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1

Fonte: http://seuhistory.com/hoje-na-historia/bob-marley-sofre-tentativa-de-assassinato-na-jamaica.
Acessado em 03/06/2016.
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RESUMO

Este trabalho propõe-se a analisar a questão da habitação e vizinhança2 em São Paulo,
tendo como conceitos nucleares a presença de fatores étnicos, simbólicos (renda
psíquica3, por exemplo) na avaliação da degradação urbana. Em outros termos, como a
presença de pessoas consideradas “outsiders” (ELIAS e SCOTSON, 2000) pode
influenciar e impactar decisões de “estabelecidos” quanto a aquisição e ou manutenção
de propriedades imobiliárias, resultando na (des)valorização de empreendimentos
habitacionais. Propõe também a análise das atitudes para com “outsiders”, quanto a
estigmas (“Culture of Poverty”) e ideologias de dominação “... racial segregation as
essential to the maintenance of racial supremacy...” (HARRIS, 2003) como aqueles
impostos a partir da segunda metade do século XIX, nos termos de Norbert Elias,
Erving Goffman e Oscar Lewis, respectivamente. Visa-se também testar o “Teorema de
Thomas”4 como possível eixo explicativo na compreensão de fontes de estigma, do
preconceito contra pessoas vistas como “outsiders” nas cidades atuais.
A partir de um estudo de caso em um condomínio vertical do bairro do Belém em São
Paulo foram realizadas entrevistas com moradores para apreender o significado das
atitudes de alteridade/degradação urbanas.
Visa-se também, com este estudo, melhor pensar e, se possível, propor abordagens
corretivas, coletivas ou individuais, quase nos moldes de “fragmentos emancipatórios”
de Habermas, ou ainda uma abordagem de Jean Paul Sartre que diz: “... não importa o
que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim...”.

PALAVRAS-CHAVE: Alteridade; Vizinhanças; Segregação; Estigma; Decadência;
Revitalização; Gentrificação; Urbano; Cidade.

2

Conforme definição de Roderick D. McKenzie em “A Vizinhança: Um Estudo da vida local na cidade de
Columbus, Ohio”. Chicago: The University of Chicago Press, 1923.
3
Os benefícios pessoais ou subjetivos, as recompensas ou satisfações resultantes de um emprego ou
obtidos separadamente dos seus objetivos financeiros. PS.: tradução livre do autor desta dissertação.
Fonte: http://www.dictionary.com/browse/psychic-income. Acessado em 22/05/2016.
4
“…definition of the situation…discrepancy between the situation as it seems to others and the situation
as it seems to the individual that brings about the overt behavior difficulty… If men define situations as
real, they are real in their consequences…” (THOMAS, 1928: 572). P.S.: Negrito do autor da dissertação.
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ABSTRACT

This work aims to analyze issues as HOUSING and NEIGHBORHOOD 5 in São Paulo,
having as core concepts the presence of ethnic and symbolic (psychic income6, for
instance) factors for the assessing of urban degradation. In other terms, how the
presence of people considered “outsiders” (ELIAS & SCOTSON, 2000) can influence
and impact the decisions of “established” ones as per the acquisition and/or maintenance
of real estate, resulting in the (de)valuation of housing entrepreneurship. It also
proposes the analysis of the attitudes towards “outsiders”, as per stigmas (“Culture of
Poverty”)

and ideologies of domination “...racial segregation as essential to the

maintenance of racial supremacy...” (HARRIS, 2003), as those imposed after the
second half of the XIX century, according to Norbert Elias, Erving Goffman and Oscar
Lewis, respectively. It also aims to test the “Thomas Theorem”7 as a possible explaining
axis for the understanding of sources of stigma and prejudice against people seen as
“outsiders” in modern cities.
Starting from a case study of a vertical condominium in the borough “Belém” in São
Paulo city, interviews with dwellers were carried out to apprehend the meaning of the
attitudes of alterity/urban degradation.
This study also aims to better think and, if possible, propose corrective approaches,
either collective or individual, almost under the terms of Habermas in “emancipatory
fragments”, or even by means of Jean Paul Sartre approach, i.e.: “it doesn‟t matter what
was done to me, what matters is what I do with what was done to me…”.

KEY-WORDS:

Alterity;

Neighborhoods;

Segregation;

Stigma;

Decadence;

Revitalization; Gentrification; Urban; City.

5

According to the definition of Roderick D.McKenzie In “The Neighborhhod: A Study of Local Life in the
City of Columbus, Ohio”. Chicago: The University of Chicago Press, 1923.
6
the personal or subjective benefits, rewards, or satisfactions derived from a job or undertaking as
separate from its objective or financial ones. Source: http://www.dictionary.com/browse/psychicincome. Accessed in May, 22, 2016.
7
“…definition of the situation…discrepancy between the situation as it seems to others and the situation
as it seems to the individual that brings about the overt behavior difficulty… If men define situations as
real, they are real in their consequences…” (THOMAS, 1928: 572). P.S.: Bold letter by the author of the
dissertation.
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Introdução
“.... As placas tectônicas sociais e
político-econômicas que subjaziam
Los Angeles, em 1989, em outras
palavras, haviam acumulado cargas
de atrito inacreditáveis, a tal ponto
que quase se conseguia ouvir o
gemido das colinas de Hollywood
…”
(DAVIS, 2009: 25)
Esta dissertação tem como propósito analisar processos de degradação física visà-vis processos de revitalização ou ainda gentrificação na cidade de São Paulo. Quer se
entender quem são os atores, ativos e passivos, para ambos os casos. Em termos
simples, quem faz o que, quando, como e por que, antes, durante e após os referidos
“fenômenos” urbanos. Para tanto, lança mão de dois eixos analíticos: o 1º eixo, por
meio do paradigma da invasão/sucessão; e o 2º eixo, por meio da abordagem marxista
do papel do capital imobiliário, em cidades sob a égide do capital.
A fotografia inicial, usada para o 1º eixo, apresenta um fenômeno social urbano,
de forte cunho psíquico-social conhecido por “invasão-sucessão”8, e que grosso modo
retrata a transição étnico-racial em vizinhanças. Apesar de alguns autores indicarem a
existência de limitações do referido modelo, ele nos será útil no início deste estudo, pois
permite-nos enxergar que “quando um grupo de baixo status „invade‟ a vizinhança de
um grupo de alto status, este último enxerga tal ato como uma ameaça ao seu status
social e se muda, permitindo ao grupo de baixo status que o „suceda‟”. (GOTHAM,
2002:84)9.
A importância de considerar o referido modelo é ainda corroborada em:
“... A organização da cidade, o caráter do meio urbano e da
disciplina por ele imposta são em última análise determinados pelo
tamanho da população, sua concentração e distribuição dentro da
área citadina. Por esse motivo, é importante estudar o crescimento
das cidades, comparar as idiossincrasias na distribuição das
populações citadinas. Portanto, algumas das primeiras coisas que
queremos saber a respeito da cidade são: ... Como a distribuição da
8

Modelo ecológico desenvolvido por teóricos da Escola Sociológica de Chicago.
Tradução livre do autor desta dissertação. “According to this ecological model, when a lower-status
group ‘invades’ the neighborhood of a higher status group, the later will view this as a threat to their
social status and move out, allowing the lower-status group to ‘succeed’ it...”.
9
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população dentro da área citadina é afetada por: a) interesse
econômico, isto é, valor da terra?; b) por interesse sentimental, raça,
vocação, etc.? ...” (EUFRÁSIO, 1999: 9-59 passim).

