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INTRODUÇÃO

A vida que se vive;
a vida aqui e agora
Jose´ Jorge de Carvalho*

O texto de Luísa Molina sobre as cidades do Distrito Federal e seus
personagens dignos e cativantes reinicia e reinventa a narrativa sobre a
capital do Brasil com uma perspectiva nova, amorosa e humanizadora. Até
então vistos como anônimos e sem caráter próprio nas estatísticas oficiais,
os brasilienses já conformam uma população de dois milhões e meio de
pessoas, mais próxima da de muitos países, como o Uruguai, e maior que
a de outros, como a Islândia. Para a nossa mente colonizada, dois milhões
de uruguaios, suíços, belgas, são imaginados como portadores de inúmeras
histórias e saberes dignos de serem contados e compartilhados. Contudo,
para a maioria dos brasileiros, a capital da república hoje é tratada com
um misto de indiferença, silêncio e irrelevância, quando não de ofensa e
repulsa. Tais sentimentos, resultado de uma reação injusta e irrefletida,
estão associados a uma crise profunda de representação e de auto-imagem
da nossa capital. O Plano Piloto tem sido palco e foco do descaminho nacional, justamente o oposto daquilo que sua fundação prometia: dar à na* Antropólogo, professor titular da Universidade de Brasília, coordenador do Instituto Nacional
de Ciência e Tecnologia de Inclusão no Ensino Superior (INCT) e especialista em estudos afro-brasileiros, estudo da arte, culturas populares e ações afirmativas para os negros e indígenas.
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ção a chance de um recomeço, feliz e integrado. Consequência talvez desse
declínio do seu lugar utópico, a cena cultural de Brasília não consegue
impactar minimamente o país. Contudo, ainda assim, o comportamento
comum das elites brasilienses tem sido o de insistir na narrativa oficial da
cidade, esvaziada e insossa para todos que de fato se interessam por pessoas, e não por monumentos ou sagas de construção manipuladas por grupos
políticos ou empresariais.
Ao pensar em qualquer capital de um país, visualizamos alguma
vida coletiva original, própria, singular em relação à das outras capitais,
e também em inúmeras pessoas com biografias únicas e ao mesmo tempo
representativas da cor única que significa viver em algum dos axis mundi
do planeta: Roma, Lagos, Cuzco, Tokyo, Beijing. De fato, se nosso sonho
de viagem for, por exemplo, conhecer a Cidade do México, esperamos conhecer os mexicanos e, de preferência, conhecer um ou mais mexicanos
moradores do México-DF. É esta a maior riqueza de qualquer viagem que
nos transporte para além das nossas fronteiras: ser impactados pelas outras vidas dos que moram em outras cidades. Para poder transmitir esse
sabor local e único das cidades é necessário um talento nada fácil e por
isso mesmo esse esforço já foi obra de grandes narradores, na ficção e na
prosa. Penso em Flaubert na sua viagem ao Egito, Bruce Chatwin ao narrar
a Patagônia, Walter Benjamin com sua viagem a Moscou e seus perfis de
Ibiza e Marselha, além da recordação de sua infância em Berlim em 1900.
Luísa Molina se aproxima de Benjamin em um fator que distingue
muitos narradores de cidades: seu pertencimento de origem. Como ele
nasceu em Berlim, ela nasceu em Brasília, e ambos querem se apropriar,
ou se re-apropriar da cidade que é sua e que precisa deixar de ser íntima
no instante narrado para voltar a sê-lo com o sentimento de pertença enriquecido pela narrativa. Benjamin constrói a sua educação sentimental
berlinense evocando os espaços e as instituições da cidade, com os climas
criados nos locais que visitava, encantados de histórias e de expectativas
projetadas pelos que deles se utilizavam. Luísa circula pelas regiões administrativas e se conecta com o que de mais sutil se apresenta em qualquer
cidade: o clima humano. Uma grande façanha deste livro é ter sido capaz
de revelar biografias que só podem ser chamadas de extraordinárias. Não
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há como não amar os personagens das cidades do Distrito Federal que ela
nos apresenta em seu texto preciso e afetivo. O mergulho que ela nos oferece na vida de cada um é intenso e é este mergulho que transmite vida e
voz a um Distrito Federal que é visto hoje, pelos que fora dele vivem, como
inerte e silencioso.
Todo o contrário da inércia e do silêncio, A pele das cidades traz vida,
aventura, interesse e paixão. Na memória do Distrito Federal, construída
pelos habitantes das suas cidades fora do Plano, predominam histórias das
lutas da classe trabalhadora, dos pequenos agricultores, dos vendedores,
dos prestadores de serviços humildes, das diaristas, das manicures, dos artistas populares, das travestis e das drag queens. Uma imensa galeria de
personagens gauche, contracorrente, subalternos, invisibilizados, discriminados e apenas tolerados, quando não rejeitados, porém que se alçam,
elevados pela narrativa crítica e ao mesmo tempo acolhedora de Luísa, à
condição de protagonistas da constituição atual da cidade. São quase todos
migrantes, em diferentes momentos de suas vidas, conquistando no confronto e na resistência o seu direito à cidade, reiniciando suas biografias
para dar início à vida verdadeira da capital do Brasil.
A Brasília deste livro é a imagem antípoda das capitais famosas que
aparecem nos guias turísticos, convencionais ou literários, promovidas
como rotas obrigatórias de visita. Rio de Janeiro, Viena, Paris, Bangkok,
são sempre representadas com suas aristocracias, de hoje e de ontem, seus
poderosos, seus “vencedores”, suas elites em todos os planos. Subvertendo
essas representações triunfalistas, o Distrito Federal deste livro é a cidade
das sagas dos humildes, da grandeza daqueles cujo potencial de grandeza
havia sido ameaçado nos momentos formativos de suas vidas, dentro e fora
de Brasília, quando não já como pessoas maduras. Luísa não narra a saga
de opressores mitificados, mas dos que transcenderam a opressão sofrida.
Nas capitais constituídas até o século XIX, o migrante devia encaixar-se dentro de uma estrutura urbana definida muito antes da sua chegada. A probabilidade maior de que seu encaixe funcionasse dependia muito
mais de um movimento de adaptação e muito menos de invenção: aprendia-se a encaixar em um lugar de perfil definido. Paralelamente, os escri-
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tores narraram suas respectivas cidades quando elas já haviam adquirido
suas fisionomias únicas, previamente historiadas por diferentes vozes, elitistas e populares. Dostoiévski narrou São Petersburgo, Jorge Luis Borges
narrou Buenos Aires, Naguib Mahfouz narrou Cairo: todos esses escritores
ilustres foram, como diria René Girard, narradores de narradores. Por outro lado, Luísa Molina narra a Brasília de agora ao juntar-se ao seleto grupo
daqueles que começam a narrá-la contra a sua narrativa oficial e inicial,
cada um tomando um novo lado do conto e acrescentando um ponto. O
lado de Luísa é o lado dos que estão fora do plano, fora do eixo, fora do
centro de um espaço que não devia ter centro.
O tom das narrativas do livro é arrebatador e toca áreas que, acredito, jamais haviam sido exploradas na maioria das obras que conheço
sobre as capitais famosas dos mundo. Brasília foi criada pelas elites como
uma capital sem povo; mas é o povo de que este livro fala que faz dela
uma capital respeitável – uma cidade de reivindicações, auto-invenções,
reinvenções, transformações, conquistas, criações, revelações do que
nem sequer havia sido escondido ou esquecido, mas apenas desapercebido. Não se trata de uma grandeza fácil; e não é o tipo de grandeza que
se associa comumente a sedes de Estado. Para que não reste dúvida: a
grandeza aqui exposta se encontra fora do Plano Piloto – e fora significa
apenas isto: não está onde se acha que é o único lugar onde deveria estar, por ser aquele o único lugar até agora narrado e identificado como
Brasília. Este livro instala o Distrito Federal no seu ângulo maior, na
sua dimensão verdadeira. A vida do Distrito Federal hoje que merece
ser narrada pulsa nas outras regiões administrativas: Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Brazlândia, Estrutural, Itapoã, Paranoá, Varjão, Vila
Telebrasília, São Sebastião, Planaltina. O que Luísa fala dessas regiões
lembra-me o Plano Piloto em que cheguei no final de 1968, ainda no seu
(e no meu) início: espaço aberto à invenção para todos. Brasília é uma
sequência de inícios, e sua história é a história dos inícios das biografias
intensas dos personagens deste livro.
Para reinventar-se nas cidades onde chegaram e por onde circularam, muitos personagens deste livro tiveram que renunciar, ainda que
temporariamente, ao sentimento forte de identidade que haviam cons-

13

truído em suas cidades de origem para abrir-se ao novo não-realizado e
dedicar-se então ao início de sua reinvenção. E essa reinvenção foi dupla,
ou desdobrada, para dentro e para fora, pois a narrativa de Luísa expõe de
fato as lutas políticas, as ocupações, as resistências, a resiliência por finalmente alcançar a tão sonhada legalização do seu espaço, do seu lar, da sua
moradia, e da igualmente sonhada realização de seus dons criativos.
A narrativa oficial das cidades é um narrar sem viver. A narrativa
para turistas é uma história do que já foi vivido e que agora vive apenas
como história. A narrativa d’A pele das cidades narra a vida agora vivida, a
vida aqui e agora, da cidade que passa a existir de verdade quando dela é
narrada a vida que nela se vive. Viva a vida que se narra.

Itapoã, manhã de domingo

´
CAPITULO
1. ‘BAHIA’, ITAPOÃ

Um complexo
desconcertante
Toda cidade é viva. Olhos mais atentos podem vê-la respirar, seus
poros se dilatando, algum tremor fugaz passando-lhe pela espinha e aquele
pulsar, o seu pulsar – inaudito, inapreensível, impenetrável e, no entanto,
em tudo presente. Basta um instante de silêncio para escutar o oscilar de
seus humores e tatear os seus convites; basta deixar-se levar para deparar-se com súbitas melancolias nas grades de alguma janela, nas fendas de
uma calçada, no sono de um cachorro ou em uma sombra solitária contornando um banco de praça. Toda cidade é viva e tem uma pele – toque-a.
Percorra-a. Deixe-se invadir pelas suas contradições, pelas marcas que o
tempo cravou em seu corpo, pelos nomes que ela sussurra, pelo seu hálito.
Toda cidade guarda perguntas. É preciso encontrá-las, fazê-las reluzir ao
sol de um fim de tarde, ecoar pelas paredes
das casas abandonadas, pendurar-se nos postes
com as pipas das crianças, fundir-se ao murNão se pode andar
múrio dos velhinhos sentados nas calçadas.
distraído no Itapoã; é
É preciso saber-se pequeno diante da cipreciso descobrir as rotas
dade, reconhecer-lhe a imensidão. (Por menor
e os sinais invisíveis da
que seja uma cidade, há sempre uma imensicidade, entender o seu
dão quando se é estrangeiro.) Só assim os seus
multilinguismo, seguir as
mistérios começarão a ganhar algum contorplacas que ela não tem.
no; sem eles, a passagem será apenas passaTodos os sentidos em
gem, e não percurso: para percorrer é necessáalerta: não se perca, ou
rio, antes, perder-se um pouco, apequenar-se.
a cidade te engole
Sair de si, entrar na cidade.
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Para quem não o habita, o Itapoã se revela um labirinto. Pode surgir
qualquer coisa das ruas muito estreitas: carroças, abacaxis anunciados em
alto-falantes, bicicletas desgovernadas, pessoas e mais pessoas por todos
os lados. Não se pode andar distraído no Itapoã; é preciso descobrir as rotas e os sinais invisíveis da cidade, entender o seu multilinguismo, seguir
as placas que ela não tem. Todos os sentidos em alerta: não se perca, ou a
cidade te engole.
As suas paredes altas e nuas não abraçam, mas empurram a seguir e
seguir e seguir e seguir. A cidade não é espaço: é movimento. Se Brasília é
conceito, o Itapoã é experiência, é a marca inequívoca do limite – lotes pequenos, esquinas demais, os corpos se esbarrando. Para quem lhe é estranho, o Itapoã é nada menos que desconcertante. Ordem, coerência e afins
não florescem naquele mar marrom. Sua lei é outra, gravada num código
que para o estrangeiro toma a forma de duros imperativos: ande em grupo,
fique em lugares movimentados, preste atenção: aqui é perigoso.
Contudo, a cidade não se reduz à violência sobre a qual moradores
preocupados se apressam a sussurrar aos visitantes, ou que as grades nas
lojas evidenciam. Não há símbolo que lhe explique e lhe baste. “O Itapoã
são muitos; é uma cidade complexa, feita de quatro metades. Itapoã, Itapoã 2, Fazendinha e Del Lago” [Mariana Cruz1]. Para circular ali é preciso
render-se à cidade, ao seu ritmo vociferante e à sua lógica própria. “Quem
anda em terra alheia pisa no chão devagar”, cantou a mestra de reizado
Virgínia de Moraes. No Itapoã esse verso se revela um convite: tire os sapatos antes de entrar e permita-se viver – ainda que com os privilégios e as
limitações próprias de quem é de fora – uma outra experiência de espaço.
A poeira e o barro marcam a memória ali, como em outros lugares
do Distrito Federal. Asfalto é coisa recente, resultado de um processo
de regularização que tem mediações e meandros dignos de uma crônica
kafkiana. Foi apenas em 2005 que as ruas deixaram de ser marrons como
as paredes de tijolo. O mesmo valeu para a rede de águas pluviais. Até então, na estação da chuva, a água invadia as casas, selvagem. Dona Meire se
lembra bem desse tempo, como lembra da época da seca, quando seguia
descalça até a rodoviária do Paranoá, para então tirar a poeira dos pés e
1

