizado pela Iracilda em resposta à ação de um 

prefeito – não lembro o nome dele agora – que queria remover Vila Canoas daqui. 

Iracilda chamou todas as integrantes da Associação de Mulheres para o “panelaço”. No 

final, éramos muitas, todas batendo panela na Avenida Niemeyer. O panelaço 

funcionou. Desistiram de retirar a gente daqui.  

Eu me juntei à Associação de Mulheres – a convite da Iracilda – para que em 

conjunto pudéssemos solicitar melhorias aqui para a comunidade e sinto que 

conseguimos fazer muitas coisas ao longo dos anos. Na Associação de Mulheres a gente 

sempre conversava sobre as necessidades aqui da área e sobre como fazer para acionar a 

prefeitura. Além disso, a gente promovia eventos comunitários: almoços, exercícios e 

bailes dançantes. Realizamos alguns bailes aqui em casa. As mulheres vinham com seus 

maridos, e todas nós dançávamos e conversávamos a noite toda. Era ótimo. 

HOJE EM DIA 

Além de integrar a Associação de Mulheres, eu participo do grupo de terço da 

igreja da qual Iracilda também fazia parte. Aliás, as mulheres do terço e da Associação 

tornaram-se quase as mesmas ao longo dos anos.  

A Associação ainda tem muita força, mas essa nova geração não tem muito 

interesse em somar, em participar do coletivo. A juventude de hoje quer praia, rua, 
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festa. Não lutam por coisa melhor. Não correm atrás. Não tem objetivos. A hora que 

eles acordarem, não sei se vão conseguir seguir com as lutas da Associação.  

FAMÍLIA  

Eu ainda moro na mesma casa que meu marido reformou – moro com uma de 

minhas filhas, uma neta, dois netos e uma nora de coração. Eu sustento a casa com o 

dinheiro da pensão que eu recebo do INSS por causa do meu falecido marido. Além 

disso, três de meus filhos ainda moram nas casas que construímos para eles. A quarta 

casa ficou para uma de minhas netas. O pai dela deixou Vila Canoas e pediu que eu 

criasse sua filha. A mãe dela também não a queria, e eu imediatamente me ofereci para 

criá-la. Eu a criei desde pequena. Ela cresceu, foi trabalhar na rede globo, casou com 

rapaz de família e foi morar na casa que era do pai dela. O casamento dela foi muito 

bonito. Ela estava casada há dois anos quando adoeceu e logo em seguida morreu [Dona 

Maria ficou muito emocionada nesta hora – sua voz ficou embargada]. Eu era louca por 

essa menina, pela Viviane. Eu não a chamava de neta, mas sim de filha. É muito difícil 

falar sobre isso.  

Oito pessoas de minha família moram aqui em Vila Canoas atualmente. É muito 

bom ter a família por perto. Meus netos são os amores da minha vida. E, eu desejo 

apenas que meus filhos e netos continuem sempre por perto; desejo vê-los bem, casados 

e arrumados na vida – é a coisa que eu mais quero. E, em breve serei avó novamente. 

Estou muito feliz com isso.  

Recentemente vivi outra grande felicidade. Dom Orani [Referindo-se a Dom 

Orani Tempesta, Arcebispo do Rio de Janeiro] veio à comunidade, realizou uma missa 

na praça do posto e ofereceu a comunhão aos fiés daqui. Eu comunguei com ele e 

depois da missa também falei com ele. Sou católica praticante desde pequena e me senti 

muito honrada neste dia. Que felicidade. Foi fora de série! 

EU AINDA TRABALHO, MAS É PARA ME DISTRAIR 

Eu ainda trabalho, mas é para me distrair. Faço docinhos para fora - trufas. Além 

disso, faço artesanato. As crianças vendem as coisas que eu faço e assim a gente acaba 
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fazendo um dinheirinho extra. Eu ainda gostaria de aprender coisas, de estudar, de fazer 

algum curso aqui pela comunidade – eu faria algum curso para aprender um pouco mais 

sobre coisas de cozinha. 

O RIO CANOAS 

Costumávamos usar a água do rio Canoas para as tarefas do lar, mas depois que 

a água encanada chegou a Vila Canoas a vida melhorou muito. Entretanto, o problema 

da água não dizia só respeito ao fato de que ela não era encanada. As pessoas não se 

relacionavam bem com o rio, jogavam lixo no rio. Conforme a comunidade cresceu, as 

pessoas começaram a descartar mais coisas no rio e isso acabou por fazer com que o rio 

enchesse sempre que chovia. Uma vez o rio encheu tanto que acabou por derrubar o 

muro de minha casa. Ninguém se machucou, mas foi um grande susto. Lembro também 

de uma grande enchente que ocorreu há aproximadamente 20 anos. Ninguém perdeu a 

vida, mas muita gente perdeu os seus bens. A coisa estava fora de controle, até que a 

prefeitura decidiu formar um grupo chamado “Guardiões do Rio”. Este projeto já 

funciona há alguns anos e os resultados são inegáveis. Nunca mais o rio transbordou 

demais. Na prática os guardiões fazem uma manutenção preventiva do rio, bem como 

atuam de forma a conscientizar os integrantes da comunidade para que eles não 

descartem lixo no rio. Hoje em dia o rio é muito bem cuidado, graças aos seus 

guardiões. Foi a Iracilda quem trabalhou para montar esse grupo. A Iraci cuida da 

comunidade e do povo daqui. E, nós precisamos cuidar do Rio Canoas, pois ele é 

natureza. 

O QUE EU GOSTARIA DE DIZER PARA AS PESSOAS 

Para quem é de fora, eu diria: Vila Canoas é um ótimo lugar para se viver. Ainda 

falta muita coisa por aqui, mas aqui é bom e tem espaço para gente trabalhadora de bem. 

Para viver em Vila Canoas a pessoa precisa também ser honesta. Honestidade é um 

valor muito importante. Para os turistas eu diria: podem vir visitar o lugar, aqui é muito 

bom. Somos uma grande família. Já para quem mora aqui eu diria: eu sei que somos 

unidos, mas vamos nos unir mais, para que possamos buscar sempre o melhor para a 

nossa comunidade. Vamos sempre trabalhar em prol da integração, vamos ter mais 
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compromisso com as festas da comunidade [Ela refere-se aqui àquelas promovidas pela 

igreja e pelas Associação de Mulheres e de Moradores]. Já para os políticos eu não 

pediria nada. Acho que a prefeitura não se importa muito com a comunidade hoje e não 

está fazendo nada pelas pessoas daqui ou pela cidade. Vila canoas é uma comunidade e 

eu não sei explicar exatamente o porquê, mas acho que é porque todos se compreendem 

e se dão bem. Nós somos uma grande família e isso faz de Vila Canoas uma 

comunidade.  

 

6.2.1 Nuvem de palavras: Dona Maria Marrom 

 

 
Figura 44: Nuvem de palavras criada a partir da análise do registro da entrevista dada por Dona Maria 
Marrom. Dentre as palavras que mais aparecem, estão as seguintes: Rio (14 vezes), Comunidade (13 



145 
 

vezes), Canoas (11 vezes), Casa (11 vezes), Vila (9 vezes), Associação (7 vezes), Família (7 vezes) e 
Gente (7 vezes). Estas palavras não se destacam por acaso e traduzem muito da vida da entrevistada. 
(Fonte: WORDCLOUDS.COM, 2018). 

 

6.2.2 Dados de análises referentes à entrevista 

 

Tabela 7: Análises de conteúdo da entrevista de Dona Maria Marrom. 

 
Termos, expressões ou palavras 
que mais se destacaram a partir da 
aplicação da técnica da LEITURA 
FLUTUANTE (entre 13 e 15, em 
ordem aleatória) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Duas Barras, Rio de Janeiro 

2. Comunidade 

3. Gávea Golf 

4. Panelaço 

5. Família 

6. Dom Orani 

7. Juventude 

8. Iracilda 

9. Guardiões do Rio 

10. Honestidade 

11. Rio Canoas 

12. Associação de mulheres 

13. Marido 

14. Grupo do terço 

 
Palavras que mais se destacaram 
na NUVEM (6 a 10 palavras que 
aparecem com mais frequência) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rio  14x 

2. Comunidade  13x 

3. Canoas  11x 

4. Casa  11x 

5. Vila    9x 

6. Associação    7x 

7. Família    7x 

8. Gente    7x 

  

 

 

6.2.3 Reflexões a respeito da entrevista 

Dona Maria da Conceição é uma mulher muito delicada, de fala suave e 

carinhosa. Ela escolhe as palavras de modo a sempre tratar os presentes com respeito. 

Ela estava muito bem arrumada e preparada para dar a entrevista e sua casa estava 

muito organizada, limpa e bonita. Sua disposição para falar, interagir e viver 
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impressiona – ficou claro que ela ainda pretende fazer cursos na igreja, caso sejam de 

interesse. Ela foi informada de que se ficasse cansada poderia parar a entrevista, mas ela 

demonstrou e verbalizou, por diversas vezes, estar muito disposta e feliz em conceder a 

entrevista.  

Não houve privacidade para a realização da entrevista. Dona Iracilda não ficou 

presente durante toda a entrevista, mas fez o papel de fiel da balança, garantindo a 

seriedade da entrevista e da entrevistadora. Entretanto a família de Dona Maria 

permaneceu presente durante toda a entrevista (eles não foram chegando simplesmente, 

eles estavam aguardando a hora da entrevista de sua matriarca, preparados para tal 

evento): a filha, a nora (que filmou a entrevista inteira), o filho, as duas netas e uma 

amiga que perdeu a visão e hoje mora em sua casa. A presença da família durante a 

entrevista viabilizava a reapropriação da história sociofamiliar não só pela narradora, 

mas também por seus familiares.  

A família foi, o tempo todo, absolutamente gentil e receptiva para com a 

entrevista e a entrevistadora. E, o fato de sua amiga cega ter sido abraçada e recebida 

em sua casa pela sua família apenas confirmou minha percepção de que seus vizinhos 

eram muito queridos, eram como família. Mas, depois, de fato, lembrei que alguns de 

seus filhos realmente moravam nas casas próximas, então, ali muitos de seus vizinhos 

eram realmente família.  

A porta da casa estava destrancada e assim permaneceu durante toda a 

entrevista. Não se percebeu receio ou medo de estranhos à porta. A sensação de 

segurança é algo muito subjetivo, mas foi curioso constatar que o comportamento das 

pessoas ali presentes em relação à segurança ia de encontro ao de Dona Maria da Glória 

Santos Norris, que havia afirmado em entrevista que em Vila Canoas já não se podia 

mais deixar as portas da casa destrancadas. Ali naquele local de Vila Canoas você 

podia. Ali era uma comunidade, de fato. 

Sua nora foi apresentada, inicialmente, como filha. Não sei se por confusão ou 

por carinho. Dona Maria, depois corrigiu a pequena confusão. Toda a família a cercava 

com muito cuidado. Durante toda a entrevista sua nora a orientou, não para conduzi-la, 

mas por carinho e cuidado. Ela, por conta de ter 84 anos, tinha certa dificuldade de 

lembrar coisas. As interrupções da nora não foram incômodas, ao contrário, somaram, 



147 
 

foram muito delicadas e importantes. Eliane (a nora) sempre falava com muito respeito 

e doçura na voz. Durante a entrevista ficou claro que Dona Maria teve uma vida muito 

feliz, e apesar de ter vivido também dores, não se lamentou, ao contrário, enalteceu as 

coisas boas que viveu. Percebe-se que seu o núcleo familiar é muito coeso.  

Ela, Dona Maria da Conceição, destaca-se como figura matriarcal. Essa família é 

um exemplo de amor e respeito aos mais velhos. Entendiam e respeitavam os tempos de 

Dona Maria, a estimulavam a falar e recordar, sempre com carinho. Esta família é 

realmente exemplar! De modo geral, nas casas dos idosos, tem-se um esvaziamento dos 

familiares. Na casa de Dona Maria percebeu-se o contrário. A casa é grande, estava 

cheia e a família se fez presente, participando da vida de sua matriarca, cuidando com 

muito carinho dela. Aos céticos que acreditam que esta atenção e carinho possivelmente 

estavam sendo demonstrados sob as luzes dos holofotes pela família, saibam, não se 

finge tamanha complexidade de relações e carinho. 

Na hora da foto, inclusive, cada membro da família ali presente, ajudou a 

produzir cada detalhe com carinho e cuidado. A família não quis aparecer na foto. 

Destacaram que o protagonismo deveria ser da matriarca. Produziram o ambiente e a 

matriarca para cada uma das fotos. Nas fotos Dona Maria quis segurar o quadro pintado 

por seu filho nas fotos.  

Dona Maria mostrou-se emocionada e feliz em muitos momentos ao recordar 

eventos – ficou emocionada especialmente ao lembrar dos bailes que ela e o marido 

organizavam na casa. Ela ficou muito à vontade ao dar a entrevista e aos poucos, 

estimulada pela nora, que fornecia pequenos detalhes, a lembrança se desembrulhava 

em sua mente e a emoção transbordava, traduzindo-se em sua voz. Percebeu-se, durante 

a entrevista, uma horizontalidade na relação com Dona Iracilda, talvez pela senioridade 

de Dona Maria Marrom. 
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6.3 Dona Inês, 81 anos, residente em Vila Canoas há 58 anos 

 
Figura 45: Dona Inês, na sala de sua casa, cercada por lembranças da família (destaque para as fotos 
emolduradas no segundo plano). A foto foi tirada após a entrevista, depois de autorização expressa de 
Dona Inês. Imagem autoral. 

CARTAS DE ABC 

Nasci na Paraíba em 1937 em uma família muito humilde e católica, então eu fui 

criada de maneira bem austera. Só me converti à religião evangélica bem mais tarde, 

quando meu marido ficou doente. Meus pais, muito severos, nunca permitiram que eu 

fosse à escola, então aprendi a ler e escrever com um vizinho, que era sogro de minha 

Irmã, hoje falecida. Ele mandava eu comprar aquelas cartas de abc (sic) [referindo-se 

àqueles cadernos de caligrafia que podem ser comprados em algumas papelarias] e com 

elas me ensinava a ler e escrever. Graças a ele eu não sou analfabeta – sei ler e escrever 

algumas coisas. Quando eu estava com aproximadamente 18 anos minha mãe deixou 

que eu fosse a uma escola que ficava perto de nossa casa para que eu fizesse inscrição e, 

finalmente, pudesse aprender mais coisas. Voltei para a casa em companhia de um rapaz 

e uma moça que também haviam realizado inscrição e, por conta da chuva, dividimos, 

os três, o mesmo guarda-chuva. Minha mãe, da janela de casa, viu a cena e não gostou 

nada da suposta intimidade que eu estaria dando aos dois. Ao chegar em casa ganhei 

uma bronca, uma surra e fui proibida de retornar a escola.  
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VILA CANOAS 

Eu vim para o Rio de Janeiro apenas em 1958, aos 21 anos. Meu irmão havia 

casado e estava morando no Rio, no Largo do Anil. A mulher dele ficava muito sozinha 

em casa e meu irmão pediu à minha família que eu viesse para cá, para fazer companhia 

a ela. Eu vim. Morei muito pouco tempo no Largo do Anil, pois logo meu irmão decidiu 

que deixaríamos o Anil, a pedidos de sua esposa, e nos mudaríamos para Vila Canoas. 

A gente foi morar na casa de Mário Terra, que ficava no terreno do Gávea Golf, no 

meio do mato. Lá também moravam os pais de Mário Terra, o falecido Tulino e os pais 

de Maria da Glória Santos Norris. Deixamos o mato apenas depois que Mário Terra 

morreu. A viúva dele comprou um barraquinho aqui na favela e mudou-se para cá. 

Tulino também morreu e sua esposa acabou por mudar-se. Aliás, é com ela que vou até 

hoje à igreja. Maria da Glória também se mudou para cá. O Gávea Golf trocou a casa 

dela, a colocou aqui, onde está até hoje. 

Cheguei aqui em Vila Canoas em 1960. Não tinha quase nada por aqui, exceto 

meia dúzia de casas aqui, meia dúzia de casas na favelinha e meia dúzia de casas na 

mata do clube. Além disso, havia apenas a birosca do pai de Maria Alice (ela ainda 

existe). As pessoas que moravam aqui foram casando seus filhos e construindo casas ao 

lado das suas casas para eles. Foi assim que o número de casas começou a aumentar. 

Em 1968 uma grande chuva arrastou várias casas e morreu gente soterrada – foi muito 

triste. Faz tempo, mas a gente não esquece. Passado o susto, as pessoas continuaram a 

construir casas por aqui, nem sempre nos lugares mais seguros.  

Aqui era mato. Mudou muito, muito! Não foi pouco não, foi muito. O rio 

canoas, por exemplo, era uma maravilha, era muito limpo. Tinha caranguejo aqui e “a 

gente comia eles” (sic). Pescávamos e comíamos peixes aqui do rio também. O rio era 

muito limpo. Mas, depois que fizeram aquele povoado lá para cima o rio mudou – já 

não tem mais peixes e ninguém mais pode pisar na água porque está cheia de micróbio. 

O rio agora é sujo. 

Aqui era muito tranquilo, mas isso também mudou. Antes a gente podia andar 

tarde da noite por aqui, sair e chegar a hora que quisesse sem medo e agora não pode 

mais. De qualquer maneira, aqui ainda é bom para se morar, pois à noite dormimos 

sossegados – por aqui não tem bagunça nem tiroteios. E, além disso, temos um postinho 
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de saúde aqui em Vila Canoas. Lá é muito bom. A abertura deste postinho foi um 

grande acontecimento para a comunidade – eu mesma me trato lá. A médica que atende 

lá é muito boa. 

PARA MORAR AQUI 

Para morar aqui em Vila Canoas tem que ter dinheiro, pois as coisas aqui são 

caras. Também tem que ter caráter, ser trabalhador e tem que gostar de ajudar os 

vizinhos, porque aqui as pessoas se ajudam. O pessoal daqui é muito bom. Aqui, os 

moradores são família. Se a gente precisar pode bater na porta dos vizinhos que eles 

ajudam. Só não ajudam se não puderem mesmo. Espero que Deus ajude meus vizinhos 

para que eles continuem sendo como são.  

Moro aqui há 58 anos e apesar de gostar daqui, se eu pudesse, vendia minha 

casinha e ia embora de volta para a Paraíba, onde estão minhas irmãs. Mas, minhas 

filhas dizem que eu não devo. Como já tenho idade avançada e não posso realizar 

atividades do lar por conta de problemas de saúde, eu acabaria por ser um estorvo para 

minhas irmãs. Eu moro sozinha em minha casa, quer dizer, sozinha não, “mora eu e 

Deus” (sic) aqui em casa e minhas filhas moram perto de mim, aqui mesmo em Vila 

Canoas. Elas dizem que são elas que devem cuidar de mim [aqui ela deseja reforçar que 

é uma questão de obrigação moral], então eu vou ficar por aqui mesmo. Aqui em Vila 

Canoas moram minhas três filhas, uma neta e dois bisnetos. Eu vivo tomando remédios 

e preciso dos cuidados das minhas filhas. Tomo um remédio atrás do outro pra um 

monte de coisas. Quando eu ia lá para a Paraíba todos os meus problemas de saúde 

sumiam, e nem remédio por lá eu tomava. Voltava com todos. Já aqui eu sinto tudo que 

é problema. Aí tomo remédios, muitos. La na Paraíba a situação é mais difícil, não vou 

dizer que não é. Aqui, se você fica doente pode ir a um hospital, a uma clínica, a uma 

UPA. Aqui a gente sempre dá um jeitinho de arrumar dinheiro. Lá na Paraíba não, lá 

tem que trabalhar muuuuito para receber pouco no fim do mês, mas lá dá para viver 

com mais tranquilidade, então lá é melhor. Sabe, eu prefiro tranquilidade a dinheiro. 

Já faz nove anos que fui à Paraíba. Na época minha mãe estava muito doente e 

eu estava preocupada. Minha filha deu dinheiro para a passagem e eu peguei um 

empréstimo para emergências – e precisei mesmo do dinheiro, pois o pior aconteceu, 

minha mãe morreu – no meu colo. Eu ainda estou pagando o empréstimo, então, da 
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pensão que eu recebo de meu falecido marido sobra R$600,00 (sic). Minha mãe, na hora 

de sua morte, por ser muito católica, pediu que fosse enterrada com o cordão de São 

Francisco, seguindo os ritos da igreja católica. Eu e minhas irmãs somos evangélicas – 

na época da morte da nossa mãe já éramos. Minhas irmãs não queriam organizar um 

enterro católico para minha mãe, mas eu providenciei tudo em respeito a ela.  

FAVELA X COMUNIDADE 

Eu acho que Vila Canoas é uma comunidade. Acho que favela é o nome que a 

gente usa para se referir a áreas mais complicadas – “favela é quando tem coisa braba” 

(sic). As coisas aqui só ficam complicadas quando tem guerra aqui pelos arredores. Aí 

fica tenso. Quando isso acontece aí sim a gente vê as pessoas por aqui correndo para se 

proteger, vê polícia passando pelo mato, etc. Mas eu não tenho medo não. Minha igreja 

fica na Rocinha – Igreja Mundial do Poder De Deus – e eu vou sem medo, pois Deus 

está comigo. Vou duas vezes por semana com minha tia Lea.  

Desejo paz, sossego e tranquilidade a todos os meus vizinhos, desejo que todos 

reconheçam e aceitem a Deus, que não se entreguem à bebida, pois isso destrói e separa 

as pessoas. Eu respeito as escolhas de cada um, mas me recolho e me reservo com estas 

pessoas para não me entristecer, porque é muito difícil lidar com isso – minha cabeça 

não dá conta disso. 

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES 

Entrei para a Associação de Mulheres por causa da Iraci. Eu não me juntei a 

outros grupos, apenas a Associação de Mulheres daqui, porque os encontros eram aqui 

perto de minha casa e porque a Iraci é uma benção. Iraci sempre arrumava tudo, 

liderava tudo, mas nunca ficou falando isso. Ela sempre agiu de forma democrática e 

sempre deixou claro que todo mundo na Associação era igual, que todo mundo é igual. 

Mas a verdade, é que se não fosse ela muita coisa boa não teria acontecido por aqui. Foi 

ela quem organizou o grupo e era ela também quem arrumava retalhos para o 

artesanato, verba para os passeios que organizava e para as festas. Uma vez ela 

organizou a festa da primavera. Foi uma maravilha. A Associação de Mulheres ainda 

promove aulas de alongamento na capelinha. Eu fazia alongamento lá e era 

maravilhoso. Mas agora minha perna está ruim então eu parei. Na Associação de 
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Mulheres eu também fazia tricô. A gente se encontrava por lá e cada uma fazia uma 

coisa - era livre. Mas eu já não vou mais aos encontros ou ao alongamento, pois eles 

acontecem no dia em que eu preciso ir a ABBR para minha fisioterapia semanal. Eu 

parei com tudo depois que me machuquei. Hoje em dia eu me acho uma pessoa quase 

inválida, pois eu quero fazer as coisas, mas não posso – não posso varrer um terreiro, 

limpar uma casa ou estender uma roupa. Minha coluna dói muito. Adoraria relembrar de 

como se faz tricô, aprender a bordar e a fazer crochê, mas não tenho mais saúde para 

isso.  

No tempo em que a Iraci era também Presidente da Associação de Moradores ela 

organizava excursões ao cinema, para passeios e todo mês ela organizava café da manhã 

para os moradores. Além disso, ela distribuía cestas básicas aos mais necessitados. Era 

uma época muito feliz. Iraci já fez muita coisa por Vila Canoas.  

SE PUDESSE DIZER ALGO 

Se pudesse dizer algo para os turistas eu diria que eles podem vir visitar e ajudar. 

Eles vêm, olham, vão embora e depois ajudam lá na Rocinha, mas aqui não. 

DESEJOS 

Eu gostaria que melhorassem o transporte aqui para a região, gostaria que o 

comércio por aqui fosse mais variado, que tivesse opção de mercadinho mais em conta 

por aqui. Gostaria de aprender mais coisas, mas já estou velha para isso - quem pode 

aprender tem que aproveitar, porque quando a idade chega...acaba a energia. Eu gostaria 

de poder fazer minhas coisas, arrumar minha casa, varrer meu quintal, mas não posso 

porque sou fraca, então vou levando a minha vida até quando Deus quiser. Depois que 

quebrei meu braço então, fiquei mais receosa ainda de tentar fazer as coisas. Hoje 

dependo muito das minhas filhas e dos meus genros. 
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6.3.1 Nuvem de palavras: Dona Inês 

 
Figura 46: Nuvem de palavras criada a partir da análise do registro da entrevista dada por Dona Inês. 
Dentre as palavras que mais aparecem, estão as seguintes: Casa (12 vezes), Gente (10 vezes), Canoas (9 
vezes), Casas (8 vezes), Vila (8 vezes), Rio (7 vezes), Mãe (7 vezes). Estas palavras não se destacam por 
acaso e traduzem muito da vida da entrevistada. (Fonte: WORDCLOUDS.COM, 2018). 
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6.3.2 Dados de análises referentes à entrevista 

 

Tabela 8: Análises de conteúdo da entrevista de Dona Inês. 

 
Termos, expressões ou palavras 
que mais se destacaram a partir 
da aplicação da técnica da 
LEITURA FLUTUANTE (entre 
13 e 15, em ordem aleatória) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Cartas de ABC 

2. Deus 

3. Gávea Golfe 

4. Evangélica 

5. Chuva 

6. Filhas 

7. Dinheiro 

8. Iraci 

9. Velha 

10. Comunidade 

11. Visitar e ajudar 

12. Marido 

13. Rio Canoas 

14. Mãe 

15. Paraíba 

 
Palavras que mais se destacaram 
na NUVEM (6 a 10 palavras que 
aparecem com mais frequência) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Casa  12x 

2. Gente  10x 

3. Canoas    9x 

4. Casas    8x 

5. Vila    8x 

6. Rio    7x 

7. Mãe    7x 

  
Tabela 9: Análises de conteúdo da entrevista de Dona Inês. 