Para o 2º eixo analítico, dá-se ênfase aos processos correntes nas cidades sob a
égide do capital. As cidades modernas mereceram várias interpretações ao longo do
tempo, a depender das matrizes teóricas que as embasaram: repletas de “conflitos de
classes, conflito entre capitais, frações dentro da mesma classe, ... , criminalidade,
rupturas da família e o vício da droga” ... “pobreza, desemprego, racismo, moradia
abaixo do padrão, desnutrição, crimes violentos, desintegração da família, assistência
médica e educacional inadequada”, (GOTTDIENER, 1997: 55;78). Este autor classifica
o pensamento marxista para abordagens aplicadas à análise urbana como fecundas,
desde que “... avaliadas por um exame acurado das questões que suscitam, dos
problemas que levantam e das respostas que fornecem”, (GOTTDIENER, 1997: 79). O
mesmo autor ainda diz que “... em contraste com a afirmação de Marx e a visão dos
marxistas que se seguiram a ele, é demasiado simplista postular uma correspondência
direta entre um modo de produção e uma forma específica do espaço de assentamento.”
(Idem, Ibidem). David Harvey, na mesma direção, diz: “... é sempre perigoso interpretar
relações complexas como simples cadeias causais ou, pior ainda, como sendo
determinadas por algum processo mecanicista. Recorrer a um modo dialético e
relacional de investigação histórico-geográfica deve ajudar a evitar tais armadilhas.”
(HARVEY, 2015: 36).
Na direção de se evitar tais armadilhas, cita-se breve passagem de Carl G.
Hempel, em “A Função de Leis Gerais em História”, quando o referido autor diz: “... Só
se pode dizer que um conjunto de eventos causou o evento10 a ser explicado no caso de
ser possível apontar leis gerais que associem „causas‟ e „efeito‟ do modo acima
caracterizado... [...] ... Qualquer explicação de caráter científico é acessível a
comprovações objetivas; estas incluem: (a) um teste empírico das sentenças que
enunciam as condições determinantes; (b) um teste empírico das hipóteses universais
em que se fundamenta a explicação; (c) uma investigação sobre se a explicação é
10

Nas hipóteses/eixos analíticos de Freitas-Cunha “... como a presença de pessoas consideradas
“outsiders” (Elias e Scotson, 2000) pode influenciar e impactar decisões de “estabelecidos” quanto a
aquisição e ou manutenção de propriedades imobiliárias, resultando na (des)valorização de
empreendimentos habitacionais... ou ainda nos termos de ‘Chicago’ (sucessão), como a ‘invasão’ de
negros é a razão por si só para a ‘fuga’ de brancos em vizinhanças de cidades dos Estados Unidos, ou
ainda, a pobreza tomando conta de localizações abandonadas pela elite (Villaça), e ‘causando’
degradações físicas?
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logicamente conclusiva no sentido em que a sentença que descreve o evento a ser
explicado é consequência dos enunciados dos grupos (1) e (2)...”. (HEMPEL, 1942,
pp.35-48 passim)
Considerando as observações acima, lidamos, na maioria das vezes, com
situações de grau, que dificilmente são apenas binárias, ou seja, são situações
complexas que exigem modelos e análises complexas para possíveis respostas aos
questionamentos feitos, com o objetivo de “analisar, dentro das condições de produção
capitalista do espaço urbano e considerando o conceito de „alteridade‟, os determinantes
da degradação de áreas de moradia, com destaque para a investigação dos fatores
ligados à presença de „não-brancos‟ e, em particular, „afrodescendentes‟ na avaliação
subjetiva de seus moradores”.
Tendo como noção nuclear que a cidade capitalista é definida como “...
aglomerações urbanas resultantes da divisão social e territorial do trabalho do processo
de acumulação capitalista” (VÉRAS, 2000: 50),

e que somado à conceituação de

produção do espaço urbano “... o espaço social, o espaço urbano é socialmente
produzido ... é produto produzido pelo trabalho humano...” (VILLAÇA, 2011: 37),
pode-se afirmar que o pecado original, da acumulação primitiva do capital e seus
desdobramentos, já ocorreu e não há como desfazê-lo.
“... Nenhum aspecto da sociedade brasileira poderá ser jamais
explicado/compreendido se não for considerado a enorme
desigualdade econômica e de poder político que ocorre em nossa
sociedade. O maior problema do Brasil não é a pobreza, mas a
desigualdade e a injustiça à ela associada. Desigualdade econômica e
desigualdade de poder político.” (VILLAÇA, idem, ibidem).

O cientista social português, José Maria de Carvalho Ferreira, afirma que “a
questão da desigualdade, qualquer que seja ela, está assentada na divisão social do
trabalho”, abordagem esta defendida pela totalidade de pesquisadores marxianos.
O cenário para nosso estudo é a cidade de São Paulo, grande, desenvolvida,
diversa étnica e culturalmente, global e contraditória, aos olhos de alguns experts.
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QUADRO 1 - Maiores Aglomerados Urbanos do Mundo
Aglomerações Urbanas 2014

11

milhões de habitantes

Aglomerados Urbanos(1)

Países

População

Tóquio

Japão

37,8

Delhi
Shangai

Índia
China

25,0
23,0

Cidade do México

México
Brasil

20,8
20,8

Mumbai
Osaka

Índia

20,7
20,1

Pequim

China

Nova Iorque
Cairo

Estados Unidos

19,5
18,6

Egito

18,4

Dhaka

Bangladesh

17,0

São Paulo (2)

Japão

A tabela cima dá uma ideia da magnitude de São Paulo. A grande São Paulo,
composta de 39 municípios, abriga aproximadamente 20 milhões de habitantes. A
cidade de São Paulo abriga aproximadamente 11 milhões de habitantes, enquanto que
todo o interior de São Paulo, formado por 14 regiões administrativas, de um total de 15,
abriga outros 20 milhões de habitantes. Estas comparações dão um panorama sobre o
impacto social e econômico da cidade de São Paulo.
“... São Paulo concentra as polaridades das cidades mundiais,
apresentando processos contraditórios que abrangem desde as
conhecidas tendências à desconcentração metropolitana, à
diminuição do número de indústrias e terciarização (em especial com
expansão do setor de serviços, telecomunicações e informática) até as
crescentes exclusão e miséria sociais, o aumento do desemprego, a
informatização e terceirização e a configuração espacial desses
processos: periferias desequipadas, crise de moradia popular
(favelas, cortiços, casas precárias, homeless), condomínios fechados
para estratos de renda alta e média e seu contraponto comercial: os
shopping centers. Na desigualdade do espaço estão zonas de
deterioração em contraste com áreas de “renovação” urbana e a
distribuição diferenciada de ocorrências de chacinas, risco à
violência, além de cenários de devastação ecológica. A questão da
configuração de territórios ganha destaque e são exigidos para sua
análise ...” (VÉRAS, 1999: 197).