Antropóloga e pesquisadora deste projeto, daqui em diante chamada apenas de Mariana.
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calçar sapatos limpos. Quem anda a pé ou de
Enquanto Brasília
ônibus no Distrito Federal conhece bem a terveio de cima, dos altos
ra vermelha que impregna a pele, a roupa, os
escalões, do branco dos
sapatos. Quem, como Dona Meire, anda a pé
homens, dos colarinhos
ou de ônibus no DF acaba por não usar sapae dos papéis timbrados,
tos e roupas claras. Há algo de singular em coo Itapoã nasce do barro,
nhecer um lugar com os próprios pés. Talvez
se impõe inequívoco
certa relação com o espaço só seja possível ase persistente. O fato
sim: permeada pelo corpo e em trajetos cotidiante do projeto, a
dianos. Conhecer com a sola dos pés – como
vida que se desenrola
com a palma das mãos – é criar intimidade.
diante da promessa, a
Dona Meire tem um bar na frente do locrueza da experiência
te onde mora. Das portas abertas desde cedo
diante dos floreios do
vê os ambulantes, os transeuntes, os fiéis, os
discurso oficial
bêbados e tantos outros irem e virem. É como
um ponto em torno do qual o mundo orbita.
Ali, chegando do Lago Sul ou da Asa Norte,
bairros onde trabalha como diarista, Neusa senta-se para tomar uma dose
de cachaça (só assim para encarar a última faxina do dia, na sua própria
casa). É nordestina, como Dona Meire. Viu o Itapoã crescer, viu o asfalto
e os ônibus chegarem. Viu alguns conhecidos seus, que tinham vendido
seus lotes por poucas centenas de reais, voltarem ao Itapoã depois da regularização e comprarem os mesmos lotes por dezenas de milhares de reais.
Antes da regularização era invasão, barraco, gambiarra: a vida extra-oficial, às margens e além do tempo e do espaço do Estado. Enquanto
Brasília veio de cima, dos altos escalões, do branco dos homens, dos cola-rinhos e dos papéis timbrados, carimbados e assinados, o Itapoã nasce
do barro, se impõe inequívoco e persistente – uma realidade não distante,
e sim vizinha ao Plano. O fato diante do projeto, a vida que se desenrola
diante da promessa, a crueza da experiência diante dos floreios do discurso
oficial: ah, água, a gente cava um poço ou compra de quem cava – e carrega, a pé, até a casa; energia é gato, alguém puxa de longe e pronto. E quando faz frio a gente acende fogueira logo que anoitece.
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Entre a cruz e o copo
“Cada rua que você passar aqui tem uma igreja e um boteco, uma
igreja e um boteco, uma igreja e um boteco”. A síntese que Bahia faz do
Itapoã espelha a sua própria vida. E a cidade lhe devolve o reflexo: em sua
multiplicidade tão excêntrica quanto singular, Bahia é uma imagem expressionista do Itapoã. Foi coroinha em Carinhanha, sua cidade natal. Já
no Distrito Federal frequentou a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Internacional de Deus e outras, que
se dispersam em sua fala – que, como ele, é nômade. “Agora eu vou voltar
a ser católico de novo.”
Algo de místico se deixa entrever nas frestas da fala de Bahia. Talvez
seja a presença difusa de Deus, entre uma e outra instituição, e sobretudo
no seu próprio caminhar. Talvez seja a sombra da bebida, a única constante em sua vida. Se Deus está na busca, num vislumbre de transcendência,
o diabo está nos desvios, nas armadilhas, nas vicissitudes e nos vícios da
existência. Entre um e outro, Bahia encontra os seus subterfúgios, negocia, improvisa. (“Deus não deixa que ninguém o mate, Deus não deixa que
ele fume, ‘basta a cachaça velha...’”, anotou Mariana). Entre um e outro: é
do embate com um e da busca por outro que parece se tecer a sua trama
errática. Certa vez, aliás, na porta de uma igreja, Bahia se deparou com o
diabo. “Ele é muito feio, mais feio do que eu.”
Em Carinhanha (BA), Bahia foi professor; em Luziânia (GO), policial. Teve mercearias em Samambaia e Águas Lindas; já foi pintor de letreiros e cantor. Além de tudo, faz consertos – assim, em geral: “Eu conserto a
minha bicicleta, conserto a minha televisão, conserto o meu som, conserto
a minha vida”, ele ri. Hoje, no Itapoã, é pedreiro. Entende até de construção com tijolos ecológicos – coisa nova, em casa no setor de mansões do
Lago Norte. Como aprendeu a ser pedreiro? Por acaso. Artista a seu modo,
meio bricoleur de sua própria vida, Bahia faz lembrar os versos de Itamar
Assumpção, na canção Vida de artista:
Na vida sou passageiro/ Eu também motorista/ Fui trocador
motorneiro/ Antes de ascensorista/ Tenho dom pra costureiro/ Para datiloscopista/ Com queda pra macumbeiro/ Talento
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pra adventista/ Agora sou mensageiro/ Além de pára-quedista/ Às vezes mezzo engenheiro/ Mezzo psicanalista/ Trejeito
de batuqueiro/ A veia de repentista/ Já fui peão boiadeiro/ Fui
até tropicalista/ Outrora fui bom goleiro/ Hoje sou equilibrista/ De dia sou cozinheiro/ À noite sou massagista/ Sou galo no
meu terreiro/ Nos outros abaixo a crista/ Me calo feito mineiro/ No mais, vida de artista.
Bahia, como o Itapoã, é labiríntico, meândrico. Quando menos se
espera, a sua fala desliza para outros âmbitos, salta margens e revela faces
imprevistas. Canta, descreve episódios heroicos, ri de si mesmo, xinga os
amigos que passam ali por perto... Parece divertir-se com a própria aleatoriedade. Os anos, em sua narrativa, formam mosaicos sobrepostos; são
tantas as vidas por ele vividas que não importa se a soma não bate. Aquilo
que parece realmente importar, aliás, toma feições bastante precisas: as
mulheres de sua vida. Atravessou os 780 quilômetros que separam Carinhanha de Brasília para acompanhar uma namorada, com quem morou
em Samambaia. Ali também conheceu Inês, que segue sendo um mistério.
Agora, no Itapoã, tem uma neta de poucos meses de idade, que inunda as
suas palavras de ternura e lhe dá ânimo para
parar de beber. Ainda assim, sente muita falta
da mãe que está em Carinhanha, para onde ele
pensa em voltar. “Quase dá pra ver que são as
Bahia, como o Itapoã, é
mulheres que mobilizam afetos, a ponto de imlabiríntico, meândrico.
pedir ou potencializar suas escolhas e sua circuQuando menos se
lação”, diz Mariana.
espera, a sua fala desliza
Na geografia atravessada por afetos, alpara outros âmbitos,
gumas cidades são especialmente marcantes. A
salta margens e revela
Ceilândia tem a melhor feira, onde só tem norfaces imprevistas. Canta,
destino. E tem comida boa lá: mocotó, comida
descreve episódios
nordestina. Ali, Bahia se sente em casa. Mas o
heroicos, ri de si mesmo,
maior destaque é de Samambaia: “Lá eu tinha de
xinga os amigos que
tudo. Uma mercearia, um bocado de amigo e uma
passam ali por perto...
mulher bonita. E eu tinha meus dentes, que agora
Parece divertir-se com a
eu perdi. Dentadura bonita, de grampo.”
própria aleatoriedade
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Hoje ele diz: “Eu sou pobre, eu não tenho nada, graças a Deus” –
“talvez porque quem não tem nada, nada pode perder”, interpreta Verônica Kaezer2. Ou talvez o sentido dessa frase tão profunda quanto misteriosa
seja decifrável apenas por quem partilha da bebida amarga (e traga a dor,
e engole a labuta) das incertezas de uma vida sem privilégios. Quem não
conhece o “pileque homérico no mundo” 3 e não sabe o que é ter de tudo e
em seguida não ter nada, não comunga com o mesmo cálice de quem come o pão que o diabo amassou. Como outro sertanejo (agora o de Euclides
da Cunha), Bahia – e Dona Meire, e Neide – é um forte.

Bahia: “Eu sou pobre, eu não tenho nada,
graças a Deus.” Talvez o sentido dessa
frase tão profunda quanto misteriosa seja
decifrável apenas por quem partilha das
incertezas de uma vida sem privilégios

2
3

Antropóloga e pesquisadora deste projeto, daqui em diante chamada apenas de Verônica.
Citações da canção Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil.
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“Cada rua que você passar aqui tem uma igreja e um boteco, uma
igreja e um boteco, uma igreja e um boteco.” A síntese que Bahia
faz do Itapoã espelha a sua própria vida. E a cidade lhe devolve o
reflexo, em sua multiplicidade tão excêntrica quanto singular

Suas paredes altas e nuas não abraçam, mas
empurram a seguir e seguir e seguir. A cidade não
é espaço: é movimento. Se Brasília é conceito,
o Itapoã é a marca inequívoca do limite

´
´
CAPITULO
2. ISABEL, VILA TELEBRASILIA

Laços de afeto, de
sangue e de luta
Como uma pele, toda cidade guarda camadas. E sente, como uma
pele: a obstinação do mato a romper o metal de um fusca desamparado;
uma súbita flor a envolver em cor o cinza de um muro; os anseios da criança em sua primeira bicicleta; o tempo a roer placas e grades com ferrugem,
musgo e pó. Por sentir, toda cidade sabe; sabe que há a vida que desperta a
cada dia, coa o café, leva as crianças para a escola, pega o ônibus, trabalha
“em casa de família”, volta, lava-passa-cozinha, assiste a novela das nove,
faz as unhas e dorme para acordar em outro dia. Sabe da vida secreta dos
sofás nos terrenos baldios. Sabe da beleza inominável no amarelo de um
portão emoldurado por tijolos nus e todo o seu porvir; ou do mosaico que
lhe cobre as ruas com fachadas coloridas e muros pintados apesar do sol, do tempo e da chuva. Toda cidade conhece os seus recônditos – e
como uma pele, dobra-se sobre eles ou os reveLutar, ou melhor,
la em seus poros, suas fissuras.
lutar junto, fez da Vila
É como uma pele – humana, morna, cácomunidade, como fez
lida – que a Vila Telebrasília acolhe Isabel, vide seus moradores uma
ve Isabel, deleita-se com Isabel. Pois à Vila Isaespécie de família; fez
bel se entrega, inteira, como quem se aninha
da moradia, morada,
num colo manso, num aconchego só. Nascecomo fez do espaço,
ram mais ou menos juntas, ela e a Vila – de
lugar: pois lugar é antes
ventres trabalhadores, negros e nordestinos.
de tudo significado,
Piauienses que “caçavam nova capital”, os pais
vínculo, relação
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de Isabel chegaram a Brasília em pau-de-arara, com um recém-nascido
nos braços e outros filhos ainda por vir. Fincaram raízes, fizeram morada e
lutaram pela persistência daquela comunidade que se formou a partir dos
funcionários de diferentes empresas que se instalaram na capital na época
da sua construção. A luta marcou a história da Vila, como a história de vida
de Isabel, e hoje segue cravada tanto em placas da cidade como no olhar e
na memória de muitos dos seus habitantes.
“Aqui tem história”: saúda a Vila em sua entrada, como quem convida o visitante a tirar os sapatos e a ouvir o que as praças, as quadras, as ruas
e as pessoas têm a dizer. Ali tem história, ali tem resistência: contra a pressão que vem de cima – da especulação imobiliária, das inalcançáveis torres
invisíveis do Palácio do Buriti, dos tratores de empresários e da mídia que
a eles serviu de porta-voz. Ali tem história de pessoas, não de corporações
e não do Estado; história de mães, irmãos e amigos:
[Isabel] Nós fizemos uma passeata aqui. Nós todos paramos o
trânsito aqui. No meio da rua mesmo. Eu me senti como se eu
fosse a minha mãe, o meu irmão. Eu vi o meu irmão na manifestação [como se ele estivesse ali, vivo]; ele lutou por isso
daqui antes de mim. E nesse dia, na rua, lutei como se fosse
toda a minha família.
Mas, além dos laços sanguíneos, “a luta também produz parentes”
[Mariana]. Apoio mútuo, propósito comum e muita teimosia são um tanto
da substância inestimável que no lugar do sangue criou ali outros vínculos, como criou história: “A gente virou como se fosse uma família: pegou
amor”, diz Dona Neide, liderança comunitária e referência na associação
local. “Não existe vitória sem a luta. A gente passa por muitas conquistas.
A gente passa a ter um amor por esse lugar. Tem que ser teimosa.” A luta,
como mostra Dona Neide, é caminho, processo, meio. É vivência, partilha,
comunhão. É ação, verbo. Lutar, ou melhor, lutar junto, fez da Vila comunidade, como fez de seus moradores uma espécie de família; fez da moradia, morada, como fez do espaço, lugar: pois lugar é antes de tudo significado, vínculo, relação, comunhão com a tal substância inestimável, com
esse amor – talvez a mais imponderável das forças.
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Nada se ganha, tudo se conquista
A batalha travada na Vila Telebrasília e marcada na Praça da Resistência, nos relatos de Dona Neide e no sangue de Isabel revela sentidos
invisíveis àqueles que destituem o lugar da sua matéria humana, de sua
força. O que esses enxergam ali é uma “área nobre”, que no árido idioma
imobiliário designa área para nobres, aqueles que poderiam usufruir de
(isto é, pagar por) mais um clube, como os outros tantos daquele setor,
destinados a prover de prazer e diversão os filhos das classes média e alta de Brasília – para os quais muitas mulheres da Vila trabalharam como diaristas ou empregadas domésticas. Por isso, por mais de vinte anos
todo o peso dos interesses empresariais e políticos que movimentam o
mercado imobiliário do DF incidiu sobre a Vila em violência e terror.
Remoções forçadas na calada da noite, ameaças recorrentes, promessas
indecorosas e outras inimagináveis formas de pressão – ou, pondo nos
termos precisos, de tortura emocional – fizeram parte do cotidiano das
pessoas que ali viviam desde 1956. São pioneiras e pioneiros de Brasília,
mas não aqueles que viveram na Vila Planalto, da qual tanto se orgulha
o discurso oficial sobre a capital, que logo tratou de fazer dessa vila patrimônio histórico. Esses eram engenheiros e demais funcionários do alto
escalão da construção civil – nobres, em outras palavras. Aqueles eram
pedreiros, assistentes e afins, e não houve Iphan4 que reconhecesse os
seus barracos como patrimônio.
Se para o poder estabelecido os chamados “peões” da Vila Telebrasília estavam destinados à histórica expulsão do centro para as chamadas
“cidades satélites”, para a Associação de Moradores, formada em 1988,
no mesmo ano da nova Constituição, a história era outra – e eles eram
sujeitos de direitos, dispostos a encarar, em sua luta, tanto a via institucional como a resistência ativa frente aos tratores que se postavam cotidianamente diante das suas casas. Assim, articularam parcerias, mobilizaram apoios na universidade, em movimentos sociais e em partidos
políticos, e conseguiram até derrubar o veto do então governador do DF,