 

6.3.3 Reflexões a respeito da entrevista 

Dona Inês é uma mulher fisicamente muito frágil (por conta de acidente 

doméstico que sofreu há alguns anos – ela quebrou o braço), mas bem forte em 

essência, parte por conta das provações que viveu, parte por conta da criação rígida que 

recebeu. Criada em família muito austera, guiada por valores cristãos, ela ainda vive por 

eles e são eles que a ajudem a seguir em frente apesar das limitações financeiras e 

físicas. Ela transmite em suas falas a ansiedade por se recuperar logo, para poder 

retomar suas tarefas diárias. 
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A memória de Dona Inês é impressionante e, apesar de se dizer cansada 

fisicamente ela, logo após a entrevista, fez questão de seguir conosco até a casa de Dona 

Maria da Conceição (Dona Maria Marrom), que seria a próxima mulher a ser 

entrevistada. A casa de Dona Maria da Conceição não era perto de sua casa e Dona Inês 

seguiu rápido e bem humorada. Ela informou que aquilo não era incômodo algum e que 

ela queria ajudar. Ela pareceu muito feliz em ser ouvida, em notar que havia se tornado 

pessoa de interesse. 

A entrevista foi interrompida em certo momento por causa de ligações. Seu 

celular tocou insistentemente por alguns minuto, mas ela não quis atender. Informou 

que estava farta de receber ligações de empresas que lhe tentavam vender serviços. 

Dona Iraci (também conhecida como Dona Iracilda) estava presente durante toda 

a entrevista, mas não falou em momento algum. Sua presença foi necessária para dar 

credibilidade à entrevista e tranquilizar a entrevistada, que estava sozinha em casa e 

certamente não se sentiria à vontade para receber pessoas desconhecidas em sua 

residência. 
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6.4 Maria da Glória, 62 anos, residente em Vila Canoas há 40 anos 

 

 
Figura 47: Maria da Glória, na sala de sua casa. A foto foi tirada após a entrevista, depois de autorização 
expressa de Dona Maria. Imagem autoral. 

A LIBERDADE DO RIO 

Nasci em Ubatã, Bahia, em 6 de abril de 1952, em uma família religiosa e, como 

era a irmã caçula de cinco rapazes, tive uma criação bem austera. Aos 17 anos, eu recebi 

permissão de meus pais para visitar uma tia que estava morando aqui no Rio de Janeiro 

e vim. Adorei a cidade e a sensação de liberdade, então decidi ficar por aqui. Meus pais 

não gostaram muito da ideia, mas aceitaram, e minha tia me ajudou a arrumar um 

emprego – fui trabalhar numa loja de perfumes em Copacabana. Concluí o ensino médio 

e entrei para a faculdade. Cursei alguns períodos de psicologia, mas não cheguei a 

concluir, por opção. Não sentia e não sinto necessidade de concluir tal curso para me 

realizar. Sinto-me realizada.  

Ao deixar Ubatã, sonhava ser independente, livre e consegui. Com o passar dos 

anos, eu compreendi o porquê de meus pais serem tão rígidos em minha criação e o 

porquê de suas preocupações. Mas eles me criaram bem e eu, mesmo distante deles, não 

me desvirtuei. Casei-me há 40 anos, tenho três filhas, hoje já casadas, e posso, com 

felicidade, afirmar que tenho uma boa vida. Minha mãe morreu em 1994, 2 meses e 13 
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dias após o falecimento de meu primeiro irmão, orgulhosa de mim. Sou muito feliz e 

grata a Deus, por tudo, e também ao meu marido, que me deu a oportunidade de ser a 

mulher que eu sou hoje. Afinal, tenho uma família estruturada, estou envelhecendo com 

saúde, posso ajudar minha família e minhas filhas nunca deram trabalho. Desejo, hoje, 

que Deus me dê saúde para eu possa conhecer meu neto, que nasce em janeiro de 2019. 

Sinto realizada em termos pessoais. O que mais poderia querer? Crescer, casar, ter 

filhos, criá-los e vê-los desenvolvendo-se... isso é felicidade.  

Apesar de minha mãe ter abraçado a fé adventista quando eu tinha 12 anos, 

permaneci católica praticante. Conheço a bíblia, procuro praticar a caridade e, por conta 

da fé me aproximei de Iracilda. Ela, sempre muito articulada, um dia procurou-me com 

a ideia de fundar a Associação de Mulheres, de maneira formal, legal. Convidou-me a 

atuar como tesoureira e pediu-me que somasse forças com ela para legalizar a 

Associação, pois o processo era burocrático e trabalhoso. Abracei o sonho de Iracilda e, 

para nossa alegria, a PUC-Rio também, pois envolveu-se e dispôs-se a nos ajudar. 

Fundamos, formalmente, a Associação de Mulheres em 2001 e logo várias mulheres 

interessaram-se em somar forças à Associação. Já para a Associação de Moradores de 

Vila Canoas e Pedra Bonita eu entrei apenas em 2005, também a convite de Iracilda, 

que havia assumido mais esta presidência e desejava revitalizar tal Associação. 

Participação social é importante. Eu gostaria que mais pessoas percebessem isso e 

somassem esforços para o bem da comunidade. Iracilda precisa de ajuda, apoio. Ela 

corre muito atrás de oportunidades e benfeitorias para Vila Canoas e, de modo geral, 

não recebe muito apoio ou reconhecimento. 

Certa feita, entretanto, aconteceu algo muito especial. Iracilda e eu fomos 

condecoradas em uma festa do batalhão 23, por conta de esforços que realizamos com o 

propósito de revitalizar cabine de polícia local, que carecia de obras estruturais. A 

cabine apresentava infiltrações e carecia de vestiário, o que deixava a polícia 

comunitária local em situação precária. Iracilda explicou a situação para mim e eu 

levantei a verba necessária a realização da obra. Iracilda levou meu empenho ao 

conhecimento do coronel, que realizou esta linda homenagem. Foi uma feliz surpresa. 

Sabe, a relação da polícia comunitária com a comunidade de Vila Canoas é antiga. A 

polícia comunitária conhecia e auxiliava a todos. Assim, quando os recursos estaduais 

falhavam, nós, da região, nos cotizávamos e auxiliávamos. Iracilda, certa vez, também 

arrecadou dinheiro para a manutenção de viaturas que patrulhavam nossa região. Enfim, 
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nunca teve e nunca vai ter alguém com tanto interesse pela comunidade quanto ela, 

Iracilda.  

Recentemente, Iracilda perdeu a presidência da Associação de Moradores por 

poucos votos para chapa de oposição, e isso acabou interferindo na operação de vários 

de seus projetos sociais. A limpeza do rio, por exemplo, hoje é falha, está 

comprometida. Na época de Iracilda [referindo-se a época em que ela estava como 

presidente da Associação de Moradores do local] o rio era limpo o ano inteiro. Agora 

não é mais. Iracilda decidiu colocar, novamente, energia na Associação de Mulheres, 

que estava, há algum tempo, em segundo plano por conta do fato de que as demandas 

operacionais da Associação de Moradores estavam a consumi-la. Acho ótimo. Hoje, 

entretanto, eu estou afastada das Associações devido à situação de saúde do marido.  

DESARTICULAÇÕES 

Sinto, de fato, que a comunidade, hoje, está ficando desarticulada. Desde que a 

Iracilda deixou a presidência da Associação de Moradores, sinto que não temos mais a 

integração ou a proteção que tínhamos antes – inclusive do poder público. Eu sei que se 

eu precisar de auxílio dos vizinhos ou mesmo da polícia, eu poderei contar com o apoio 

deles – e eles sabem que poderão contar com o meu – mas isso é porque ainda conto 

com a integração da rede de proteção que foi criada por Iraci. Hoje, entretanto, já não é 

como antes. Então, muito embora Vila Canoas ainda seja uma comunidade, pois é 

pequena e muito bem cuidada – as pessoas cuidam das fachadas de suas casas – está se 

descaracterizando. Mas esse problema não é local. O Brasil vai mal, o Rio de Janeiro 

vai mal e isso acaba por se refletir aqui na região. Gostaria que nossos governantes 

“tomassem vergonha na cara” (sic). Eu conheço 56 países e posso dizer que moro no 

melhor país do mundo, mas “ele está mal cuidado” (sic).  

Lembro que quando chegamos aqui costumávamos deixar a porta destrancada e, 

de casa, escutávamos o som das águas do rio. As coisas mudaram muito por aqui. 

Quando a gente veio para cá a comunidade era lá embaixo. Ela veio subindo. As 

construções desordenadas acabaram alterando o rio de tal maneira que suas águas, hoje, 

já não são tão caudalosas. Essas construções são, às vezes, inseguras. Uma vez 

aconteceu um desastre por aqui - foi muito triste. Eu, na época, morava em Manaus com 

meu marido e quem estava morando aqui em casa era minha mãe. Nossa casa não sofreu 
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danos, mas eu soube por minha mãe que muita gente perdeu tudo, inclusive a vida. A 

questão é que as pessoas se viravam como podem, constroem suas casas onde dá – hoje 

tem que mora até em cima do rio.  

DO QUE PRECISAMOS  

As coisas mudaram muito por aqui, mas morar em Vila Canoas ainda é muito 

bom. Aqui ainda é uma área ainda preservada da violência do Rio de Janeiro. Os turistas 

adoram visitar o local – e Vila Canoas os recebem de braços abertos. Agora, Vila 

Canoas carece de investimentos e projetos sociais. A Iracilda, por muitos anos, 

organizou festas na comunidade e suas festas entraram para a história: as festas de dia 

das crianças, as festas juninas, as festas de dia das mães. Mas cada festa exigiu dela 

muito esforço, pois ela precisava levantar, isoladamente, cada centavo junto a contatos 

pessoais e profissionais que estabeleceu ao longo dos anos – e, às vezes, as pessoas 

prometiam ajudar com trabalho ou dinheiro e na hora não ajudavam, aí ela ficava numa 

situação difícil. Mas também tem gente que sempre somou, que sempre ajudou. Tinha, 

também, político que só vinha aqui em época de eleição, mas também tinha político que 

vinha aqui de bom grado durante o ano inteiro, para ajudar Iracilda.  

Seria interessante, também, se o governo fizesse um acordo com o Gávea Golf 

para liberar um terreno – uma quadra –para as crianças não ficarem batendo bola na rua. 

Além disso, acho que seria interessante que o Posto de Saúde aqui da pracinha tivesse 

mais médicos. Fora isso seria legal se um projeto social trouxesse professores 

voluntários para reforçar o aprendizado escolar das crianças e também se algum órgão –

governamental ou não – pensasse em modos de auxiliar os idosos aqui de Vila Canoas, 

afinal a gente sabe que o terreno da comunidade é acidentado o que torna o ir e vir pela 

área difícil para idosos. Existem outras demandas aqui para a região, mas essas, para 

mim, são as mais imediatas - eu penso muito nas crianças e nos idosos. Precisamos 

olhar especialmente para as crianças, senão, não teremos futuro. Projetos dedicados aos 

jovens e às crianças são, sobretudo, necessários atualmente porque, hoje, os jovens 

recebem estímulos negativos de certos programas de televisão e como, às vezes, lhes 

faltam exemplos positivos em casa, eles acabam reproduzindo na rua o que de sofrível 

aprendem nos programas de televisão. Por aqui eu vejo jovens à toa pela rua, vejo 

crianças que deveriam estar na escola, mas não estão e vejo mães e pais sem tempo para 
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conversar com seus filhos sobre valores, sobre saúde e sobre segurança – certas 

conversas são difíceis, mas são importantes, afinal, do mesmo jeito que se pode 

engravidar, pode-se pegar uma doença. 

 

6.4.1 Nuvem de palavras: Dona Maria da Glória 

 
Figura 48: Nuvem de palavras criada a partir da análise do registro da entrevista dada por Maria da 
Glória. Dentre as palavras que mais aparecem, estão as seguintes: Iracilda (15 vezes), Associação (10 
vezes), Rio (9 vezes), Comunidade (8 vezes), Vila (8 vezes), Canoas (8 vezes), Crianças (7 vezes). Estas 
palavras não se destacam por acaso e traduzem muito da vida da entrevistada. Fonte: 
WORDCLOUDS.COM, 2018. 
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6.4.2 Dados de análises referentes à entrevista 

 

Tabela 10: Análises de conteúdo da entrevista de Maria da Glória. 

 
Termos, expressões ou palavras 
que mais se destacaram a partir 
da aplicação da técnica da 
LEITURA FLUTUANTE (entre 
13 e 15, em ordem aleatória) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Associação de moradores 

2. Comunidade 

3. Ubatã, Bahia 

4. Filhas 

5. Mãe 

6. Iracilda 

7. Batalhão 23 

8. Crianças 

9. Associação de mulheres 

10. Marido 

11. As coisas mudaram 

12. Gávea Golf 

13. Gado 

14. Desastre 

 
Palavras que mais se destacaram 
na NUVEM (6 a 10 palavras que 
aparecem com mais frequência) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Iracilda  15x 

2. Associação  10x 

3. Rio    9x 

4. Comunidade    8x 

5. Vila    8x 

6. Canoas    8x 

7. Crianças    7x 

  

 

6.4.3 Reflexões a respeito da entrevista 

Maria da Glória cresceu em família baiana austera de classe média e recebeu 

educação refinada. Esta educação se traduz em seu comportamento: muito discreto, 

calmo e reservado. Ela é uma mulher jovem e feliz. Sua família é sua base e amizade 

para ela é algo muito valioso – ela aprecia muito Dona Iracilda e a considera uma 

amiga. Ela, concedeu a entrevista de bom grado, com certeza porque Dona Iracilda 

pediu. 

Dona Iracilda estava presente. As duas amigas já se conhecem há muito tempo e 

já partilharam muitos desafios e felicidades. Em vários momentos da entrevista as duas 

conversaram, rememorando detalhes a respeito de lembranças de eventos que 
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partilharam. Maria da Glória é elegante em suas maneiras e evita inclusive interromper 

as pessoas em suas falas. Mesmo ali, em sua casa, durante entrevista que às vezes se 

tornava conversa, sendo ela a pessoa de interesse a ser ouvida, evitava interromper as 

pessoas e por vezes levantou a mão pedindo a palavra. 

O celular de Dona Iracilda tocou durante a entrevista e ela precisou atendê-lo. 

Notou-se que não era por desrespeito, mas porque ela estava conciliando demandas 

diversas – precisava resolver coisas de trabalho, mas queria viabilizar a realização 

daquela entrevista (sem sua presença não sei se Maria da Glória teria se disponibilizado 

a dar a entrevista de forma tão pródiga). Maria da Glória parou de falar e, com 

gentileza, lembrou a amiga que estava a conceder uma entrevista – ela aguardou 

pacientemente que Dona Iracilda terminasse a ligação.  

Em seu discurso percebeu-se que Vila Canoas, quando Dona Iracilda estava na 

presidência da Associação de Moradores, era comunidade; agora, que Dona Iracilda não 

mais atua como presidente da Associação de Moradores, é favela. Dona Maria da Glória 

respeita e admira demais Dona Iracilda, a quem – como já dito – tem como amiga e com 

que trava uma relação de poder horizontal, diferente do que foi percebido em outras 

entrevistas (onde se notou relação de verticalidade, com o poder localizado na figura de 

Dona Iracilda). O reconhecimento da horizontalidade na relação parece ser mútuo e 

Dona Iracilda verbalizou algumas vezes sua gratidão à Maria da Glória pelo auxílio 

financeiro que proveu à Associação de Mulheres e à Associação de Moradores, quando 

sob liderança de Dona Iracilda [Questiono-me: até que ponto esta relação de 

horizontalidade é legitimada pelo capital?]. Ficou implícito em seu discurso que ela 

espera que Dona Iracilda volte à presidência da Associação de Moradores algum dia, 

pois, assim, Vila Canoas voltará a ser uma comunidade.  

Maria da Glória havia se preparado para dar a entrevista. Ela é uma mulher de 

personalidade forte e coragem, mas ao mesmo tempo ela é muito simples e tranquila. A 

entrevistada estava vestida de maneira simples e transmitia muita altivez em sua postura 

corporal.  

A entrevista foi concedida na sala da casa de Maria da Glória, que é grande. 

Além de Dona Iracilda, estavam presentes na sala seu cachorrinho (pequenino e muito 

calmo – destaca-se: ele não latiu em momento algum) e seu marido. Em alguns 
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momentos, ao ouvir certas considerações, o marido, que estava em outro ambiente da 

mesma sala, mexia-se como que querendo falar algo, mas acabou por não comentar 

nada.  

Ela, em alguns momentos, ficou emocionada ao falar da família, especialmente 

da mãe, de sua vinda para o Rio de Janeiro. Maria dá muito valor à família e parece 

muito feliz com tudo o que conquistou.  

A entrevista terminou e eu fiquei com a sensação de que ela tinha muito mais 

coisa a dizer, mais histórias para contar. Mas, tive, também, a certeza de que ela não 

partilharia mais nada com alguém que conhecia há tão pouco tempo, dada sua 

personalidade reservada. 

6.5 Dona Geralda, 80 anos, residente em Vila Canoas há 54 anos 

 

 
Figura 49: Dona Geralda, na Capela São José de Anchieta (na Estrada da Canoa), usando traje episcopal 
de ministra da eucaristia. A foto foi tirada após a entrevista, depois de autorização expressa de Dona 
Geralda. Destaque para o semblante de Dona Geralda que traduz tranquilidade e felicidade. Dona Geralda 
mencionou durante a entrevista que aquele havia sido um dos dias mais felizes de sua vida, pois ela havia 
atuado – a convite do Padre Marcus – como ministra da eucaristia. Imagem autoral. 
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DE RITÁPOLIS PARA VILA CANOAS 

Nasci e cresci em Ritápolis, perto de São João Del Rei, Minas Gerais, em 14 de 

março de 1938. Morava longe da escola com a minha família – a escola mais perto 

ficava a uns seis quilômetros da nossa casa e por isso eu não tinha condições de ir. 

Então, aos 14 anos eu parei de estudar. Meu pai não queria que eu deixasse de estudar e 

arrumou uma professora para me dar aulas em casa – aprendi a ler em livro manuscrito 

[quando perguntada a respeito de que livro seria este, ela afirmou que era um livro todo 

escrito em letra cursiva – acredito que seja um livro de caligrafia daqueles tradicionais]. 

A minha professora, depois de um tempo, adoeceu e afastou-se. Fiquei sem aulas por 

um tempo, até que a prefeitura inaugurou uma escola perto de minha casa. Eu fui para a 

escola, mas o diretor achou que eu já tinha muito conhecimento e que não valia a pena 

estudar lá, pois não teria nada a aprender por lá. Na época tinha conhecimentos 

equivalentes aos da terceira série do primeiro grau. Ele disse que eu, aparentemente, 

sabia mais do que a professora e que eu deveria ir para outra escola, aprender mais um 

pouco e depois voltar para substituir a professora deles. Eu acabei perdendo o interesse 

pelos estudos e não fui para outra escola. Continuei a morar com meus pais e a ajudar 

nos serviços da casa até casar. Depois de casada, continuei a trabalhar em casa. Nunca 

trabalhei fora de casa, nunca tive carteira assinada. Ainda hoje faço os serviços 

domésticos de minha casa, mas, claro, já não tenho mais a força ou a saúde de antes.  

Após alguns anos de casada, meu marido veio para o Rio trabalhar. Ele ficou por 

aqui três anos até que conseguiu trazer a mim e a nosso filho. Primeiro fomos morar na 

Estrada do Joá – moramos lá por 3 anos. Até que um conhecido de meu marido decidiu 

vender seu barraquinho aqui e voltar para o nordeste com a família. Quando eu vi o 

barraquinho tomei um susto. Era parte terra e parte capim – era muito simples. Bem, 

mesmo assim a gente fechou a compra. Nos anos seguintes fomos descontruindo o 

barraquinho e construindo a casa – essa casa aqui. Foram muitos anos de trabalho. Isso 

já faz tempo, faz 53anos – em setembro de 2018 faz 54 anos. Já aqui em Vila Canoas 

pensei em retomar os estudos, mas com os filhos era difícil.  
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NO INÍCIO 

Aqui em Vila Canoas, no início, não tinha água encanada, não tinha luz, não 

tinha calçamento – quando chovia a terra do chão virava lama e a gente escorregava 

mais do que quiabo. No início também não tínhamos gás encanado, água ou banheiro. 

Eu usava fogão a lenha, a gente tomava banho no rio e lavava a roupa na cachoeira. Eu 

tinha poucos vizinhos. Do lado da casa de Iraci só tinha uma casa. Tinha um vizinho 

aqui e outro ali – dava para contar nos dedos as casas. Muita gente já passou por aqui. 

Alguns morreram, outros mudaram, os filhos de alguns ficaram. E, devagar, Vila 

Canoas cresceu. O Rio Canoas, que era limpo, foi ficando sujo porque a comunidade 

cresceu e muita gente começou a jogar o lixo e o esgoto nele. Então, o rio que era útil 

para lavar roupa e tomar banho, deixou de ser. A água passou a feder. Mas, felizmente, 

nessa época veio a CEDAE e organizou o esgoto da comunidade – o esgoto da 

comunidade, desde então, não vai mais para o Rio Canoas. Aliás, hoje a gente tem um 

saneamento básico muito bom – a CEDAE ajudou e, ainda hoje, ajuda muito a gente. Só 

que, apesar dos esforços da CEDAE, as águas do rio continuaram malcheirosas, pois as 

pessoas continuaram a jogar lixo nele. Foi graças ao projeto ‘Guardiões do Rio’ que isso 

mudou e, finalmente, o rio voltou a ficar limpo [este projeto municipal propõe emprego 

a moradores da própria comunidade para que eles façam o trabalho de limpeza do lixo 

superficial de rios e canais e também para que ajudem na educação ambiental da 

população]. O projeto parou por um tempo, e as água do rio voltaram a feder. Mas aí em 

2018 o projeto voltou e agora as águas do Rio Canoas estão limpas novamente. 

ESTE LUGAR JÁ FAZ PARTE DA MINHA VIDA 

Muita coisa mudou desde que eu cheguei, em todos os aspectos. Mas aqui a 

gente ainda tem sossego. Isso aqui é muito sossegado. Eu diria que Vila Canoas poderia 

servir de exemplo para outras comunidades. Mas aqui ainda tem espaço para muitas 

coisas – a gente ainda precisa de muitas melhorias por aqui. Por exemplo, quando 

alguém precisa de socorro por aqui é complicado – o socorro precisa vencer estas 

escadas para conseguir resgatar a pessoa. Além disso, o nosso Posto de Saúde é bom, 

mas não tem muitas condições. Eu diria que o poder público se esqueceu da nossa 

comunidade. Gostaria que eles voltassem a olhar para a gente, que eles lembrassem que 

a gente existe, que trouxessem benefícios para cá. O governo poderia investir nos 
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projetos que a Associação de Mulheres deseja promover, pois estes projetos fazem a 

diferença. Tudo que Vila Canoas conquistou até hoje foi à custa de muito esforço. Hoje 

já não tenho mais saúde para correr atrás das coisas que a comunidade precisa. Os 

jovens precisam fazer isso agora.  

Por aqui já vivi muitas coisas boas e ruins. Já participei de festas maravilhosas e 

batalhei junto a light para que a comunidade pudesse ser iluminada. Muita gente não 

sabia ler nem escrever por aqui, então eu que sabia fiquei como primeira secretária da 

comissão da luz junto a light. Foi difícil, pois estava com filho pequeno. As reuniões 

aconteciam no edifício São Borja, que ficava no final da Rio Branco. Uma vez choveu 

tanto que eu não consegui buscar meu filho na casa de meu irmão depois de uma das 

reuniões. Mas depois ficou tudo bem. Agora, em 1966 Vila Canoas ficou debaixo 

d’água. Muita gente morreu, muita gente perdeu tudo. Minha família e eu ficamos sem 

teto. Na época meu marido trabalhava num condomínio aqui perto e a síndica do 

condomínio disse a ele que levasse a família para lá. Ficamos abrigados no condomínio 

por uma semana, até a água baixar. Foi triste [Na enchente de 85 também morreu muita 

gente, completou Dona Iracilda]. 

Enfim, estou aqui há muito tempo. Este lugar já faz parte da minha vida e da 

vida de minha família - meus filhos cresceram aqui, meus pais vinham muito a Vila 

Canoas quando eram vivos. Eu sou de Minas e minha família é originalmente de lá, mas 

hoje só tenho um irmão por lá – os outros morreram. Minha família agora está aqui. Foi 

aqui em Vila Canoas que me tornei ministra da eucaristia e foi aqui que criei meus dois 

filhos. Mas também foi aqui que nasceu e morreu meu filho do meio. Ele nasceu em 22 

de julho de 1968 e morreu em 29 de agosto de 1969. Não tinha vacina para sarampo na 

época – ele morreu de sarampo. “Levei ele” (sic) ao Miguel Couto e depois ao Lourenço 

Jorge, que não era este que conhecemos hoje. “Levei ele” também no hospital Eduardo 

Rabelo que ficava na Camerino e foi lá que ele morreu. Sabe, eu venci muitas batalhas 

difíceis, me acho uma guerreira e Deus não me deixa desanimar nunca.  