11

Fonte: UN World Urbanization Prospects (2014 revision)
(1) Aglomerado Urbano é o território contíguo habitado com densidade residencial, desconsiderando-se os limites
administrativos. (2) Refere-se à Região Metropolitana de São Paulo. Elaboração: SMDU/Deinfo
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/3_maiores_aglomerados_urbanos_do_mundo_2014_76.html
Acessado em 12/05/2016.
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CORDEIRO (1994) classifica cidades

mundiais ou globais como centros

básicos do controle e acumulação do capitalismo em nível internacional, e que as
mesmas são articuladoras básicas do capital (antes que da produção).
“A „financeirização‟ do espaço brasileiro é um dos fenômenos mais
surpreendentes do Brasil recente. As instituições paulistanas estão
entre as grandes responsáveis por este processo, pois das duas
dezenas de conglomerados que atingiram a escala nacional, doze
estão sediadas no Centro Metropolitano de São Paulo (Cordeiro &
Santos, 1990)...” (CORDEIRO, 1994: 5-6).

Contudo, se por um lado pode parecer que a referida cidade seja tão poderosa,
CORDEIRO (94) aponta que em função dos serviços especializados ofertados pela
cidade de São Paulo, ela se torna vulnerável e dependente das transformações do capital
e da tecnologia, submetendo-se ao mercado internacional do capital. TORRES (2003)
“denuncia” mais aspectos das contradições da referida cidade, ao apontar a existência de
padrões de pobreza e segregação espaciais. O referido autor afirma que espaços
habitados por grupos sociais pobres são caracterizados como “ „periferias‟ – espaços
socialmente homogêneos, esquecidos pelas políticas estatais, e localizados tipicamente
nas extremidades da área metropolitana.” (Idem, p.98).
Uso ilegal do solo, ilegalidade de edificações em meio urbano, distanciamento
entre quem pensa a cidade nos executivos municipais e quem exerce o controle
urbanístico, conflitos relativos à ocupação de terra, favelização12, são outros aspectos,
“fenômenos” sociais na urbe moderna apontados por MARICATO (1995) que
demonstram as contradições da rica e poderosa capital paulistana, muito provavelmente,
a mais rica cidade na América Latina.
“A cidade de São Paulo constitui relevante objeto de estudo diante do
papel destacado que representa nos processos de industrialização e
urbanização brasileiros. É o locus da aglomeração metropolitana de
maior vulto do país e parque industrial de proeminência; um espaço
privilegiado de constituição da sociedade burguesa, da ordem social
competitiva. Em São Paulo se clarificam o uso do espaço pelas
classes sociais, a intervenção do Estado, os movimentos e lutas
sociais, bem como diferentes manifestações culturais de tantas
„nacionalidades‟ aqui presente: no último quartel do século XIX, além
12

“A população favelada tem crescido a taxas muito maiores que a população da cidade como um todo.
No início da década de 70, menos de 1% da população do município morava em favelas. Em 1987 essa
taxa era de 8%. (SEHAB 1987). Em 1993 levantamento da FIPE resulta em uma taxa de 19,4%. O
crescimento de favelas foi espetacular em relação à população total do município de São Paulo, nas
décadas de 70, 80 e mantém um aumento progressivo nos anos 90.” (MARICATO, 1995: 12)
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do negro, „escravizado‟ e liberto, o imigrante europeu; após a década
de 60, o migrante nacional, notadamente o nordestino, provindo de
regiões esvaziadas pelo processo capitalista brasileiro, e assim por
diante...” (VÉRAS, 1991).

VÉRAS, também, aponta inúmeros aspectos, características sobre a referida
metrópole, ao longo de sua carreira acadêmica, que corroboram com a firmação de que
nossa cidade é muitíssimo contraditória, como são as várias cidades modernas,
capitalistas e globais.
Assim, além do exposto até o momento, esta dissertação de mestrado, lança mão
da abordagem feita por Norbert Elias em “Os Estabelecidos e os Outsiders: Sociologia
das relações de poder a partir de uma pequena comunidade” (2000) como pano de
fundo, e dialoga com os conceitos de

“Ideologia de dominação”13 e “Cultura de

Pobreza” (1º e/ou 2º eixo analítico) como possíveis

indutores ideológicos de

segregações e posteriormente pobreza e degradação de vizinhanças 14, entre outros
conceitos, categorias e/ou hipóteses da referida pesquisa.
Portanto, esta dissertação, convida o leitor a se guiar por alguns eixos analíticos,
sinônimos de hipóteses, sempre considerando uma abordagem não binária (afros versus
euros; ricos versus pobres), mas sim situações de grau e portanto complexas. Sempre
cientes da não existência de respostas/abordagens simples para questões/situações
complexas.
As propostas de emancipação (fragmentada), (re)definição de situações por meio
da quebra de círculos viciosos, recontextualização (reframing) são feitas após o
acompanhamento dos 2 eixos analíticos. 1º) paradigma da invasão/sucessão, uma

13

“... racial segregation as essential to the maintenance of racial supremacy...” (Harris, 2003: 75).
Importante embora não essencial, cabe um detalhamento do conceito de “vizinhança” utilizado por
este autor/pesquisador. Adotou-se os conceitos e definições de Roderick D. McKenzie em “A
Vizinhança: Um Estudo da Vida Local na Cidade de Columbus, Ohio”. O referido autor afirma ser difícil
definir tal conceito a partir da cidade moderna, contudo aponta haver 3 elementos principais, resultado
de diversos estudos feitos sobre o tema. O 1º elemento é a proximidade espacial com relação ao mesmo
centro de atenção; o 2º elemento é a diferenciação física ou cultural das áreas circundantes; e o 3º
elemento é a intimidade de associação entre os habitantes da área. McKenzie afirma ainda haver certo
senso comum ao definir vizinhança como sendo a menor área pessoal imediatamente circundante de
suas moradias. O mesmo autor ainda diz haver 2 conotações gerais sobre o conceito/definição de
vizinhança, a saber: (1) proximidade física de um dado objeto de atenção, e (2) intimidade de associação
entre pessoas que vivem em estreita proximidade umas das outras. (MCKENZIE, 1921, pp.145-363
passim) [Tradução de M.A. Eufrásio – Apostilados].
14
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abordagem da Escola de Chicago; e o 2º) abordagem marxista do papel do capital
mobiliário em cidades sob a égide do capital.
Haverá sempre a dificuldade e o cuidado em associar e/ou determinar causas e
efeitos, nos termos HEMPEL (1942), associado também às contradições e
desigualdades oriundas da divisão social do trabalho numa cidade global como São
Paulo.
Assim, a dissertação, além da introdução, foi compartimentada da seguinte
forma:
O 1º capítulo, o referencial teórico da dissertação, foi sub-dividido em 9 seções
para facilitar a escalada, subida dos degraus de camadas analíticas.
a) Segregação
b) Sucessão: “The Tipping Point”
c) Alteridade e Estigma na Degradação Física
d) Os Estabelecidos e os Outsiders & A “Competição” de “Chicago”
e) Ideologias de Dominação & Supremacia Racial
f) As Profecias que se cumprem por si mesmas & A Produção do Espaço
g) Culpabilização da Vítima & A Cultura da Pobreza
h) Materialismo Histórico ou Vantagem Acumulada? Semeador ou Ladrilhador
i) “Binário” versus “ Gradiente”
O 2º capítulo, A Cidade de São Paulo e a Segregação Habitacional: O Bairro do
Belém, descreve o histórico do bairro e da cidade de São Paulo, com dados
demográficos, e aponta características do que pode ser processos de
gentrificação versus degradação, deterioração urbanas, uma comprovação ou
constatação das teses apontadas nesta dissertação.
O 3º capítulo, O Empreendimento Viver Belém e As Transformações Espaciais:
está dividido em:
3.1 A Proposta e sua Prática;
3.2 As Entrevistas, que detectaram mais gentrificação e degradação na
“Vizinhança”; e análise, das entrevistas, que mostra que algumas “profecias”
não foram realizadas, o que pode ser indícios de “supremacia racial”.
19