4

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
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Joaquim Roriz, ao projeto de lei voltado para o definitivo estabelecimento da comunidade. Mas foram as vias não-oficiais de terror e coerção tomadas por Roriz – que fez do fim à Vila algo como um projeto pessoal
– as mais difíceis de derrotar. Usando o difundido estigma da “invasão”,
com o qual a população que reivindica moradia é criminalizada e marcada nos quatro cantos do Distrito Federal desde o início dos tempos, Roriz
derrubou igrejas, perseguiu lideranças, cindiu famílias e disseminou na
mídia a ideia de que a área se chamava “Invasão da Telebrasília” e era “a
última favela de Brasília”. Além de se ouvirem chamar por esses termos
em um programa da maior emissora de televisão do país e em uma revista de circulação nacional, os moradores da Vila escutaram todos os matizes de ofensas no dia a dia dos tempos incertos em que, ao dormir, não
sabiam se acordariam sob algum teto.
Mas ao fim de muitos anos de batalha, atravessados por diferentes
governos, foi Roriz quem viu a casa cair. Ícone da política coronelista no
Distrito Federal e em Goiás, famoso pelas práticas autoritárias e coercitivas, o ex-governador, que se gabava de nunca ter sentido o gosto da derrota na vida, teve que engolir a amargura que a vitória da resiliente Vila Telebrasília lhe causou. Pois a comunidade conquistou asfaltamento, ponto
de ônibus, posto policial, campo de futebol, praças e, principalmente, a
escritura definitiva dos seus terrenos. Não há
adjetivos que alcancem as dimensões dessa vitória. Em uma cidade cuja geografia é definida
pelos relevos do poder financeiro, e na qual o
Roriz disseminou a
mercado imobiliário move populações inteiras
ideia de que a área se
(moveria até montanhas, se houvesse alguma),
chamava “Invasão da
a Vila é mais do que um marco, é uma marca:
Telebrasília” e era “a
sua bandeira – “aqui tem história” – conjuga
última favela de Brasínaquele solo de “área nobre” sentidos profunlia”. Os moradores esdos de lutar e resistir, cujo espírito segue vivo
cutaram todos os matiem Dona Neide, Isabel, seus filhos e netos, e as
zes de ofensas no dia a
gerações ainda por vir.
dia dos tempos incertos em que, ao dormir,
não sabiam se acordariam sob algum teto
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Aconchego e tranquilidade
Hoje a Vila é puro sossego. Ali os olhos cansados da dureza sem
meios tons do asfalto, dos muros marrons da escassez de espaço que marca
a maior parte das regiões administrativas do DF, encontram consolo num
verde perene e farto, em casas coloridas, praças generosas, quadras de esporte e ruas bem cuidadas. “A Vila é um espectro da roça no coração do
Brasil” [Mariana] – os ares de aconchego, a tranquilidade das crianças nas
ruas, os pássaros que ali fazem ninho, tudo na Vila converge para aqueles
que vieram de outras roças possam fazer dela sua outra terra:
[D. Neide] Eu vim da roça, de uma cidadezinha pequena do
Maranhão. Eu achava isto aqui parecido com o Nordeste. Assim, entre aspas. Por quê? Todo mundo se conhecia. Era aquele lugar que você escutava o canto do pássaro. O matinho em
pé. Perto aqui das margens do lago. Lá no Nordeste tem o igarapé. Aquela mina d’água. Aí, no lago, dava uma imitação.
Quando eu vi aqui eu disse: é aqui que eu vou ficar. Aqui é a
terra prometida.
Como e com a Vila, Isabel hoje desfruta da tranquilidade e da segurança de poder adormecer na praça sem ser incomodada, de conhecer
bem os seus vizinhos, de não viver assombrada pela violência que se espalha por todo o Distrito Federal, ou confinada entre os muros dos lotes mínimos nas cidades onde vivem seus parentes e amigos. A terra prometida
que Dona Neide vislumbrou, e que junto com a família de Isabel ajudou
a conquistar, consolidou a promessa de um bom futuro para aqueles que
vierem depois delas: “Já falei com a neta, com a tataraneta. Isso aqui é para
elas. Agradeço minha mãe ter vindo pra cá”, afirma, emocionada, Isabel.

Isabel hoje desfruta da tranquilidade de conhecer
bem os seus vizinhos, de não viver assombrada pela
violência que se espalha por todo o Distrito Federal,
ou confinada entre os muros dos lotes mínimos

Como uma pele, toda cidade guarda camadas.
Toda cidade conhece os seus recônditos – e,
como uma pele, dobra-se sobre eles ou os
revela em seus poros, suas fissuras

^
´
^
´
CAPITULO
3. JUNIOR
/ VERONICA
STRASS, CEILANDIA

Coragem para
se reinventar
Como nasce uma estrela? Que sabedoria – e, principalmente, que
coragem – há que se ter para permitir que desponte um brilho gestado no
íntimo, nos cantos recônditos de um corpo que como semente contém a
estrela, gesta a estrela, guardando sua força e encanto para que no momento certo ela possa emergir? O que a vida quer da gente é coragem, diz Guimarães Rosa num trecho famoso de Grande Sertão: Veredas. A beleza penetrante dessas palavras estende-se na fala do personagem Riobaldo:
A vida inventa! A gente principia as coisas, no não saber por
que, e desde aí perde o poder de continuação porque a vida é
mutirão de todos, por todos remexida e temperada. O mais
importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas
vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior.
A história de Verônica Strass é uma história de beleza e de coragem
– de uma vida que inventa e se reinventa, nas dores e delícias de estar no
mundo mudando-se e mudando-o; afinando-se, afinando-o e desafinando
num correr que “embrulha tudo”, como diz também o sertanejo. Verdade
maior, certamente. A vida é confluência e é disjunção; e nos encontros e
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desencontros dos corpos com o mundo criam-se caminhos como se criam
mundos, e outras vidas fazem-se possíveis. A pujança da invenção, a sua
beleza: eis a face e a tônica da história de Verônica, que nasce plenamente
no Distrito Federal por obra da coragem de Júnior, em quem habita. Aos
dezesseis anos de idade ele partiu de São Luís do Maranhão, sua terra natal, para viver em Ceilândia, onde uma outra vida, pela qual ansiava, se
anunciava paulatinamente. Paulatinamente mesmo, pois todo novo caminho é uma construção cotidiana – desafiador e também perigoso, como diz
o personagem de Guimarães Rosa.
Embora já se transformasse em Verônica em São Luís – isto é, se
“montasse” como Verônica –, Júnior só pode realmente dar corpo e voz
a ela depois que veio para o Distrito Federal. Lá precisava esconder-se da
família; aqui, tornou-se uma estrela nos circuitos LGBTs, junto de outras
drag queens. Não à toa, foi no DF que ele deu a Verônica o seu sobrenome
Strass: “Aquela que brilha por onde passa.” A travessia dos mais de dois mil
quilômetros que separam a capital maranhense da capital federal marca a
travessia de vida de Júnior, que deixou para trás muito do que não queria
mais para si – o trabalho como profissional do sexo, a impossibilidade de
assumir-se gay e de montar-se diante da família –, para ser plenamente
quem era. E como as voltas do mundo podem ser generosas, hoje ele tem
da família o apoio que não conseguia encontrar outrora.

Rainha do bate cabelo
Montar-se é uma arte, explica Júnior. Combinam-se adereços, figurinos, maquiagem; compõe-se um corpo exuberante em seus saltos altos,
perucas impecáveis, unhas, cílios, silicone. Muda-se o caminhar, as expressões da face, a voz, os gestos, o modo de falar: é preciso estar bela e altiva,
intrépida, para “causar”. Pois impacto é tudo nesse universo de elegância
e glamour, mas também de acirrada competição, de críticas e de inveja.
“Tem sempre que mostrar que se está bem, mesmo quanto está mal”, diz
Júnior. “Já teve show em que eu estava doente, e estava lá rindo. Já teve
show em que eu tinha brigado com o namorado e estava lá rindo.” E enquanto Júnior se transforma para montar-se como Verônica, Verônica tam-
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bém transforma o corpo e as emoções de Júnior. “Quando eu começo a me
maquiar, o cansaço da semana inteira de trabalho vai todo embora.”
[Mariana] Se um artista não nasce pronto, uma drag também
não. No primeiro dia em que Júnior se montou, não usou nem
peruca. Foi aprendendo aos poucos. Agora, até o corte de cabelo que usa, levemente mais curto nas laterais, facilita a aderência das perucas. Hoje, tem peito de silicone para colar no
corpo e compor a produção.
A arte de transformar-se se desdobra na arte de apresentar-se dançando “diva” e “bate cabelo” – diferentes modalidades, ligadas respectivamente a uma música mais lenta e a uma mais acelerada. Neles, Verônica brilha: faz shows, circula por festas, paradas LGBTs, concursos e tanto
mais. Foi Rainha Bate Cabelo entre 2012 e 2015, em Brasília. Foi Diva também em 2012, em Brazlândia, e Miss Santa Maria em 2013. Foi madrinha
oficial da parada LGBT de Samambaia no mesmo ano. Em Formosa, foi
Princesa da Parada em 2015 e Rainha em 2016. Há vários vídeos de performances suas espalhados pelo YouTube, e seus dois perfis no Facebook
contam com mais de cinco mil amigos, além de cinco mil seguidores. Essa
rede social é o seu principal point, onde a contatam para trabalhar e onde
ela divulga fotos, vídeos e convites para suas apresentações.
Nos mesmos perfis do Facebook, aliás, Júnior compartilha fotos suas sem estar montado: em eventos com amigos, em festas e mais. Além de
viver como Júnior no dia a dia, trabalhando como cabeleireiro, transitando
por diferentes cidades do DF, divertindo-se com
seus amigos, a identidade de boy é também moA travessia dos mais de
bilizada por ele em lugares ou situações novos.
dois mil quilômetros
Quando Verônica precisa se apresentar em um
marca a travessia de
local ainda desconhecido, Júnior vai antes “de
vida de Júnior, que
boy”, como que à paisana, para observar o quão
deixou para trás muito
seguro será montar-se ali. Verônica é uma persodo que não queria
nagem, Júnior diz; uma personagem que o habimais para si, para ser
ta e que também o constitui, decerto – uma perplenamente quem era
sonagem com quem partilha a vida.
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[Verônica Kaezer, pesquisadora] O circuito de Verônica parece estar assentado em um roteiro baseado na amizade, que a
leva de um lugar a outro; nas festas, onde se realiza ora como
boy, ora como Strass; e no seu trabalho artístico, que traz as
conquistas em um meio tão concorrido e a instiga a se reinventar sempre, seja nas roupas, nas caras perucas que possui
ou nos saltos altos com os quais desfila sua beleza.
O menino que saiu de casa aos dezesseis anos, e que ao chegar ao
Distrito Federal chorou de saudade durante um mês inteiro, com frio e
querendo voltar para casa, hoje conquistou a sua “própria vida”, como desejava quando decidiu migrar. O menino que pousou em Ceilândia aprendeu “a entrar e a sair”, como diz; ali criou casa, morada, território.
[Mariana] Viver a cidade com segurança é criar trajetos constituindo territórios, no passo da caminhada de casa para o trabalho, do trabalho para a night; é conhecer os passos daqueles
que circundam. É perceber os fluxos, sendo deles partícipe. A
geografia do asfalto e a dos afetos são inseparáveis.
Ceilândia, essa metrópole de quase meio milhão de habitantes, é tão
múltipla quanto pujante, em suas formas e faces de resistência e expressão
de cultura, de vida, de mundos possíveis. Ali são criados caminhos, trajetos, rotas potentes em si mesmas, que não dependem do centro (nem da
hegemonia branca e de classe média) do Plano Piloto. Ali se criam e consolidam outros centros e circuitos. Não é à toa que Verônica Strass pode
nascer plenamente e brilhar depois de chegar a Ceilândia. Ceilândia é um
mundo, e uma porta para o mundo – nada menos.

Júnior: o menino que saiu de casa aos dezesseis
anos, e que ao chegar ao DF chorou de saudade
durante um mês inteiro, hoje conquistou a sua
“própria vida”, criou casa, morada, território
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A vida é confluência e é disjunção; e nos
encontros e desencontros dos corpos com o
mundo criam-se caminhos como se criam
mundos, e outras vidas fazem-se possíveis

´
^
CAPITULO
4. VIVIANE E NEUDA, BRAZLANDIA

Terra, liberdade
e resistencia
^
Há quem traga no corpo, na história, no olhar, a beleza singular de
uma trama que alinhava a luta à vida. Beleza que não escapa de certa melancolia – existir, resistir –, mas que sobretudo se ergue em força e tenacidade: uma flor a romper o asfalto, intrépidos fios d’água rachando as mais
duras pedras, pujança, persistência e vigor. Pois a pátria, que canta a sua
terra adorada, cobre-se com os subterfúgios estampados em sua bandeira e
encobre a violência secular feita em seu nome. O berço esplêndido abriga
poucos, pois espolia muitos. E a clava forte da justiça, como a sua balança,
segue pesando mais para um único lado.
Tecidas entre a aridez de uma estrutura fundamentalmente latifundiária e a bandeira de uma terra que cumpra a sua função social, as tramas
de Viviane e Neuda, suas escolhas e os caminhos que construíram “incorporam muito do que é a luta pela terra aqui no Cerrado” [Mariana]. Gabriela Monteiro, nome do assentamento onde moram,5 incrustado entre
eucaliptos, pesque-pagues e plantações de milho, é uma imagem bastante
precisa de como as suas escolhas de vida tomam forma de resistência:
[Mariana] Em todas as minhas idas ao Gabriela Monteiro, o
que mais me marcou foi a tal da Flona. O que deveria ser a
5