Também tive momentos muito felizes aqui em Vila Canoas, como disse: a 

inauguração das igrejas – hoje temos duas aqui na comunidade – foi muito importante 

para nós aqui de Vila Canoas. Outro momento muito feliz, para Vila Canoas e para 

mim, foi a festa da primavera onde todo mundo se enfeitou e eu dancei e cantei com 

algumas amigas [Nessa hora Dona Iracilda mencionou: “Vocês fizeram as próprias 
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roupas, ensaiaram uma coreografia e decoraram e cantaram ‘Como é grande o meu 

amor por você’, do Roberto Carlos, lembra? Foi a coisa mais linda do mundo]. A gente 

se sentiu tão bem, disse Dona Geralda à Dona Iracilda. Ainda tenho a lembrança que 

Iraci deu para cada um que compareceu a festa. Estou aqui há muito tempo, então 

também tenho muitas lembranças boas daqui. Lembrei agora das festas de Natal que o 

Padre Marcão fazia - eram ótimas. Dom Orani veio à Vila Canoas recentemente, mas eu 

estava doente e não pude comparecer – com certeza teria sido outro momento 

memorável para mim. Quando penso nessas coisas sinto saudades do que passou. Mas 

sei que muitas coisas ainda virão! Estou viva e enquanto estiver viva, ainda tem coisas 

boas por vir! 

A ASSOCIAÇÃO DE MULHERES E A IGREJA  

Eu entrei para a Associação de Mulheres em 2003, mas ela só foi legalizada, de 

fato, em 2005. Eu queria interagir com outras mulheres e ajudar a comunidade a 

melhorar. De lá para cá eu coordenei uma horta comunitária em cima de uma laje – 

plantava cenouras – fiz xarope, sabonete. Eu sempre gostei de participar de eventos 

comunitários – hoje ainda participo do grupo do terço, frequento a igreja e participo do 

grupo dos idosos. É bom porque a gente acaba aprendendo coisas que a gente nem 

pensava que pudessem existir. Por exemplo, há alguns anos atrás meu filho Carlinhos 

me fez uma pergunta que eu não soube responder. Ele queria saber por que motivo o 

padre, ao oferecer a eucaristia aos seus devotos na missa, quebrava um pedacinho 

pequenino da hóstia e colocava dentro do cálice. Sou ministra da eucaristia, mas não 

sabia responder. Acabei não perguntando a ninguém e a dúvida permaneceu. Mas aí, 

recentemente, ao assistir uma palestra do Padre Marcus, em Corpus Christi, eu descobri 

a resposta para a pergunta que meu filho havia feito há anos atrás. Finalmente pude 

responder ao meu filho. A questão é que antes este procedimento era parte do rito da 

eucaristia. O tempo passou e esta prática deixou de ser obrigatória, mas alguns padres 

ainda seguem o rito tradicional, por questão de simbologia. Fiquei feliz de poder 

explicar a ele. Aprendo muitas coisas também com o padre. Gosto muito de aprender.  

Como ministra da eucaristia eu ajudo o padre na hora da comunhão (para que 

corra tudo bem na hora da comunhão). Eu também posso levar a comunhão às pessoas 

doentes nas casas - uso roupa branca para isso. Às vezes eu acordo desanimada, mas 
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quando lembro que tenho este trabalho para fazer eu me animo. Vou devagarzinho 

subindo ou descendo as escadas da comunidade com uma garrafinha d’água nas mãos. É 

um trabalho muito importante. Eu sou formada pela Diocese para fazer este trabalho. 

Tenho até carteirinha, que eu guardo lá na paróquia. Gosto demais deste trabalho que 

realizo [Nessa hora Iracilda acrescentou “ela reza na casa das pessoas e também 

coordena grupo do terço que faz oração pelas pessoas doentes”]. Depois que fiz a última 

cirurgia do coração fui enfraquecendo, mas na medida do possível eu me esforço para 

continuar a participar das coisas da comunidade, pois isso me faz muito bem. Eu sou a 

responsável pelo grupo do terço aqui na igrejinha eu sei que faço a diferença. O grupo é 

grande, e às vezes pessoas que não estão no grupo aparecem. Não é sempre que todas as 

mulheres vêm, mas sempre temos ao menos 10 mulheres presentes.  

Eu não lembro há quanto tempo participo da Associação de Mulheres, mas já faz 

algum tempo [ela então olhou para Iracilda como se perguntasse há quanto tempo 

integra a Associação e Iracilda imediatamente respondeu “15 anos”]. Antes da 

Associação de Mulheres não tinha movimento feminino por aqui. Esse movimente atua 

em prol da melhoria de vida das mulheres de Vila Canoas e já trouxe muita coisa boa 

para as mulheres daqui – as mulheres daqui puderam realizar gratuitamente o exame 

para prevenção do câncer de mama, realizaram aulas de artesanato e de informática da 

professora Regina, participaram de grupos de estudos femininos. Eu participei do 

primeiro encontro das mulheres, na praça – a gente cortou retalhinhos e montou uma 

colcha [nessa hora Iracilda comentou “o grupo era formado por nós duas – Dona 

Geralda e Dona Iracilda – Dona Dulce, Dona Tereza, Dona Gilda e Dona Rosália”].  

PEDIDOS, DESEJOS E SUGESTÕES 

Já vivi tantas coisas por aqui. Hoje o que eu desejo é ver minha família com 

saúde, ver todo mundo bem, trabalhando – e todos trabalham, graças a Deus! Desejo 

que Deus dê saúde ao meu marido, aos meus filhos, netos e bisnetos e também a Penha 

e a Iracilda, pessoas que considero parte da família [quando operei eu pude contar com 

Iracilda, que se revezou no hospital com meus filhos para que eu nunca ficasse sozinha], 

e a meus vizinhos. Peço a Deus que todos fiquem bem e que a Associação de Mulheres 

continue a desenvolver seus projetos e que prospere. Eu rezo por Vila Canoas, para que 

a paz reine por aqui, mas as pessoas precisam contribuir para manter a calma aqui na 
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comunidade. É um trabalho constante. Precisamos permanecer unidos e continuar 

vigilantes para que Vila Canoas continue a ser uma comunidade.  

Aos que desejam morar em Vila Canoas eu diria ‘venham!’ Vila Canoas é uma 

comunidade – limpa e a gente pode sentar em cadeiras na rua e conversar. Mas, saibam 

que para se viver aqui a pessoa tem que falar com as outras, precisa ter humildade, tem 

que passar pelos vizinhos e falar. Aqui não tem fofoca e isso é muito bom. Eu vivo aqui 

e hoje saio muito pouco de casa – só vou mesmo à igreja e ao médico – mas falo com 

todo mundo. Já aos turistas eu não sei o que dizer, não sei mesmo. Eles passam por 

aqui, mas não falam com a gente. Uma vez tiraram foto minha dentro de casa sem 

autorização! Colocaram a câmera dentro da minha janela e me fotografaram. Quando 

eles passam eu fecho as janelas porque eles passam rápido, mas são muito 

desrespeitosos. 
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6.5.1 Nuvem de palavras: Dona Geralda 

 

 
Figura 50: Nuvem de palavras criada a partir da análise do registro da entrevista dada por Dona Geralda. 
Dentre as palavras que mais aparecem, estão as seguintes: Gente (20 vezes), Canoas (20 vezes), Vila (17 
vezes), Casa (14 vezes), Comunidade (13 vezes), Mulheres (12 vezes), Rio (11 vezes), Família (9 vezes) e 
Filho (7 vezes). Estas palavras não se destacam por acaso e traduzem muito da vida da entrevistada. 
Fonte: WORDCLOUDS.COM, 2018. 
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6.5.2Análises referentes à entrevista 

 

Tabela 11: Análises de conteúdo da entrevista de Dona Geralda. 

 
Termos, expressões ou palavras 
que mais se destacaram a partir da 
aplicação da técnica da LEITURA 
FLUTUANTE (entre 13 e 15, em 
ordem aleatória) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sarampo 

2. Comunidade 

3. Associação de mulheres 

4. Comissão da luz 

5. CEDAE 

6. Ministrada da eucaristia 

7. 1966 

8. Livro manuscrito 

9. Iraci 

10. Posto de saúde 

11. Festa da primavera 

12. Ritápolis, Minas Gerais 

13. Foto 

14. Família 

15. Marido 

 
Palavras que mais se destacaram 
na NUVEM (6 a 10 palavras que 
aparecem com mais frequência) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Canoas  20x 

2. Gente  20x 

3. Vila  17x 

4. Casa  14x 

5. Comunidade  13x 

6. Mulheres  12x 

7. Rio  11x 

8. Família   9x 

9. Filho   7x 

  

 

6.5.3 Reflexões a respeito da entrevista 

Dona Geralda é uma mulher muito religiosa e calma. Hoje, nota-se que seu 

propósito de vida é auxiliar os outros através da religião. Ela leva este trabalho a sério e 

isso lhe dá forças para seguir em frente. Ela também é muito apegada a família e aos 

amigos que possui (e que moram em Vila Canoas). Ela tem orgulho de morar em Vila 

Canoas, que enxerga como comunidade, por conta das relações pessoalizadas, da vida 

pacata e do respeito que uns tem pelos outros. Mas nota-se em seu discurso receio de 

que novos ventos acabem alterando esta paz que a tanto reina por lá. 
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A entrevista ocorreu na casa de Dona Geralda. Por conta de complicações da 

idade, Dona Geralda não consegue mais subir para o segundo andar de sua casa – sendo 

assim não consegue acessar seu antigo quarto. Ela, hoje, dorme na sala com o marido, 

onde colocou duas camas. Ela não se incomodou em conceder a entrevista sentada à 

cama. Ao contrário, todos ali presentes foram bem-vindos a sentarem nas camas. A sala 

que vira quarto é também local de confraternização e não há incômodo ou vergonha. O 

local estava impecavelmente arrumado para receber e Dona Geralda também, o que 

denotava atenção e cuidado dela e da família. 

Dona Iracilda esteve presente durante toda a entrevista. Sua presença foi 

importante, pois sua liderança é legitimada ali. O filho de Dona Geralda também se fez 

presente durante momentos, acredito que parte por zelo, parte por curiosidade. Dona 

Geralda ficou muito feliz em conceder aquela entrevista, em ser ouvida. Ela narrou com 

tanto prazer suas histórias que a entrevista virou, em alguns momentos, uma conversa 

entre amigas (Dona Iracilda e Dona Geralda em muitos momentos começaram a 

conversar e ponderar sobre datas e eventos). 

Dona Geralda, durante a entrevista, se refere à Vila Canoas do passado como 

comunidade e à Vila Canoas do presente como favela. Este detalhe é muito 

emblemático e traduz uma série de questões. Vila Canoas do passado ela segura e limpa, 

era organizada e tranquila. Vila Canoas do presente é desorganizada. A Vila Canoas do 

passado é a Vila Canoas do tempo em que Dona Iracilda estava como presidente da 

Associação de Moradores. Dona Geralda assim, em seu discurso, de forma sutil, 

legitima a liderança de Dona Iracilda. 

Dona Geralda é uma mulher muito humilde e não reconhece muitas vezes o 

valor ou a importância do trabalho que já realizou e das boas coisas que fez por Vila 

Canoas. Durante a entrevista, em muitos momentos ela parecia reconhecer mais o 

trabalho que Dona Iracilda havia realizado do que seu próprio trabalho. Ela revelou-se 

muito católica e muito emocionada ao falar da igreja e do trabalho que desenvolve hoje 

como ministra da eucaristia.  

Por fim, destaco: sua memória é impressionante. Ela não só narra certos eventos 

em detalhes, mas aponta com precisão o ano, as pessoas envolvidas e as circunstâncias 

que circundaram cada evento. 
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6.6 Dona Joana, 63 anos, residente em Vila Canoas há 40 anos 

 
Figura 51: Dona Joana Bezerra Lima. Foto de arquivo pessoal. 

 

DO CEARÁ PARA VILA CANOAS 

Nasci em seis de fevereiro de 1955, em Guaraciaba do Norte, Ceará, mas vim 

para cá aos dois anos, com uma irmã (éramos três, mas um deles morreu antes de 

deixarmos o Ceará), então hoje me considero mais carioca do que cearense. Meus pais, 

quando chegaram ao Rio, tiveram problemas diversos, inclusive de saúde e acabaram se 

separando. Sem condições de me criarem me entregaram à irmã de minha mãe, que 

estava muito bem casada. Ela e seu marido eram humildes, mas eram bem casados e 

estavam em melhores condições financeiras – eles me criaram como se filha deles fosse. 

Hoje, inclusive, eu posso dizer, com orgulho, que quem cuida deles sou eu. Sou muito 

grata a eles por tudo. Quanto a meus pais biológicos, eles seguiram com suas vidas e 

tiveram outros filhos – minha mãe permaneceu no Rio e meu pai mudou-se para o 

Maranhão. Os dois tiveram, cada um, mais cinco filhos. Com os meus irmãos por parte 

de mãe eu sempre tive muito contato, já com os irmãos por parte de pai eu nunca tive, 

mas, recentemente, eles me encontraram e hoje estamos conectados pelo WhatsApp. 

Meu pai biológico morreu recentemente e minha mãe biológica mora em Nova Iguaçu, 

sob os cuidados de meus irmãos. 
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DE GUARACIABA DO NORTE, CEARÁ, AO RIO DE JANEIRO 

Casei muito nova, com 16 anos, e tive uma filha, mas aos 18 me desquitei e 

voltei para a casa dos meus pais que nesta época estavam morando em Nova Iguaçu 

(parte de minha família ainda mora lá). Fiz curso de corte e costura, moda, 

contabilidade, inglês, datilografia, ciências contábeis, fotografia – foi uma época muito 

legal. Quando comecei a procurar emprego, logo apareceu uma oportunidade legal – 

trabalhar com comércio varejista de eletroeletrônicos. Abracei aquele trabalho, aprendi 

muito, fui promovida e cheguei a gerente de loja. Voltei a casar anos depois, já mais 

madura. Meu segundo casamento, sim, prosperou: estamos juntos há 39 anos, tivemos 

dois filhos juntos (um rapaz e uma moça), levantamos um prédio, sobre o rio, mas com 

fundação sólida, abrimos uma vendinha que depois transformamos em bar e até hoje 

batalhamos juntos para prover nosso sustento e o sustento de meus pais de criação. Com 

o tempo o nosso padrão de vida caiu muito e hoje a gente vive como pobres, mas vive – 

é que o dinheiro que entra cobre só as despesas básicas. A gente hoje vive do aluguel de 

uma unidade do edifício e do barzinho, mas o movimento por lá está cada vez mais 

fraco por causa da concorrência pela região. Eu e meu marido ultimamente temos 

pensado em estratégias que poderíamos adotar para chamar a atenção das pessoas para o 

nosso barzinho, sabe?! Nas outras unidades de prédio estão morando meus pais de 

criação, dois de meus filhos (a menina mais velha e o rapaz) e logo virá uma neta que eu 

criei com meu marido por 21 anos. Ela cresceu e deixou Vila Canoas para fazer 

faculdade, mas acabou engravidando e abandonando a faculdade. Meu marido tinha 

grandes expectativas, grandes planos para ela e ficou um pouco triste com o fato de ela 

largar a faculdade, mas estamos muito felizes pela chegada desta criança na família, 

Maya. Minha neta hoje mora na Rocinha, com a família do marido, a quem se uniu em 

cartório, mas eu estou organizando as coisas aqui para que ela possa voltar. Em breve eu 

pretendo dar entrada na aposentadoria do INSS e este dinheiro virá a calhar para que a 

gente possa pagar certas contas que acumularam, mas estou com receio de não ter 

direito tão cedo a este benefício, pois eu andei me descuidando com alguns dos 

pagamentos do INSS.  
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A ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DE VILA CANOAS E PEDRA BONITA 

Eu sempre gostei muito de dar opiniões e de organizar festas e acho que foi por 

isso que Iracilda, ao montar a Associação de Mulheres, convidou-me a integrar. Eu 

organizava a festa junina aqui de Vila Canoas há tempos quando a Iracilda me chamou a 

participar. Na Associação eu nunca ocupei cargo de responsabilidade, mas sempre 

ajudei, participei, integrei. Lá no meu bar a gente tinha um som muito potente e eu, vira 

e mexe, emprestava o som para a Iracilda – entre outras coisas para as festas de Dia das 

Crianças, de Dia dos Pais, de Dias das Mães, de Páscoa, de Natal. O barulho das festas, 

às vezes, gerava problemas com o pessoal da área do entorno, com os moradores das 

casas bacanas aqui da região, e isso era chato, mas a gente passava por cima de tudo, 

pois estas festas deixavam as crianças e os adolescentes aqui de Vila Canoas muito 

felizes. Ainda hoje as pessoas – adultos que aqui moram e cresceram aqui – comentam 

sobre as festas que eu ajudava a Iracilda a organizar.  

A BOA SORTE 

Eu gosto muito de morar aqui em Vila Canoas e desejo que esta comunidade 

perdure. Nós aqui temos a sorte de possuir uma Associação de Moradores e uma 

Associação de Mulheres atuante, temos também a sorte de ter duas paróquias – a Capela 

São José de Anchieta e a Nossa Senhora das Graças – e um posto de saúde. Eu não 

acompanhei de perto o processo, mas sei que foi a família Urani quem trabalhou para 

trazer o posto de saúde para cá. Eles fizeram muito por Vila Canoas.  

Os diversos cursos que a Associação de Mulheres e a igreja promovem, hoje, 

aqui na região – artesanato, costura, terço, pilates – ajudam a integrar, mas sinto falta de 

programas destinados às crianças, que acabam indo à praia em busca de lazer. Então, se 

eu pudesse desejar algo, desejaria que a Associação de Moradores, a Associação de 

Mulheres e a igreja daqui prosperassem e encontrassem maneiras criativas de ajudar 

Vila Canoas a ser mais unida, organizada, alegre, próspera e feliz. Hoje as pessoas estão 

mais preocupadas e dispersas. Falta tranquilidade na vida das pessoas e estimular estas 

pessoas a unirem-se em prol do bem comum não é tarefa fácil, mas é possível. Eu 

mesma tenho andado afastada, pois estou ajudando a tomar conta da minha netinha 

[referindo-se a bisneta Maya]. Essa criança está sendo uma grande alegria. Como 

católica também estou muito feliz com a chegada da Nossa Senhora à nossa capela. O 
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padre Marcus é um padre maravilhoso e tem feito muito por Vila Canoas – ele está aqui 

há pouco tempo e mostrou-se muito bom. Sabe, a igreja aqui sempre foi muito atuante. 

O Padre Djalma, pároco anterior, também fez muito pela comunidade.  

A DEPRESSÃO 

Eu e meu marido chegamos à Vila Canoas há 40 anos – eu com 24 e ele com 28 

anos. Juntamos nossos fundos de garantia e levantamos outros andares na casinha que 

havíamos comprado. Os moradores das casas que ficavam do outro lado, moradores das 

casas nobres, pegaram no nosso pé, mas conseguimos erguer nosso pequeno prédio e o 

registramos na prefeitura – isso em 1985. Como nosso prédio fica dentro da favela nós 

pagamos aluguel social, ou pagávamos. Até 2009 pagávamos R$500,00 de IPTU, mas 

um dia a prefeitura chegou e mudou o nome de nossa rua de Santa Catarina para 

Coronel Ribeiro Gomes. Aqui em Vila Canoas, todas as ruas têm nomes de estados da 

federação e do dia para a noite nossa rua passou a destoar. A gente só percebeu o que 

isso significava alguns meses depois, quando o IPTU de 2010 chegou – o valor do IPTU 

referente ao novo endereço era de R$6.900,00. Ficamos desesperados. Não tínhamos 

dinheiro para realizar o pagamento e logo recebemos uma liminar da prefeitura 

informando que nosso prédio iria à leilão. Procuramos quem pudesse ajudar, mas não 

conseguimos orientação de advogado algum. Fomos à prefeitura e parcelamos a dívida 

que de lá para cá cresceu assustadoramente. Precisamos vender algumas unidades do 

nosso prédio para pagar partes da dívida e as pessoas que moram aqui no prédio nos 

ajudaram a pagar partes da dívida de forma voluntária. Mas o problema ainda se arrasta.  

Há alguns anos eu fui à prefeitura com o mapa da área para provar que meu 

prédio fica dentro da favela, na beira do rio. Eles abriram processo, mas nada se 

resolveu. Disseram que o problema começou por conta de queixa de terceiros – eu 

acredito que sejam dos vizinhos do outro lado, que podem ter ficado incomodados em 

certa época com o movimento do meu bar. Minha divida, hoje, está em R$190.000,00. 

Eu realizo o pagamento mínimo da dívida mensalmente e este problema parece que não 

vai se esgotar tão cedo. Tenho muito medo de perder minha casa, meu bar, de não ter 

para onde ir com minha família. Tinha uma vontade imensa de encontrar com algum 

político que entendesse dessas leis e decretos municipais e pudesse me ouvir e me 

orientar.  



177 
 

A NATUREZA ME INSPIRA E ME AJUDA A VIVER 

Sabe, morar em vila canoas é maravilhoso. Todos aqui são amigos, afinal eu 

estou aqui há muitos anos. São estes amigos que têm me ajudado a pagar o IPTU, mas a 

dívida que se acumulou está me tirando o sono. A família Urani também me ajuda. O 

processo que estava na 6ª. Região Administrativa do Rio de Janeiro foi transferido para 

Botafogo. Eu não estou conseguindo sair sozinha por causa da depressão, mas preciso 

tentar resolver isso – ainda não perdi as esperanças, mas entrei em depressão por isso. 

Sabe, eu mudei muito desde que vim morar aqui. Foram muitas lutas, muito trabalho, 

muito aprendizado – para você ter uma ideia, eu tive um AVC aos 29 anos. Depois me 

recuperei. Hoje tenho saudades da pessoa que eu era quando era mais nova, mas posso 

dizer que minha vida melhorou muito com o passar dos anos. 

Quando alguém diz que está pensando em vir para cá eu sempre estimulo a 

pessoa e indico onde procurar informações. Agora, para se viver aqui tem que ter carro, 

mesmo que seja um bem “caidinho”, porque aqui é ruim comercio. Então o ideal é ter 

carro para poder ir ao supermercado. Aqui também não tem loja de aviamentos ou 

papelaria – o que eu quero dizer é que o forte da região é a natureza e não o comércio, 

então é preciso carro para que a pessoa possa se movimentar com tranquilidade na hora 

que desejar. Sabe, o melhor daqui é a natureza – da minha casa eu ouço o rio, vejo o 

Dois Irmãos, vejo o mar. Esta natureza me inspira e me ajuda a viver com as 

dificuldades. Adoro apreciar chuva. Quando chove forte gosto de olhar para a cachoeira, 

mas eu fico preocupada com quem mora rio acima. Em 1987 muitas casas aqui de Vila 

Canoas não eram de alvenaria e uma forte chuva acabou fazendo com que as águas do 

rio subissem muito. Muitos barracos foram destruídos e teve gente que morreu. Foi 

muito triste. A gente já morava aqui no prédio, em segurança, mas presenciar aquela 

tragédia foi horrível. Chegamos a pensar em sair de Vila Canoas naquela época.  

TURISMO DE FAVELA 

Meu marido trabalhou no Intercontinental por muitos anos – ele fazia drinques 

por lá e os turistas adoravam. Então, quando a gente abriu o bar logo ficamos 

conhecidos pela caipirinha maravilhosa. Muitos turistas já vieram aqui experimentar a 

caipirinha do meu marido, mas eu nunca conversei com nenhum deles. Hoje os turistas 
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não vêm mais aqui por que eles passeiam pela região de manhã e de tarde e eu não 

posso abrir meu bar durante o dia, pois as pessoas das casas nobres se incomodavam 

com o movimento do meu bar e acharam um jeito de bloquear nosso funcionamento. 

Hoje me sinto bloqueada, pois não tenho mais permissão para muitas coisas. Eu queria 

poder trabalhar e também queria resolver essa historia do IPTU, mas me limito a ficar 

em casa.  

 

6.6.1 Nuvem de palavras: Dona Joana 

 

 

Figura 52: Nuvem de palavras criada a partir da análise do registro da entrevista dada por Dona Joana 
Bezerra Lima. Dentre as palavras que mais aparecem, estão as seguintes: Vila (12 vezes), Canoas (12 
vezes), Prédio (9 vezes), Gente (9 vezes), Marido (8 vezes), Rio (8 vezes), Associação (7 vezes) e Bar (7 
vezes). Estas palavras não se destacam por acaso e traduzem muito da vida da entrevistada. Fonte: 
WORDCLOUDS.COM, 2018.



179 
 

6.6.2 Dados de análises referentes à entrevista 

 

Tabela 12: Análises de conteúdo da entrevista de Dona Joana. 

 
Termos, expressões ou palavras 
que mais se destacaram a partir 
da aplicação da técnica da 
LEITURA FLUTUANTE (entre 
13 e 15, em ordem aleatória) 
 
 
 
 

 
 1. Moradores das casas nobres 

2. Comunidade 

3. Família Urani 

4. Depressão 

5. Festas 

6. Bar 

7. Marido 

8. Prédio 

9. IPTU 

10. Iracilda 

11. Associação de Mulheres 

12. Guaraciaba do Norte, Ceará 

13. Natureza 

14. 1987 

15. Turistas 

 
 
Palavras que mais se destacaram 
na NUVEM (6 a 10 palavras que 
aparecem com mais frequência) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Vila  12x 

2. Canoas  12x 

3. Prédio    9x 

4. Gente    9x 

5. Marido    8x 

6. Rio    8x 

7. Associação    7x 

8. Bar   7x 

  

 

6.6.3 Reflexões a respeito da entrevista 

Dona Joana é uma mulher muito bonita que aparenta ser bem mais nova do que é 

(possui 63 anos mas aparenta 50/52 anos). Ela é cearense, mas apresenta um sotaque 

carioca forte, por conta do fato de que foi criada no Rio (pois mora aqui desde os dois 

anos de idade). Seu corpo esguio e seus olhos claros (cor de mel/esverdeados) chamam 

a atenção. Ela é uma pessoa alegre e feliz, mas nota-se que está em depressão (causada 

pelo problema que está vivenciando com o IPTU de seu imóvel). Ela revelou que está 

em tratamento (fazendo terapia e tomando remédios). Esta depressão traduz-se na 
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rapidez da fala, no nervosismo presente em sua voz (que se manifesta ora com mais 

intensidade, ora com menos intensidade), na agitação de seus movimentos gestuais.  