Terminando, há as Considerações Finais, com um convite à quebra de círculos
viciosos por meio de (re)definições de situações, recontextualizações, “enquanto
o respeito à alteridade não vem”.
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Capítulo 1 - Referencial Teórico
A) Segregação
“A segregação é um processo
dialético, em que a segregação de
uns provoca, ao mesmo tempo e
pelo mesmo processo, a segregação
de outros. Segue a mesma dialética
do escravo e do senhor.”
(VILLAÇA, 2001: 148)

Cientes de que há uma multicausalidade para a segregação espacial
(habitação/moradia), porém também cientes das dificuldades epistemológicas na
descoberta do real, para analisar externalidades negativas na urbe, adota-se, pois, a ótica
que é resultado da acumulação de capital, e também contém relações simbólicas,
culturais, sociais, econômicas ou étnicas, como no caso de “Estabelecidos e Outsiders”
(ELIAS e SCOTSON, 2000). Dessa forma, segregação, degradação urbanas não podem
ser vistas apenas como resultantes de fatores econômicos, mas exigem lentes
multifacetadas para sua compreensão. Tais fatores compõem um quadro não binário, ou
seja, não há uma relação simples de causa e efeito, mas sim um quadro complexo, onde
há, pelo menos, um gradiente15 para cada possível relação causa-efeito.
As cidades capitalistas estruturam-se mediante regras do mercado imobiliário,
deixando os espaços menos valorizados para os segmentos populacionais de menor
renda. Essa diretriz econômica se soma a efeitos culturais e simbólicos no que tange à
valorização do espaço. A regulação dos preços e valores do espaço se dá também pela
lógica da mercantilização universal do simbolismo que se dirige a diferentes grupos e
estratos sociais. A expulsão dos mais pobres das regiões melhor servidas de
infraestrutura e equipamentos é acompanhada também da saída dos que se consideram
15

No cálculo vetorial o gradiente (ou vetor gradiente) é um vetor que indica o sentido e a direção na
qual, por deslocamento a partir do ponto especificado, obtém-se o maior incremento possível no valor
de uma grandeza a partir da qual se define um campo escalar para o espaço em consideração. Constróise assim, a partir do campo escalar e de um operador denominado operador gradiente, um campo
vetorial, que atrela a cada ponto do espaço o correspondente vetor gradiente para a grandeza em
consideração. O módulo do vetor gradiente indica a taxa de variação da grandeza escalar com relação à
distância movida quando desloca-se na direção e sentido do vetor gradiente (deslocamentos
infinitesimais). Consultado em 03/05/16. Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Gradiente. Ou
ainda cf.: GUIDORIZZI, Hamilton Luiz (2001). Um Curso de Cálculo, vol.2, 5ª edição, LTC Editora, Rio de
Janeiro.
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classe

média/alta

quando

da

presença

de

estratos

sociais

desvalorizados,

desprestigiados.
A cidade de São Paulo na segunda metade do século XIX, berço da cultura e
economia cafeeira, recebe um grande fluxo imigratório europeu, o que ajuda a aumentar
sua população de 260.000 habitantes em 1886 para 580.00 em 1920. Essa situação
fomenta e ao mesmo tempo forma um processo imobiliário com forte expansão urbana e
uma hipervalorização de glebas, terrenos e prédios (BONDUKI, 1994: 713). Embora
possa haver alguma controvérsia na afirmação, pode-se aceitar que “se a indústria
paulista não nasceu do café, pelo menos cresceu se alimentado das transformações
geradas pela economia cafeeira” (ROLNIK, 1981: 17). Mas dentre a população
brasileira, inúmeros africanos escravizados e libertos e afrodescendentes ocupavam o
espaço urbano. As desigualdades herdadas dos 4 séculos de escravização dos africanos e
seus descendentes são mantidas e até ampliadas com as novas formas de trabalho (livre
e capitalista) que, “coincidentemente”, são reservadas aos imigrantes europeus16.
Raquel Rolnik em “Cada um no seu lugar!” de 1981, relata o seguinte: “A velha
sociedade não podia produzir o novo trabalhador, teve que importá-lo” [...] “... o regime
do colonato empregando imigrantes, sobretudo italianos, que se apresentou como
„solução‟ para a questão da mão de obra. Por uma razão histórica concreta, a mão de
obra que seria utilizada não poderia ser (e não foi) nem o negro escravo recém-liberto
nem os mulatos, pardos, mamelucos, índios e brancos, „ralé‟ que cresceu e vagou ao
longo de quatro séculos.” (ROLNIK, 1981: 09).
A citada fonte em seu capítulo inicial traz “Negro não, caipira não”, com várias
justificativas para a não contratação dos recém-libertos, entre outros excluídos.
Verdadeiras ou não, justificadas ou não, a não inclusão do ex-escravizado somado ao
processo de industrialização que ocorre na cidade de São Paulo, ajudam a criar e manter
ilhas de prosperidades de um lado e bolsões de miséria de outro, que foram se
ampliando ao longo do século XX e chegam aos dias atuais. Importante lembrar que