Assentamento de Reforma Agrária.
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continuidade do Parque Nacional de Brasília é a Floresta Nacional: um cultivo gigantesco de eucaliptos. A paisagem é tão
monótona que até a indicação que sempre recebia sobre a entrada correta para o assentamento era: “Não tem o ponto de
ônibus? Logo depois tem o pé de manga. Pega à esquerda ali.”
Quando um pé de manga se torna referência, é sinal de que o
cenário carece de diversidade.
Assentar-se – firmar as bases de uma comunidade regida por princípios outros que não aqueles que fazem do solo propriedade, imóvel; da
plantação, recurso, commodity; da lavra, exploração, e, ao fim, destruição.
Em toda a sua concepção, em suas faces e em seus vetores a resistência dos
assentados se opõe e distingue da grande máquina capitalista de expropriação, concentração, exploração e lucro. Contra o latifúndio, contra os seus
grandes proprietários, o monocultivo e a produção em massa, a multiplicidade das pequenas unidades autônomas e a agricultura familiar; contra
séculos de expropriação, violência e concentração de terras, a reforma, o
acesso a direitos, a justiça. Isso é luta – diária, cotidiana. Isto é: vida.
[Verônica] Viviane nos falou muito sobre os assentados que
cultivaram a terra, plantaram árvores que em cinco anos produziam grandes frutas. E ali ela plantou a sua esperança, a sua
vontade de viver na capital do país, a sua revolta com o sistema que a jogou ali sem que tivesse condições de produzir, a
resistência de ser uma mulher solteira no campo, e o orgulho
de morar no campo. Estava tudo ali: plantado, desenvolvido
e produzindo frutos – e ela achando que a gente só via aquele maldito capim que ela pagava horas caríssimas para tentar
controlar, não querendo usar agrotóxico.
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Caminhos, escolhas, movimentos
“Eu passei pelo processo de acampamento com a minha mãe em
Goiás”, conta Viviane. Em sua família, já são pelo menos três gerações que
vivem a luta por terra. O Vale da Esperança, onde hoje mora a sua mãe,
conquistou o estabelecimento de uma escola dentro de seus perímetros –
um direito ao qual o assentamento de Viviane ainda não teve acesso. Por
isso (e para não terem que sair para a cidade para estudar, com todas as
implicações às quais poderiam estar sujeitos), os seus filhos ficaram morando com a avó. Essa decisão é um dos tantos momentos em que escolhas
políticas e pessoais convergem na trajetória de Viviane. Com dezoito anos
e a vida adulta pela frente, resolveu que não queria viver de aluguel: partiu
para acampar no DF.
[Mariana] Quando aqui chegou, além da mudança drástica de
clima que sentiu, o que a marcou foi a paisagem. Uma monocultura contínua de Formosa até Sobradinho, onde o que via
eram grandes plantações de grãos, como soja e milho. Como
diria a Vandana Shiva,6 a produção de monoculturas na terra
tem relação direta com a produção de monocultivos na mente.
Enquanto Viviane deparava com as grandes plantações, a antítese
daquilo em que acredita, Neuda se debatia com a vida “em caixinha” na cidade, uma espécie de “microcultivo” da mente. A “prisão a céu aberto” que
Clarice Lispector viu em Brasília se multiplicou, na experiência de Neuda,
nas pequenas prisões que ela encarou ao trabalhar como babá quando desembarcou na capital, com dezesseis anos de idade:
[Neuda] Quando eu cheguei aqui, me jogaram dentro de um
apartamento; eu só descia pra levar o menino pra tomar sol de
manhã. Quando você vive na cidade, é muito você. Você vive
dentro de uma caixinha, onde você precisa se virar em tudo.
Você pouco conhece o seu vizinho do lado.
6

Vandana Shiva, Monoculturas da mente: perspectivas da biodiversidade e da biotecnologia.
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Filha de agricultores do norte de Minas Gerais, Neuda veio para
Brasília perseguindo a consagrada imagem da bela e jovem capital, da
qual ouvira relatos entusiasmados. Mas as tácitas ruínas da cidade (muros
tão reais quanto invisíveis para quem olha a cidade de cima; a vida compartimentada em blocos, quadras, setores; a exclusão, a violência e tanto
mais) logo se revelaram aos seus olhos: “A gente já vem com aquela ilusão
que aqui a gente vai resolver todos os nossos problemas. Que aqui a gente vai conseguir se dar bem. Pura ilusão, né?” Pura ilusão: contra a promessa que a aparente imensidão de oportunidades esboçava em imagem
e discurso, Neuda optou por outra vida, outra via, outra promessa – a da
terra, à qual voltava. Não a terra natal, mas o campo, o cultivo do solo e a
vivência de comunidade.
Com seu companheiro Agostinho e seus dois filhos, Neuda deixou a
casa que tinha em Samambaia e se juntou ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), onde logo assumiu o setor de alimentação.
Plantio coletivo, tomada de decisão em grupo, militância: em tudo a vida
no Movimento e em movimento se distingue daquela marcada pela claustrofobia das caixinhas. Como militante, Neuda percorreu todo o Distrito
Federal e entorno, conheceu diferentes regiões do Brasil, rodou o mundo.
[Mariana] “Ir pro MST”, como diz, possibilitou a Neuda sair
da caixinha da cidade onde fora jogada. Isso se materializou
para ela na possibilidade de criar vínculos com outras pessoas,
realizar tarefas coletivas e expandir os horizontes. Sair da caixinha era também sair do lugar de mulher dona de casa, que
tem como única função olhar os meninos e cozinhar.
Estar em movimento é escolher a vida que se quer para si – não a
aparente escolha que se faz no supermercado da vida no mundo capitalista, cujo discurso sedutor é capaz de convencer até algumas das mais
brilhantes mentes de que se tem autonomia dentro do sistema. Trata-se,
antes, da construção de uma outra via: a escolha, antes de ser a de um caminho, é a escolha de caminhar. Estar em movimento é ser sujeito – contra a sujeição e para não sujeitar-se. É questionar, desestabilizar a aparente
ordem das coisas (claustrofóbica, como as caixinhas); ir atrás, mudar:

77

[Viviane] Nem todo mundo que vive
“Eu vim do Goiás para
dentro do Plano Piloto teria condições
o DF simplesmente pelo
pra viver ali. Vive na total ótica do condireito de escolher onde
sumismo mesmo. Quer ter aquele paeu quero viver. Não me
drão de vida e morar naquele lugar. Pela
interessa o perfil que
realidade que eu vim, meu olhar é muito
tem a cidade. Não me
crítico com relação a isso. Acho uma siinteressa o que a cidade
tuação muito complicada, as pessoas esrepresenta pro país. Eu
colherem essa vida pra si ao invés de ir
acho que é uma questão
atrás e mudar. Eu, particularmente, vim
de resistência mesmo”
do Goiás para o DF, eu vim simplesmente pelo direito de escolher onde eu quero viver. Não me interessa o perfil que
tem a cidade. Não me interessa o que a cidade representa pro
país. Eu acho que é uma questão de resistência mesmo. A gente tem que ficar aqui, tem que ter condições. Por isso que os
movimentos sociais insistem. Tem que ter condições de fazer
assentamento. Por que não dentro do Distrito Federal? Diz
que não se tem plano pra fazer assentamento dentro do DF.
Mas tem que ter. Tem que ter moradia.
Brasília não é tanto uma utopia quanto é uma ilusão de ótica. Como
um enigma que se revela ou encerra em si mesmo dependendo da pergunta que lhe é lançada, os espaços, os caminhos e até as pessoas poderão
parecer radicalmente diferentes dependendo de onde vêm e para o que se
aporta na cidade. O Plano Piloto e a sua aparente hospitalidade (as asas
sempre abertas, a linha do horizonte ao alcance dos olhos) podem, numasimples mudança de perspectiva, revelarem as suas grades invisíveis, a sua
blindagem. Só se pode entrar ou sair dele por norte ou sul – e, de transporte público, sempre de acordo com horários bastante restritos.
[Viviane] É um lugar fechado. Eu olho de todo ângulo e vejo
uma coisa fechada. Foi projetado e eu não sei qual foi a ótica.
Aberta pra quem? Dependendo da ótica que ele olhou é aberta, mas não para as satélites. Tanto é que tem horário para as
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pessoas da satélite estar dentro do Plano. Só vai para trabalhar.
E o ônibus é até dez horas, onze horas, depois não tem mais.
Brasília de quem? À noite, até nas atividades públicas, quem
tem carro vai. E quem não tem? Onze horas acabou a sua festa.

Terra humana
Hoje, menos ligadas às tarefas de coordenação e mais à lida caseira
com o solo, Viviane e Neuda estão experimentando outras formas de liberdade e autonomia, para a qual não há imagem ou metáfora melhor do que
a criação de pomares, hortas, canteiros – o próprio cultivo da terra. Os pés
bem fincados no chão e as mãos cuidadosas nas plantas, flores e frutos realizam, diariamente, a promessa que guiou a luta pelo acesso à terra.
“Durou oito anos pra gente conquistar ela, essa promessa”, diz Neuda. A terra prometida é, antes de tudo, uma terra conquistada. E uma terra
conquistada é uma terra ocupada, cultivada, num processo tão contínuo
quanto a própria produção, e numa relação que supõe o corpo e o trabalho
do sujeito. A promessa é, ela mesma, algo que se faz contínua e constantemente; e diz menos respeito a uma dádiva divina do que ao labor humano.
Cultura, lavra, labuta: a terra prometida é profundamente humana. Por
isso a sua antítese é a terra improdutiva, esvaziada de sua função social –
um direito e uma garantia fundamental, constitucional; uma noção constitutiva de uma outra visão sobre a terra.
É da ideia mesma de propriedade que tratamos aqui, do que de
mais sutil a envolve e no que de complementar ela se assenta. Pois é
tanto em um ideal (tão real quanto qualquer outra realidade) como em
complementar (estrutura fundiária) que essa ideia toca. E a sua ressignificação é arada, cavada, plantada, regada diariamente, sob as mãos e
os pés de pessoas como Viviane e Neuda, que optaram por um modo de
vida outro e por um outro mundo, todos os dias. Talvez as grandes mudanças no mundo se façam apenas assim, cotidianamente. Talvez essa
resposta já estivesse aí, para quem pudesse escutá-la. Talvez quem a escute melhor seja mesmo quem está na terra, pois disso a terra sabe – a
terra prometida.
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Da mesma forma que a ocupação e o cultivo ressignificam a terra e
a propriedade, a lavra ressignifica a labuta, o labor. Das suas origens sombrias (ligadas a tortura e perda de liberdade), a palavra trabalho, naquele
assentamento e na vida de Viviane e Neuda, não guarda nem resquícios.
Trata-se antes, e profundamente, de uma escolha de vida, de mundo; de
um ideal que realiza autonomia, emponderamento, liberdade:
[Viviane] Se eu trabalhar direitinho, produzir o que eu tenho
pra produzir aqui, eu não preciso levantar seis da manhã, pegar um trânsito e voltar às nove, dez horas da noite, pra conquistar sabe o quê? A minha alimentação. Porque eu posso
produzir na terra minha alimentação. Eu não preciso levantar
seis horas da manhã e pegar um trânsito, como as pessoas fazem, pra defender o meu teto. É um barraco, mas eu moro no
que é meu, não preciso pagar aluguel. É uma lei do consumismo incrível. Ou você consome ou você consome. Você tem
que trabalhar pra isso, então gera um ciclo de dependência. E
no campo você vive outra realidade. Você não vai trabalhar só
pra pagar alimentação, só pra pagar um aluguel.

Viviane (à esquerda) e
Neuda: talvez as grandes
mudanças no mundo
se façam apenas assim,
cotidianamente

É da ideia mesma de propriedade que tratamos
aqui. Sua ressignificação é arada, cavada, plantada,
regada diariamente, sob as mãos e os pés de pessoas
como Viviane e Neuda, que optaram por um modo
de vida outro e por um outro mundo, todos os dias
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CAPITULO
5. MIGUEL, SAMAMBAIA

A rua como espaço
de encontro e criação
O maquinar dos dias, o persistente maquinar dos dias: a vida cotidiana desenrolando-se em labor, em lida; os fluxos dos corpos, os seus trânsitos; os aparelhos que trafegam, os prédios que abrigam, a rua que se enche
e esvazia. Como é pujante, e ainda misterioso, o maquinar dos dias! Quem
saberia a sua forma, quem adivinharia os desejos, projetos, planos que subjazem ao maquinar – quem lhe decifraria a insólita melodia? O pulso da
cidade, o maquinar do mundo: multiplicidade, confluência... E no entanto fúria. Diante dos olhos ordinários, dos corpos do hábito, do cotidiano,
o vertiginoso pulsar da cidade em alargamento e expansão. Dilatam-se as
ruas, e os carros proliferam; prédios e mais prédios costuram o chão ao céu; compartimentamComo em outras
-se, comprimem-se os corpos, e não mais há o
cidades periféricas, em
vazio fértil dos espaços. Enquanto a cidade cresSamambaia também
ce, a vida se comprime, os corpos apartam-se, os
o poder público não
afetos diluem-se. É preciso criar outras possibijulga prioritário
lidades, habilitar novos espaços e reabilitar ouconstruir espaços de
tros: como a rua, lugar de encontro, de criação
arte, cultura e lazer –
– e, como não poderia deixar de ser, de luta.
o que diz muito sobre
Miguel nasceu em Tianguá, no Ceará, e
a visão que o governo
chegou ao DF muito jovem, em 1989. Ele viu Satem desses lugares e de
mambaia surgir e se transformar. Viu-a despir-se
suas populações
de sua face rural de recanto, regaço, para tornar-
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se o projeto de um governo empenhado ao mesmo tempo em acabar com
as ditas “invasões” e em alimentar-se dos lotes que distribuía. E viu a comunidade que ela logo se tornou ser por sua vez invadida por uma classe
média que o Plano Piloto paulatinamente expelia. Viu os tempos virarem,
viu o mundo dar voltas, e vê agora o desafio de reinventar a cidade para
si, para os seus e (talvez principalmente) para ela mesma. Dos 25 anos
em que Miguel vive no DF, 23 foram nesta cidade que em menos de duas
décadas já contava com centenas de milhares de habitantes. Com isso, a
Samambaia moldada pelos corpos, lapidada pelos braços dos migrantes e
vivida horizontalmente na rua e no íntimo dos quintais vai tornando-se
vertiginosamente vertical:
[Miguel] Samambaia é uma cidade que tá crescendo verticalmente e frondosamente. Do dia pra noite você vê um prédio nascendo aqui, outro prédio nascendo ali. E isso é ruim
porque acaba tirando um pouco da privacidade da comunidade. Antes era só horizontal. Acho que hoje rola uma invasão. Imagine você ter uma casa aqui e aparecer um prédio de
dez andares, onde você não tem mais o seu quintal? Privatiza, não é legal. A gente tinha que ser mais horizontal mesmo, as relações mais horizontais. Tudo o que é a rua proporciona isso. O apartamento, ele aparta.
Com sua família e com os demais migrantes que “ganharam” lotes
do governo, Miguel abriu as ruas de Samambaia no meio do cerrado. A
busca por uma vida outra, distinta, fez com que ele, seus pais e irmãos
deixassem a serra cearense para desbravar o planalto central. Mas a migração, longe de idílica, revelou-se, antes, uma imposição: a força de um
sistema que desenraiza; a crueza feroz do desterro, o luto de retirar-se do
próprio lugar para procurar outro, que se imagina superior – que é imaginado. E que se deve seguir contraimaginando, inventando uma cidade
(esta sim outra) para se reenraizar. Pois Miguel, sobretudo, faz Samambaia se transformar. Essa potência, máquina nenhuma captura; não há
governo que a domestique, não há trator que a soterre. Como não há po-
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lítica ou projeto que defina e encerre a invenção de uma cidade, quando
é de corpos na terra, de braços abrindo ruas, construindo casas e nutrindo comunidades que ela nasce.
[Miguel] Eu acho que não é legal você perder a sua referência,
né? Hoje a gente tá construindo uma referência na cidade.
Hoje a gente tem a possibilidade de escrever a nossa história,
a gente tá construindo a história cultural da cidade.