Durante a entrevista Dona Joana afirmou que não queria estudar mais. Todavia, 

após o gravador ser desligado ela confessou que tinha vontade de fazer faculdade de 

Serviço Social e que já havia feito o Enem. Entretanto, ela não sabia se encontraria 

forças para seguir com esse plano, por conta do sério problema que está vivendo hoje 

(ligado ao IPTU). 

Dona é uma mulher muito inteligente e muito articulada para falar (seus cursos 

livres e sua experiência como gerente de loja emanam de suas palavras e gestos). Ela 

arrumou-se com muito capricho para dar a entrevista e revelou que se sentia muito 

honrada, ali, por estar na posição de pessoa a ser entrevistada. Acredito que esta 

entrevista foi um processo um tanto quanto catártico, para ela, pois ao falar refletiu 

sobre a situação complexa que vivencia hoje (de um lado, a felicidade pela chegada de 

sua bisneta, de outro, a frustração por sua neta ter abandonado a faculdade; de um lado, 

a felicidade por ser capaz de cuidar de seus pais de criação, de outro, a tristeza de ter 

que lidar com o problema do absurdo IPTU que lhe foi auferido do dia para a noite sem 

grandes explicações) e colocou para fora certas dores, mágoas e esperanças. Ela chorou 

ao falar do problema do IPTU.  

Ao ouvir Dona Joana é emocionante. É impossível não lembrar do livro “O 

Processo” de Franz Kafka. Ela, assim como o protagonista do livro, do dia para a noite 

se viu acusada de algo que não compreende e precisa articular-se para provar inocência. 

Esse processo, entretanto, está a consumir sua saúde, sua energia, seus dias. 

Dona Iracilda não esteve presente durante toda a entrevista. Ela apareceu em 

certos momentos. Sua presença foi importante, pois sua liderança é legitimada ali. Ela 

tem trabalhado para ajudar Dona Joana a resolver o problema do IPTU. Dona Joana deu 

atenção e valor a nossa entrevista graças a Dona Iracilda, que de fato, serviu de fiel da 

balança para validar todas as entrevistas realizadas na comunidade.  
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6.7 Maria Mendonça, 59 anos, residente em Vila Canoas há 36 anos 
 

 
Figura 53: Dona Maria Mendonça de Oliveira, no segundo andar da Capela São José de Anchieta (na 
Estrada da Canoa). A foto foi tirada após a entrevista, depois de autorização expressa de Dona Maria. 
Destaque para o semblante de Dona Maria que parecia ansiosa por partir. 

 

DO CEARÁ PARA O RIO 

Nasci no Ceará em 08 de novembro de 1959. Por lá cresci, estudei até os 16 anos 

– e terminei o primeiro grau – e casei. Foi em 1982 que meu marido sugeriu que a gente 

se mudasse o Rio. Viemos direto para cá, para Vila Canoas. Ele logo arrumou trabalho, 

começou a sustentar a casa e com o tempo conseguiu erguer a casa na qual moramos 

hoje, nossa casa. Eu fiquei em casa, cuidado do lar e tive dois filhos maravilhosos, que 

inclusive já estão formados e casados. 

Estou aqui em Vila Canoas há 36 anos e acho esse lugar incrível. Aqui a gente 

dorme ouvindo o barulho do Rio Canoas, que hoje está limpinho – é uma delícia. Dava 

medo quando ele estava sujo, mas agora está limpo, agora não tem mais esgoto nem lixo 

no rio, então está uma beleza. Eu diria que aqui é o melhor lugar do Rio para se morar, 

um cantinho do céu. Digo essas coisas porque aqui todo mundo se ajuda e se respeita, 

todos são amigos, são da família. Aqui não tem violência e eu espero que continue 

assim, então, na minha opinião, nossa comunidade é modelo. Acho que é por isso que 

os turistas vêm a Vila Canoas. Eles vêm ao lugar certo. Aqui é muito bonito e calmo. 
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De 1982 para cá as coisas mudaram muito por aqui. Quando chegamos aqui – eu 

e meu marido – tinha pouco morador e o comércio praticamente não existia. Aos poucos 

casas foram sendo levantadas e lojas foram aparecendo. Hoje a gente tem farmácia, 

supermercado e o Fashion Mall, que é perto. As coisas foram melhorando, mas falta um 

banco aqui na região. Enfim, aqui é distante de algumas coisas e perto de outras. Mas a 

cada dia mais coisas vão surgindo aqui na região. Recentemente, dia 9 de junho de 

2018, houve a inauguração da Capela São José de Anchieta. A inauguração foi linda e 

como católica praticante e eu fiquei muito honrada e feliz com a presença do Arcebispo 

Dom Orani à inauguração.  

A ASSOCIAÇÃO DE MULHERES 

Eu comecei a participar da Associação de Mulheres há muitos anos a convite da 

Iracilda. Nunca tive cargo ou nada assim, apenas comecei a participar das atividades da 

Associação e de algumas reuniões. Mas faz algum tempo que não vou às reuniões, 

porque estou com problemas de saúde. Hoje estou cuidando da casa e da minha saúde – 

faço caminhadas, faço fisioterapia e faço o pilates lá na igreja. Agora, eu desejo que a 

Associação de Mulheres prospere, porque isso vai significar mais projetos legais aqui 

para a comunidade, para a gente. Hoje eu não estou estudando e não consigo pensar em 

curso que eu queira fazer, mas estudar é legal e a Associação vira e mexe promove 

algum curso bacana para as mulheres. Bem que a Associação podia pensar em ginástica 

para o pessoal da terceira idade [Dona Maria falou isso como que propondo a ideia a 

Dona Iracilda que de imediato respondeu que havia tentado desenvolver projeto com 

este escopo, mas percebeu que este público não teria interesse em ginástica, apenas no 

pilates, que já estava a ser oferecido aos fiéis, na Capela Nossa Senhora das Graças]. 

JÁ REALIZEI TODOS OS MEUS SONHOS  

A essa altura da minha vida, eu já realizei todos os meus sonhos, então não tenho 

desejo pessoais. Desejo, sim, coisas para a comunidade. Espero, de verdade, que aqui 

seja sempre lugar de paz. Se tivesse a chance de conversar com algum governante, eu 

pediria a ele que pensasse em trazer para cá algum projeto destinado às crianças, à 

educação infantil. Aqui, graças Deus, as crianças nunca ficam na rua. Sempre tem 

algum projeto legal destinado às crianças, e eu espero que as coisas continuem assim. 
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6.7.1 Nuvem de palavras: Dona Maria Mendonça 

 

 

Figura 54: Nuvem de palavras criada a partir da análise do registro da entrevista dada por Dona Maria 
Mendonça. Fonte: WORDCLOUDS.COM, 2018. Dentre as palavras que mais aparecem, estão as 
seguintes: Associação (5 vezes), Casa (5 vezes), Comunidade (4 vezes), Canoas (4 vezes), Gente (4 
vezes), Lugar (4 vezes) e Rio (4 vezes). Estas palavras não se destacam por acaso e traduzem muito da 
vida da entrevistada. Fonte: WORDCLOUDS.COM, 2018. 
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6.7.2 Dados de análises referentes à entrevista 

 

Tabela 13: Análises de conteúdo da entrevista de Dona Maria Mendonça. 

 
Termos, expressões ou palavras 
que mais se destacaram a partir 
da aplicação da técnica da 
LEITURA FLUTUANTE (entre 
13 e 15, em ordem aleatória) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Comunidade 

2. Associação de mulheres 

3. Ceará 

4. Crianças 

5. Iracilda 

6. Família 

7. Filhos 

8. Saúde 

9. Paz 

10. Rio Canoas 

11. Dom Orani 

12. Marido 

13. Capela São José de Anchieta 

 
Palavras que mais se destacaram 
na NUVEM (6 a 10 palavras que 
aparecem com mais frequência) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Associação   5x 

2. Casa   5x 

3. Comunidade   4x 

4. Canoas   4x 

5. Gente   4x 

6. Lugar   4x 

7. Rio   4x 

  

 

6.7.3 Reflexões a respeito da entrevista 

A entrevista foi concedida no segundo andar da Capela São José de Anchieta. 

Houve privacidade para que a entrevista fosse realizada. Dona Iracilda apareceu apenas 

no início da entrevista, para as apresentações e depois por um minuto já no final da 

entrevista, para saber se tudo estava bem – ao aparecer Dona Iracilda comentou em 

cima do que a entrevistada estava falando e logo depois retirou-se. 

A entrevistada estava bem arrumada, mas parecia ter imaginado que a entrevista 

seria muito breve, pois inicialmente não desejou sentar-se (disse que daria a entrevista 

de pé inicialmente). Ela perguntou quanto tempo a entrevista demoraria e quando ouviu 

que possivelmente demoraria de 30 a 40 minutos revelou que estava com muita pressa 

para ir ao supermercado. Sugeriu-se a entrevistada que a entrevista ocorresse em outro 
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dia e horário de sua conveniência, mas ela, revelando um misto de resignação e 

inquietação – acabou afirmando que não desejava remarcar nada, que daria, sim, a 

entrevista. 

Dona Maria é uma mulher muito desconfiada e de personalidade forte. Suas 

respostas eram sempre curtas e diretas e ela hesitou, em diversos momentos, para 

responder sobre posses, ganhos e mesmo sonhos. Ela não respondeu a nenhuma 

pergunta de maneira muito aberta. Ela, por exemplo, ao ser questionada a respeito de se 

possuía carro, perguntou se precisava responder. Ela foi imediatamente informada de 

que não precisava responder nem a esta pergunta nem a qualquer pergunta. Ela então 

respondeu que não possuía. Não queria tirar fotos. Também ao ser questionada a 

respeito dos rendimentos hesitou e depois informou que não tinha emprego ou salário e 

que quem sustentava a casa era o marido. Até na hora da foto final, ela hesitou e, ao ser 

informada de que não precisava tirar foto se não desejasse, ela autorizou.  

Ela, Dona Maria, quando questionada a respeito de sua religião, afirmou ser 

católica, mas comentou que não era muito praticante pois só ia a igreja duas vezes por 

semana (uma vez aos domingos e uma durante algum dia da semana). Eu fiquei 

impressionada pois aparentemente a entrevistada parecia achar que duas vezes por 

semana era uma frequência que denotava pouca dedicação. 

Chamou a atenção o fato de ela não se emocionar durante a entrevista (o que 

ocorreu em todas as entrevistas prévias). Ela, que mora lá desde 1982, quando 

questionada a respeito de algum evento triste que ocorrera por lá, disse não lembrar. 

Esperava-se que ela mencionasse a enchente de 1986, mas ela não o fez – talvez a 

pressa a tenha feito esquecer o ocorrido. Aliás, ela emocionou-se rapidamente apenas 

em um dado momento, quando falou da inauguração da Capela São José de Anchieta e 

da visita de Dom Orani Tempesta a comunidade. Ele lembrou-se até do dia. Foi este o 

evento que ela destacou como feliz, como especial.  

Não se pode dizer que Dona Maria foi coagida a dar a entrevista, mas certamente 

ela só concedeu a entrevista porque Dona Iracilda pediu. Esta foi a entrevista mais curta 

(durou aproximadamente 18 min), mas também a mais difícil, dada a resistência da 

entrevistada. Destaca-se que Dona Maria demorou mais tempo para refletir a respeito de 

se assinava ou não o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) – após 

leitura – do que para dar a entrevista. 
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6.8 Lídia Urani, 56 anos, residente em Vila Canoas há 40 anos 

 

 
Figura 55: Lídia Urani. Foto de arquivo pessoal. 

 

DE TURIM, ITÁLIA, A VILA CANOAS 

Nasci em 24 de setembro de 1962, em Turim, na Itália e apenas aos dois anos 

vim para Brasil com meus pais e meu irmão mais velho. Meu pai era um grande 

empresário e veio ao Brasil para instalar e assumir a presidência de uma das maiores 

fabricantes de automóveis do mundo. Inicialmente nos mudamos para São Paulo e por 

lá moramos até os meus 11 anos. Meu pai era uma figura rara, um empresário muito 

humano e uma de suas maiores felicidades era saber que ao trazer a empresa italiana 

para o Brasil havia aberto 40 mil postos de trabalho. Após 11 anos de árduo trabalho por 

aqui, aos 50 anos, meu pai decidiu retornar à Itália com a família, retornar as origens. 

Mas, acho que já estávamos tocados demais pelo Brasil. Eu voltei após 1 ano e meio e 

meu pai após 4 anos e meio.  

Ao regressarmos, viemos para o Rio e nos instalamos aqui em São Conrado – 

era 1978. Quando aqui chegamos não havia favela, não havia Vila Canoas, o que havia 

eram casas, poucas, humildes, mas bem construídas, seguras. Eu acabei retornando à 

Itália para fazer faculdade e depois disso comecei a ir e vir – a morar aqui e lá. Na Itália 
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casei e tive um filho – que mora na Itália até hoje – mas logo me separei. Após alguns 

anos voltei a casar, mas continuava a ir e vir. Nesse meio tempo as casinhas começaram 

a se multiplicar, as construções a precarizar e a favela a surgir. A favela, de fato, 

surgiria com força há aproximadamente 35 anos e meus pais, humanos que eram, não se 

mantiveram alheios às necessidades daqueles menos favorecidos. A pobreza ali era 

extrema e eles não podiam fechar os olhos para o que viam.  

Uma vez, choveu muito aqui na região e meu pai ficou aterrorizado com os 

gritos de socorro. Era noite. Meu pai saiu de casa e foi ajudar as pessoas, para salvar 

pessoas – lembro que ele passou a noite inteira indo e voltando de Vila Canoas para 

levar suprimentos, ferramentas e roupas. As pessoas choravam, gritavam e meu pai fez 

tudo o que podia. Isso o marcou demais. A partir daí meus pais decidiram que algo 

precisava ser feito. Eles começaram a trabalhar dia e noite para ajudar os menos 

favorecidos, mas começaram a perceber que se envolvessem mais pessoas, poderiam 

ajudar mais. Foi assim que surgiu a ideia de ONG. A ideia do meu pai deu certo. A 

ONG deu visibilidade ao lindo trabalho social que ele estava desenvolvendo em parceria 

com minha mãe e conferiu a este trabalho a legitimidade necessária para que meus pais 

pudessem solicitar financiamentos diversos (junto a pessoas físicas e jurídicas). Ele, 

com esta estrutura institucional, logo conseguiu financiamento da prefeitura e também 

da União Europeia e com estas verbas reformou mais de 400 casas aqui de Vila Canoas, 

bem como montou e começou a oferecer cursos profissionalizantes gratuitos diversos 

aos locais na sede da ONG. Além disso, ele criou um programa de apadrinhamento a 

crianças e jovens – muitos conseguiram fazer faculdade por conta deste programa. Mas, 

de fato, sua maior conquista, ocorreu quando ele usou todos os seus contatos e 

capacidade de articulação para trazer para Vila Canoas o primeiro projeto piloto de 

favela bairrinho. Toda a urbanização local foi então realizada – houve a instalação de 

rede de luz, a instalação de rede de esgoto apropriada (que não mais desembocava no 

Rio Canoas), a instalação do posto de saúde na pracinha ao lado do pórtico de entrada à 

Vila Canoas e a inauguração da casa sede destinada à Associação de Moradores.  

Meu pai, minha mãe e Iraci aproximaram-se justamente por conta do desejo que 

tinham de fazer algo pelo outros, pelos que sofriam. Eles trabalharam juntos por 

diversas vezes. Iraci, a líder comunitária, representava a comunidade, dando voz e rosto 

às demandas, sempre com muita seriedade e garra; minha mãe, muito empática, 

procurava ouvir as dificuldades e auxiliar com questões imediatas; e meu pai, muito 
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criativo e articulado, procurava fazer os contatos para trazer os financiamentos para cá. 

Os anos se passaram e os projetos sociais bem sucedidos se multiplicaram. Em 2006 

meu pai, inclusive, recebeu da prefeitura o título de cidadão carioca – foi uma grande 

honra a ele conferida pelos trabalhos sociais que realizava aqui. Lembro que fomos à 

prefeitura receber a honraria. Junto conosco, vários moradores de Vila Canoas – eram 

dois ônibus cheios. Foi um dia tão especial. Meu pai ficou tão emocionado.  

A PARATI 

Eu acabei por conhecer Iraci pessoalmente apenas quando retornei ao Brasil, por 

ocasião da morte de meu pai (Franco Urani), em 2009. Para minha tristeza, meu irmão 

(André Urani) e mãe (Juliana Urani) adoeceram logo em seguida – o câncer os levou no 

ano seguinte a morte de meu pai. Foi uma época muito difícil para mim. Passado o 

choque inicial por tantas perdas eu e meu marido começamos a refletir a respeito de 

tudo o que meu pai estava promovendo aqui na região e decidimos assumir suas obras 

para não deixar que seu legado fosse esquecido e que os projetos que estavam em 

andamento findassem. Deixei o trabalho que realizava com rendeiras do nordeste para 

uma confecção de roupas de cama mesa e banho e abracei a causa de meu pai. Desde 

então vivo para minha família e para os projetos da ONG. Sabe, acredito que todos 

precisamos assumir a responsabilidade de trabalhar por mais equidade social.  

Tornei-me assim a presidente da ONG ParaTi, que tem sede estabelecida ao lado 

de minha residência. Faço a parte de administrativa da ONG, oriento os profissionais 

voluntários (brasileiros e italianos), sou responsável pelo fund raising, pela divulgação 

da ONG (aqui e mundo afora) e, como sou formada em Comunicação Visual, 

desenvolvo o trabalho de educação artística junto às crianças da ONG. Hoje atendemos 

a 40 crianças que se dividem em 2 períodos (manhã e tarde). Oferecemos gratuitamente 

a estas crianças refeições, bem como reforço escolar, aulas de yoga e meditação, aulas 

de percussão e de línguas (a depender dos voluntários temos inglês e/ou francês de 

tempos em tempos). Além disso, oferecemos também atendimento psicológico e 

oficinas variadas: de culinária (que é ministrada por meu marido), de pintura, de 

atividades livres (pois na ParaTi acreditamos que criança precisa brincar livremente 

também para desenvolver-se de maneira saudável). E, em breve teremos aulas capoeira, 

graças a Iraci! 
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Desde que assumi a presidência da ONG aprendi muito. Abandonei 

ingenuidades e tornei-me um pouco mais pragmática, mas continuo, com fé, a acreditar 

na alma humana. Nasci em família católica e frequento a igreja, mas não me definiria 

apenas como católica e sim como uma pessoa espiritualizada e é justamente essa 

compreensão holística que tenho do sagrado que me faz acreditar que cada ser é muito 

especial e que basta o estímulo certo para que cada um possa despertar para o outro, 

para participar de ações em prol do bem comum.  

Hoje a ParaTi vive de doações, dos fund raisings e do aluguel a turistas de 

alguns quartos situados na sua sede. Eu adoraria poder promover um evento cultural 

aqui em Vila Canoas, mas a verba é limitada e destinada aos projetos de ordem mais 

prática. Quem sabe um dia consigo articular algo assim por aqui? Entretanto, as 

demandas hoje por aqui ainda são de ordem mais pragmática mesmo. Hoje, por 

exemplo, se pudesse falar aos governantes municipais, eu não pediria verba ou 

licenciamento ao projeto cultural que mencionei; antes pediria aos governantes 

municipais alimentação às crianças da ParaTi. A prefeitura havia feito um pacto com a 

ParaTi a alguns anos: nós entraríamos com as aulas e com as diversas atividades e o 

município entraria, em contrapartida, com a alimentação. Mas a prefeitura não está 

honrando o pacto. Assim, verba que seria destinada a novos projetos precisou ser 

remanejada para a alimentação – afinal, criança precisa comer bem para crescer de 

forma saudável. Sigo com fé na capacidade de doação e generosidade da alma humana, 

mas não nos políticos.  

A ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DE VILA CANOAS E PEDRA BONITA 

Fui convidada por Iraci a integrar a Associação de Mulheres de Vila Canoas e 

Pedra Bonita há alguns anos, acredito, por conta do trabalho que faço aqui na ParaTi e 

desde então procuro participar como posso. Na época a Associação funcionava na 

Capela Nossa Senhora das Graças, que recebia visita do padre uma vez por ano. A 

capela, então, abrigou por muitos anos os cursos promovidos pela Associação de 

Mulheres. Eu nunca compareci às reuniões, mas já fiz diversos projetos em parceria 

com a Associação – um deles, ligado à capacitação de costureiras visando à promoção 

de confecção de artesãs empreendedoras. Algumas mulheres daqui eram boas no que 

faziam, mas não podiam se dedicar com afinco ao projeto, pois tinham contas a pagar, 

filhos a criar. Além disso, lhes faltava educação empreendedora e financeira. A PUC-
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Rio até tentou ajudar trazendo uma incubadora para cá, mas a coisa não vingou. Assim, 

posso dizer que capacitamos algumas boas costureiras, mas falhamos em capacitar 

empreendedoras [Ou não, eu diria. Talvez ela, junto com Iracilda tenha plantado a 

semente que mais tarde germinará].  

Conforme a comunidade cresceu os problemas da comunidade também 

cresceram e a Iraci, como presidente da Associação de Moradores passou a dedicar-se 

quase que integralmente às demandas locais mais operacionais – cano de água furado, 

muro que precisa ser refeito, etc. Agora que a Iraci deixou a Associação de Moradores, 

e está de volta a colocar energia na Associação de Mulheres eu tenho certeza que muitos 

projetos promissores vingarão. Eu desejo, de coração, que a Associação de Mulheres 

prospere e que seja capaz de pensar/criar produtos para vender e, enfim, tornar-se 

sustentável. Sabe, o trabalho que Iraci desempenha, há anos, aqui em Vila Canoas não é 

fácil e precisa ser reconhecido – ela enfrenta muitas dificuldades e sempre batalha por 

melhorias locais diversas. Eventualmente ela recebe críticas, porque fez algo de um jeito 

e algumas pessoas queriam que ela fizesse de outro. Mas, normalmente, as pessoas que 

a criticam não se dispõe a fazer nada, apenas a criticar. Criticar os que fazem e não fazer 

nada é fácil. Acho que a força e a garra de Iraci precisam ser reconhecidas.  

MENSAGENS E REFLEXÕES 

Hoje sou uma pessoa muito feliz e realizada. Sinto que ao procurar fazer a 

diferença na vida dos outros, estou dando continuidade ao legado de meu pai. Eu 

acredito piamente que a ParaTi faz a diferença. Ao nos dedicarmos às crianças locais 

tentamos trabalhar em prol da construção de adultos mais felizes e bem integrados. Não 

conseguimos salvar a todos da violência, infelizmente, mas estamos na luta. A 

constatação da violência que nos cerca nesta cidade mexe muito comigo e já mexia 

muito com meus pais. 

Àqueles que não conhecem a região e gostariam de se estabelecer por aqui eu 

diria, venham, aqui é maravilhoso. Mas, é importante estar atento ao local da casa. 

Certas casas têm estrutura sólida e estão em área onde não há alagamento, mesmo 

durante fortes chuvas, já outras, estão mais suscetíveis. É preciso atenção. Aos turistas 

eu digo: venham conhecer Vila Canoas, venham conhecer a ParaTi, venham conhecer 

nossa história e venham integrar, ajudar. Muitos dos hóspedes estrangeiros que 
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recebemos aqui na ParaTi são artistas e desejam somar, através de oficinas ou trabalho 

voluntários. Organizamos, também, uma vez por ano, um evento chamado Cores ParaTi 

e em geral nossos hóspedes participam. O evento tem por propósito embelezar os 

espaços públicos. Na prática nós recebemos doações de tintas durante o ano e no dia do 

evento entramos na comunidade para pintar casas e muros. Artistas locais e grafiteiros 

se oferecem para participar. Pedimos permissão aos donos dos muros e casas e vamos 

Vila Canoas a dentro, colorindo a comunidade. Parece coisa boba, mas esse é um ato de 

amor. O lugar fica mais bonito. Esse projeto emana generosidade, criatividade e cuidado 

para com o próximo. Certa feita uma cantora de blues veio a Vila Canoas para fazer um 

vídeo. Ela usou a ONG como base para se arrumar e após a gravação, percebendo que o 

projeto de pintura da comunidade estava acontecendo, ela e sua equipe voluntariaram-se 

a participar e pintar a pracinha ao lado do pórtico. Aos poucos formou-se um mutirão na 

praça. Foi lindo de ver. E, depois da pintura feita, ela, não satisfeita, ainda comprou 

várias mudas e revitalizou o jardim da pracinha. Foi um dia super especial. 

SÃO CONRADO GRITA DESIGUALDADE SOCIAL 

Além do trabalho que desenvolvo com as crianças aqui na ONG, eu realizo um 

trabalho com índios do Acre, da Amazônia e de Pernambuco. Tenho profunda 

admiração pela cultura indígena e choro ao perceber que suas tradições e conhecimentos 

aos poucos estão se perdendo. Sou italiana, mas alguns dizem que pareço uma índia, 

talvez por conta do contato frequente e da admiração. Eu já visitei algumas tribos e já 

convidei membros de tribos diversas a visitarem o Rio de Janeiro. Com frequência 

tenho, na ONG, palestras sobre tradições indígenas proferidas pelos próprios índios que 

hospedo em minha casa. Faço o que posso para ajudar, para integrar, mas sinto que é 

pouco. Gostaria de poder fazer mais por eles. Mas a ONG é minha vida e meu lugar é 

aqui. Basta olharmos ao redor para percebermos que ainda há muito a ser feito por aqui 

– São Conrado grita desigualdade social.  