16

Chama-se atenção para o conceito “Cumulative Advantage” desenvolvido por Robert King Merton
como ferramental a entender as disparidades socioeconômicas entre “branquíssimos” e “brancos” &
“não-brancos” e/ou “negros”, nos termos da Psicóloga Social, Drª Lia Vainer Schucman, parte da
bibliografia desta pesquisa. Segundo esta fonte, são branquíssimos os descendentes de europeus
(alemães, poloneses judeus ou cristãos, enfim loiros de olhos claros); brancos, descendentes de latinos
europeus (italianos, espanhóis) e encardidos (parte dos portugueses, árabes, sírios, libaneses e alguns
migrantes nacionais).
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dentro dos referidos bolsões de miséria, pobreza, violência, há gradientes, contradições,
que tornam as situações já complexas, ainda mais difíceis de se trabalharem.
A região do Belém ou Belenzinho em São Paulo, ora objeto de nossa
investigação, é citada diversas vezes por Rolnik em sua dissertação, como parte dos
processos políticos que demonstravam uma cidade em ebulição e transformação.
“Cidade curto circuito, São Paulo da Primeira República foi espaço permanente de
tensão, que percorria cotidianamente o corpo da cidade e que explodia, aqui e ali, em
revolta.” (ROLNIK, 1981: 37). Num curto espaço de tempo, a região em questão passou
a fazer parte do chamado “modelo periferia desequipada”, tendo a rede de água e
esgoto, entre outros itens formadores da infraestrutura da capital, “migrado para os
„Jardins‟ da City e adjacências, território dos patrões.” (p.37). Á medida que os antigos
moradores das regiões do Brás, Mooca, Pari, Belém/Belenzinho “subiam as colinas e
migravam para o nobre oeste dos Jardins”, a região se deteriorava ainda mais, deixando
para trás as “Vilas Operárias”, até então moradia para funcionários qualificados das
fábricas das regiões, que entram em processo de degradação física. As indústrias e
fábricas se foram para nunca mais voltarem.
Somente no início dos anos 2000, com o lançamento de um empreendimento
imobiliário da Inpar/Itaplan17 batizado de “Projeto Viver Belém”, na Avenida Celso
Garcia, 1907, próximo à antiga “Febém do Tatuapé”, é que os ares da região começam a
mudar, e inicia-se certo processo de revitalização. Entre os anos de 2002 e 2009 foram
entregues 28 torres com 16 andares cada, com 4 apartamentos por andar, perfazendo um
total de 1792 unidades habitacionais. Há aproximadamente 7000 pessoas residindo
nesse empreendimento imobiliário.18

17

Construtora InPar – InPar Incorporações e Participações Ltda & Vendas ITAPLAN.

18

Enquanto um observador participante, eu, um morador do referido empreendimento imobiliário
desde 2003, constatei que nos primeiros anos de moradia (2003-2006, aproximadamente) a maioria dos
moradores tinha aparência física de descendentes de imigrantes europeus e “coincidentemente” ou
não, notava-se determinado padrão comportamental. Com o passar dos anos, nota-se a presença de
novos moradores, entre os quais, pessoas que não possuíam a citada aparência física, e
“coincidentemente” ou não, o “determinado padrão comportamental” altera-se, tendo decrescido, aos
olhos do observador/pesquisador e de outros moradores. “Coincidentemente” ou não, passa-se a ouvir
comentários de outros moradores sobre a “queda”, “piora” do nível do referido condomínio, como
também a retirada voluntária de alguns antigos moradores com aparência de descendentes de
imigrantes europeus.
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O autor desta dissertação, um observador-participante, testemunhou falas,
reclamações e afirmações de que o nível do ambiente estava caindo, e tais falas
“coincidiam” com a chegada de novos moradores que destoavam dos moradores mais
antigos, devido a sua aparência física. Causa direta ou não, os moradores mais antigos
iniciaram um movimento de retirada voluntária. Pergunta-se, logo de início: Terá sido
tal saída voluntária um processo de “sucessão”, nos termos de PARK (1925)? Se sim,
por quê? Quais teriam sido as “verdadeiras” causas? Poder-se-ia aplicar neste caso a
afirmação: “...racial segregation as essential to the maintenance of racial
supremacy...” (HARRIS, 2003), ou apenas são pessoas que queriam proteger seu
patrimônio, seu investimento em propriedade imobiliária? e por que a saída seria tal
proteção?

Estaria envolvido nesta questão um medo de possível desvalorização

resultado de preconceitos, estigmas criados artificialmente por “estabelecidos” nos
moldes do “self-fulfilling prophecy”19 (MERTON, 1948), onde o mal previsto acaba
acontecendo? Como cunhou William Thomas , seguido por Robert Merton: “If men
define situations as real, they are real in their consequences”, “definição de situação”,
“Teorema de Thomas”, respectivamente.

19

A self-fulfilling prophecy is a prediction that directly or indirectly causes itself to become true, by the
very terms of the prophecy itself, due to positive feedback between belief and behavior. Although
examples of such prophecies can be found in literature as far back as ancient Greece and ancient India,
it is 20th-century sociologist Robert K. Merton who is credited with coining the expression "self-fulfilling
prophecy" and formalizing its structure and consequences. In his 1948 article Self-Fulfilling Prophecy,
Merton defines it in the following terms:
The self-fulfilling prophecy is, in the beginning, a false definition of the situation evoking a new
behaviour which makes the original false conception come true. This specious validity of the selffulfilling prophecy perpetuates a reign of error. For the prophet will cite the actual course of events as
proof that he was right from the very beginning.
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Self-fulfilling_prophecy#cite_note-SFP-48-1 – consultado em
18/05/14.
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B) Sucessão20: “The Tipping Point”
“The expression first came into
popular in the 1970s to describe the
flight to the suburbs of whites
living in the older cities of the
American Northeast. When the
number of incoming African
Americans
in
a
particular
neighborhood reached a certain
point – 20 percent, say –
sociologists observed that the
community would „tip‟: most of the
remaining whites would leave
almost immediately.”
(GLADWELL, 2009: 12)21

“... Os processos ecológicos de invasão e sucessão são ilustrados quando um
setor particular de uma grande cidade, que num momento é de residência de pessoas
brancas de classe média, é gradualmente „invadido‟ por negros, que compram

as

propriedades; os brancos, dentro de um intervalo de uns poucos anos, mudam-se,
deixando a área exclusivamente para os negros...”.(BOWDERY, 1951). Vários
estudiosos da “Escola Sociológica de Chicago” chamam tal processo de “sucessão”. É
um dos últimos processos estudados pela Ecologia Humana. “Competição”,
“Segregação”, “Dominância”, “Invasão” são outros, os quais impactam nos valores do
uso do solo.
Entender melhor o processo de “sucessão” e como ele impacta ou determina
processos de deterioração e degradação urbanas é uma das tarefas desta dissertação, por
meio da 1º eixo explicativo. Para tanto, reiteramos tratar-se de questão de grau e não