“Eu aprendi a ser gente em Samambaia”
Como em outras cidades periféricas, em Samambaia também o poder público não julga prioritário construir espaços de arte, cultura e lazer
– o que diz muito sobre a visão que o governo tem desses lugares e de suas
populações. Mas longe de depender do que vem “de cima”, a arte e a cultura de Samambaia brotam na aridez da ausência de espaços para se firmar
e ramificar como formas e forças independentes, resistências que nenhuma falta de incentivo público pode minar. Coletivos, artistas, educadores
populares e tantos outros formulam e realizam ali possibilidades outras
de vida, de cidade e sociedade. Foi assim que nasceu o Espaço Imaginário
Cultural: da premência de se ter centros culturais em Samambaia; da visão
e do esforço de Miguel e de Marília, sua companheira, que reformaram,
com as próprias mãos, um centro comunitário há tempos abandonado; e
da participação da comunidade, que doou materiais e serviços para tornar possível a concretização desse projeto. Surgiram então salas de ensaio
e oficinas, ateliês, galerias, espaços para apresentações, reuniões, encontros... E se consolidou um polo, uma referência cultural (para usar uma
palavra cara a Miguel) e um lugar pulsante de confluência, circulação e
criação que segue a mesma lógica da qual nasceu: não a lógica mercantil-capitalista, mas a da dádiva, da troca e do acolhimento.
[Miguel] O Imaginário Cultural é um espaço de criação, de
fomento, de troca de ideias sobre cultura, sobre arte, sobre a
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vida da comunidade. Então é um espaço de agregar valores.
Aqui vem gente de vários lugares, já veio gente aqui, para se
apresentar, da Itália, de Cuba, do Chile... de São Paulo, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco... Tem uma
circulação de pessoas. O Imaginário é, pra mim, uma utopia;
um espaço da gente ter a possibilidade de viver, de ter a qualidade da nossa expressão artística – não só a gente, mas as pessoas que a gente também agrega.
[Mariana] Entre vazios claustrofóbicos da cidade verticalizante, o Imaginário planta um pé de vida viva. As paredes pintadas, as plantas vacilando entre os pés das pessoas que chegam,
os bonecos de mamulengo pendurados em prateleiras na parede... São muitas cores, inspirando uma estética que diverge
das entranhas da Samambaia projetada.
A força do Espaço Imaginário se multiplica nos encontros: em sua
abertura a outros coletivos, a artistas etc., e também nas suas relações e
articulações com outras iniciativas diversas em todo o DF. Há uma rede
extensa ligando artistas, grupos e espaços culturais alternativos, conta Miguel. Ele cita: no Recanto das Emas, há o espaço H20, cuja proposta é muito próxima à do Imaginário Cultural; em São Sebastião, há o Ponto de
Cultura Congonaiaque, voltado para a cultura
afro-brasileira; em Águas Lindas há o Circo Boneco e Riso e o Ninho dos Artistas, fundado por
A força do Espaço
mestres circenses e bonequeiros. Alimentando
Imaginário se multiessa rede, como num circuito de energia, há os
plica nos encontros e
grupos que se visitam, que partilham suas criatambém nas suas relações e que fomentam, juntos, a cultura no DF.
ções e articulações com
As comunidades onde esses artistas circulam,
outras iniciativas de
entre diferentes regiões administrativas, são,
todo o DF. Há uma reportanto, lugares de criação – com toda a força
de extensa ligando artistas, grupos e espaços
implicada nessa expressão. Já o Plano Piloto, na
culturais alternativos
experiência de Miguel, é o lugar da burocracia
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fria, e não do afeto; é para onde se vai pontualmente, apenas: “O meu ciclo de trabalho é aqui mesmo em Samambaia”, ele diz.
[Verônica] Julie, do coletivo Art’SAM, saiu do Setor O, na Ceilândia, com três anos de idade e foi morar em Samambaia. Em
sua entrevista ela levantou uma questão que reflete a opinião
dos movimentos locais. Julie relata sentir “muita raiva” de ter
que se deslocar para “o centro” [Plano Piloto] para ter acesso a algum curso, “porque a gente acredita que formação de
verdade tem que vir de periferia para periferia, a gente nunca acredita que um burguês lá no Plano vai oferecer isso pra
gente. Não vai, sabe? A gente fica com raiva quando aparecem cursos de educação popular no Plano, mas a gente tem
que ir e vai, né? A gente vai com uma visão totalmente crítica, vai para o embate mesmo, mas vai porque a gente precisa.” A fala de Julie revela questões como o que são centro e
periferia; o que representa a figura do trânsito, a dificuldade
para se deslocar; e o distanciamento social das realidades vividas – o “burguês” vai falar o que sobre educação popular, se
não vivenciou a inadequação dos instrumentos utilizados pelas escolas no ensino?

Raízes e referências
Se outrora Miguel ajudou a lapidar no cerrado as ruas de Samambaia, hoje ele reabilita a rua como espaço de criação, de comunidade, de
encontro... e também de reencontros. Ele reencontrou em Samambaia o
mamulengo, e a partir da sua memória, do vínculo com os bonecos que
tinha em sua terra natal, ele pode escrever uma nova história – encenada, agora, no planalto central, onde Miguel cria raiz e referência. Em Samambaia ele se reconheceu um sujeito-no-mundo; e com o mamulengo,
fez desse reconhecimento expressão: multiplica as imagens da vida e da
sociedade, figura críticas, anuncia possibilidades; imprime no mundo cor,
forma, sentidos, visão. O mamulengo, diz o artista, “faz questionamentos
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da sociedade”; ao encontrá-lo, Miguel se ampliou, difundiu; multiplicou-se, ele mesmo, em sua multivocalidade. Como cantou Álvaro de Campos:
Multipliquei-me para me sentir,
Para me sentir, precisei sentir tudo,
Transbordei, não fiz senão extravasar-me,
Despi-me entreguei-me.
E há em cada canto da minha alma um altar a um deus diferente.7
[Mariana] A cultura popular, com muitas e muitas facetas e
expressões, territorializa as vidas de uma cidade construída
em cima da falta de referências. Ter referências – afetivas, estéticas, relacionais – é subversivo num lugar feito pra desterritorializar.
Miguel diz, sabiamente, que “o grande vilão da grana hoje é a terra”.
E contra a força avassaladora da grana e da gana capitalista, faz florescer
em Samambaia uma luta por preservar espaços de convivência e criar formas de resistência na terra. Arte, vida, transformação. Sinônimos na experiência da cultura em Samambaia, esses termos produzem novos sentidos
para a cidade e a história: matéria de expressão e luta que cotidianamente
criam novos presentes e novos futuros ali. É de algo profundamente potente que se trata; os sentidos gestados na luta produzem e nutrem relações e
referências outras – na e com a cidade. Novos presentes e novos futuros,
novas referências: outras possibilidades de ser e estar-no-mundo. “Ó vida
futura! Nós te criaremos”,8 como escreveu Drummond.

7
8

Fragmento do poema Passagem das horas, de Álvaro de Campos.
Fragmento do poema Mundo grande, de Carlos Drummond de Andrade.

Miguel e Marília, sua companheira, reformaram,
com as próprias mãos, um centro comunitário
abandonado; a comunidade doou materiais e serviços
para tornar possível a concretização desse projeto

Arte, vida, transformação. Sinônimos na experiência da
cultura em Samambaia, esses termos produzem novos sentidos
para a cidade e a história: matéria de expressão e luta que
cotidianamente criam novos presentes e novos futuros ali

´
´ E MICHELE, PLANALTINA
CAPITULO
6. TAIS

A beleza da vida
que se vira
Multiplicidade pura, as imagens da vida humana se desdobram em
tantas e tão inesperadas formas, engajamentos, soluções, que a pergunta
do poeta (“Existirmos: a que será que se destina?” 9) tende, ela mesma, a
vagar sem uma resposta que lhe encerre a potência criadora e incalculável,
na imensidão selvagem que é a própria vida. “O mundo é só variedade e
dessemelhança”, já escreveu Montaigne.10 Tudo que há é movimento: a vida se vira, descobre cantos e caminhos por onde desenrolar-se, seguir, fluir.
Movimento. Que força estranha pulsa, inominável, em seu âmago? Que
contornos humanos, mundanos, cotidianos, tomam a sua beleza pungente?
É domingo. Silêncio em Planaltina. No terminal rodoviário, poucas
almas. Só mesmo o café-de-cada-dia das padarias (TV ligada, jornal sobre
o balcão) não falha: tudo mais convida ao descanso. Ainda assim, Taís trabalha. A seu lado, Michele,
amiga e companheira de trabalho. Sobre a mesa,
Taís tem dezenove
ferramentas tão variadas quanto precisas, dessas
anos. Desses, sete são
que só os iniciados nas artes milimétricas do conde experiência com
serto de eletrônicos conhecem. A banca, alugada
comércio. Taís se vira:
por ela e sua por sua mãe (e sócia) na feira local,
“O que não consigo, eu
não é grande, mas talvez nem precisasse ser – seu
descubro.” Aprendeu
espaço é outro, é o mundo, real, concreto, mundo
a consertar celulares,
de labuta, de conquista e de movimento.
seu ganha-pão atual,
perguntando para quem
entendia e buscando
9
Versos da canção Cajuína, de Caetano Veloso.
10
Montaigne, Sobre a embriguez, em Os ensaios.
tutoriais na internet
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[Mariana] Taís não mede esforços para atender os pedidos de
clientes e isso significa que circula muito pelo DF para conseguir mercadoria. Algumas coisas prefere pedir pela internet,
outras ela consegue no SIA e na feira dos importados de Taguatinga. Mas não roda apenas para comprar artigos para sua banca. Roda pra conhecer outros lugares, para ir a festas e passear.
Taís tem dezenove anos. Desses, sete são de experiência com comércio. Já fez “rolos” e todo tipo de “corre”.11 Taís se vira: “O que não consigo,
eu descubro”. Aprendeu a consertar celulares, seu ganha-pão atual, “correndo atrás” – perguntando para quem entendia do assunto e buscando tutoriais na internet. Antes, trabalhava no laboratório de um centro de saúde
com análises clínicas, sua formação técnica.
[Mariana] Ela não quer fazer faculdade agora, porque depois
de quatro anos de muito estudo, não sai com emprego garantido. Assim, prefere continuar investindo no trabalho para conseguir garantir uma renda. Mais tarde pode ser que faça um
curso superior.
Se em determinado sentido a vida para todos é mistério e incerteza,
em outro, na prática, a garantia de sustento, segurança e conforto é privilégio de poucos. Qual seria o espanto de um típico jovem brasiliense de classe
média ao notar, nas escolhas de Taís, que há muito mais entre o “esquema escola-cinema-clube-televisão” e a aparente “transição natural” para a faculdade do que sonha a sua vã filosofia? A necessidade mesma de escolher já poderia ser motivo de assombro para quem viveu dezenove anos como o Eduardo
da música de Renato Russo.12 Afinal, para esses jovens, criados entre quatro
paredes de escolas particulares e entre quatro portas de carros com ar condicionado, trabalho é uma ideia tão abstrata quanto distante: deixe para pensar