Quando vim morar aqui na região, adorava dormir ao som do Rio Canoas. Este 

rio, ouvi histórias, era sagrado para os índios que habitavam estas terras. Cinco ou seis 

anos depois que cheguei aqui, o riacho já havia virado esgoto. Fedia. Mas, felizmente, 

depois dos trabalhos do Favela-Bairro o rio começou a reagir. Na sequência, com os 

Guardiões do Rio [Agentes comunitários imbuídos da responsabilidade de remover lixo 

superficial do rio e de conscientizar outros moradores a respeito do que não se deve 
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jogar lixo no rio] o rio voltou a ficar limpo [Voltou a vida, eu diria!]. Iraci fez muito 

para que as pessoas se conscientizassem. Ainda em relação a aspectos históricos [reza a 

lenda que] no passado, onde fica a Vila Rizzo, havia uma grande fazenda, cuja senzala 

ficava aqui, em Vila Canoas [Isso é muito simbólico, eu diria. Estas terras estão 

carregadas de desigualdades sociais há séculos]. Esse bairro tem muita história. Gosto 

de morar aqui e gostaria de chamar a ação cada um de meus vizinhos – podemos fazer a 

diferença! Juntos podemos realizar muitas coisas por aqui! 

6.8.1 Nuvem de palavras: Lídia Urani 

 

Figura 56: Nuvem de palavras criada a partir da análise do registro da entrevista dada por Lidia Urani. As 
palavras “que”, “de” foram removidas para que a nuvem pudesse traduzir mais informações pertinentes 
associadas à entrevista. Dentre as palavras que mais aparecem, estão as seguintes: Pai (17 vezes), Canoas 
(15 vezes), Vila (14 vezes), ONG (13 vezes), ParaTi (10 vezes), Iraci (10 vezes), Associação (9 vezes) e 
Rio (9 vezes). Estas palavras não se destacam por acaso e traduzem muito da vida da entrevistada. Fonte: 
WORDCLOUDS.COM, 2018.
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6.8.2 Dados de análises referentes à entrevista 

 

Tabela 14: Análises de conteúdo da entrevista de Lídia. 

 
Termos, expressões ou palavras 
que mais se destacaram a partir 
da aplicação da técnica da 
LEITURA FLUTUANTE (entre 
13 e 15, em ordem aleatória) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ONG ParaTi 

2. Gritos de socorro 

3. Desigualdade social 

4. Marido 

5. Meu pai e minha mãe 

6. Cores ParaTi 

7. Violência 

8. Rio canoas 

9. Turim, Itália 

10. Crianças 

11. 400 casas 

12. Programa favela-bairrinho 

13. Guardiões do rio 

14. Iracilda  

15. Associação de mulheres 

 
Palavras que mais se destacaram 
na NUVEM (6 a 10 palavras que 
aparecem com mais frequência) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pai  17x 

2. Canoas  15x 

3. Vila  14x 

4. ONG  13x 

5. ParaTi  10x 

6. Iraci  10x 

7. Associação    9x 

8. Rio   9x 
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6.8.3 Reflexões a respeito da entrevista 

A entrevista foi concedida na sede da ONG ParaTi, ao sofá de uma confortável 

sala. A entrevistada estava muito bem vestida e aguardava a entrevista em companhia da 

empregada e do marido. Todavia os dois logo a deixaram. Houve privacidade para que a 

entrevista se desenrolasse. Ela comentou que quando Iracilda a contatou perguntando se 

ela poderia dar esta entrevista ela imediatamente aceitou, pois acredita que entrevistas 

assim são muito importantes para divulgação do trabalho social que elas desenvolvem.  

Durante a entrevista Lígia se colocou à disposição para auxiliar no 

desenvolvimento desta pesquisa (desta pesquisa de tese), fosse com livros ou 

documentos da ONG.  

Sua dedicação ao trabalho e o amor à comunidade extravasam por seus relatos. 

Percebe-se verdade e emoção em tudo o que ela relata. Ela é uma pessoa muito 

espiritualizada e muito respeitosa ao falar. Ela reconhece a liderança de Iracilda e 

enaltece seu trabalho. Nota-se que as duas travam uma saudável relação – destaca-se 

aqui que há horizontalidade de poderes, cada qual com seu arcabouço de recursos.  

Lídia é uma mulher nova e muito bonita e possui um sotaque bem interessante – 

em princípio parece carioca, mas depois, a ênfase que dá aos “erres” se destaca. 

Impossível, entretanto, dizer que ela não é brasileira ao ouvi-la. Eu teria arriscado dizer 

que ela era de Brasília, não tivesse ela dito que havia nascido na Itália. Ela estava muito 

feliz de poder dar aquela entrevista e estava ansiosa por dividir relatos de seu trabalho e 

do trabalho que Iracilda (ou Iraci, como ela a chama) desenvolve em Vila Canoas. Em 

muitos momentos Lídia, apesar de muito tranquila, emocionou-se – sempre que falava 

dos pais.  
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7. COMPARATIVO DE TERMOS PARA DEFINIÇÃO DAS CATEGORIAS 
PARA CONSIDERAÇÕES FINAIS (A PARTIR DAS ENTREVISTAS) 

Lembranças são diamantes brutos que precisam ser lapidados pelo espírito; 

carecem de reflexão e localização para não se tornarem imagens fugidias. Tendo em 

mente estas palavras de Marilena Chauí, extraídas do prefácio do livro “Memórias e 

sociedade: lembranças de velhos”, de Bosi (1994), após colhidas memórias, histórias, 

lembranças – que, diga-se de passagem, revelaram bastante intersubjetividade – buscou-

se lapidá-las a partir das técnicas de tratamento dos dados já mencionadas (leitura 

flutuante e nuvem de palavras) e de profunda reflexão, viabilizada pelos quadros 

comparativos apresentados a seguir.  

Na prática, cada narrativa foi analisada e compreendida a partir de várias 

dimensões. Isso porque qualquer experiência é feita de um conjunto de acontecimentos 

que se sucedem, tecendo a realidade. Estruturas estáveis foram procuradas a partir dos 

processos metodológicos acima mencionados. Neste sentido destacaram-se nas 

narrativas os “acontecimentos” e “não-acontecimentos” – os acontecimentos, marcos de 

ruptura, que acusam impacto na existência; os não acontecimentos, eventos do 

quotidiano (CARRETEIRO, 2003, p.267-268). 

A aplicação da técnica de leitura flutuante às histórias de vida viabilizou a 

identificação de termos e expressões, e após análise comparativa destes, categorias 

associadas a núcleos constitutivos das entrevistas revelaram, a saber: (1) vida 

associativa comunitária, (2) família, (3) fé e religiosidade, (4) origens/deslocamentos, 

(5) águas e (6) turismo e outras dores. Para além, ao observarem-se as palavras que mais 

se destacaram quando da aplicação da técnica da nuvem de termos e expressões, notou-

se que uma sétima categoria não contemplada na análise anterior ali emanava, a saber: 

(7) território/casa. Estas sete categorias alicerçam as considerações finais apresentadas a 

seguir. 

É a partir destas categorias que a análise dos dados, aqui apresentada, discorrerá 

a seguir. Esta análise – é claro – não pode ser por dedução transposta a toda a 

comunidade, mas pode viabilizar reflexões a respeito de aspectos diversos para tessitura 

de compreensões mais complexas a cerca desta localidade e de outras. 
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A seguir, em ordem diferente da aqui postulada – mas em favor de uma narrativa 

mais fluida – categorias e reflexões. 
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 DONA IRACILDA DONA MARIA MARROM DONA INÊS DONA MARIA DA GLÓRIA 
 
Termos, expressões ou palavras que 
mais se destacaram a partir da 
aplicação da técnica da LEITURA 
FLUTUANTE (entre 13 e 15, em 
ordem aleatória) 
 
 
 

 

Ipu, Ceará 

Padre 

Comunidade 

Sofrimento 

Marido 

Associação de moradores 

Associação de mulheres 

Zoológico 

Trabalhadores 

Família 

Capela São José de Anchieta 

Conselho de segurança 

Colcha de retalhos 

Presidência 

 

Duas Barras, Rio de Janeiro 

Comunidade 

Gávea Golf 

Panelaço 

Família 

Dom Orani 

Juventude 

Iracilda 

Guardiões do Rio 

Honestidade 

Rio Canoas 

Associação de mulheres 

Marido 

Grupo do terço 

 

Cartas de ABC 

Deus 

Gávea Golfe 

Evangélica 

Chuva 

Filhas 

Dinheiro 

Iraci 

Velha 

Comunidade 

Visitar e ajudar 

Marido 

Rio Canoas 

Mãe 

Paraíba 
 

 

Associação de moradores 

Comunidade 

Ubatã, Bahia 

Filhas 

Mãe 

Iracilda 

Batalhão 23 

Crianças 

Associação de mulheres 

Marido 

As coisas mudaram 

Gávea Golfe 

Gado 

Desastre 

 
Palavras que mais se destacaram na 
NUVEM (6 a 10 palavras que 
aparecem com mais frequência) 

 

Vila  15x 

Canoas  15x 

Mulheres  15x 

Associação  14x 

Comunidade  8x 

Moradores  8x 

  

 

Rio  14x 

Comunidade  13x 

Canoas  11x 

Casa  11x 

Vila  9x 

Associação  7x 

Família  7x 

Gente  7x 

  

 

Casa  12x 

Gente  10x 

Canoas  9x 

Casas  8x 

Vila  8x 

Rio  7x 

Mãe  7x 

  

 

Iracilda  15x 

Associação  10x 

Rio  9x 

Comunidade  8x 

Vila  8x 

Canoas  8x 

Crianças  7x 
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 DONA GERALDA DONA JOANA DONA MARIA MENDONÇA LÍDIA URANI 
 
Termos, expressões ou palavras que 
mais se destacaram a partir da 
aplicação da técnica da LEITURA 
FLUTUANTE (entre 13 e 15, em 
ordem aleatória) 
 
 
 

 

 

Sarampo 

Comunidade 

Associação de mulheres 

Comissão da luz 

CEDAE 

Ministrada eucaristia 

1966 

Livro manuscrito 

Iraci 

Posto de saúde 

Festa da primavera 

Ritápolis, Minas Gerais 

Foto 

Família 

Marido 

 

Moradores das casas nobres 

Comunidade 

Família Urani 

Depressão 

Festas 

Bar 

Marido 

Prédio 

IPTU 

Iracilda 

Associação de Mulheres 

Guaraciaba do Norte, Ceará 

Natureza 

1987 

Turistas 

 

 

 

Comunidade 

Associação de mulheres 

Ceará 

Crianças 

Iracilda 

Família 

Filhos 

Saúde 

Paz 

Rio Canoas 

Dom Orani 

Marido 

Capela São José de Anchieta 

 

ONG ParaTi 

Gritos de socorro 

Desigualdade social 

Marido 

Meu pai e minha mãe 

Cores ParaTi 

Violência 

Rio canoas 

Turim, Itália 

Crianças 

400 casas 

Programa favela-bairrinho 

Guardiões do rio 

Iracilda  

Associação de mulheres 

 
Palavras que mais se destacaram na 
NUVEM (6 a 10 palavras que 
aparecem com mais frequência) 

 

Canoas  20x 

Gente  20x 

Vila  17x 

Casa  14x 

Comunidade  13x 

Mulheres  12x 

Rio  11x 

Família 9x 

Filho 7x 

  

 

Vila  12x 

Canoas  12x 

Prédio  9x 

Gente  9x 

Marido  8x 

Rio  8x 

Associação  7x 

Bar 7x 

  

 

Associação  5x 

Casa  5x 

Comunidade  4x 

Canoas  4x 

Gente  4x 

Lugar  4x 

Rio  4x 

  

 

 

Pai  17x 

Canoas  15x 

Vila  14x 

ONG  13x 

ParaTi  10x 

Iraci  10x 

Associação  9x 

Rio 9x 
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*** Vida Associativa Comunitária *** 

Vila Canoas consta dos registros oficiais como aglomerado subnormal, o que na 

linguagem corrente caracterizar-se-ia por favela. Todavia, ao se conversar com as 

mulheres entrevistadas percebeu-se que ela é de fato uma comunidade e tal designação 

por parte das mulheres entrevistadas, nota-se, está grudada à identidade dos locais. 

Dona Geralda, ao dizer que Vila Canoas faz parte de sua vida, chama Vila Canoas de 

comunidade. 

“Ah! Vila Canoas faz parte da minha vida...faz...Vila Canoas faz 
parte da minha vida. Aqui eu vivi. Igual to te falando (...) ...tem muitos 
momentos bons aqui também...quando tinha...meus pais eles vinham 
aqui. Isso aí eu tenho boa referência (...). A gente tem sossego. Isso 
aqui, principalmente, isso aqui é muito sossegado...muito. Eu não 
tenho nada que dizer de Vila Canoas, nem de vizinho, nem de nada.” 
D. Geralda. 

E, ao ser questionada a respeito do uso do termo comunidade, afinal, desejava-se 

saber se o termo havia sido empregado de maneira fortuita ou não, ratificou sua escolha 

afirmando que lá era uma comunidade, pois era limpinha, pois outras pessoas já haviam 

dito que por ali poder-se-ia colocar cadeira na rua para conversar.  

“[Aqui é uma favela ou uma comunidade?] Uma comunidade! [Por 
quê?] Porque aqui é um lugarzinho que a gente...muito limpinho. Já 
veio gente ...tipo...lá na rua...dizendo ‘poxa aqui é tudo limpinho, a 
gente pode pegar uma cadeira, botar aqui fora, sentar’. Já vi umas 
duas vezes pessoas falarem ‘posso botar uma cadeira aqui fora, 
sentar’.”. D. Geralda. 

É curioso notar que Dona Geralda não foi a única das mulheres a afirmar que ali 

não era favela, e sim comunidade, mas por diferentes motivos. Dona Maria Marrom 

credita tal termo a relação que os vizinhos travam uns com os outros.  

“Eu acho que (aqui) é uma comunidade. Todo mundo se 
compreendem, se dão bem. Não sei nem explicar. Nem sei.” D. Maria 
Marrom. 

Já para Dona Inês, Vila Canoas seria uma comunidade, pois apesar das 

dificuldades que hoje manifesta ainda apresenta relativa segurança. 

“Eu acho que Vila Canoas é uma comunidade. Acho que favela é 
quando tem coisa braba”D. Inês. 
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Dona Inês, apesar de não creditar o uso do termo comunidade à união entre os 

moradores, percebe e destaca o valor desta união. 

“Aqui, sem ser a família, os moradores é o mesmo que ser família. 
Porque quarquer coisas que a gente precisa...bateu na porta 
deles...eles tão prontos para servir a gente. Só se eles não puder que 
eles não ajuda. [...]. [Peço] (...) que Deus ajude eles para eles 
continuar sendo do jeito que são.” D. Inês. 

“Os vizinho, os vizinhos que a gente têm aqui....graças a Deus, têm 
amizade, né? Uns mais...a Iracilda eu considero ela como família...já 
deixou de ser vizinha há muito tempo...e têm outros mais aí...também, 
né?” 

As postulações acima encontram escora nas palavras de Bauman (2003) que 

afirma que, na comunidade, podemos relaxar, pois nos sentimos seguros. Não há 

perigos ocultos em cantos escuros – aliás, dificilmente haverá “canto escuro” em uma 

comunidade. Na comunidade, todos se entendem e podem confiar no que é dito pelos 

demais, todos estão seguros na maior parte do tempo e raramente são surpreendidos; na 

comunidade não há estranhos, as discussões são amigáveis, e todos querem o bem uns 

dos outros. Bauman, entretanto, ressalta que o conceito de comunidade é repleto de 

idealismo. A comunidade estaria, então, situada no campo do eterno devir (BAUMAN, 

2003). E, aos desejosos por integrar uma comunidade, o autor adverte: ela cobra preço 

pelos privilégios que oferece, demanda obediência às regras – abre-se, assim, mão da 

liberdade, da autonomia. 

Aos interessados em se mudar para Vila Canoas, ficam, abaixo, os alertas de 

Dona Inês, Dona Geralda e de Dona Maria Marrom.  

“Para viver em Vila Canoas tem que ter dinheiro... (risos)... porque 
aqui as coisas são caras, tem que ter caráter, tem que ter...faze 
amizade com todo mundo, não se bruto, não se uma pessoa estourada 
– que se estoura com tudo – tem que ajuda a faze um favor, tem que 
faze...ajuda em tudo.” D. Inês. 

“As pessoas tem que contribuir para manter a calma da 

comunidade.” Dona Geralda. 

“É preciso as pessoas serem honestas e levar isso como um apreço 
(...) que é coisa que a gente tem na vida que vai levar a gente a algum 
lugar. Se honesto e comunitário uns com os outros (...).” Dona Maria 
Morrom. 
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Tem-se, assim, expressa a mencionada tensão entre liberdade e segurança. Como 

seres humanos não podemos viver sem segurança e liberdade, todavia não podemos ter 

as duas ao mesmo tempo e na quantidade que desejarmos13. Entretanto, jamais 

deixaremos de tentar, na crença de que soluções transitórias sempre se beneficiam de 

correções. Mas, o autor adverte: o melhor pode ser inimigo do bom e o perfeito é 

inimigo mortal dos dois (BAUMAN, 2003). 

Dona Maria Mendonça credita o uso do termo comunidade em referência à Vila 

Canoas ao fato de ela ser segura, bonita e calma. Dona Maria da Glória, por sua vez, em 

sua narrativa, discorda. Ela expressa claramente através dos termos favela e 

comunidade, a diferença entre a Vila Canoas do presente e a do passado. A seus olhos, a 

do presente – favela – seria a das portas que precisam ficar fechadas, a do passado – 

comunidade – das portas que ficavam destrancadas. Ela também, em seu discurso, acaba 

por associar a Vila Canoas do passado à Vila Canoas que tinha D. Iracilda como 

presidente da Associação de Moradores.  

“Na época da Iracilda, quando ela era presidente da Associação esse 
rio era limpo.” Dona Maria da Glória.  

Entretanto ela reconhece que Vila Canoas ainda é um lugar bom para se viver.  

“Aqui é um lugar ainda bom pra viver. Aqui, com todos os problemas 
que tem no Brasil, tem no Rio de Janeiro, aqui ainda é um lugar bom 
pra viver. A gente ainda tem um pouco de tranquilidade em 
comparação aos outros lugares. A gente não ouve tiro aqui, graças a 
Deus” D. Maria da Glória. 

Aliás, é importante mencionar que todas comentaram que Vila Canoas mudou 

por demais nos últimos 30 anos, mas todas ainda reconhecem vantagens em morar-se no 

local, especialmente ligadas à natureza, à segurança e à vizinhança. 

“Aqui é bom para se morar, porque de noite a gente dorme 
sossegada, sem tiroteio, sem bagunça, sem coisa, mas tem vez que a 
gente precisa de uma coisa...a mais.” D. Inês. 

Interessante destacar que quase todas as mulheres mencionaram o nome de Dona 

Iracilda (ou Iraci) ao comentarem sobre felicidades relacionadas à vida associativa 

comunitária. Análise desatenta poderia creditar tal constância ao fato de que Dona 

                                                           
(13) Reflexões extraídas do livro “O mal-estar da pós-modernidade”, de Bauman (2003), que dialoga com 
(e resgata certas ideias do livro) “O mal-estar na civilização e outros textos”, publicado pela primeira vez 
em 1930, de Sigmund Freud. 
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Iracilda fazia-se ali de fiel da balança para as entrevistas que estavam a ser realizadas. 

Todavia, destaca-se, ela não se fez presente a todas as entrevistas e as duas as quais se 

fez presente o tempo todo, percebeu-se relação de poder horizontal. Para além, seu 

nome não constava em nenhuma das perguntas e muito embora no questionário algumas 

perguntas remetessem à Associação de Mulheres (fundada e presidida por Iracilda até 

hoje), a todo o momento o que se questionava era a participação da própria entrevistada, 

e não de outras pessoas.  

Dona Geralda lembrou-se do primeiro encontro de mulheres na praça para a 

fundação da Associação de Mulheres, em 2001. Lembrou-se da colcha de retalhos que 

juntas teceram enquanto conversavam. Associação ainda viveria na informalidade por 

dois anos até ser oficialmente registrada, legalizada. Dona Maria Marrom, por sua vez, 

lembrou que Dona Iracilda, na década de 90, antes de fundar a Associação de Mulheres, 

mobilizou as mulheres locais para um panelaço na Avenida Niemayer, face a risco 

eminente de remoção da favela. Ela comentou, feliz, que a ação surtiu efeito. Dona Inês 

lembrou com felicidade a respeito de certos eventos comunitários, afirmou que Iraci era 

uma bênção. Já Lidia Urani lembrou que ao se desenvolver trabalho comunitário não há 

como seguir as orientações e desejos de todos e que, muitas vezes, as pessoas querem 

criticar após a situação consumada, mas não se envolvem no processo para ajudar. 

“Criticar os que fazem e não fazer nada é fácil.”, comentou. Dona Maria da Glória 

também se ressente: “Eu queria que as pessoas se ajudassem mais. Iracilda precisa 

muito do apoio de todo mundo e não tem.”. 

A vida associativa comunitária local é bem rica. Festas diversas promovidas 

pelos locais, bem como pelas Associações de Mulheres e Moradores tornaram-se 

memoráveis. Dona Joana lembrou das festas juninas que ajudava a organizar; Dona 

Geralda mencionou a última festa da Primavera, da qual participou cantando e 

dançando; Dona Maria Marrom lembrou-se de que costumava organizar bailes 

dançantes em sua casa; Lidia Urani falou a respeito do evento Cores ParaTi, que 

organiza anualmente. As festas escassearam – permanecem apenas a Festa Junina, 

promovida pela Associação de Moradores, a de Dia das Crianças e o Natal das Crianças, 

organizadas ainda hoje por D. Iracilda – mas ocorrem e unem o povo, que no processo 

acaba fortalecendo hábitos, histórias, tradições locais.  
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Foucault afirma que o poder não existe, existem sim práticas ou relações de 

poder (Foucault, 2017). As práticas oriundas da esfera relacional (MORAES, 2010) 

estimulam o exercício do poder, que não é subjetivo, e desenvolve-se na inter-

subjetividade. No entanto Foucault também conceitua o poder como intencional e 

afirma que seu exercício se daria a partir da intencionalidade manifesta. Dona Iracilda, 

ao organizar a União de Mulheres de Vila Canoas, exerceu poder e tornou-se, a partir 

dali, referência. E, pelo exercício de poder, livre de imposições, tornou-se reconhecida, 

haja vista a afirmação de Dona Inês que, em certo momento da entrevista, comentou que 

na Associação de Mulheres todo mundo é igual e que Iraci sempre organizou as coisas, 

mas nunca ficou falando isso. Assim, na aprendizagem conjunta de saberes e poderes, as 

mulheres acabam por tecer um saber ecológico, mais bem distribuído, que se incorpora 

nas práticas comunitárias das mulheres que participam e dos homens que eventualmente 

auxiliam, pois todo saber acaba por constituir novas relações de poder (Ibidem, XXI). 

Destaca-se, para além, não se notou menção a lideranças jovens. Dona Maria 

Marrom, inclusive, referiu-se aos jovens locais com certa resignação: “-Eles não têm 

objetivos certos (...).”. 

*** Fé & religiosidade *** 

Notou-se, também, nas matriarcas entrevistadas bastante fé e religiosidade e 

estas atravessam aspectos diversos da vida associativa comunitária, pois a dinâmica de 

eventos que a igreja – especialmente a católica – promove no local acaba por dinamizar 

ainda mais relações sociais. A gênese da fé de cada uma pôde ser rastreada a origens 

familiares, mas permanece, acredita-se, graças à presença da igreja católica no local – 

presença forte. Apenas uma das entrevistadas nasceu em família católica e abraçou 

outra fé – tornado-se evangélica – na maturidade. Ela, Dona Inês, frequenta um templo 

evangélico na Rocinha. A ausência de templos evangélicos em Vila Canoas chama a 

atenção, e a presença de duas capelas vinculadas a Diocese no local também. Assim, 

cabe a pergunta: a prevalência da fé católica em Vila Canoas dar-se-ia graças à atenção 

especial que recebe da Diocese? Estas duas capelas são motivo de orgulho para algumas 

das entrevistadas. E também são encontros grupais (como o do terço, liderado por Dona 

Geralda, que sempre conta com pelo menos 10 mulheres semanalmente), aulas (como a 

de pilates para mulheres) e eventos (como a visita de Dom Orani Tempesta, arcebispo 

do Rio de Janeiro) que as capelas promovem também. Aliás, a visita de Dom Orani foi 
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citada como um dos momentos mais especiais na vida de duas das entrevistadas – Dona 

Maria Mendonça e Dona Maria Marrom. 

“Eu fiquei muito feliz quando inaugurou essa igreja aqui...né 
(?)...é...dia de de... São José de Anchieta foi ...dia 9 de 
junho...né(?)...foi agora né(?)... é que Dom Orani veio,...então é um 
tempo festivo...né(?) para a gente aqui. Foi muito bonito...foi muito 
bom. A gente ficou muito feliz...a comunidade toda.” D. Maria 
Mendonça. 

A Capela São José de Anchieta, na Estrada das Canoas, representaria, ainda, aos 

olhos que quem é de fora, uma espécie de espaço comunal livre de preconceitos, pois 

pobres e ricos ali celebram, ou seja, moradores da comunidade comungam aos 

domingos, lado a lado, ou ombro a ombro, com moradores das casas ricas do outro lado 

da estrada.  