20

“...‘Processo ecológico’ quer dizer a tendência, através do tempo, para desenvolver formas especiais
de agrupamentos, com referência ao espaço e à subsistência, dos elementos que compõem a
distribuição ecológica. Há cinco processos ecológicos principais: concentração, centralização,
segregação, invasão, sucessão. Cada um desses processos tem um aspecto oposto ou negativo, e cada
um deles compreende um ou mais processos subsidiários.” (McKENZIE, D. (1926) In PIERSON, 1970:
p.43)
21
“... A expressão ficou popular nos anos de 1970 e descrevia a mudança para os subúrbios de brancos
que habitavam as cidades mais antigas do nordeste dos Estados Unidos. Quando o número de Afro
Americanos numa determinada vizinhança alcançava um certo ponto – 20% por exemplo – sociólogos
observaram que a comunidade chegava ao seu limite (would ‘tip’): a maioria dos brancos se retiravam
de imediato...”.(GLADWELL, 2001: 12).
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binária, ou seja, a questão não é simplesmente brancos (europeus, branquíssimos)
versus negros, mas sim um gradiente de cor e nível sócio-econômico-cultural.
A fim de se evitar uma análise étnico-binária, substituir-se-á a categoria “raça”
(branco e negro) por “estabelecidos” e “outsiders”, nos termos de Norbert Elias.
Portanto, os processos de invasão e sucessão são descritos quando habitantes de uma
específica “vizinhança” de uma grande cidade, que num momento é de residência de um
determinado grupo étnico (“estabelecido”), é paulatinamente “invadido” por pessoa(s)
de outro(s) grupo(s) étnico(s) (“outsiders”), que compram as propriedades; os
moradores antigos, num espaço de poucos anos, mudam-se, deixando a área para os
recém chegados. Em termos mais simples, “quando a elite sai, a pobreza toma conta”
(VILLAÇA?22). Dessa forma, tanto a “Escola de Chicago” (PARK, BURGESS e
THOMAS) quanto à abordagem marxiana (VILLAÇA, VÉRAS, GOTTDIENER)
convergem para a noção de degradação urbana implicar na saída das elites (ou grupos
que acumularam vantagens materiais e culturais e sua substituição por moradores da
pobreza/grupos étnicos estigmatizados (ou grupos que acumularam desvantagens
materiais e culturais) devido aos interesses do mercado de terras e da construção civil.
Pode tal decisão ser classificada como preconceituosa e/ou racista, ou ainda
classista? Pessoas na condição de “estabelecidos” estão no exercício dos seus direitos
constitucionais quando escolhem onde e com quem dividir seu espaço de moradia? É
adequado culpabilizar ou ainda “estigmatizar” estratos sociais, étnicos que assim agem?
Há ou haveria alguma alternativa para tal tipo de decisão, comportamento? Quais e
quantas outras pessoas, hoje na condição de “outsiders”, agiriam da mesma forma caso
tivessem recursos materiais, culturais e/ou políticos? É condição sine-qua-non a
presença de “Europeus” estabelecidos para que uma vizinhança seja e/ou permaneça
equipada, revitalizada (gentrificada)?
Considerando que a presença de grupos historicamente excluídos e/ou
perseguidos é e continuará a ser evitada, quais poderiam ser as ações ou reações de tais
grupos na busca pelo seu próprio bem-estar? O que fazer “enquanto o respeito à
alteridade não vem”?
22

Frase atribuída a Flávio Villaça, que escreve: “...Estabelecimentos como o Mappin, em São Paulo, que
ainda atendiam à alta burguesia paulistana nos anos 50 tornaram-se lojas populares.” *...+ “...O Mappin
não saiu do lugar e foi obrigado a se popularizar.” *...+ “...Aquilo a que se chama ideologicamente de
‘decadência’ do centro é tão somente sua tomada pelas camadas populares.” VILLAÇA, Flávio (2011),
Espaço intra-urbano no Brasil, São Paulo, NOBEL/FAPESP.
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Parcelas da população Afro-Americana criaram bairros e/ou vizinhanças
afluentes em função de não quererem ficar nos “guetos” de metrópoles daquele país, e
também por não serem “bem vindos” em vizinhanças habitadas por determinados
grupos étnicos. Seria esse o caminho para os afro-brasileiros ou outros grupos étnicoraciais que tenham sido colocados e mantidos na condição de “outsiders”?
“The Tipping Point” ou “O Ponto da Virada” foi definido como um momento de
massa crítica, um ponto limite, em livro de mesmo nome do jornalista e escritor inglês
Malcolm Gladwell. Há caminhos para a integração de grupos distintos ou é chegado o
momento limite para uma “(re)definição de situação” por parte de alguns grupos
“outsiders” a fim de adquirir bem-estar espiritual, emocional e material? O antropólogo
alemão Franz Boas ao falar de consciência racial e antipatia racial, se por um lado,
admite que “... não há dúvida de que o estranhamento em relação a um tipo racial
alienígena exerce um papel importante, pois o ideal de beleza do branco que cresce
numa sociedade puramente branca é diferente do de um negro...”, afirma do outro que
“... as antipatias são fenômenos sociais” e desafia uma certa pessoa a “...provar que a
antipatia racial é „implantada‟ pela natureza‟ e não o efeito de causas sociais atuantes
em todo grupo social fechado, não importando se ele seja racialmente heterogêneo ou
homogêneo...” (CASTRO, 2004: pp.67-86 “Raça e Progresso”).
A abordagem do autor desta dissertação, qual seja, tratar as questões de forma de
grau e não binária e para tanto substituir categorias raciais pelo conceito “Estabelecidos
e Outsiders”, é referendada por Mike Davis em “Cidade de Quartzo” que cita, ao longo
de seis capítulos, vários exemplos de segregação residencial por parte de grupos
supremacistas anglo-americanos contra todos os outros grupos étnicos, culturais,
religiosos. Por exemplo, “... Referindo-se implicitamente à pigmentação... agentes
imobiliários locais espalharam o boato de que a redesignação aumentaria o valor de suas
residências, instantaneamente, em 20 mil dólares.” (DAVIS, 2009: 170). Ou ainda: “... o
ponto de partida é a reconstrução da genealogia de supremacia branca da sua
infraestrutura essencial: a associação de proprietários residenciais. O muro branco: Se
não pudermos levar à prática cláusulas restritivas nesta área, em breve todo o Westside
estará perdido e não terá nenhum valor para pessoas da nossa classe.” (p.176). “... seu
propósito maior era assegurar a homogeneidade racial e social... a exclusão de todos os
não caucasianos (e às vezes de não cristãos também) como ocupantes, a não ser na
função de empregados domésticos.” (p.177). “... pessoas respeitáveis... as atividades
27

oferecidas nesse núcleo determinarão o „tipo‟ de pessoa que estará caminhando nas
calçadas... é algo que precisa ser conduzido nos limites de uma „cota base estritamente
controlada‟ que não seja ameaçadora para a classe média e assegure a continuação de
seu domínio social... É por isso que os trabalhadores pobres são sempre o „problema‟ ou
a „praga‟ dos projetos de revitalização, enquanto as classes médias ricas representam a
própria „revitalização‟.” (p.243).
Nesse sentido, este item, da presente dissertação, busca chamar atenção para o
“ponto inicial” ou um “ponto de máximo”23 e possíveis explicações, talvez até
justificativas, de processos de auto-segregação que iniciem ou acelerem processos de
degradação física de vizinhanças, em urbes modernas, capitalistas e repletas de
contradições inerentes ao capitalismo. Conseguir identificar o referido “ponto inicial”
ou “ponto de máximo”/ponto limite (the tipping point), pode auxiliar os planejadores de
cidades a preveniram “Edifícios São Vito”24, “Baixadas do Glicério”, entre outros casos
na área central da cidade de São Paulo.
E por último, mas não menos, apresentamos alguns questionamentos da validade
e metodologia do modelo “invasão-sucessão”, ao mesmo tempo que apresentamos,
também, vários outros autores que têm estudado as relações étnico-raciais em
vizinhanças ou em moradia, muitas das vezes, mostrando processos de degradação
física e/ou humana.