11
12

Rolos: negociações. Corre: articulação para realizar alguma coisa.
Eduardo e Mônica, canção de Renato Russo no álbum Dois, Legião Urbana, 1986.
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nisso depois que se formar, ou depois que fizer
Os eduardos sequer
o seu mochilão pela Europa, ou mesmo, quem
desconfiam, mas descosabe, só depois terminar a sua pós-graduação.
nhecem o real sentido
Os eduardos sequer desconfiam, mas
de autonomia. É esse o
desconhecem o real sentido de autonomia –
mais profundo espanto
real porque vivido. É esse o mais profundo
que o encontro com as
espanto que o encontro com as escolhas de
escolhas de Taís revela.
Taís revela. Nelas, o trabalho trai as suas oriO trabalho não é sofrigens etimológicas: não é sofrimento, mas camento, mas caminho,
minho; não é tortura, e sim movimento, inmovimento, independependência, liberdade. Não a liberdade sem
dência, liberdade
compromissos e responsabilidades, avessa a
vínculos, própria do mundo liquefeito onde
aqueles que dão corpo à máxima “os trinta são os novos vinte” ditam tendências de consumo tão eficazes em seu poder de sedução quanto cruéis
na sua capacidade de intoxicar até o âmbito das relações afetivas.
Trata-se mesmo de outra coisa: impulso, esforço, construção. Não
por uma suposta falta de escolha, como se a necessidade fosse a única
(inescapável e esmagadora) realidade possível, e a labuta, o único caminho. Essa seria uma perspectiva ao mesmo tempo fundamentalmente distante do que mostra Taís e próxima de um discurso voltado para legitimar
privilégios de classe a partir das falácias de um suposto mérito. Taís não
gosta de ficar parada; talvez estar no mundo, para ela, seja estar em movimento. Talvez para ela a vida seja, sobretudo, ação e participação.
[Mariana] Adventista, Taís nos disse que estar perto das pessoas e da natureza a aproxima de Deus. Ela aprendeu a perceber
os detalhes das coisas e das pessoas com uma amiga que considera especial. E, para recarregar as baterias e se aproximar
do sagrado, recorre ao sol.
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Vigor e movimento
Michele, um ano mais nova do que Taís, quer ser astrofísica. Gosta de observar as estrelas, e ainda no ensino médio começou a buscar na
internet vias de entendê-las. A régua e o compasso que Michele usa para
traçar o seu caminho não estão no rol daquilo que é mais incentivado para
meninas – como o trabalho de consertar celulares ou mesmo como andar
de skate e tocar violão, algumas das suas atividades preferidas. É também
nesse sentido que a autonomia de Michele e Taís se revela em força e beleza. A beleza da vida que se vira: vigor e movimento.
Planaltina, para Michele, é uma cidade tradicional: seu comércio
disperso, a marca do tempo em seus museus e o discurso oficial sobre a cidade fazem um contraste destacado com a Taguatinga dos grandes centros
comerciais e com o amplo Plano Piloto. Este, Taís afirma só ter conhecido de fato aos quinze anos: “Eu tinha ido, mas não conhecia.” Conhecer o
Plano só se deu quando ela pôde caminhar e sentir o que era estar naquele
lugar sem o intermédio do carro. “Só vivendo pra sentir.”
Transitar pelo ou para o Plano Piloto é uma questão perpassada por
diversas outras. Uma delas é efeito da precariedade do transporte coletivo, que faz com que a distância entre as regiões administrativas do Distrito Federal recupere os sentidos de fadiga, dor e tortura ligados à noção de
trabalho. Quando questionada sobre ter ou não vontade de trabalhar no
Plano, Taís ponderou: “Depende do que vai ser, tipo assim: só se valer a pena, porque cansa demais. Cansar demais para nada? Ainda vou pegar um
ônibus para ir lá para casa, aí você não fica trabalhando... Fica no ônibus.”
[Verônica] A distância do Plano Piloto naqueles ônibus que
sempre estão lotados e quebrando não vale a pena pelo salário
recebido e o esforço empregado. Por vezes, entre o horário em
que saímos de casa e o horário em que voltamos, a cada dia
trabalhado, gastamos mais de doze horas. Taís e Michele moram perto do trabalho, não precisam enfrentar as dificuldades
de trânsito e a desvalorização do trabalho pelos quais passam
todos os que se deslocam diariamente.
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Michele (à esquerda) quer ser astrofísica. A régua e o
compasso que usa para traçar o seu caminho não estão no rol
daquilo que é mais incentivado para meninas. Nesse sentido
a autonomia de Michele e Taís se revela em força e beleza

Planaltina, para Michele, é uma cidade tradicional: seu comércio
disperso, a marca do tempo em seus museus e o discurso oficial
sobre a cidade fazem um contraste destacado com a Taguatinga
dos grandes centros comerciais e com o amplo Plano Piloto
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CAPITULO
7. LUCAS, VARJÃO

Limites, fronteiras
e bagagens
Por trás de sua face cotidiana e imediata, toda cidade guarda, como
invisíveis fios d’água, narrativas inauditas, promessas, segredos e esperanças desbotadas pelo tempo, pela intempérie ou por alguma força, digamos,
maior. Menos efêmeros do que se poderia crer, esses vestígios intangíveis
embebem o solo, escorrem pelas calhas das ruas, encontram morada nos
vincos de tábuas abandonadas e deixam no ar a sugestão de que jazem ali
os contornos de lugares pretéritos. É isso que sussurra, para quem conseguir ouvir, a cerca de arame farpado que marca os limites do Varjão, aos
fundos, onde várias centenas de pessoas ergueram acampamento, uma década atrás, em busca de futuro.
Coisa fugidia, o futuro. Se num instante se materializa, embrionário mas brilhante, na voz de um parente que desbravou a capital federal
e disse: “Vem, vamos tentar um lote”, no outro
se desfaz, sob o ronco de tratores e da queda
Se nos fundos do Varjão
dos barracos. Tudo que há são limites: por um
ecoam histórias de ocupalado, a resistência de duas décadas dos primeição e expulsão, sua face
ros moradores do Varjão venceu a política goatualiza cotidianamente
vernamental de destruir as ditas “invasões” e
um outro lado da mesma
mandar as pessoas para longe, conquistando a
resistência: a fixação de
regularização das suas áreas. Por outro, a admiuma comunidade social e
nistração pública, que não opera fora do regieconomicamente periféme de fronteiras, marcou as bordas da cidade
rica no meio da geografia
com o arame farpado que irredutivelmente diz
nobre de Brasília
não a novos migrantes.
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Se nos fundos do Varjão ecoam histórias de ocupação, expulsão e
resistência, a sua frente, sua face aparente, atualiza cotidianamente um
outro lado da mesma resistência: a fixação de uma comunidade social e
economicamente periférica no meio da geografia nobre de Brasília. Pois à
sua frente e ao seu lado repousam, respectivamente, os abastados Setor de
Habitações Individuais Norte e Setor de Mansões Isoladas Norte, com seus
terrenos de milhões de reais.
[Mariana] Se o Varjão tem apenas uma entrada, ele tem muitos pontos de fuga. Há atalhos. Como poucos outros territórios
do DF, o Varjão é uma cidade periférica cercada de privilégios
por todos os lados. Numa Brasília onde periferia é satélite, o
Varjão tem ar de encruzilhada.
Brasília jamais adivinharia a vida que habita as praças, as calçadas,
os bares, as igrejas e os salões de beleza do Varjão. Sequer imaginaria os
matizes dos lugares tão diversos que compõem o mosaico de suas áreas:
casas de dois andares e sobrados nus, em tijolos aparentes; chácaras abastadas em espaço e em verde, e pequenos prédios de moradia popular; ruas
cortadas por ônibus, skates, bicicletas, pedestres, carros, anúncios sonoros, fachadas de lojas e ambulantes... E recantos silenciosos, quase soturnos. Como outras regiões administrativas do
DF (entre as quais o Plano Piloto, em sua suposta harmonia, é exceção), o Varjão é múltiTalvez por influênplo. Cidade viva, vivida, cidade intensa em seus
cia de um persistente
ares de encruzilhada. Atravessado por eixos huimaginário, As capitais
manos – sangue, suor e sonho –, o Varjão, antes
figuram, na geografia
e muito mais do que satélite, é fortaleza, potênde Lucas, como lugares
cia e caminho.
abertos para os futuros
possíveis. O contraste
marcado é com o interior piauiense, onde ele
conheceu o ritmo da
roça e a lida na terra

127

Realidades díspares
Ali onde os seus eixos revelam não apenas as sensíveis evidências
dos lugares pretéritos, mas também a força de toda uma vocação para encruzilhada (isto é, lugar de poder e também de passagem), o Varjão recebe Lucas. Com dezesseis anos de idade, vinte horas de ônibus para trás e
a promessa de uma vida nova pela frente, ele desembarcou em Planaltina
acompanhado pela tia, que viera mais cedo para a capital e já morava no
Varjão. Suas raízes estão no Piauí, onde moram a mãe, os irmãos e o avô,
que o criou quando foi a sua mãe quem migrou para “tentar a vida” em
uma cidade grande.
A intrepidez daqueles que elegem a busca: quem poderia adivinhar
o que enfrenta uma mulher migrante – migrada de seus filhos, de seu solo, seu lugar? Quem saberá do desterro, quem traduzirá essa tenacidade,
essa coragem que atravessa quilômetros, que põe o corpo à prova, e que
se afirma da vida sujeito, criatura e criadora? Talvez pela experiência da
mãe, ou por influência de um persistente imaginário, as capitais figuram,
na geografia de Lucas, como lugares abertos para os futuros possíveis, para
a construção de uma vida futura. O contraste marcado, na experiência do
rapaz, é com o interior piauiense, onde ele conheceu o ritmo da roça e onde experimentou, ainda cedo, o que é a lida na terra.
[Verônica] A fala de Lucas evoca a ideia de que a cidade pequena não oferece as mesmas condições de trabalho que a cidade grande. Apesar do amor com que narra a história a seguir, há nela um tom da desaprovação quanto ao estilo de vida
do interior onde seu avô morava. Este o criou por um bom
tempo, enquanto sua mãe tentava a vida em Recife. Para ele,
hoje, a região em que o avô cultivava sua roça não tinha nada:
só dez casas, só idosos. Ele tinha que trabalhar bem cedo na
roça. Quando dava o horário, o avô batia na sua rede, para que
ele levantasse logo. Seguiam para a área a ser cultivada. Certo
dia, vendo que o empenho do neto não era dos melhores, seu
avô resolveu quebrar o cabo da enxada, para que Lucas traba-
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lhasse encurvado – a melhor maneira de se dominar a terra.
Ao nos contar a história, o rapaz reclamou do tanto que o trabalho na roça era dolorido: mal conseguia aguentar o dia terminar. Como não tinha outras coisas a fazer, ia dormir cedo,
e, ao amanhecer, as batidas na rede o acordavam para mais um
dia de lavoura.
A trajetória de Lucas e sua história de vida contrastam notavelmente com a realidade dos seus vizinhos do Lago Norte, que contam
com todo o conforto que as classes média e alta proveem aos seus filhos:
cursinhos ou faculdades particulares, voos para o exterior, carros na garagem e a certeza da subsistência. A vida sorri para esses jovens (brancos, em esmagadora maioria), cujas mesas são postas, as camas são feitas
e as roupas são lavadas, todos os dias, por empregadas domésticas. Essas
empregadas (negras, quase todas) desembarcam, manhã após manhã, do
terceiro ou quarto ônibus que pegam para então atravessar as quadras
herméticas do Lago Norte e fazer café para os patrões, que ainda dormem. A vida sorri para quem desperta na “paz” das ruas já vazias desse
bairro, depois de despachadas as levas de empregadas, quadra por quadra. Quadra por quadra: tem mesmo ares de
um filme de Chaplin o mecânico parar dos
ônibus ao longo da avenida principal do LaA trajetória de Lucas e
go Norte, e a descida das mulheres pelas rusua história de vida conas mais estreitas das quadras onde repousam,
trastam fortemente com
entre cercas eletrificadas, casas de pelo menos
a realidade dos seus
um milhão e meio de reais.
vizinhos do Lago Norte.
Quando Lucas partiu em busca de emA vida sorri para esses
prego em um shopping no centro de Brasília,
jovens (brancos, em
só recebeu nãos e a fácil desculpa da falta de
esmagadora maioria),
experiência. Falta de experiência... Ele, mais
cujas mesas são postas,
do que currículo, tem bagagem: deixou o munas camas são feitas e as
do conhecido para trás aos dezesseis anos, e,
roupas são lavadas por
com o propósito de ajudar a mãe, atravessou
empregadas domésticas
metade do país com a cara, a coragem e uma
(negras, quase todas)
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educação que escola de nenhuma capital provê. Se a cidade sorri para Lucas, é como o gato de Alice: um sorriso enigmático e fugidio. Não se pode
confiar totalmente nele, ainda que as suas promessas sejam encantadoras,
hipnotizantes; nunca se sabe em que momento o seu encanto se dissipará
e o que, por fim, ficará.
[Verônica] No Piauí as coisas funcionavam de outra forma,
a confiança permeava as relações, já que lá “todo mundo é
amigo”, e aqui, na cidade grande, “a gente não deve confiar
em nenhum amigo”. “Lá não tinha nem polícia.” Desde o momento em que saiu de lá a desconfiança e o medo trataram
de acompanhá-lo, como ficou evidente na longa viagem entre o estado nordestino e a capital federal, quando Lucas teve
receio que seu ônibus fosse assaltado na estrada. No início
ele se arrependeu de vir para Brasília, mas, com o tempo,
passou a gostar. Até sente falta das pessoas de sua terra, mas
não da pequena cidade.

Futuros possíveis
A cidade, na experiência de Lucas, é fortemente marcada por duas
fronteiras: a do tempo e a do perigo. Ele conseguiu emprego em uma padaria, onde trabalha durante toda a manhã e a noite. O trabalho, que o guiou
até o planalto central, é também o que dá o norte à sua rotina: desperta
quando ainda está escuro e caminha até a padaria, de onde vê a cidade
acordar e o dia cumprir a primeira metade de sua cotidiana lida. À tarde
vai à escola, no Lago Norte. Ali, o duro mapa de sua vida no DF – traçado
pelas linhas rígidas da labuta, do correto, da disciplina e da segurança –
encontra tons mornos de afeto, e Lucas vive seu turno de adolescente com
os amigos e com a namorada. “A única coisa que me alegra mais é a escola,
né. Porque aqui mesmo eu só fico em casa, não saio para lugar nenhum.”
Mas há na cidade também zonas obscuras, ambíguas, que se deve
evitar; há aqui e ali rumores de insegurança, sobretudo a partir de quem
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já viveu um Varjão violento. E há a iminência de tudo aquilo que pode vir
a acontecer quando se está no mundo, na rua, na vida. “Viver é muito perigoso”, disse Rosa.13 Sobretudo quando se é um jovem negro, morador de
uma região periférica. Disso Lucas sabe; ele tem medo de ser baleado, e
então escolhe se recolher, ficar na sua, como diz. Talvez porque o caminho
que ele está construindo seja nascente – e portanto delicado: ele gesta o
seu próprio futuro, a vida pela frente.