Possivelmente, a igreja ali estaria a desempenhar três papéis: (1) a de 

amortecedor coletivo14 ou esteio para conforto às dores, (2) a de fronteira simbólica que 

viabiliza a intermediação de relações sociais em espaço comunal livre de pré-conceitos, 

e (3) a de instância ideológica que mediaria subjetividades e intersubjetividades. E, estes 

papéis só se manifestariam porque ali, estimulados por um propósito maior, cada um 

perceberia responsabilidade para com a anterioridade do compromisso ético em relação 

ao outro (SAYÃO, 2018). E, deste modo, a vida associativa comunitária se entrelaçaria 

com a fé criando um imbricado de relações que de tão presentes já se arraigaram ao 

território. 

*** Turismo e outras dores *** 

Da dinâmica de relações da vida comunitária também emanam dores, que – 

ressalta-se – acabam amainadas pelos mencionados amortecedores. A situação que 

Dona Joana e seu marido vivenciam hoje, em relação ao IPTU, acredita-se (na verdade 

Dona Joana acredita e verbalizou esta crença em entrevista), foi desencadeada por 

animosidade velada de moradores de casas bonitas do outro lado da rua para com o 

barulho (ou como ela fala, da birosca) que seu bar promovia. 

“A prefeitura foi lá e botou, a Light mudou para coronel Ribeiro 
Gomes. [...]. Parece que a pessoa que denunciou a gente, 
sabe...deixou tão bem feito o negócio, que eu fui uma vez La na 6ª. RA 

                                                           
(14) Segundo Bauman, amortecedor coletivo seria como uma espécie de escudo protetor contra a brutal 
exclusão social. 
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[Região Administrativa] e tinha dito que tinha sido a propósito de 
uma denúncia, por causa do nosso bar, que fazia barulho, mas hoje 
em dia nem faz mais, meu marido já tá com 67 anos. A gente não faz 
mais nada.[...].”. Dona Joana. 

Assim, sua Rua que se chamava Santa Catarina, tornou-se do dia para a noite 

Coronel Ribeiro Gomes. A troca de nomes descaracterizou-a simbolicamente das ruas 

de Vila Canoas, nomeadas por Estados da Federação Brasileira, mas não a removeu da 

favela, ou da comunidade, visto que se situa depois do marco simbólico de início, a 

ONG ParaTi (afirmação postulada por Ligia Urani).  

Dona Joana segue contando com apoio de familiares e vizinhos para lidar com 

esta situação kafkaniana15 e pagar o IPTU corrente, mas os acumulados permanecem e 

os valores avultuam-se, por conta dos juros.  

“Aí as pessoas que moram junto comigo, no meu prédio me ajudaram. 
Eu e meu marido construímos um prédio e da maneira que ele foi 
dividindo em quitinete ele foi vendendo para salvar outras coisas, 
né(?)...situação financeira. Essas pessoas para quem eu vendi as 
quitinetes foram me ajudar a pagar o IPTU e aí eu entrei com um 
processo. Aí surgiu o processo, eu fui lá. Vim aqui na Associação de 
Mulheres, na Associação de Moradores, peguei mapa da favela, 
constando que meu prédio é dentro da comunidade, é favela. Mostrei 
que é beira do rio, peguei mapa, fui no pouso, fiz tudo, mas é mesmo 
assim eles abriram o processo, tô com esse processo até hoje e não 
consigo resolver. A minha dívida já tá em 190 mil reais, porque eu to 
pagando... só vou pagando o parcelamento, o parcelamento, o 
parcelamento. Então eu tinha uma vontade imensa de encontrar com 
um político, com um governador. Explicar minha situação, que eu 
moro na favela, tenho tudo, tenho um processo. Foto do prédio, beira 
do rio, tá dentro do mapa da favela, o pouso me deu documentação, a 
associação de moradores me deu documentação, como eu moro na 
favela, como minha rua era santa Catarina...todas as ruas aqui tem 
São Paulo, Ceará, Maranhão. A minha era Santa Catarina, 13.”Dona 
Joana. 

Dona Joana reconhece que eventualmente fazia barulho e, possivelmente, teria 

aceitado de bom grado e com resignação multa por conta do barulho. Mas a manobra 

realizada pelo vizinho, junto ao município e a light a transformou em Josef de O 

Processo, e colocou-a no lugar de ré que precisa defender-se de perseguição não 

fundamentada, falaciosa. E, são os vizinhos que a apoiam – é a vida associativa 

comunitária que a salva. 

                                                           
(15) Termo que remete ao escritor tcheco Franz Kafka (1883-1924) e que designa situações 
desesperadoras, opressoras, de desenlace trágico, contra as quais não se visualiza possível solução, contra 
as quais fica-se impotente. 
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“Eu tô ansiosa porque to com medo de perder minha casa. E as 
pessoas que moram lá no prédio que eu construí, que nós 
construímos, são tudo família, família, família, família. Então eles tão 
me ajudando a pagar. Todo mês eles me dão uma colaboração para 
eu pagar o mês vigente.”Dona Joana. 

As rusgas entre comunitários e moradores da área do entorno são, na maior parte 

das vezes, resolvidas graças ao intermédio do Padre Marcus, jesuíta e pároco da Igreja 

de São Conrado e da Capela São José de Anchieta, ou de Dona Iracilda, que apesar de 

ter deixado a presidência da Associação de Moradores, continua a ser acionada pelos 

moradores da região e de Vila Canoas quando problemas de ordem prática ocorrem. A 

situação de Dona Joana, se realmente motivada por reclamações de vizinhos, entretanto, 

revela que nem todos os aborrecimentos entre locais e moradores do entorno podem ser 

mitigados pelo padre ou por Dona Iracilda e, quando extravasam para outras esferas e 

envolvem o poder público, podem alterar dinâmicas sociais e reverberar para a vida de 

outras pessoas (de forma imediata na vida dos dependentes de Dona Joana e de forma 

indireta na vida dos que se beneficiavam da existência de seu comércio, de suas festas e 

de sua generosidade em tempos de bonança). Dona Joana, apesar de abatida, segue na 

luta, e busca, atualmente, apoio mais comprometido e orientações mais sólidas de Dona 

Iracilda e da Associação de Mulheres, talvez porque assim como Josef K., esteja repetir 

para si mesma: “As mulheres têm um grande poder. Se eu conseguisse que certas mulheres 

que conheço trabalhassem em conjunto a meu favor, não tenho dúvidas de que triunfaria, (...) 

(KAFKA, 2009, p.151)”. 

 Mas existem outras dores em Vila Canoas, de ordens distintas. Poder-se-iam 

aqui destacar quatro: aquelas promovidas pelas mudanças, aquelas promovidas pelo 

terreno acidentado no corpo dos locais, àquelas promovidas pela violência e àquelas 

promovidas pela tola curiosidade do alienado pós-turista que deseja presenciar o 

espetáculo para demarcar ou compreender a si mesmo por contraste. Curiosamente não 

houve menção explícita ao uso de álcool ou drogas pelos locais (e em etapa preliminar 

de campo havia-se apurado que o alcoolismo seria um grande problema entre os homens 

na comunidade). Mas captou-se no discurso de Dona Inês algo de latente, quando ela 

afirmou que desejava que todos aceitassem a Deus e não se entregassem à bebida.  

Outro aspecto relevante diz respeito ao fato de que Vila Canoas é uma 

comunidade cara, seja porque está incrustada em área nobre, seja porque ainda é 

relativamente preservada da violência.  
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[Por isso, Dona Inês adverte] “Para viver em Vila Canoas tem que te 
dinheiro.” D. Inês. 

Dona Maria da Glória e Dona Geralda lembraram que Vila Canoas tem terreno 

bastante acidentado e, hoje, abriga muitos idosos. Elas comentaram que resgates no 

local são complicados e demorados, dadas as condições de acesso às residências e 

acredita que uma metodologia de resgate para o local deveria ser pensada, para que as 

dores dos idosos que ali moram e suas famílias pudessem ser mitigadas.  

“Aqui em Vila Canoas ainda tem muita coisa assim que pode 
melhorar...ahhhh...teeeem....lá um...precisava que tivesse que um 
meio de assim de uma pessoa ser socorrida...né? Além do posto, né? 
Que no posto aqui nem tem muitas condições não.” Dona Geralda. 

Mas, Dona Iracilda afirma, com certa resignação que o poder público esqueceu 

Vila Canoas. Milton Santos (2009), a cerca desta afirmação diria que, de fato, o poder 

público desfaleceu graças ao atraso de suas estruturas sociais e políticas. De fato, Dona 

Iracilda lembra que Vila Canoas conquistou benesses às custas dos esforços de seus 

moradores, mas estes guerreiros e guerreiras envelheceram e agora os jovens precisam 

assumir os postos de comando e lutar pela comunidade. 

“Eu acho Vila Canoas uma ...uma comunidade muito dis...até...eu me 
sinto até discriminada pelo poder público...eu acho que eles tinha que 
ter um olhar melhor para Vila Canoas porque a gente também existe. 
Eles tinha que lembrar que a gente existe, né? E trazer benefícios, 
como eles levam nas outras comunidades. Têm tanta maquiagem por 
aí e nunca fazem nada de diferente para nós. O que têm de melhor 
aqui foi a gente mesmo quem fez (...). Depois que eu entrei na 
Associação de Moradores e de Mulheres, foi os benefícios maiores 
que a gente teve aqui depois do Baixinho e do Dr. Franco [menção a 
Dr. Franco Urani], né?” Dona Iracilda.  

Já a respeito da violência, Dona Inês comentou que acabou o tempo de se sair e 

chegar a hora que quisesse, por causa da bandidagem. Mas, ela não se refere a 

bandidagem pelas vielas de Vila Canoas, e sim pela área do entorno, pois ela mesma em 

outra passagem já havia afirmado: “-Aqui é bom para se morar, porque de noite a gente 

dorme sossegada, sem tiroteio, sem bagunça,(...).”. 

Interessante, entretanto, destacar que somente as mudanças revelaram-se 

constantes nos discursos, mas apenas Dona Inês e Dona Maria da Glória explicitaram 

dor e saudade por conta destas mudanças. Mudanças inexoráveis, advindas do 

rompimento da teia social que representava a antiga estrutura e que se revelam não 
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apenas no objetivo, no imediato, no tangível, mas nas imbricações da vida comunitária, 

na intersubjetividade manifesta (TOURAINE, 2007).  

“Aqui em Vila Canoas, aqui era mato. Isso aqui mudou muito, muito. 
Não foi pouco não, foi muito.” D. Inês. 

“As coisas mudaram muito por aqui, mas morar em Vila Canoas 
ainda é muito bom.” D. Maria da Glória. 

Mas, é curioso perceber que nem todas as entrevistadas ressentem-se das 

mudanças. Dona Maria Marrom e Dona Maria Mendonça refletem a respeito do fato de 

que as mudanças que por lá ocorreram foram muito positivas, facilitaram a vida. 

“Ah mudou. Mudou muito, muito, muito. Quando nós chegamos aqui 
não tinha nada...não tinha praticamente nada. Hoje em dia nós temos 
tudo aqui, tudo ou quase tudo. Mas, não tinha nada. Era água, tinha 
que pegar água boa, água potável. Muita gente ainda usava água do 
rio. Enfim, melhorou muito, muito, muito. Mas ainda tem muita coisa 
para melhorar (...).” D. Maria Marrom. 

“Mudou muito, mudou muita coisa (...).[...]. Agora tem bastante 
coisa.” Dona Maria Mendonça. 

Por fim, a respeito do turismo que por lá é realizado, destaca-se, não há um 

discurso uníssono a cerca de incomodo. Muitas das entrevistadas revelaram, com 

sorriso, o orgulho que sentiam por sua comunidade ser objeto de interesse dos turistas e 

algumas; quando questionadas a respeito do que diriam as turistas postularam que se 

sentissem bem-vindos. 

“(...) Podem vir visitar o lugar. É aqui é muito, família. Eu diria...isso 
aqui é uma grande família (...).” D. Iracilda. 

Dona Iracilda, Dona Inês e Dona Geralda, entretanto, apesar de não se oporem 

ao turismo, postularam descontentamento a respeito de como ele ocorre ou como 

ocorria por lá, pois, aparentemente, pratica-se ou praticava-se até pouco tempo atrás um 

turismo improdutivo, agressivo, invasivo demais. Ainda há, de modo geral a sensação 

de que o turismo que ali ocorre é improdutivo, ou seja, não deixa nada para a 

comunidade, mas a respeito da agressividade, aparentemente os guias agora orientam os 

turistas a serem mais respeitosos com espaços íntimos antes que eles adentrem a 

comunidade.  

“Não é nada interessante para nós. Não trouxeram benefício nenhum 
para nós da comunidade.” D. Iracilda. 
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“Olha, seu eu tivesse a oportunidade [de falar com os turistas] eu 
dizia para eles verem se melhorava isso aqui. Porque eles só vem, 
visita, vai embora. Faz aquele molhozinho ali...lá na pracinha lá 
embaixo e depois se manda, vai para a Rocinha, faz aqueles 
melhoramentos na Rocinha, mas aqui para a gente não faz nada.” D. 
Inês. 

Lidia Urani, entretanto, acredita que o turismo ali é improdutivo aos locais, 

porque não há empreendimento com produtos ou serviços que seduzam, atraiam. Ela 

acredita que os locais poderiam pensar em empreendimentos mais charmosos, em 

produtos personalizados, diferenciados. Ela crê que Vila Canoas, por ser uma das 

poucas comunidades do Rio de Janeiro com relativa segurança, atrairia turistas e, por 

conseguinte, angariaria o dinheiro destes. 

Dona Iracilda, em conversa com Dona Geralda, recordou-se de que certa feita 

Dona Geralda havia sido fotografada sem autorização ou respeito por turista que invadiu 

sua privacidade inserindo objetiva através de sua janela de maneira buliçosa.  

 “D. Iracilda: - (...) Se lembra de uma foto que tiraram sua aqui pela 
janela uma vez? [...].  

D. Geralda: - Ah! Pois é!  

D. Iracilda: - Isso é muito ridículo (...).  

D. Geralda: - Até que agora eles não vêm mais aqui. Se ver, eu fecho 
a janela (...).  

D Iracilda: Eles tão proibidos disso. [...].  

D. Geralda: - (...) Eu não quero. Tirar foto da gente...eu to sentada 
aqui ó.  

Dona Iracilda: Foto sem autorização? Ridículo!”. 

E, quando questionada se havia reclamado da foto ao guia, Dona Geralda 

comentou “- Eu não via [os turista tirando fotografias de mim]! [Reclamar?] Ah! Mas 

depois que já tiraram e você nem sabe quem foi?”. É a respeito de situações como esta 

que Dona Iracilda se refere quando postula “isso aqui não é zoológico!” e Dona Maria 

da Glória afirma “os turistas não podem tratar o pessoal daqui que nem gado!”. Esta 

curiosidade quase, poder-se-ia dizer, etnográfica dos turistas, encontra certa 

similaridade com prática que se fizeram presentes na Europa e América do Norte até o 

início do século XX, a dos zoos humanos, que instigavam a relação objeto-espectador 

(e, em verdade, objetificavam os seres humanos ali expostos). Todavia, Debord (2003, 
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p.14) ressalta, o espetáculo que o turismo de favela propõe não pode ser 

compreendido simplesmente “como abuso do mundo da visão ou produto de técnicas de 

difusão massiva de imagens”. O espetáculo é “uma Weltanschauung16 que se tornou 

efetiva, materialmente traduzida”, que se objetivou (DEBORD, 2003, p.14). 

Assim, resgatando a discussão proposta por Sennet (1996) anteriormente, poder-

se-ia questionar: o que é ser pobre? E a esta questão, poder-se-ia asseverar: ser pobre em 

uma sociedade rica talvez signifique precisar lutar diariamente para continuar a ser 

percebido como indivíduo e cidadão.  

*** Família *** 

Mas as dores locais são mitigadas pela presença da família e pelas amizades, que 

propõem fortes vínculos, quase familiares. Em tom uníssono todas refletiram sobre seus 

fortes vínculos familiares, mencionaram a saudade que sentem dos seus pais e mães e a 

gratidão para com vizinhos (o que remete a vida associativa comunitária, categoria já 

tratada). Dona Maria Marrom, por exemplo, trouxe para sua casa a vizinha cega, que 

não poderia mais cuidar-se; Dona Iracilda acompanhou Dona Geralda em hospital, pós-

cirurgia e Dona Inês refere-se aos vizinhos, textualmente, como familiares. 

“Sobre os moradores, sinceramente, eu não tenho o que dizer. São 
muito bons. Aqui, sem ser a família, os moradores é o mesmo que ser 
família.” D. Inês. 

De modo geral, nas casas dos idosos, tem-se esvaziamento dos familiares. 

Entretanto, em Vila Canoas, ao contrário, nota-se que quando a família cresce, a casa 

cresce – para cima, para os lados – e quando não cresce, crescem casas nas laterais do 

terreno onde se situa a casa principal. 

“Isso aqui era mato minha filha. Isso aqui mudou, muito. Muito, num 
foi pouco não. Foi muito. (...) Tinha seis casa e nessa seis casa eles 
formava logo dez, quinze casa, porque vai casando filho, vai fazendo 
um quarto para um, uma casa para outro e no fim terminou duas 
favela numa só.” D. Inês. 

Segundo Ecléa Bosi (1994, p.18), “a função social do velho é lembrar e 

aconselhar – memini moneo – unir o começo e o fim, ligando o que foi e o porvir, mas a 

sociedade capitalista moderna impede as lembranças, usa o braço servil do velho, recusa 

                                                           
(16) Conjunto de valores, impressões, sentimentos e concepções, a respeito da época ou do mundo no 
qual se vive. 
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seus conselhos”. Foi curioso notar que em Vila Canoas esta máxima talvez não se faça 

presente. Ali, ao menos seus conselhos estariam a encontrar ouvidos, atenção, e suas 

histórias a conectar o que foi e o porvir. Ali, a responsabilidade moral que familiares 

possuem uns com os outros é percebida e ratificada diariamente. Bauman (BAUMAN, 

2008, p.96), a respeito deste compromisso, postula: quando Deus perguntou a Caim 

sobre Abel, Caim retrucou zangado “Sou por acaso guardião do meu irmão?” Emanuel 

Levinas, grande filósofo ético, comentou que dessa pergunta zangada de Caim começou 

toda a imoralidade. Sim, sou o guardião de meu irmão; e sou e permaneço um ser moral 

enquanto não peço por razão especial para sê-lo. Quer eu aceite, quer não aceite, sou o 

guardião de meu irmão, porque o bem-estar dele depende do que eu faço ou do que me 

abstenho de fazer. Minha moralidade reside no reconhecimento desta dependência e da 

responsabilidade que ela implica. Ao questionar essa dependência, renuncio à minha 

responsabilidade e deixo de ser moral. “A dependência de meu irmão é o que me faz ser 

ético. A dependência e a ética estão juntas, e juntas elas caem”, ou não caem.  

*** Águas *** 

As construções não autorizadas que surgiram em Vila Canoas ao longo dos 

últimos 30 anos impactaram não apenas de maneira objetiva na arquitetura da 

comunidade, mas no abastecimento da comunidade, que em seus primórdios travava 

com o Rio Canoas uma intrincada relação de dependência. Dona Geralda e Dona Inês, 

que se mudaram para Vila Canoas há mais de 50 anos, contam que no início as famílias 

locais pescavam e consumiam peixe do Rio Canoas, bem como lavavam a roupa e 

banhavam-se por lá. 

“Aqui não tinha água. era água de poço; aqui não tinha luz; ...aqui 
não...aqui tudo era terra, quando chovia a gente não conseguia 
andar....escorregava pior do que quiabo; aqui... bem...telefone nem 
vou falar... aqui não entrava gás. Todo mundo tinha fogão de 
querosene ou de lenha. Eu mesmo tinha fogão de lenha. Era assim a 
vida. A gente lavava roupa na cachoeira.”. D. Geralda. 

“Quando eu vim para cá, na verdade, ninguém aqui tinha banheiro. 
[...]. E, depois começou todo mundo a botar banheiro e jogar tudo lá 
[no rio].” Dona Geralda. 

“Ahhhh esse rio aqui... isso aqui antigamente era uma 
maravilha,...porque...quando eu cheguei aqui ele era limpo, ele era 
muito limpo. A gente comia caranguejo daqui, a gente comia peixe 
daqui,...desse rio. Era muito limpo, muito, muito bom. E, lavava 
roupa, ...na falta d’água a gente lavava roupa....na...na...aqui a trás 
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mesmo tem uma pedra que eu lavei muito roupa ali. Quando não era 
ali era lá em Dona Tereza..” D. Inês. 

Com o tempo a relação das famílias com o rio foi mudando. Dona Geralda relata 

que conforme o número de casas aumentou, já pelos idos de 1980, o rio passou a feder.  

“Tudo era despejado no rio, era lixo. Hoje...ainda tem (...), mas não é 
tanto igual era não. [...] Era tudo, ...agora, tem esgoto, 
né?Antigamente não tinha. [...] Agora ele é limpinho.” Dona 
Geralda. 

Mas nem todas concordam que o rio esteja limpo. Dona Inês ainda tem ressalvas 

em relação ao rio, especialmente depois que condomínio de luxo surgiu próximo à 

nascente. 

“Hoje em dia, depois que botaram muita... fizeram aqueleeee.... 
aquela...povoado ali para cima, tudo quanto é esgoto cai dentro. 
Ninguém não pode nem pisar na água, é porque é cheia de micóbio...e 
muita sujeira no rio.” D. Inês. 

E o rio, antes limpo e funcional, perdeu sua utilidade, e passou a ser visto com 

temeridade. 

“O Rio Canoas daqui ele foi muito útil no início porque tinha poucos 
moradores em cima do leito do rio, mas hoje são 179 casas no leito 
do rio e que é a maioria das pessoa que moram no rio não tem muito 
respeito pelo rio. Então a gente sente falta do rio de antigamente pela 
liberdade que nós tinha com a natureza, com água por ser uma água 
limpa que a gente lavava roupa, a gente tomava banho. O meus filhos 
tomaram muito banho na cachoeira. Eu lavei muito roupa na 
cachoeira como ela. Então a gente usava. Era muito útil para nós. 
Hoje ele não tem utilidade.para nós. Hoje se a gente não cuidar ele 
nos prejudica.” Dona Iracilda. 

Útil ou não, para três das entrevistadas o barulho do rio é acalentador. Dona 

Iracilda, Dona Maria Mendonça e Lidia Urani mencionaram sentirem-se embaladas a 

noite pelo barulho das águas. Talvez tenham naturalizado aquele barulho, pois que 

precisam se acostumar a viver com ele. Entretanto, Dona Maria Mendonça mencionou 

que há alguns anos o rio era motivo de medo, pois a sujeira somada às chuvas o faziam 

encher demais.  

“O Rio Canoas eu acho ele muito bonito. Eu durmo com o barulhinho 
dele...sabe...uma delícia. Nossa senhora, muito bom ...esse Rio 
Canoas. Ele agora vive limpinho, sabe (?). Não tem mais...assim a 
gente tinha medo quando ele enchia que era sujo. Agora não o rio tá 
limpinho.” Dona Maria Mendonça. 
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As enchentes em Vila Canoas não são mais frequentes desde que a CEDAE, por 

ocasião do Favela-Bairrinho, fez obras por lá e alterou o curso do esgoto da 

comunidade, que deixou de ser jogado in natura no rio. Entretanto, algumas foram 

emblemáticas. Lidia Urani, Dona Geralda, Dona Joana, Dona Inês, Dona Maria Marrom 

e Dona Maria da Glória recordaram-se das enchentes de 1966 e 1985 (a que ocorreu em 

janeiro de 1966, pode ser, após rápida busca pela internet, identificada como uma das 

piores que já assolou a cidade do Rio de Janeiro, talvez porque na época a cidade não 

contasse com recursos de escoamento de águas pluviais que surgiram posteriormente, 

talvez pelo volume de água). Dona Maria Marrom lembra que perdeu tudo e mudou-se 

por uma semana com filhos e marido para o condomínio onde o marido trabalhava até 

que as águas baixassem. Lidia, Dona Joana e Dona Maria da Glória não viveram perdas, 

mas presenciaram a dor dos outros e, por empatia, sofreram. Dona Inês e Dona Geralda 

não perderam tudo o que possuíam, mas sofreram revezes por conta das águas. Estas 

enchentes integram, hoje, o repertório de doloridas lembranças destas mulheres e 

medeiam sobremaneira a relação que elas travam com o rio. 

Outro programa que contribuiu sobremaneira para que o rio voltasse à vida foi o 

Guardiões do Rio, programa municipal que propõe emprego a moradores da própria 

comunidade para que eles façam o trabalho de limpeza do lixo superficial de rios e 

canais e também para que ajudem na educação ambiental da população. Vila Canoas foi 

uma das comunidades abençoadas por este projeto, suspenso em 2017 [após denúncias 

de irregularidades, segundo Altino (2017)] e que retornou em meados de 2018, para a 

felicidade dos locais.  

“O rio tava muito cheio de lixo e eu tava muito preocupada. Por eu 
morar no leito do rio eu me preocupo demais e por ser moradora e ter 
muito carinho por esse lugar, né? Então a gente trouxe de novo 
[Dona Iracilda, aqui, refere-se ao fato de que ela, quando Presidente 
da Associação de Moradores, no início do 2018, foi à prefeitura pedir 
para que o programa voltasse a Vila Canoas – assim, ela sente que foi 
uma das responsáveis pelo retorno do projeto à comunidade]. [...]. E 
agora vai tudo melhora (...) porque a água já tava começando a 
feder.”Dona Iracilda. 