23

Em matemática, um ponto crítico, também chamado de ponto estacionário é um ponto no domínio
de uma função onde a primeira derivada é nula. Os pontos críticos serão sempre pontos de máximos ou
mínimos relativos ou pontos de inflexão, podendo-se descobrir em que categoria o ponto cai
analisando a sua segunda derivada (a curvatura) da função. A implicação inversa também é verdadeira
para extremos locais, ou seja, um ponto é um máximo ou mínimo relativo se e só se for um ponto
crítico. Tal já não é verdade para máximos e mínimos absolutos. Também um ponto de inflexão
claramente não implica uma primeira derivada nula. Cf.: GUIDORIZZI, Hamilton Luiz (2001). Um Curso de
Cálculo, vol.2, 5ª edição, LTC Editora, Rio de Janeiro. Consultado em 03/05/2016. Disponível em
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponto_cr%C3%ADtico_(fun%C3%A7%C3%B5es). Ainda sobre o referido
ponto matemático, faz-se analogia a um equipamento usado por cavaleiros e amazonas, a sela, para
tratar do “ponto de sela”, a saber: Um ponto de sela é o ponto sobre uma superfície no qual a
declividade é nula, mas não se trata de um extremo local (máximo ou mínimo). É o ponto sobre uma
superfície na qual a elevação é máxima numa direção e mínima na direção perpendicular. O nome vem
da semelhança com uma sela de montaria das superfícies em torno de um ponto de sela. Consultado em
03/05//16 e disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponto_de_sela. P.S.: O conceito de ponto de
sela é análogo à noção de ponto de inflexão para uma função ꬵ: İR => İR.
24
Também conhecido como ‘Treme-Treme”, recentemente demolido pela administração publica
municipal. Ficava localizado no Parque dom Pedro, bem próximo ao Mercado Municipal Central.
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WACQUANT (199825), VITCHEK (196226), KAPLAN (198127), ANDERSON
e MASSEY (200428), HOLLEY (195629), PARRILLO (200530, 200631), METZGER
(200032), e GOTHAM (200233), com maior ou menor grau apontam para as
ambiguidades das relações étnicas e raciais34 em vizinhanças de cidades dos E.U.A.
GOTHAM (2002) afirma haver a necessidade da elaboração de um quadro
(framework) que vá além de uma crítica da teoria ecológica. Também, a necessidade do
entendimento da transição de vizinhança por meio da identificação de atores chaves,
interesses organizados, e forças institucionais negligenciados pelo “modelo invasãosucessão” e não incorporados no seu quadro explicativo. Um pleno entendimento da
“teoria de transição étnico-racial em vizinhanças” ajudaria na elucidação de como se dá
a concentração geográfica de “minorias étnico-raciais”, como também na compreensão
da “rapidity of white flight and racial turnover in city neighborhoods”35 (GOTHAM,
2002: 83). Contudo, em função da análise de vários casos, é possível afirmar que a
hipótese e/ou eixo explicativo “supremacia racial” (HARRIS, 2003) é, também,
verdadeira.
O modelo ecológico, classificado como descritivo e não explicativo, afirma que
“quando um grupo de baixo status „invade‟ a vizinhança de um grupo de alto status, este

25

“A Black City Within the White: Revisiting America´s Dark Ghetto”, v.2, nº1.
“Confessions of a Block-Buster”, 1962 issue.
27
“Race, income, and ethnicity: residential change in a Houston community, 1920-1970”, winter, 1981.
28
“The sociology of race in the United States”, Russel Sage Foundation.
29
“Nonwhite neighbors and property prices in Portland, Oregon” and “Residential attitudes toward
negroes as neighbors”, The Urban League of Portland.
30
th
“Race and Ethnic Relations”, In Contemporary Social Problems, 6 edition.
31
“Other Asian and Middle Eastern Americans”, In Strangers to These Shores: Race and Ethnic Relations
th
in the United States, 8 edition.
32
“Planned Abandonment: The Neighborhood Life-Cycle Theory and National Urban Policy”, In Housing
Policy Debate, v.11, nº 1.
33
“Beyond Invasion and Succession: School Segregation, Real Estate Blockbusting, and the Political
Economy of Neighborhood Racial Transition”, v.1, issue 1, City & Community.
34
Minorities Groups Today: Native Americans, Black Americans, Hispanic Americans, Asian Americans,
White ethnics (usually second- or third-generation Americans, often with older, immigrant relatives with
memories of past discrimination against them, and whose ethnicity induces some elements of it in the
newer generations …) PARRILLO (2005); Other Asian and Middle Eastern Americans: The Asian Indians,
Arab Americans, The Syrian/Lebanese, The Palestinians, The Iranians, The Iraqis, The Turks, The
Pakistanis, PARRILLO (2006).
35
“a rapidez da retirada de brancos e a transformação racial em vizinhanças da cidade.” (GOTHAM,
2002: 83).
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último enxerga tal ato como uma ameaça ao seu status social e se muda, permitindo ao
grupo de baixo status que o „suceda‟” (GOTHAM, 2002: 84)36.
Ciente de que há a necessidade de um modelo profícuo de análise, que possa
melhor explicar o referido “fenômeno”, o autor desta dissertação não poderia ser tão
ingênuo a ponto de aceitar como explicação necessária e suficiente a existência de
fatores externos, alheios à vontade do agente supremacista, como únicos causadores da
sua decisão de não compartilhar vizinhança, quarteirão, condomínio (empreendimento
imobiliário) com pessoas não-brancas e/ou não-europeias, enfim, espaços privados, mas
os públicos37, também.
Aceitando como um direito individual uma pessoa ter como preferência pessoal
compartilhar seu espaço de moradia com pessoas de determinados bio-tipos e/ou perfis
étnicos, sociais, etc..., busca-se, por meio desta dissertação, levantar reflexões para
outro eixo explicativo (hipótese) aqui proposto, qual seja, os estigmas colocados sobre
os ombros dos descendentes de africanos escravizados, com especial atenção para a
famigerada “cultura de pobreza, nos termos de Oscar Lewis. É por meio deste eixo
explicativo/hipótese que pretende-se propor a construção de uma tecnologia social que
possa auxiliar segmentos populacionais estigmatizados, vítimas de perseguição
sistemática, à equacionarem alguns problemas decorrentes da discriminação racial.
Como compôs o grupo brasileiro de RAP “Racionais MCs”, “... o dinheiro tira o sujeito
da miséria, mas não pode tirar de dentro dele a „favela‟... ”.
É também por entender que estamos diante de uma situação de grau e não
binária, portanto uma situação complexa, e de que não há resposta

simples para

situações complexas, que este autor segue utilizando a abordagem construída por
Norbert Elias, e usará no decorrer desta dissertação o conceito “Estabelecidos e
Outsiders” para melhor explicar fontes de estigmas e seus porquês.

