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Embates cotidianos de uma comunidade de afetos: entre o nós e o eles 

Daily clashes of a caring community: between us and them 

Resumo: Este artigo, de base etnográfica, acompanha os embates cotidianos de uma 

comunidade de afetos constituída pelos moradores de uma rua de um bairro popular da 

cidade de João Pessoa chamada, aqui, de Rua X. A Rua X não só abriga a comunidade de 

afetos, mas, também, um conjunto de seis casas que compõem a Vila Sem Nome. O 

objetivo deste artigo é o de perceber as tensões envolvidas na Rua X com a Vila Sem 

Nome, desde a sua construção nos anos de 1960.  A Rua X é uma rua que não existe mais, a 

última casa foi repassada para as mãos de uma construtora, dona dos outros terrenos das 

antigas casas, no início do ano de 2017. Palavras-chave: comunidade de afetos, 

solidariedade, compartilhamento, exclusão, nós e eles, tensão, memória 

Abstract: This article, based on ethnography, accompanies the everyday struggles of a 

caring community constituted by the residents of a street in a popular neighborhood in the 

city of João Pessoa, called X Street. X Street not only houses the community of but also a 

set of six houses that make up Unnamed Village (Vila Sem Nome). The purpose of this 

article is to understand the tensions involved in X Street with Vila Sem Nome, since its 

construction in the 1960s. The X Street is a street that no longer exists; the last house was 

passed to the hands of a construction company, owner of the other lands of the old houses, 

at the beginning of 2017. Keywords: caring community, solidarity, sharing, exclusion, us 

and them, tension, memory 

 