*** Território/casa *** 

A relação que os moradores de Vila Canoas travam com o território é 

emblemática. Percebe-se nos discursos um aferro pela própria casa que extravaza para 

além desta e permeia a terra, o território, haja vista que as casas de Vila Canoas foram 
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refeitas após a enchente de 1985, ressignificadas aos poucos, ano a ano, tijolo a tijolo. 

E, cresceram, como seres vivos, para cima, para os lados. Cada cômodo construído 

remonta a eventos marcantes de vida e como cicatrizes e rugas de pele, cada tijolo, cada 

viga e cada reboco de construção remete a vivências, a si e à sua identidade. Esta 

percepção encontra-se implícita em discursos diversos e explícita nas palavras de Dona 

Geralda. 

“Ah! Vila Canoas faz parte da minha vida (...). [...]. A gente mora 
num lugar e aqui esse lugar faz parte da vida da gente. Eu não tenho, 
eu sou mineira, mas eu já não tenho isso na minha ida...assim,...ainda 
mas agora que eu só tenho lá um irmão. Então...Tudo meu é aqui em 
Vila Canoas...os filhos.” Dona Geralda. 

As palavras de Dona Geralda Ratificam as de Santos (2017, p.97) que afirma 

que o território não é apenas resultado da superposição de um conjunto de sistemas 

naturais e sistemas de coisas criadas pelo homem. “O território é o chão e a população, 

isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O 

território é a base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, 

sobre os quais ele influi”. Ao falar-se em território, deve-se entender que se está falando 

em território utilizado por uma dada população. “Um faz o outro, à maneira da célebre 

frase de Churchill: primeiro fazemos nossas casas, depois elas nos fazem (...)”. 

E, tal qual cada matriarca, as casas permanecem sólidas, vencendo batalhas, 

vencendo enchentes e adversidades, graças as suas forças, advindas da dedicação, da 

sedimentação de valores simbólicos. 

“Eu acho que eu venci muitas batalhas...difíceis. Eu me acho uma 
guerreira (...). [...]. Deus não me deixa desanimar nunca!” Dona 
Gerlada. 

*** Origens/deslocamentos *** 

E, apesar das lacunas de educação formal, explicitadas com resignação por 

algumas delas, suas vivências forjaram a ferro e fogo caráter, letramento político, bem 

como valores éticos e morais rígidos, que se fincaram como árvores e cresceram, 

produziram frutos saudáveis e prósperos. A seus olhos, filhos dignos, respeitáveis, 

respeitadores. A forja que receberam remonta o passado, e a carga simbólica de 

tradições associadas às suas raízes culturais, a cidade natal que deixaram, algumas ainda 

pequenas, outras já mais maduras – aquelas, inadvertidamente, essas desejosas de 
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sonhos diversos – mas que não sai de dentro delas. Para algumas, tornaram-se 

Pasárgadas, capazes de curar doenças, para todas arcabouço de lições, reservatório de 

caro repertório de histórias e poço das saudades, que manifesta-se expressamente nos 

nomes das ruas da comunidade – Rua Piauí, Rua Ceará, Rua São Paulo, Rua Maranhão, 

Rua Brasília, e por aí vai. Não há rua que não tenha nome de outro Estado. 

“Eu moro aqui há 58 anos. Até hoje, se eu pudesse eu vendia minha 
casinha e ia embora pra a Paraíba, onde tá as minhas irmã. Mas 
minhas filha não deixa, porque diz que eu tô velha, que vô dá trabalho 
e assim, o trabalho quem tem que tê é elas que são minhas filhas, e eu 
não devo ir porque os outros não tem assim direito de tê trabalho 
comigo. Mas eu acho que ...eu em casa, eu aqui ...eu tomo remédio. 
Meu almoço é remédio, minha janta é remédio (...). Eu aqui eu tomo 
remédio um atrás do outro. Lá na Paraíba eu vô levando bolsa de 
remédio, quando eu ia lá, agora não vô mais (respiro profundo). Do 
jeito que eu levava a bolsa de remédio voltava.Eu não tomava um 
comprimido, porque eu não sentia nada.” Dona Inês. 

Sentem saudade, de fato, não apenas do local de onde vieram, mas de quem 

eram, saudades do “eu” do passado, imaculado pelas sofridas experiências que viveram 

de lá para cá.  

“Tenho saudade da pessoa que eu era quando era mais nova.” Dona 
Joana. 

As raízes culturais destas mulheres já não se fazem mais tão sólidas, afinal, por 

estarem há muito tempo na cidade, já assimilaram valores diferentes. A questão é que 

“no meio urbano tem-se uma heterogeneidade que acompanha a situação de cada um na 

hierarquia social; todavia, esse meio urbano, enquanto estilo de vida, não deixa de 

atingir, ainda que em graus diversos, aqueles que dele participam”. Modificam-se, 

assim, normas, valores, crenças e símbolos (D’ÁVILA NETO, 1978, p.14). Nas grandes 

cidades, tem-se a sensação de que prevalecem, hoje, valores que prezam pela separação 

no lugar da união, e que “deixam a impressão de que empobrecem a vida cotidiana ao 

invés de melhorá-la”. Ali, os objetos, outrora simples artefatos, tornam-se elementos 

fundamentais e passam a intermediar ações e relações (SANTOS, 2009, p.11). 

*** 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Antes do passeio aqui proposto pela história e pela memória de Vila Canoas, 

aventou-se a hipótese de que os diversos registros documentais oficiais, oficiosos ou de 

natureza privada a respeito desta comunidade, ao retratarem o local e os locais a partir 

do ponto de vista do observador externo acabavam impondo aos locais percepção 

distorcida de sua autoimagem, tratando-os de maneira passiva. Assim, propôs-se o 

exercício da narrativa autobiográfica. Ao propor-se autodeclaração de identidade, 

desejou-se combater reverberações de tais imposições, que acabariam por adjudicar 

identidades aos locais, o que segundo Dubar (1997) não deveria ocorrer, sob risco de 

colapso de estruturas, pois identidades devem ser construídas e reconstruídas ativamente 

pelo próprio indivíduo. Ao propor tal autodeclaração, via narrativas, realizaram-se 

apostas diversas; dentre elas, aposta na ressignificação das histórias que estruturam 

sujeitos em seus coletivos, para resimbolizar questões contemporâneas e cotidianas.  

Toda história coletiva é singular, pois cada membro da comunidade ali 

investigada tem um modo próprio de tecê-la e dela se apropriar, mas também é 

universal, pois ao se criar e se desenvolver, histórias apresentam particularidades 

presentes em outros universos, visto que se forjam em um determinado contexto sócio-

histórico. Assim, de certa forma, ao se buscar conhecer a história da comunidade de 

Vila Canoas, a partir de paralelos traçados entre as histórias pessoais e a literatura 

disponível, buscou-se também o conhecimento dos processos que compõem a lógica de 

sobrevida de populações que vivem em situações semelhantes. Assim, pode se dizer que 

o objetivo geral aqui proposto extravasa para além do campo e viabiliza a percepção de 

toda uma tônica sócio-histórica (CARRETEIRO, 2009). 

Não se desejou aqui produzir documentação que constituísse ponto de vista 

alternativo à documentação oficial produzida pelo poder público, acerca do campo em 

questão. Todavia, quando uma tese vai a campo, ela ganha vida, e seus desdobramentos 

terminam por fugir, de certo modo, ao controle do pesquisador. Assim, por meio das 

histórias de vida das integrantes da Associação de Mulheres de Vila Canoas e Pedra 

Bonita ouviu-se Vila Canoas, apreendeu-se e aprendeu-se a respeito de como esta se 

percebe. De certo, é importante aqui lembrar que, ao se trabalhar com histórias de vida, 

as pessoas entrevistadas sempre terão autoridade sobre o registro de suas lembranças e 
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consciência de suas obras. Alguns documentos puderam corroborar fatos relatados, 

puderam servir de modelo a partir do qual se analisaram, sem distorções, lacunas, mas 

estes documentos, em última instância, também refletiriam pontos de vista associados a 

narrativas – dominantes. E, o interesse do presente trabalho está mais no que foi 

lembrado do que no que se perpetua nos registros oficiais e oficiosos (BOSI, 1994).  

Para alcançar o objetivo proposto por esta tese, antes foi importante 

compreender as complexidades sociais e psicossociais locais, ligadas a território e 

identidade, vivenciadas pelas integrantes da Associação de Mulheres, bem como 

problematizar sobre os conceitos relacionados à memória, história e favela, para, por 

fim, captar os contornos característicos do campo, graças à observação participante. 

Apenas após vencidas estas etapas estruturantes é que se procedeu a elaboração de 

instrumento de investigação das histórias de vida das integrantes da Associação de 

Mulheres de Vila Canoas e Pedra Bonita. Por fim, coletaram-se as histórias de vida, 

resgataram-se acontecimentos e não-acontecimentos da comunidade e da associação, 

não considerados pelas narrativas dominantes e procedeu-se à análise dos dados. O 

casamento da observação participante com a entrevista, por seus elementos, destaca-se 

dentre as diversas formas ou abordagem para o trabalho de campo nas pesquisas 

qualitativas de cunho social (MINAYO, 2001). 

Importante reforçar que as mulheres que integram tal associação apresentam 

diferentes idades e origens (não apenas socioeconômicas, mas também culturais), haja 

vista que para participar não há que se morar apenas na comunidade, pode-se residir na 

área do entorno. Sábia decisão, uma vez que não é apenas interesse dos residentes que a 

comunidade prospere, mas também dos que moram nos arredores. Uma comunidade 

próspera impacta positivamente na vida dos que habitam nas áreas próximas. Dito isso, 

comenta-se, entrevistou-se aqui sete mulheres residentes a comunidade e uma na área 

do entorno que já, há tempos, integra e interage com a comunidade. E, como o ingresso 

e a permanência na Associação se dá de maneira informal, por vezes percebeu-se 

insegurança das mulheres ao afirmar pertencimento à Associação, mas todas integram 

ou integraram, participam ou participaram, algumas mais, outras menos. E, aos poucos, 

construíram as bases sobre as quais a comunidade se assenta hoje. Outro fato importante 

de ser destacado é a ausência da juventude presente à Associação – de fato, não se sabe 

se por falta de estímulo a adesão ou se por falta de interesse destas (crença de algumas 
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das entrevistadas). Pesquisas futuras podem debruçar-se sobre a investigação dos 

comportamentos e da participação social das(os) jovens de Vila Canoas.  

Interessante, também, destacar a riqueza de detalhes – como datas específicas e 

contextos sociopolíticos – relacionados às narrativas impressionou. Chama também a 

atenção o fato de que certas questões não emergiram nas entrevistas, não se sabe se por 

se fazerem ausentes ou, ao contrário, muito presentes e dolorosas, a saber, tráfico de 

drogas e questões ligadas à adição de álcool e outras drogas. Esta questão poderia ser 

aprofundada em um outro trabalho.  

Para esta tese, decidiu-se iluminar especificamente integrantes de longa data da 

Associação. E, parafraseando Bosi (1994), faz-se importante postular aqui duas 

negativas: não se pretendeu escrever sobre memória de mulheres já experientes, 

tampouco sobre mulheres que integram associação de periferia. Ficou-se aqui na 

intersecção dessas realidades: colheu-se memória de mulheres já experientes que 

integram associação de periferia, prezando sempre pelo compromisso ético com as 

mulheres entrevistadas e com a comunidade – compromisso este expresso no respeito 

para com os registros fotográficos e de áudio, para com as palavras ditas e transcritas, 

para com as promessas, para com as visitas, sempre agendadas com antecedência e 

consentidas. E, desta socialização de pequenos17, percebe-se que para além da opressão 

manifesta há luta, resistência, tem-se um engendrado de relações de sororidade que 

procura dar conta de amainar angústias geradas por acontecimentos diversos entre pares 

e entre locais e Estado. Afinal, na metrópole carioca “se justapõem e se superpõem 

traços de opulência, devidos à pujança da vida econômica e suas expressões materiais, e 

sinais de desfalecimento, graças ao atraso das estruturas sociais e políticas”.O que há de 

mais moderno pode ser aqui encontrado, ao lado das mais gritantes carências 

(SANTOS, 2009, p.15)18.  

Parafraseando Morin19, afirma-se: não se deseja aqui um saber parcelarizado, 

muito menos se deseja isolar o objeto de estudo desta tese de seu contexto, de seus 

                                                           
(17) Termo usado por Marilena Chauí em prefácio do livro “Memórias e sociedade: lembranças de 
velhos”, de Bosi (1994), 
(18) Trecho original remete a cidade de São Paulo e não a cidade do Rio de Janeiro. Houve aqui uma 
apropriação da frase que não poderia ser mais acurada para designar dicotomias percebidas na metrópole 
carioca. 
(19) Frase original: “Em toda a minha vida, eu jamais me resignei ao saber parcelarizado, jamais isolei 
um objeto de estudo de seu contexto, de seus antecedentes, de seu vir a ser. Sempre aspirei a um 
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antecedentes, de seu vir a ser. Não se deseja aqui reduzir a força dessas incertezas e 

ambiguidades. Deseja-se, sim, observar as complexidades do campo a partir de um 

pensamento multidimensional, sem eliminar possíveis contradições, afinal, há 

complexidades que extravasam para além da percepção objetiva do pesquisador e 

verdades profundas podem sim ser complementares e ao mesmo tempo antagônicas.  

Ademais, faz-se importante postular, aqui, duas considerações: (i) na prática, o 

processo de pesquisa não é tão organizado. Estágios sobrepuseram-se, e alguns planos 

iniciais tornaram-se obsoletos. Isto porque, de fato, “o processo é fluido, aberto e 

sensível” (MORIN, 2004, p.97). (ii) O critério para avaliar o sucesso desta pesquisa não 

deve primar pela verificação estoica da sequência de passos propostos em teoria, mas 

pela análise da autenticidade do desenvolvimento e da evolução das práticas do projeto, 

pelo entendimento acerca das práticas e da situação em que as práticas se assentam.  

Vila Canoas – assim como cada favela carioca, lembra Lessa (2000) – hoje, 

funciona a partir de seus próprios códigos e representa, de certa forma, uma micronação. 

Forçada a estruturar-se para sobreviver, apresenta substitutos para as lacunas de 

cidadania e representa o apogeu de uma pobreza precariamente assistida. Poder-se-ia 

dizer que “a urbanização sem urbanidade, sem justiça social, acaba por colocar distância 

social entre indivíduos a uma pequena distância territorial” (FERREIRA; PENNA, 

2005, p.158). E, se por um lado cada favela guarda sua herança cultural, por outro, cada 

uma dá, também, demonstrações de que a sobreposição de heranças e de estímulos 

culturais da contemporaneidade promove mudanças dialéticas, ressignificações. 

Notou-se, de fato, uma complexidade grande de influências e estímulos que 

emanam das relações sociais deste complexo universo de heranças culturais que se situa 

num espaço “entre” favela e comunidade. Diante do percebido, compreendeu-se a 

curiosidade dos turistas, que ali podem, de forma mais segura, alimentar a curiosidade 

antropológica. Mas, para além, percebeu-se que o turismo é apenas um grão de areia no 

sapato dos locais, que se manifesta num universo muito mais complexo e rico de 

vivências. Assim, a respeito do antes estabelecido, de que o turismo, da forma que vem 

sendo por lá realizado acaba por não dar voz aos locais, trata-os de maneira passiva 

                                                                                                                                                                          
pensamento multidimensional. Jamais eliminei a contradição interior. Sempre senti que as verdades 
profundas, antagonistas, eram para mim complementares, sem deixarem de ser antagonistas. Jamais 
desejei reduzir a força da incerteza e da ambiguidade (MORIN, 1999, p.75)”. 
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nota-se que este – com suas peculiaridades – representa apenas uma das muitas questões 

que impõe passividade aos locais, representa apenas um fato social, dentre tantos contra 

os quais os locais investem, eventualmente em vão, pois sabem que vai existir apesar do 

desejo e das esperanças de que desapareçam, aquilo que por fim pode cair sobre a 

cabeça deles e matá-los.  

Dito isso, conclui-se: percebeu-se que as entrevistadas (e possivelmente os 

moradores locais) já introjetaram a vivência naquele território de tal maneira que ele 

agora é parte de cada uma delas, de suas identidades. Acredita-se que a percepção da 

passividade com a qual são vistas medeia sim a percepção que estas mulheres têm de si 

– e isso corrobora a crença norteadora desta pesquisa, postulada no início deste trabalho 

– e imagina-se que elas medeiem também a percepção que os locais tem de si mesmos; 

todavia, descobriu-se que estas também são mediadas por outros aspectos (tratados aqui 

nesta conclusão por categorias), relacionados à vida associativa comunitária, à família, à 

fé e religiosidade, às origens/deslocamentos, às águas, ao turismo e outras dores e ao 

território/casa. Claro que estes aspectos, ao mediarem relações não se apresentam de 

maneira estanque, mas interagem com, extravasam e reverberam uns nos outros, 

promovendo dinâmica dialética que acaba ressignificando impressões, julgamentos, 

percepções e sentimentos individuais e coletivos em proposições e silogismos históricos 

e estéticos. 
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9. PÓSFACIO: CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DO TEMPORAL OCORRIDO 

EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

Após término de todo o trabalho de campo, no dia 6 de fevereiro de 2019, 

quarta-feira, ocorreu uma grande chuva que causou transtornos a cidade do Rio de 

Janeiro e, em especial, destruição às favelas situadas em São Conrado – Rocinha, 

Vidigal e Vila Canoas.  

O rio Canoas transbordou e “lavou” 100 das 175 casas de Vila Canoas sobre ele 

assentadas. A água chegou a quase dois metros de altura dentro das casas e seus 

residentes só não perderam a vida porque ao perceberam a violência da chuva e 

abrigaram-se em tempo na capela Nossa Senhora das Graças. Em Vila Canoas não há 

sistema de sirenes para avisos referentes a inundações, mas há um coletivo de 

moradores coeso – moradores percorreram, em conjunto, as casas da área de risco e 

chamaram cada um às pressas para o abrigo.  

Neste momento encontram-se dissonantes, visto que ainda não processaram a 

perda. Resta a estes moradores começar de novo. Nesse momento ainda não há lugar 

para narrativas românticas. Os moradores que perderam tudo estão muito abalados. 

Dona Iracilda, por exemplo, foi uma das que perdeu tudo. Ela encontra-se abrigada na 

casa de vizinhos, comentou (no dia 08 de fevereiro) que o que a motiva nesse momento 

é o trabalho, que se sente triste, fraca e cansada.  

As fotos a seguir traduzem, com mais propriedade, o que se encontra acima 

narrado. Algumas das fotos foram tiradas e enviadas a esta pesquisadora que aqui 

escreve por Dona Iracilda, após dois dias, e tencionavam traduzir em imagens sua 

angústia e consternação. Já outras fotos foram tiradas por Lidia Urani, presidente da 

ONG ParaTi, e postadas em uma de suas páginas de rede social junto com texto que 

narrava o ocorrido no dia 6 de fevereiro e solicitava doações à comunidade. A ONG 

suspendeu as atividades temporariamente e está dedicada neste momento a angariar e 

distribuir donativos aos necessitados. 
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Já no dia 15 de fevereiro Dona Iracilda mandou mensagem de áudio dizendo:  

“O problema aqui tá tão grave que a gente não sabe nem o que faze. 
Eu to aqui hoje tentando organizar um mutirão para nós limpar a 
cachoeira amanhã. Vê se eu consigo uns 30 homi aqui para nós bota 
dentro da cachoeira. A gente vai fazê almoço para eles e...um café da 
manhã. Nós vamo dá o café para eles e o almoço para os homi ir para 
rua. As mulher fica fazendo a comida e os homi vão limpa. É porque 
tem muito lixo, é muito lixo. Eu fui olha hoje, tá uma coisa 
assustadora dentro da cachoeira. O lixo todo acumulado nos pilar 
das casa. Tá um perigo muito grande. Acabei de sabê que a casa de 
festas das canoas também encheu a cachoeira de tronco de árvore. 
Cortaram as árvore que caiu lá perto da casa de festa e jogaram tudo 
dentro da cachoeira. Isso é um problema muito sério para nós. Eu tô 
muito preocupada(...).” D. Iracilda.  

 

Por fim, no dia 17 Dona Iracilda postou fotos do mutirão que ela organizou no 

dia 16 (figuras 70 a 73). 

 

 

      
Figura 57: Foto da bancada da cozinha de uma das 100 casas afetadas pela inundação após chuva que 
ocorreu no dia 6 de fevereiro de 2019 (esquerda). Foto do chão da cozinha da mesma casa após chuva no 
mencionado dia (direita).  
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Figura 58: Foto do estado geral em que ficou a cozinha de uma das casas afetadas pela inundação após 
chuva que ocorreu no dia 6 de fevereiro de 2019 (esquerda). Foto do chão da cozinha da mesma casa 
quando seus moradores estavam a iniciar os trabalhos de limpeza no dia 8 de fevereiro (direita).  

 

      
Figura 59: Fotos do quarto de uma das casas afetada pela inundação. À esquerda, armário de roupas e, à 
direita, cama. Destaque para a linha de lama que se desenhou na parede (acima dos quadros) por conta do 
nível que as águas do rio atingiram no dia da fatídica chuva.  

 



224 
 

      
Figura 60: Foto do chão da sala de uma das casas afetadas pela inundação e da parede na qual sua TV 
ficava instalada (direita). Foto da área externa a casa – destaque para a parede externa que desabou, o que 
impossibilita retorno da pessoa à moradia sem que, antes, obra seja realizada (vê-se as vigas que elevam a 
casa e a mantém a aproximadamente 1,5 metros do rio Canoas).   

      
Figura 61: Foto (esquerda) do chão de cozinha de uma das 100 residências afetadas pela inundação. 
Destaque para a linha de lama que se desenhou na parede (na altura da geladeira) por conta do nível que 
as águas do rio atingiram no dia da fatídica chuva. Foto (direita) de sala de uma das 100 casas atingidas 
pela inundação. Destaque para a quantidade de lama e para a depredação da alvenaria causada pela 
violência das águas.  
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Figura 62: Foto (esquerda) do chão de uma das vielas da comunidade de Vila Canoas (destaque 
para a lama). Foto (direita) de documento da prefeitura emitido pela Secretaria Municipal de 
Ordem Pública (SEOP), interditando casa situada na Rua Ceará, 514, Vila Canoas. Muitos 
moradores receberam documento como este e agora precisam decidir se consertarão a casa ou se 
deixarão a casa e a área de Vila Canoas. 
 

 
 

 
Figura 63: Foto de parede de cozinha de uma das residências afetadas pela inundação. Destaque para 
azulejos que caíram por conta da inundação. 
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Figura 64: Foto de área comum destinada à colocação do lixo na comunidade. Destaque para o descarte 
de todos os equipamentos e bens pessoais que foram “lavados” pelo rio. 
 

  
Figura 65: Foto de quarto de uma das casas afetadas pela inundação. Destaque para as paredes que 
ficaram completamente danificadas por conta do tempo em que o nível das águas permaneceu alto. 
 

 
Figura 66: Foto de área comum destinada à colocação do lixo na comunidade. Destaque para rapaz 
carregando balde de água – a comunidade sofre neste momento com o desabastecimento de água e luz.  
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Figura 67: Foto dos moradores que se mobilizaram para participar do mutirão e entrar na cachoeira para 
retirar o lixo (momentos antes o início dos trabalhos). Destaque para o fato de que nem todos estavam 
devidamente paramentados, mas por entenderem a gravidade da situação, se cotizaram.  

 
 

 

 

Figura 68: Foto de área da cachoeira. Destaque para lixo que já se percebe no leito e para a presença de 
galhos. 
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Figura 69: Foto de moradores de Vila Canoas, envolvidos no mutirão de limpeza, removendo galhos da 
parte do rio que fica sob o pilar das casas. 

 

 

 
Figura 70: Foto de parte do lixo que foi retirado da cachoeira após mutirão dos moradores. Destaque para 
o fato de que o lixo não parece apenas ser composto de galhos, mas também de restos de bens de 
consumo. 
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Apêndice A – Termo de consentimento e cessão dos direitos de imagem (TCLE) 

 

 

REGISTRO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Universidade Federal do Rio De Janeiro 

Instituto de Psicologia  

Programa EICOS 

 

Informações aos participantes 

 

REGISTRO  DE  CONSENTIMENTO  LIVRE  E  ESCLARECIDO 

Informações aos participantes 

1) Título do protocolo do estudo:  

MULHERES QUE CAMINHAM SOBRE AS ÁGUAS: HISTÓRIA DE VIDA DAS 
MULHERES DE VILA CANOAS 

2) Convite 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa intitulada MULHERES QUE CAMINHAM 
SOBRE AS ÁGUAS: HISTÓRIAS DE VIDA DAS MULHERES DE VILA CANOAS. Antes de decidir 
se participará, é importante que você entenda porque o estudo está sendo feito e o que ele envolverá. Eu 
vou ler com você este documento e depois você poderá ficar com uma cópia deste documento para 
releitura posterior. Caso você não entenda as informações apresentadas nesse documento, pode fazer 
perguntas. Você não precisa ter pressa para decidir se deseja ou não participar desta pesquisa.  

3) O que é o projeto? 

Este projeto pretende, por meio de observação e de entrevistas, estruturar um livro que conte as 
histórias de vida das integrantes da Associação de Mulheres de Vila Canoas e Pedra Bonita, retratando 
suas forças e complexidades, para autoexpressão das identidades. A questão é que Vila Canoas vem sendo 
retratada pelo poder público e pelos turistas de maneira distorcida, o que acaba interferindo na percepção 
da autoimagem que os locais tem de si mesmos. A estruturação de um livro com histórias de vidas, que 
retrate as integrantes da Associação de Mulheres a partir de suas narrativas, pode representar ação 
pontual, mas eficaz de atuação para autodeclaração de identidade por parte das mulheres da associação 
que representam tão bem Vila Canoas, pois representam âncoras comunitárias e âncoras familiares.  