A cidade, na experiência de Lucas, é marcada
por duas fronteiras: a do tempo e a do perigo.
O trabalho, que o guiou até o planalto central,
é também o que dá o norte à sua rotina

13

Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas.
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CAPITULO
8. MARCELO E ROMARIO,
SÃO SEBASTIÃO

Vocação para
a alegria
Silenciosa e alheia aos passos apressados e às mãos que apalpam pilhas de tomates, mangas e chumaços de cheiro verde, indiferente mesmo aos apelos de pechincha ou às promoções anunciadas em alto-falantes,
uma nuvem de balões atravessa, vagarosa e reluzente, o galpão da feira de
São Sebastião. Suas cores e os sorrisos congelados dos personagens em
suas estampas, no entanto, não passam despercebidos: quem por algum
instante congela o movimento ininterrupto dos transeuntes ao fundo ou
desfoca o olhar dos homens e mulheres que por todos os lados sacodem
mercadorias, servem pastéis ou indicam para os vendedores quantos quilos de mandioca pretendem comprar, deixa-se capturar por sua beleza e
pela cena inesperadamente lúdica. Sobretudo às crianças essa aparição
não escapa; nos braços dos pais ou trançando entre pernas, mesas e carrinhos, seus olhaTodos os sentidos
res captam como nenhum outro aquilo que
despertos aqui e agora:
irrompe ou se revela insólito pelas frestas da
percorrer a feira é
feira. Um gato foge entre uma e outra barratornar-se permeável
ca, carregando um pedaço de qualquer coia ela, deixar-se
sa que lhe serve de almoço; um homem de
atravessar por sua
paletó surrado discursa – enérgico, mas inintensidade hiperbólica
compreensível – entre um pequeno aglomee tocar a sua pele de
rado de pessoas; caixotes coloridos de plástiburburinho e multidão
co, amontoados ao redor de um vendedor de
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legumes, formam um quebra-cabeça gigante; manequins sem cabeça mostram a última moda das novelas; fartos sacos de juta exibem todas as cores de
feijões, grãos e farinhas – uma verdadeira tentação para dedinhos curiosos.
A feira é um corpo de onde saem cheiros, sons, cores, sabores e texturas, e em cujos meandros nunca se sabe o que se pode encontrar: ondas
de temperos invadem, absolutas, alguma esquina; todos os matizes de mel,
dendê e pimenta formam belos mosaicos sobre prateleiras; pilhas de queijos e doces em abundância convidam quem passa à pausa e ao deleite; garrafadas contra impotência ou dor de dente exibem seus rótulos hilariantes
ao lado de montes e mais montes de todos os tipos de ervas. Todos os sentidos despertos aqui e agora: percorrer a feira é tornar-se permeável a ela,
deixar-se atravessar por sua intensidade hiperbólica e tocar a sua pele de
burburinho e multidão. Como é branca a mistura de todas as cores, é indiscernível, ainda que latente, o murmúrio que jaz sob essa pele – mescla
de todas as vozes, palavras e clamores, de todos os corpos, movimentos,
expressões, esse som preenche todo o ambiente e cada canto recôndito,
mesmo que mínimo, de seu espaço.
Mais ao fundo, como num pulsar de veias, de qualquer canto da feira
se escuta o bater ritmado de uma zabumba, de um triângulo e de um pandeiro, acompanhados pela melodia inequívoca da sanfona. Não é preciso
vê-los para sabê-lo: fluxo puro, cadência, ritmo, esse som encontra o seu
caminho pelos corredores de barracas e quando menos se espera, instala-se, irresistível, no próprio pulsar dos corpos
de quem por ali passa. Não é preciso vê-lo: como um fio d’água, é a música que, em qualquer
Como num pulsar
canto da feira, encontra frestas e fendas por
de veias, de qualquer
onde correr – carregando, ao passar, algum
canto se escuta o balampejo de inspiração ou desejo, lembranças
ter de uma zabumba,
fugazes, ímpetos, dezenas de olhares curiosos,
de um triângulo e
risos e outras tantas paixões humanas, mundade um pandeiro,
nas, cotidianas, de quem ela atravessa.
acompanhados pela
melodia inequívoca da
sanfona. É a música
que encontra frestas e
fendas por onde correr
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Dois sorridentes jovens cegos
É “como o percurso de uma palavra antes de chegar ao poema”,14 como escreveu Manoel de Barros. Nesse curso invisível, de fios faz-se uma
trama – diáfana, translúcida –, em cujo centro se encontram dois sorridentes jovens cegos. Marcelo e Romário são irmãos – em sangue, em música e em alegria. “Alegria, dar alegria ao povo, essa é nossa vida”, exclamam. O verdadeiro prazer, para eles, é tocar o seu forró – e o fazem com
o corpo inteiro, naquele júbilo do qual apenas os músicos sabem, em sua
secreta comunhão. É uma tal satisfação, um encanto que reluz contornos
de aleluia: as cabeças balançando em harmonia, exclamações indecifráveis
escapando aqui e ali, o sorriso consoante, e o pulsar... “O que se sente é ao
mesmo tempo que imaterial, tão objetivo que acontece como fora do corpo, faiscante no alto, alegria, alegria é matéria de tempo e é por excelência
o instante”,15 ecoam as palavras de Clarice Lispector.
Se “a alegria é a prova dos nove”, como já dizia o antropófago,16 Marcelo e Romário acertaram sobre a sua vocação. E encontraram na feira de
São Sebastião (“a melhor feira pra tocar... a mais animada, terra do baile”)
um lugar especial no palco que é o mundo. “O tato, o som e o movimento
de gente, e o apreço das pessoas pela música que fazem, dava ao Marcelo a
possibilidade de participar do mundo sem ficar ‘nervoso’”, conta Mariana.
E os dois irmãos participam, precisamente. Sabem dos olhares curiosos
das crianças, do ar de saudade que o forró pinta no semblante dos nordestinos, dos anseios nos pés que andam por ali, procurando um par, quem
sabe. Talvez adivinhem que na contramão da multidão apressada passe um
buquê de balões flutuantes. Talvez decifrem matizes incógnitos de cansaço
no vulto da mulher que vende tapiocas, café, suco de laranja.
“Creio que onde há prazer, o conhecimento está próximo”,17 escreveu certa vez Maria Gabriela Llansol. Partilhando dessa intuição, Marcelo e Romário escolheram o nomadismo da vida de artista, percorrendo as
feiras do DF. Moram em Sobradinho II, mas não desde sempre: vieram do
Manoel de Barros, Ensaios fotográficos.
Clarice Lispector, Para não esquecer.
16
Oswald de Andrade, Manifesto antropófago.
17
Maria Gabriela Llansol, Diários. Volume II.
14
15
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interior do Piauí, onde Marcelo nasceu e de onde tem saudades dos parentes, dos amigos e das árvores em que subia. Lá (onde as festas são “tudo na
base da sanfona”, diferente daqui, onde “é tudo na base do teclado eletrônico”) já havia música também; seus primeiros instrumentos – latas de óleo
de cozinha, furadas e cheias de pedrinhas – chamaram a atenção de uma
senhora, que doou para eles uma sanfona. “Quando eu peguei a sanfona,
foi rápido, coisa de minuto, de segundo, saí tocando.”
A prova dos nove. De um conhecimento que se forma com o corpo
– no toque, no manuseio, na pulsação. De um caminho que se faz de fato
caminhando e de uma arte que se faz, de fato, no encontro: com a alegria
do público, com o regozijo dos músicos, vida e movimento puro.

“Creio que onde há prazer, o conhecimento está próximo”, escreveu Maria Gabriela Llansol. Partilhando
dessa intuição, Marcelo e Romário escolheram o nomadismo da vida de artista, percorrendo as feiras do DF
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CAPITULO
9. FARID/BECO, TAGUATINGA

A matriz
da ousadia
O mundo pode ser sempre outro. Ou melhor, outros. Multiplicam-se
as possibilidades de mundo na multiplicidade mesma da vida – em cada
corpo que deseja o impossível, o irreal, o inimaginável; a cada nova pulsão que, diante da aparente ordem-das-coisas, ousa dizer: o que eu quero
é outro... Outro mundo, outro modo de conviver, de produzir e trocar, de
relacionar-se; outra linguagem. Todo coração pode ser, sim, “uma célula
revolucionária”:18 é ali que nasce a ânsia pelo novo, pelo possível que ainda
não tem nome, por um porvir que não é outra coisa senão criação – terrena, humana, cotidiana. Reside ali a matriz da ousadia. “É a ousadia que
alimenta a luta”, disse certa vez Maria, extrativista que durante toda a vida
batalhou pelas florestas no sudeste do Pará, contra
as máquinas de destruição desenvolvimentista. É
a ousadia, decerto: aquilo que permite dar o passo
Todo coração pode
para fora da ordem, conceber o inconcebível, consser, sim, “uma célula
truir o impensável... Criar mundos outros.
revolucionária”: é ali
Não se trata de romantismo ou de um meque nasce a ânsia pero discurso de sonhadores que – ingênuos ou
lo novo, pelo possível
loucos, os coitados! – não sabem da crueza da
que ainda não tem
vida, e mais cedo ou mais tarde sentirão o golnome, por um porvir
que não é outra coisa
18
senão criação
Citação do filme The Edukators, de Hans Weingartner, 2004.

160

pe implacável da realidade. Trata-se mesmo do avesso disso. Contra o
imperativo asfixiante do “real” e seus rudes porta-vozes, contra as ideias
estéreis e os opacos padrões, a força da criação, o experimento e o riso;
todas as cores da subversão e os matizes de projetos (de vida, de mundo)
que cotidianamente tomam corpo naqueles que ousam inventar. Ousadia, mesmo: se a “realidade” é um desfilar de nãos, se é asfixia, opressão,
repressão, o irreal é nada menos que urgente. Limitar o limite,19 dizer
não ao não: eis a potência revolucionária dos “delírios”.
Não é à toa que são os artistas os especialistas no improvável, no
inesperado e mesmo no ilusório. Como ninguém, eles sabem fazer dançar
a norma; sabem fazer rir de si mesma a convenção. Talvez sejam os artistas os primeiros subversores – e serão também, quem sabe, os últimos...
Sempre ali para desmontar as cristalizações, para romper, desde o avesso,
a tirania do não. E para dar corpo a novos conceitos, para dar vida a outros
lugares e dar lugar a outras vidas. “O Beco é isso”, afirma Farid, ao contar
como encontrou, na sua busca por um outro mundo, pessoas que também
queriam construir e viver outras economias, outra educação, outra tecnologia, outras relações. “O Beco é isso: é a junção de muitas pessoas que
acreditam nesse outro mundo e que fazem esse outro mundo.”

(Re)vitalizar, revolucionar
O Beco da Cultura, ou simplesmente o Beco, é uma ocupação cultural localizada no Mercado Sul, em Taguatinga. Suas ruas estreitas, com
lojas de um lado a outro, formaram um dos primeiros centros comerciais
do Distrito Federal – que nasceu na década de 1950; abrigou feiras livres,
com intensa circulação de pessoas, durante os dez anos seguintes; viveu o
impacto da inserção dos grandes supermercados na região, nos anos 1970;
e reuniu, na passagem para a década de 1980, a boemia underground de
Taguatinga – lançando algumas das raízes do que é hoje uma das maiores
referências de movimento cultural no DF. Como se vê narrado no website
19

Alexandre Nodari: Limitar o limite, 2014.
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da Ocupação Cultural Mercado Sul Vive: onO Beco reuniu, na
de alguns viam um cenário de decadência
passagem para a
havia, isso sim, o florescimento da ocupação
década de 1980, a
cultural; “em meio à boemia estavam poetas,
boemia underground
músic@s e uma série de artistas e pensadores
de Taguatinga –
que caminhavam na contramão do sistema calançando algumas
da vez mais capitalista que banhava a capital”.
das raízes do que
Àquelas raízes boêmias somaram-se
é hoje uma das
outras (e outras ramas, de outras terras e
maiores referências
referências), que fizeram do Beco morada,
de movimento
pouso, lugar de convergência e de referência.
cultural no DF
Consolidaram-se, então, os contornos de uma
vila cultural: nos anos 1990 mudou-se para
lá, com sua família, o luthier (fabricante artesanal) de violas Seu Dico – seguido do Teatro de Mamulengo Invenção
Brasileira (posteriormente um ponto de cultura homônimo) e do mestre mamulengueiro Chico Simões. Também encontraram ali um recanto,
uma morada ou um lugar de pouso produtores e agitadores culturais, artesãos e artistas de tantas e tão diversas expressões, além de trabalhadores e de famílias. A vocação para ser um outro centro esteve desde sempre
entranhado no DNA desse lugar, e passa a realizar-se com a revitalização
contínua dos seus espaços, nos mais diversos e potentes aspectos.
[Mariana] O Beco, pra mim, é como uma flor brotando numa
rachadura do asfalto. É flor quando é cor de grafite na parede
antes suja de anúncios de guincho. É flor quando é resultado de cultivo silencioso de relação que afunda nas entranhas
daquele chão – a despeito do pó do asfalto, que pariu o DF e
um sonho de cidade e de mundo onde as pessoas só convivem
com o intermédio dos carros. Mas a flor, ela se sabe no asfalto. Sabe do risco que sofre e por isso, silenciosamente, estica
as raízes para alcançar outras sementes com potência para rachar o solo duro da cidade.
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No início de 2015 começou o processo
– que segue em curso – de “retomada da cida“Por acreditar que
de” pela ocupação do Mercado Sul Vive. Coo direito de viver não
mo contam os diversos atores ligados ao modeve estar submetivimento e os demais moradores do Beco, “por
do aos interesses da
acreditar que o direito de viver não deve estar
especulação imobisubmetido aos interesses da especulação imoliária, que prefere
biliária, que prefere os espaços fechados, deos espaços fechados,
decidimos ocupá-los
cidimos ocupá-los e reabri-los com o propósie reabri-los com o
to de recuperar mais um cantinho da cidade
propósito de recupepara a vida e convívio saudável e coletivo”. É
rar mais um cantida cidade para criar os filhos, gestar as lutas e
nho da cidade”
as artes que se trata. É do direito à cidade para
viver – e de uma cidade viva – que o movimento fala, em direta consonância com reivindicações de grupos e comunidades de diversos lugares do mundo. O sentido da revitalização que é feita nas lojas abandonadas e nas ruínas do
Mercado Sul é, portanto, profundo – e tão belo quanto transformador.
Nas palavras do movimento:
Nosso intuito é preservar esse lugar histórico de Taguatinga (e
do DF) tanto em sua dimensão arquitetônica quanto na escala
humana, com as vidas vividas aqui e a cultura que aflora há décadas nesse lugar. Aqui se constroem violas, vídeos, mamulengos, artesanatos e instrumentos com papelão e sacos de cimento. Aqui o beco vira palco, roda de capoeira, escola, ecofeira, vira
comunidade, santuário, espaço de produção e aprendizagem.
“Aqui é outro lugar”, frisa Farid, que chegou ao Beco em 2007, tendo
passado por circuitos acadêmicos em Brasília e em São Paulo desde que
resolveu migrar do Líbano, sua terra natal, para o Brasil. Outros lugares,
outros circuitos: ao encontrar Taguatinga e o Mercado Sul, Farid descobriu também o universo plural e pujante das culturas populares, em sua
multiplicidade de tradições, modos de produzir conhecimento e de viver;
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de mestres, brincantes e tanto, tanto mais. Um encontro de encontros, certamente – desses que transformam vidas. “Até então, no Líbano e em São
Paulo, minha referência era sempre a Europa e os Estados Unidos”, conta
Farid. “Aqui, por esses destinos da vida, eu consegui conhecer a cultura popular brasileira. E isso mudou minha vida. De você ficar lendo um monte
de livros de Deleuze, de Foucault, de Derrida; e daí você conhece um mestre de reisado, um mestre de coco, uma curandeira... Você troca uma ideia,
e eles têm uma compreensão da vida.”

Conexões de e com mundos
É de algo tão profundo quanto um modo de conectar-se com o mundo que Farid fala ao explicar que foi no contato com a cultura popular, em
Taguatinga, que ele criou olhos para apreciar a beleza e a força desse caminho que escolheu para si. “Em São Paulo eu não tinha os olhos, a sensibilidade para ver”, ele afirma, contando que ao escolher “andar nesse chão
da cultura popular” ele também se redescobriu: refez uma conexão com
o mundo que teve, mas havia perdido; e recuperando-a, pode se ligar à
sua raiz árabe, também perdida. “Eu comecei a enxergar coisas na cultura
popular do Brasil que eram da cultura popular árabe. A estrutura do boi,
mano, isso é lá da nossa terra. As ladainhas da capoeira, as mandingas...
Inclusive mandinga é uma palavra árabe”.
O mundo dá voltas, e assim torna-se possível encontrar e mesmo
criar outros centros. Sobre a importância de afirmar que é Taguatinga – e
não Brasília – o local onde vive, Farid enfatiza: “Aqui é meu centro também.” E diz, ainda: “A gente tem que recriar os centros. O Plano Piloto é o
centro de alguém, mas não é o meu. Aqui a gente tem o nosso centro – e,
às vezes, vira o centro de outras pessoas.” Taguatinga, como poucas regiões
administrativas, ensina ao Plano que ele não é tão grandioso quanto sonha ser; que ele não encerra as possibilidades de vivenciar grandes centros
urbanos no DF. “Taguatinga não é cidade dormitório, né?”, lembra Farid.
“Aqui as pessoas vêm de outras periferias, de mais longe, pra trabalhar. É
uma cidade que tem a sua vida própria.”
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[Verônica] Taguatinga desenvolve uma história que se “des-sateliza” em diversos pontos e se torna ela mesma uma estrela
no cosmo das cidades próximas. Hoje Taguatinga é um centro
para as periferias, as relações de trocas com as cidades próximas são muito grandes.
Se Taguatinga multiplica experiências de mundos e de satélites; se
é, ela mesma, uma estrela cuja força não se pode calcular, é de se suspeitar, realmente: como não poderia nascer ali o Beco, em sua beleza e sua
potência infinita?

Farid chegou ao Beco em 2007, depois de passar
por circuitos acadêmicos em Brasília e São Paulo.
Ao encontrar o Mercado Sul, descobriu também o
universo plural das culturas populares
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´
CAPITULO
8. VILMA, ESTRUTURAL

Biografia tecida
´
em multiplos
fios
Alguns lugares provocam naqueles que deles se aproximam uma espécie de auspiciosa vertigem – por sua vida múltipla, pela multivocalidade
de seus murmúrios, pelas suas pulsões próprias, algo íntimas, ainda que
palpáveis àqueles que, atentos, abrem-se para percebê-las. Lugares assim,
menos do que compreendidos, precisam ser experimentados, pois entendê-los é sobretudo vivê-los; é apreciar a sua desconcertante multiplicidade
de histórias, projetos, biografias, referências, modos de ser, ideais, desejos.
Lugares assim ensinam que pode ser mais poderoso afetar-se, assombrar-se, deleitar-se com a dúvida, com a suspeita, do que propriamente compreender – esse feito do pensamento, tão distante, por vezes, dos feitios
do ser e dos sentidos. “Ai frases de pensar!”, exclamou o poeta Manoel de
Barros. “Pensar é uma pedreira. Estou sendo.” 20
[Mariana] Compreender a história real da Estrutural é como
experimentar sua geografia. Um entremeado de becos, com
seus muros marrons, vão confundindo a gente – confundindo
para explicar.21 As poucas vezes em que lá pisei me senti dentro de uma bússola. Aquele instrumentozinho que, apesar da
simplicidade e do tamanho, é capaz de nos apontar caminhos
ao mesmo tempo que nos mostra onde é que estamos agora.
20
21

Manoel de Barros, O guardador de águas.
Citação da canção Tô, de Tom Zé, no álbum Estudando o samba, 1976.
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Se, como cantou a mestra de reizado Virgínia de Moraes, “quem anda em terFilha de uma baiana
ra alheia pisa no chão devagar”, na Estrutural
com um cigano romeno,
o sábio conselho desdobra-se num convite:
Vilma passou a infância
deixe-se envolver pelo emaranhado da cidacom os avós maternos
de; suas formas mutantes, suas cores, sua tez.
em uma fazenda próComo fizeram os outros lugares percorridos
xima a Formosa (GO),
neste livro, o convite que jaz aqui é pelo reonde cursou os primeial deslocamento, pelo radical descentramenros anos de escola. E
to: uma vertigem mesmo auspiciosa. Pois o
dessa escola foi raptada,
que é o caminho, senão a ousadia do passo
pela primeira vez, pela
num espaço desconhecido – que é, então, exfamília paterna
perimentado? Quem saberá o que guardam
as tramas da vida, as teias da cidade, os ponteiros da bússola? Que impensados rumos aguardam passos distraídos,
que encontros sonham cada caminho possível?
É de uma multiplicidade de fios – potente, como é potente a vida
múltipla da Estrutural – que se tece a história de Vilma. Mãe-de-santo e
bailarina de dança cigana, ela já viveu em diferentes lugares de Goiás, do
Distrito Federal e do Rio de Janeiro; já foi empregada doméstica, manicure, cobradora de ônibus; já foi desapossada da sua casa, já teve o seu terreiro destruído, já precisou – tantas, tantas vezes – se reinventar. Filha de
uma baiana com um cigano romeno, Vilma nasceu no centro do Brasil, em
1946. Passou a infância com os avós maternos em uma fazenda próxima a
Formosa (GO), onde cursou os primeiros anos de escola. E dessa escola foi
raptada, pela primeira vez, pela família paterna:
[Vilma] Queriam que eu ficasse com eles porque eu era a única mulher naquela época. Porque no culto cigano as mulheres
têm preferência: as mulheres rendem a família. Por isso eles
me queriam. Tinha até marido pra mim.
Vilma fugiu dos parentes que moravam em uma vila cigana, em
Goiânia, duas vezes – a última, já adulta e casada. Ela tinha certeza de que
não era aquele o seu caminho; era o candomblé, que vinha pelo seu lado
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materno e cedo já lhe deu uma direção. Ainda assim, Vilma carrega consigo a paixão pela cultura cigana – paixão que está no sangue, ela diz, ao
explicar porque, já adulta, decidiu dançar. Hoje ela faz apresentações de
dança cigana junto com a irmã paterna, Alice, que viveu entre os parentes dos quais Vilma outrora fugiu. As duas dividem, ainda, as atividades
do terreiro, para o qual Alice também se voltou – e então foi feita irmã de
santo de sua irmã de sangue, entremeando os fios já densos e diversos das
histórias e dos destinos das duas.

Bençãos
de Pai Francisco e Tia Maria
^
No início da adolescência, Vilma foi diagnosticada com lepra. A via
crucis de médicos, exames e tratamentos que ela então traçou se provou
ineficaz, e sua mãe – que no candomblé tinha o alto cargo de ekedi – decidiu tratá-la espiritualmente. Procuraram um curandeiro em uma cabana
espírita no interior de Goiás, onde Vilma foi atendida por quinze dias seguidos. Ali ela incorporou pela primeira vez o seu preto velho, Pai Francisco, que a curou e fez dela uma médium para “fazer a caridade” – palavras
dela mesma. Saindo da cabana do curandeiro, Vilma passou a atender pessoas que necessitavam de cuidados espirituais na fazenda do seu avô, onde
foi criada, também em Goiás. Ela tinha apenas treze anos.
Naquele mesmo ano, Vilma foi morar em uma dita “invasão” no
Núcleo Bandeirante, de onde se mudou quando a sua mãe recebeu um
lote em Taguatinga. Foi ainda em Taguatinga, na Vila Dimas, que ela
abriu o seu primeiro terreiro. A Vila, que foi inaugurada junto com a monumental Brasília de JK, tinha apenas dez anos quando Vilma e seus santos firmaram-se ali. E por cinquenta anos a yalorixá morou naquelas paragens, nutrindo três filhos de sangue e onze de criação. Depois que ela
se divorciou, porém, seus filhos resolveram vender o terreno, dos quais
eram os donos oficiais (por escolha, aliás, da mãe). Vilma ficou literalmente sem chão. Talvez poucos saibam do valor que tem a terra quanto
aqueles que precisam pisá-la para fazer virem os seus santos, ou pra assentá-los – assentando-se. Tampouco é possível saber a dimensão desse
desterro, senão vivendo-o. Ou mesmo da força que é preciso ter para mo-
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ver-se, encontrar outros chãos, criar novos caminhos, resistir apesar de.
Aquela não foi a única vez em que Vilma se viu sem lugar para viver
e manter o seu terreiro. Saindo da Vila Dimas, ela resolveu “fazer invasão”
em um local próximo à atual Cidade do Automóvel. Montou um barraco,
colocou nele um altar. Pouco tempo depois vieram ordens “de cima” para
destruir as “invasões”: foi deflagrada a guerra do governador Cristovam
Buarque contra a Estrutural. Esta, diga-se de passagem, ainda era uma vila onde as pessoas precisavam buscar água em um córrego afetado diretamente pelo chorume do aterro sanitário que ainda hoje há nas cercanias.

´ do governador,
Barbarie
solidariedade do vizinho
Tratou-se de guerra, de fato: uma guerra marcada por contextos eleitorais, interesses empresariais, grupos político-partidários diversos, forças
policiais e tantos outros elementos. Nesse contexto, uma operação policial
autorizada pelo governador resultou em três homicídios, uma tentativa de
homicídio e uma lesão corporal – todos delitos cometidos por policiais militares. Doze deles foram indiciados; dez foram a júri popular; todos foram
absolvidos. Os efeitos dessa operação e da ausência de justiça são inomináveis, e as marcas na comunidade da Estrutural, indeléveis. Criou-se ali,
inclusive, um museu para que o episódio não seja esquecido.
[Verônica] Vilma recorre ao Museu do Sangue para ratificar a
sua história de sofrimento, pois esse local mantém a memória
das barbaridades que a polícia cometeu em 1997. “Isso aqui
tem história.” Antigamente era muito violento, muitas mortes
ocorriam, contudo, para ela, “hoje em dia é uma paz”.
Quando ainda vivia o luto da destruição do seu barraco pelos tratores de Cristovam Buarque, Vilma recebeu uma dádiva inesperada: um senhor que havia sido curado por Tia Maria, uma das entidades com as quais
a mãe-de-santo trabalha, ofereceu a ela um espaço em sua chácara para
“fazer um barraquinho e dar as suas consultas”. E assim ela fez: juntou as
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folhas de madeirite que sobraram do barraco
Vilma recebeu uma
destruído e montou outro. Remontou também
dádiva inesperada:
o seu altar e começou a dar consultas ali, onum senhor ofereceu
de hoje é o seu centro. Ela conta: “Fui arruum espaço em sua
mando, cerquei com arame. Aquela luta, né,
chácara para “fazer
de invasão. Sem esperança, né, mas confiando
um barraquinho e dar
em Deus primeiramente e na entidade que eu
as suas consultas”. Ela
trabalho com ela, que é a Tia Maria. Porque foi
juntou a madeirite
Tia Maria que ganhou isso aqui.”
do barraco destruído
Falar de Tia Maria comove a yalorixá,
e montou outro
especialmente quando conta a história de sua
viagem ao Maranhão, aonde foi para procurar
saber mais sobre a escrava cega que ela incorpora todas as quintas-feiras
em seu terreiro. Lá Vilma pode conhecer Iracema, que Tia Maria criou por
intermédio de outra mulher que a incorporava, Maria Piauí. E na casa de
Iracema, Vilma se encontrou de outra forma com Tia Maria:
[Vilma] Foi emocionante. Quando cheguei, a entidade que estava com Iracema mandou me chamar. Ela não me conhecia.
Aí, Tia Maria incorporou. Foi quase uma semana que eu passei lá com ela incorporada, vendo as pessoas que ela arrumou
lá, velhos, gente de muita idade. Isso aumentou a minha fé,
aumentou meu amor pelo mundo espiritual. [Antes] eu trabalhava com ela [Tia Maria], ela contava histórias pra um menino que eu criei. Ele falava: “Eu vou descobrir para a senhora.
O dia que eu descobrir eu te levo lá.” Então ele me levou.
Vilma é enfática quando diz que não discrimina ninguém que busca
atendimento em seu terreiro – mesmo já tendo sofrido agressões, insultos
e destruição de imagens de santos por pessoas de outras religiões. “Até um
pastor evangélico já foi curado aqui”, ela conta, “porque quando a gente
se vê em desespero, a gente procura qualquer coisa. E mesmo assim eu
atendo”. E desespero, dor, necessidade não faltam, infelizmente. Quando
questionada sobre o seu lugar de preferência no DF, Vilma responde sem
nenhuma dúvida: “A Estrutural. Porque aqui as pessoas necessitam mais.”

Compreender a história real da Estrutural é como
experimentar sua geografia. Um entremeado de
becos, com seus muros marrons, vão confundindo
a gente – confundindo para explicar

Lugares assim precisam ser experimentados,
pois entendê-los é sobretudo vivê-los; é apreciar
a sua desconcertante multiplicidade de
histórias, projetos, referências, modos de ser