4) Qual é o objetivo do estudo? 

O projeto visa estruturar um livro que conte as histórias de vida de algumas das integrantes da 
Associação de Mulheres de Vila Canoas e Pedra Bonita, retratando suas forças e complexidades, para que 
estas possam expressar suas identidades, possam representar-se ao invés de serem representadas.  

5) Por que eu fui escolhida? 

Você é maior de idade e é uma das integrantes da Associação de Mulheres de Vila Canoas 
(comunidade situada em São Conrado, Rio de Janeiro). Além disso, você representa uma força 
comunitária em Vila Canoas. 
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6) Eu tenho que participar? 

Você é quem decide se gostaria de participar ou não desta pesquisa. Se decidir participar você 
deverá assinar – ao final deste documento – o consentimento e receberá uma cópia assinada deste registro 
para guardar. Mesmo se você decidir participar, você ainda tem a liberdade de se retirar das atividades a 
qualquer momento, sem qualquer justificativa. Isso não causará nenhum prejuízo a você ou às demais.  

7) O que acontecerá comigo se eu participar? O que eu tenho que fazer?  

Você dará uma entrevista na qual precisará responder a algumas perguntas. Cada entrevista, que 
terá em média duração de 1 hora e meia, será registrada das seguintes maneiras: gravação de áudio, 
anotações feitas pela entrevistadora e fotografias. As entrevistas ocorrerão em local próximo à 
comunidade, no bairro de São Conrado em local, data e hora a serem combinadas. Haverá também a 
possibilidade de que as reuniões ocorram na UFRJ da Praia Vermelha, em data e hora a serem 
combinadas, em sala que permita conforto e a privacidade. Esta decisão ficará a cargo de cada 
entrevistada. As entrevistas poderão, também, ocorrer em outro local (caso seja desejo da entrevistada) 
que precisará ser previamente combinado. 

8) O que é exigido de mim nesse estudo além da prática de rotina? 

Na entrevista, além de perguntas ligadas a sua biografia pessoal, as perguntas vão tratar das 
seguintes questões: participação social, cidadania, problemas que a comunidade enfrenta, oportunidades 
que a comunidade tem, papel da associação de mulheres na comunidade, conquistas já promovidas pela 
associação de mulheres da comunidade, objetivos comunitários almejados pela associação de mulheres da 
comunidade. Além disso, algumas perguntas vão abordar aspectos ligados à sua participação comunitária. 

9) Quais são os eventuais riscos ao participar do estudo? 

De acordo com a Resolução 466 e 510 do Conselho Nacional de Saúde, todas as pesquisas 
envolvem riscos, ainda que mínimos. Não há riscos objetivos (diretos) associados a esta pesquisa. Os 
riscos aqui envolvidos são subjetivos e indiretos: o risco de que o projeto torne-se pessoal demais para 
vocês, entrevistadas (e nesse sentido a não aprovação por parte de quem quer que seja poderia implicar na 
falsa percepção de rejeição pessoal), e de que o projeto crie expectativas altas, e irreais, quanto ao retorno 
social (acredita-se que será pequeno, mas sustentável, e seus reflexos, possivelmente, serão sentidos, não 
de imediato, mas de forma lenta e gradual). É importante que conversemos antes da entrevista para que 
fique claro que (1) elogios e críticas são naturais e nesse sentido, críticas a este projeto e ao livro que será 
desenvolvido não devem ser compreendidos como pessoais e (2) que este projeto não tem o propósito de 
mudar a vida de ninguém, tem sim o propósito de viabilizar a autoexpressão de vocês, a 
autorrepresentação de vocês. 

Ao participar desta pesquisa, caso você se sinta desconfortável por estar revelando ou falando 
sobre sua vida pessoal, por favor, exponha este desconforto e entrevista (bem como todos os registros que 
estiverem sendo realizados) será paralisada. Importante reforçar: você não é obrigada a responder a 
qualquer pergunta, caso não se sinta a vontade. 

10) Quais são os possíveis benefícios de participar? 

Dentre os possíveis benefícios à cada uma das mulheres que participarem desta pesquisa, 
destaca-se: a possibilidade de identificação/reforço da capacidade de autoexpressão e narração de cada 
uma.  

11) O que acontece quando o estudo termina? 

Cada uma das integrantes da Associação de Mulheres de Vila Canoas receberá uma cópia da tese 
de doutorado que motivou esta entrevista. Estas cópias serão entregues em um evento onde todo o 
conteúdo da tese será apresentado oralmente e explicado. Além disso, cada uma das integrantes receberá 
uma cópia impressa do livro (que se deseja estruturar após a finalização da tese). Deseja-se, por fim, 
entregar parte dos direitos autorais do mencionado livro à Associação de Mulheres de Vila Canoas e 
Pedra Bonita, para que, entre outras coisas, seus rendimentos viabilizem a construção de projetos sociais à 
comunidade.  
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12) E se algo der errado? 

Não há riscos diretos associados a esta pesquisa, mas eu gostaria de registrar que você pode, a 
qualquer momento, interromper a entrevista ou o (s) registro (s) da entrevista, bem como não precisa 
responder a questões que lhe deixem desconfortável. Caso deseje, você também pode mudar as condições 
de sua participação a qualquer momento no decorrer da entrevista. 

13) Minha participação neste estudo será mantida em sigilo? 

Sua participação não será mantida em sigilo, pois se deseja aqui estruturar, a partir destas 
entrevistas, um livro que conte sua história, bem como a história de cada uma das integrantes (que 
concorde em ser entrevistada) da Associação de Mulheres de Vila Canoas. 

14) Contato para informações adicionais 

Dados da pesquisadora responsável: Rosa Lidice de Moraes Valim, estudante de doutorado do 
EICOS/IP/UFRJ. E-mail: <rvalim@globo.com>. Telefone: (21) 98617-4607. 

Dados da pesquisadora que está auxiliando nas entrevistas: Suely Rodrigues, Assistente Social. 
E-mail: <suely10conceicao@gmail.com>. Telefone: (21) 98352-4770. 

Dados do CEP: Comitê de Ética em Pesquisa do CFCH – Campus da UFRJ da Praia Vermelha – 
Prédio da Decania do CFCH, 3º andar, Sala 30 – Telefone: (21) 3938-5167 – Email: 
<cep.cfch@gmail.com>. 

Dados da Instituição Proponente: Av. Pasteur, 250 - Praia Vermelha, IP/EICOS, Rio de Janeiro - 
RJ, 22290-240 – Telefone: (21) 3938-5348. 

15) Remunerações financeiras 

Nenhum incentivo ou recompensa financeira está previsto pela sua participação nesta pesquisa.  

16) Obrigada 

Obrigada por ouvir/ler estas informações. Se desejar participar deste estudo, assine o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido anexo e devolva-o à pesquisadora. Você deve guardar uma cópia 
destas informações e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para seu próprio registro. 

17) Termo de consentimento 

1 – Confirmo que li e entendi a folha de informações para o estudo acima e que tive a 
oportunidade de fazer perguntas. 

2 – Entendo que minha participação é voluntária e que sou livre para retirar meu consentimento a 
qualquer momento, sem precisar dar explicações, e sem sofrer prejuízo ou ter meus direitos afetados. 

3 – Concordo em participar da pesquisa acima. 

Nome da participante: ___________________________________________________________ 

Assinatura da participante: _______________________________Data: ______/______/______ 

 

OBS: Duas vias deste documento serão impressas e assinadas (uma para será entregue ao entrevistado e 
outra ao pesquisador). 
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Apêndice B – Situação do parecer consubstanciado do CEP/UFRJ 
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Apêndice C – Roteiro da ‘(5.2.1) primeira entrevista: a piloto’ 

 
I. Dados da entrevista 
a. Nome da entrevistadora:  
b. Data e hora (início e fim) da entrevista:  
c. Duração:  
d. Local:  
e. Como o contato foi estabelecido?  
f. Tipo de entrevista: entrevista semiestruturada. 
g. Tipo de registro: gravação áudio/ registro fotográfico/ anotações durante a 

entrevista.  
 
II. Dados do entrevistado 
a. Nome de batismo da entrevistada:  
b. Cidade natal e data de nascimento:  

 
III. Localização/contatos da entrevistada 
a. Endereço:  
b. Telefone para contato:  
c. Facebook:  
d. Skype:  

 
IV. Ocupação/ trabalho 
a. Trabalha fora?  

o Não. 
o Sim.  

 Onde?   
 Cargo (fazendo o quê)?   
 Tem carteira assinada?  

b. Estuda atualmente?  
o Não. 
o Sim.  

 O quê?  
 Onde?   

 
V. Etnia/ religião 
a. Como se autodeclara (etnia)?   

o Branca. 
o Preta. 
o Parda. 
o Amarela. 
o Índia. 
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b. Religião na qual nasceu?   
o Nasci sem religião 
o Nasci no catolicismo 
o Nasci na umbanda 
o Nasci Protestante 
o Nasci em outra religião. Qual?  

c. Religião que pratica?   
o Não pratico religião 
o Pratico o catolicismo 
o Pratico o umbandismo 
o Pratico o protestantantismo 
o Pratico outra religião. Qual?  

 
VI. Casa/ relações parentais 
a. Filhos?  

o Não. 
o Sim. Quantos? Idades?   

b. Estado civil? 
o Solteira. 
o Solteira com namorado. 
o Casada. 
o Separada. 
o Divorciada. 
o União estável. 
o Viúva. 
o Prefere não declarar. 

c. Mora com quem?  
d. Sua casa é... 

o Própria. 
o Alugada. 
o Emprestada. 
o Ocupada. 

e. Você sustenta sua casa... 
o Sozinha. 
o Alguém ajuda - quem?  

 
VII. Na Associação de mulheres 
a. Na associação, qual o seu cargo/responsabilidade?   
b. Quando começou a integrar a associação?     
c. Na associação, você tem algum apelido?  

o Não. 
o Sim. Qual? 
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d. Além de participar da associação, integra mais algum em movimento social?  
o Não. 
o Sim. Qual? 

 
VIII. Dados sócio-técnicos para definir classe/estrato social (Critério Brasil 
adaptada – para Critério Brasil, ver APÊNDICE D) 
a. Grau de escolaridade? 

o Analfabeto/ Fundamental I Incompleto. 
o Fundamental I Completo/ Fundamental II Incompleto. 
o Fundamental II Completo/ Médio Incompleto. 
o Médio Completo/ Superior Incompleto. 
o Superior Completo. 

b. Na sua rua tem água encanada? 
o Não. 
o Sim. 

c. A sua rua é pavimentada? 
o Não. 
o Sim. 

d. Renda familiar fica em torno de: 
o Até R$ 1.448,00. 
o De R$ 1.448,01 até R$ 2.896,00. 
o De R$ 2.896,01 até R$ 7.240,00. 
o De R$ 7.240,01 até R$ 14.480,00. 
o R$ 14.480,01 ou mais. 

e. Você possui/ na sua casa tem (informar quantos no local tracejado): 
o ____Banheiros. 
o ____Empregado (a) doméstico (a). 
o ____Automóveis. 
o ____Motocicleta. 
o ____Microcomputador. 
o ____Micro-ondas. 
o ____Lava-louça. 
o ____Lava-roupa. 
o ____Secadora de roupas. 
o ____Geladeira. 
o ____Freezer. 
o ____DVD. 

 
IX. Perguntas subjetivas – Parte qualitativa do questionário 
a. Conte um pouco da sua história de vida (Onde nasceu? Como chegou até aqui?) 
b. Lembra-se de eventos históricos que tenham se sobreposto a eventos da sua vida? 
c. Como entrou para Associação? Em que ano? Por quê?  
d. Quais são os seus desejos hoje (para sua vida)? 
e. O que deseja para a Associação? 
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f. O que deseja para Vila Canoas? 
g. O que gostaria de dizer aos governantes (sobre Vila Canoas)? 
h. O que gostaria de dizer aos que moram no asfalto (sobre Vila Canoas)? 
i. O que gostaria de dizer aos turistas que aqui fazem visitas (sobre Vila Canoas)? 

 
X. Observações sobre a entrevista/ ambiente 
a. Descrição do entrevistado (física, sua apresentação, seu jeito, suas atitudes, traços de 

personalidade, inclinações etc). 
b. Há privacidade?  

o Não. 
o Sim. 

c. Interrupções?  
o Não. 
o Sim. 

d. Presença de outras pessoas? 
o Não. 
o Sim. Quem? 

e. Como vocês se sentaram?   
f. Como era o ambiente?    
g. Processo da entrevista (Como se desenvolveu a entrevista?/A relação entre 

entrevistado e entrevistador? Quais as emoções evidentes e em que momentos 
surgem?). 

h. Impressões gerais/Insights (O que mais te chamou a atenção? Por quê? O que te 
incomodou? O que você gostou? O que você aprendeu de novo que “ilumina” 
questões do nosso trabalho?). 
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Apêndice D – Roteiro das entrevistas do tópico ‘(5.2.2) entrevistando guerreiras’ 

 
I. Dados da entrevista 
h. Nome da entrevistadora:  
a. Data e hora (início e fim) da entrevista:  
b. Duração:  
c. Local:  
d. Como o contato foi estabelecido?  
e. Tipo de entrevista: entrevista semiestruturada. 
f. Tipo de registro: gravação áudio/ registro fotográfico/ anotações durante a 

entrevista.  
 
II. Dados do entrevistado 
a. Nome da entrevistada:  
b. Cidade natal e data de nascimento:  

 
III. Localização/contatos da entrevistada 
a. Endereço:  
b. Telefone para contato:  

o Tem whatsapp neste telefone. 
o Não tem whatsapp neste telefone 

c. Facebook:  
 

IV. Ocupação/ trabalho 
a. Trabalha como?  

o Em casa. 
o Fora de casa.  

 Onde?   
 Fazendo o quê?   
 Tem carteira assinada ou não?  

b. Estuda atualmente?  
o Não. 
o Sim.  

 O quê?  
 Onde?   

 
V. Etnia/ religião 
a. Você descende de qual grupo étnico?   

o Índios. 
o Negros. 
o Portugueses. 
o Orientais. 
o Outros. Qual ou quais? 

b. Religião na qual nasceu?   
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o Nasci sem religião 
o Nasci no catolicismo 
o Nasci na umbanda 
o Nasci Protestante 
o Nasci em outra religião. Qual?  

c. Religião que pratica hoje?   
o Não pratico religião 
o Pratico o catolicismo 
o Pratico o umbandismo 
o Pratico o protestantantismo 
o Pratico outra religião. Qual?  

 
VI. Casa/ relações parentais/ composição familiar 
a. Como é a sua família (Quantas pessoas e quais as idades - aproximadamente)?  
b. Mora com alguém?  
c. Sua casa é... 

o Própria. 
o Alugada. 
o Emprestada. 
o Outra. Qual? 

d. O sustento da casa... 
o É de quem mora comigo 
o É todo meu. 
o É dividido. Com quem?  

 
VII. Na Associação de mulheres 
a. Na associação, qual é o seu cargo ou responsabilidade?   
b. Quando começou a integrar a associação?     
c. Na associação, você tem algum apelido?  

o Não. 
o Sim. Qual? 

d. Além de participar da associação, integra mais algum em movimento social?  
o Não. 
o Sim. Qual? 

VIII. Dados sócio-técnicos para definir classe/estrato social (Critério Brasil 
adaptada – para Critério Brasil, ver APÊNDICE D) 

a. Você frequentou a escola até que idade? 
b. Na escola você cursou até qual série? 
c. Na sua rua tem água encanada? 

o Não. 
o Sim. 
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d. A sua rua é de terra? 
o Não. 
o Sim. 

e. Sua casa fica em cima do rio? 
o Sim.  
o Não, fica perto. 
o Não, fica longe. 

f. Você recebe por mês... 
o Aposentadoria. 
o Bolsa Família. 
o BPC. 
o Salário. De quanto? 

 Até R$500. 
 De R$500 até R$1.000. 
 De R$1.001 até R$2.000. 
 Acima de R$2.000. 

 
IX. Perguntas subjetivas – Parte qualitativa do questionário 
a. Conte um pouco da sua história de vida (Onde nasceu? Como chegou até aqui?) 
b. Lembra-se de eventos históricos que tenham se sobreposto a eventos da sua vida? 
c. Como entrou para Associação? Em que ano? Por quê?  
d. Quais são os seus desejos hoje (para sua vida)? 
e. O que deseja para a Associação? 
f. O que deseja para Vila Canoas? 
g. O que gostaria de dizer aos governantes (sobre Vila Canoas)? 
h. O que gostaria de dizer, sobre Vila Canoas, aos que moram fora de Vila Canoas? 
i. O que gostaria de dizer, sobre Vila Canoas, aos turistas que vem aqui? 
j. O que gostaria de dizer, sobre Vila Canoas, aos que moram aqui? 
k. Como você se vê hoje em dia? 
l. O que é preciso, em sua opinião, para viver aqui em Vila Canoas? 
m. A vida por aqui, desde que você chegou, continua a mesma ou mudou muito? 
n. O que o Rio Canoas representa para você? 
o. Conte-me sobre um evento triste, associado à Vila Canoas, e que vem a sua 

memória? 
p. Conte-me sobre um evento feliz, associado à Vila Canoas, e que vem a sua 

memória? 
q. Conte-me sobre um evento considerado importante em Vila Canoa (do qual você 

participou)? E, porque você participou deste evento? 
 
X. Observações sobre a entrevista/ ambiente (a ser preenchido pela entrevistadora) 
a. Descrição do entrevistado (física, sua apresentação, seu jeito, suas atitudes, traços de 

personalidade, inclinações etc). 
b. Há privacidade?  

o Não. 
o Sim. 
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c. Interrupções?  
o Não. 
o Sim. 

d. Presença de outras pessoas? 
o Não. 
o Sim. Quem? 

e. Como vocês se sentaram?   
f. Como era o ambiente?    
g. Processo da entrevista (Como se desenvolveu a entrevista?/A relação entre 

entrevistado e entrevistador? Quais as emoções evidentes e em que momentos 
surgem?). 

h. Impressões gerais/Insights (O que mais te chamou a atenção? Por quê? O que te 
incomodou? O que você gostou? O que você aprendeu de novo que “ilumina” 
questões do nosso trabalho?). 
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Apêndice E – Critério Brasil (para segmentação dos extratos sociais no país) 

 

Dentre os critérios utilizados para segmentação dos extratos sociais no 

Brasil, dois merecem destaque: o critério do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 

(IBGE), utilizado no Censo Populacional que ele promove a cada 10 anos, e o da 

Associação Brasileiras de Empresas de Pesquisa (ABEP), conhecido como Critério 

Brasil. 

Utilizou-se, para esta pesquisa, o Critério Brasil. Tal critério é utilizado pela 

maioria dos institutos de pesquisa e trabalha com levantamento de características 

domiciliares (presença e quantidade de alguns itens domiciliares de conforto e grau 

escolaridade do chefe de família) para segmentar a população. 

O Critério Brasil atribui pontos a determinadas posses, pelo acesso a 

serviços públicos e ao grau de instrução da pessoa de interesse. A posterior soma dos 

pontos indicará a qual das sete classes pertence uma pessoa (Extrato 1, Extrato 2, 

Extrato 3, Extrato 4, Extrato 5, Extrato 6, Extrato 7). Até 2013, o Critério Brasil 

trabalhava com os segmentos A1, A2, B1, B2, C1, C2, D e E; entretanto, uma série de 

questões foram revistas, dentre elas a nomenclatura dos segmentos. As tabelas 

apresentadas abaixo (Tabela 4, Tabela 5, Tabela 6 e Tabela 7) pertencem ao Novo 

Critério Brasil de Classificação Econômica, ou novo CCEB, em vigor a partir de janeiro 

de 2014. 

Abaixo, as tabelas do CRITÉRIO BRASIL para segmentação dos extratos 

sociais no país. 

 

Tabela 15: Pontos atribuídos ao grau de instrução do chefe de família. 

 

ESCOLARIDADE DA PESSOA DE REFERÊNCIA 

GRAU DE INSTRUÇÃO (NOMENCLATURA ATUAL) PONTUAÇÃO 

Analfabeto/ Fundamental I Incompleto 0 

Fundamental I Completo/ Fundamental II Incompleto 1 

Fundamental II Completo/ Médio Incompleto 2 

Médio Completo/ Superior Incompleto 4 

Superior Completo 7 
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Tabela 16: Pontos atribuídos às posses. 

 

Tabela 17: Pontos atribuídos por acesso aos serviços públicos. 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

XXXXXXXXXXXXXXXX ÁGUA ENCANADA RUA PAVIMENTADA 

SIM 4 2 

NÃO 0 0 

 

Tabela 18: Total de pontos que segundo Critério Brasil indica a classe a qual pertence à pessoa 
de referência. 

PONTOS DE CORTE 

PONTOS CLASSES OU EXTRATOS 

043 – 100  Extrato 1 

037 – 042  Extrato 2 

026 – 036  Extrato 3 

019 – 025  Extrato 4 

015 – 018  Extrato 5 

011 – 014  Extrato 6 

000 – 010  Extrato 7 

 

POSSES X QUANTIDADES 

Posses 
Quantidades 

0 1 2 3 4 ou + 

Banheiros  0 3 7 10 14 

Empregados domésticos  0 3 7 10 13 

Automóveis 0 3 5 8 11 

Microcomputador  0 3 6 8 11 

Lava-louça  0 3 6 6 6 

Geladeira 0 2 3 5 5 

Freezer 0 2 4 6 6 

Lava-roupa  0 2 4 6 6 

DVD  0 1 3 4 6 

Micro-ondas  0 2 4 4 4 

Motocicleta 0 1 3 3 3 

Secadora de roupa  0 2 2 2 2 
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Apêndice F – Considerações a respeito do tratamento dado as palavras para 

INDEXAÇÃO referente à ETAPA 3 DA ANÁLISE DE DADOS 

 

Para indexação associada à ETAPA 3 da Análise de Dados, separou-se os termos 

simples dos termos compostos, removeu-se as stopwords (palavras que não possuem 

relevância para o texto – preposições, artigos definidos e indefinidos, verbos de 

ligação), certos pronomes e advérbios, bem como ênclise dos verbos e sufixo que 

conferisse a qualquer palavra a classificação de advérbio). Poder-se-ia ter aqui realizado 

também a remoção de sufixos de nomes e de acentos, a remoção de aumentativos e 

diminutivos, bem como a remoção de prefixos e sufixos de verbos e a remoção do 

plural e das desinências de gênero, entretanto, optou-se por não fazer tais coisas, pois 

acreditou-se que isso poderia comprometer a integridade das informações. Esta etapa foi 

realizada com o auxilio do comando de condicionalidade do Excel.  

 

STOPWORDS  

 Preposições: a, ante, até, após, de (de+a/de+o/de+os/de+as), desde, em 

(em+a/em+o), entre, com, contra, para, por, perante, sem, sobe, sobre, sob. 

 Artigos: o, a, os, as, um, uma, uns, umas. 

 Verbos de ligação: ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, 

continuar, viver. 

 Pronomes pessoais do caso reto: eu, tu, ele, ela, você, nós, vós, eles, elas, vocês. 

 Pronomes demonstrativos: Este, estes, esse, esses, nesse, nesses, nessa, nessas, 

deste, desta, destes, destas, aquele, aqueles, outros, isso, aquilo, aquela, aquelas, 

naqueles, naquelas, naquele, naquela. 

 Pronomes possessivos: meu, meus, minha, minhas, teu, teus, tua, tuas, seu, seus, 

sua, suas, nosso, nossos, nossa, nossas. 

 Advérbios de dúvida: acaso, porventura, talvez, provavelmente, quiçá, casualmente, 

por certo, quem sabe, possivelmente. 

 Advérbios de lugar: aí, aqui, acolá, cá, lá, ali, dali, daqui, adiante, abaixo, embaixo, 

acima, adentro, dentro, afora, fora, defronte, atrás, além, aquém, antes, aonde, longe, 

perto.  

 Advérbios de tempo: hoje, logo, primeiro, ontem, tarde, outrora, amanhã, cedo, 

dantes, depois, ainda, antigamente, antes, sempre, nunca, doravante, então, 
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ora, jamais, agora, já, enfim, afinal, breve, constantemente, imediatamente, 

primeiramente, provisoriamente, sucessivamente, às vezes, à tarde, à noite, de 

manhã, de repente, de vez em quando, de quando em quando, a qualquer momento, 

de tempos em tempos, em breve, hoje em dia. 

 Advérbios de intensidade bastante, demais, mais, menos, muito, muitos, muita, 

muitas, quanto, quão, quase, tanto, pouco. 

 Advérbios de negação: não, tampouco, nem, nunca, jamais. 

 Advérbios de modo: assim, bem, mal, depressa, devagar, melhor, pior, como.  

 Outras palavras e outros termos removidos: pois, porque, por que, porquê, por quê, 

todavia, também, mas, entretanto, que, apenas, é, à, às, ao, foi, há, havia, e, quando, 

algum, alguns, qual, tal, sem, ou, com, tão, são, mesmo, mesmos, modo, geral, toda, 

todo, além disso, disso, anos, ano, sou, estou, podem gostaria, fossem, achava, 

comecei, percebi, percebia, estava, era, ainda. 

 

SUFIXO QUE CONFERE ÀS PALAVRAS A CLASSIFICAÇÃO DE ADVÉRBIO 

 __mente 

 

ÊNCLISES NOS VERBOS 

 

 __- se 

 __- lhe 

 __- lhes 

 __- me 

 __- a  

 __- o 

 __- as  

 __- os 

 __- te 

  

 