36
37

Tradução livre do autor desta dissertação.
Vide a ciclo-faixa do Prefeito Fernando Haddad, na Av.Paulista.
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C) Alteridade e Estigma na Degradação Física
“... As pessoas que têm emprego
não gostam de perdê-lo; aqueles
que
estão
habituados
a
determinadas especialidades não
recebem de bom grado uma
mudança;
aqueles
que
se
habituaram a exercer determinado
tipo de poder não gostam de ceder
o seu controle...”
(HEMPEL, 1942)

Há no meio humano uma eterna busca por lugar ao sol e, guardadas as devidas
proporções, é mais que entendível e natural que assim seja. Contudo, a história da
humanidade tem comprovado que processos de competição já levaram Estados-nação a
conflitos bélicos gerais, a guerra total. Autores de “Chicago” (PARK, BURGESS, 1921)
descreveram 4 processos sociais ou tipos de interação presentes na vida social moderna,
a saber: (1) competição, (2) conflito, (3) acomodação, e (4) assimilação. Por mais
superficial que tal abordagem possa ser, sabe-se que grupos sociais, culturais, etc.,
competem por recursos públicos e privados no seu dia-a-dia, e muitas vezes, alguns
desses grupos lançam mão de expedientes escusos para fazer valer seus direitos ou
privilégios, como falava o querido Professor Milton Santos. Esses mesmos grupos
exacerbam a máxima do “vícios privados, benefícios públicos”, desconsiderando a
variável ética na gestão de seus interesses e/ou necessidades.
“... A ética é um filtro. Ela existe para impedir, em alguma medida,
que aquilo que nos acontece espontaneamente – o sentimento agudo
de medo numa situação de perigo por exemplo – determine sem
mediação aquilo que faremos ao agir no mundo. A ética opera como
um filtro que modula e modera o apelo dos estados mentais em
relação aos quais somos passivos, de modo a atenuar seu poder sobre
nossas ações – por exemplo, impedindo que, numa situação de perigo
coletivo, cada um se entregue cegamente ao impulso de
sobrevivência...[...]Entre o desejado, de um lado, e o desejável, de
outro, está uma opinião – um juízo de valor que faz daquilo que se
deseja algo merecedor do nosso desejo. A ética incide precisamente
aí. Ela é o filtro que separa o desejado do desejável.” (FONSECA,
1998: 131).
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É exatamente quando há exacerbação nos processos competitivos, aprofundados
pela ausência de ética, o filtro de determinadas emoções, desejos, como também o não
reconhecimento do outro, que estratagemas e táticas vis são usados num “jogo” onde os
fins justificam os meios. Um dos resultados do referido jogo pode ser processos de
degradação, decorrentes de contradições, etc., como no trecho a seguir:
“... São Paulo concentra as polaridades das cidades mundiais,
apresentando processos contraditórios que abrangem desde as
conhecidas tendências à desconcentração metropolitana, à
diminuição do número de indústrias e terciarização (em especial com
expansão do setor de serviços, telecomunicações e informática) até as
crescentes exclusão e miséria sociais, o aumento do desemprego, a
informatização e terceirização e a configuração espacial desses
processos: periferias desequipadas, crise de moradia popular
(favelas, cortiços, casas precárias, homeless), condomínios fechados
para estratos de renda alta e média e seu contraponto comercial: os
shopping centers. Na desigualdade do espaço estão zonas de
deterioração em contraste com áreas de “renovação” urbana e a
distribuição diferenciada de ocorrências de chacinas, risco à
violência, além de cenários de devastação ecológica. A questão da
configuração de territórios ganha destaque e são exigidos para sua
análise ...” (VÉRAS, 1999: 197).

O espaço citadino, cheio de contradições, apresenta-se de forma multivariável e
multicausal, e exige bastante atenção por parte dos que a analisam. E é nesse processo
analítico que propomos o entendimento do conceito de “alteridade” ou sua falta, e como
o processo de estigmatização complementa um processo de desqualificação do outro,
trazendo resultados desfavoráveis para todos, ao longo do tempo.
Na conceituação de alteridade, o caráter ou estado do que é diferente; que é
outro; que se opõe a identidade. Esta é a definição básica de “Alteridade”, do Latim,
alter, outro. A alteridade se dá em diferentes gradações e matizes, contudo,
“... em muitas hipóteses, o que é considerado como outro é apenas a
projeção do eu. A passagem do eu ao próximo, como uma alteridade
de dentro e de fora, pode ser simplificada como a constituição da
gradação do mesmo ao diferente, do próximo para o distante e do
distante para o alter. Nessa transferência pretende-se „[...] atribuir ou
outro algo que dê sentido ao que é ressentido sem ser percebido
(Jodelet, 1998:52)‟. Assim, também há o estágio da alteridade
longínqua (o exótico) e a radical, como o racismo ...” (VÉRAS, 2012:
64).
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Portanto afirma-se que o conceito de “alteridade”38 (VÉRAS, 2012: 59-66
passim) é uma ferramenta para a compreensão e consequentemente o rompimento de
obstáculos/barreiras criados artificialmente e resultando em mais processos de
degradação, deterioração urbanas, já considerado a situação desprivilegiada social e
economicamente de grupos “outsiders”.
Somado à conceituação de alteridade, ou seja, a produção do outro, que,
guardada as proporções, é sempre feita a partir do ponto de vista e/ou interesses dos
“Estabelecidos” (ELIAS e SCOTSON, 2000), apresenta-se o conceito de “Estigma”
(GOFFMAN, 1988). Tal termo foi primeiramente cunhado pelos Gregos para se
referirem a sinais corporais com os quais se procurava evidenciar alguma coisa de
extraordinário ou mau sobre o status moral de quem os apresentava, carregava, portava.
(GOFFMAN, 1988: 11). Segundo Goffman, as pessoas são categorizadas por meios
estabelecidos pela sociedade, pelos seus ambientes sociais, e são três os tipos: (1)
abominações do corpo; (2) culpas de caráter individual; (3) estigmas tribais de raça,
nação, religião (p.14). À medida que as sociedades em seus ambientes sociais e/ou
grupos de “Estabelecidos” (ELIAS, 2000) produzem os “outros”, outorgam-lhes
marcas, estigmas como “Outsiders”, “pobreza”, etnicamente inferiores, etc..., como
formas de dominação, hierarquização, e para tanto criam assimetrias simbólicas e/ou
físicas.
O estigma ou estigmatização está associado a uma forma particular de fantasia
coletiva estabelecida pelo grupo dominante, o mais forte, nos termos de Elias (2000).
Ainda que grupos “enfraquecidos” tentem utilizar de tal ferramental, dificilmente terão
êxito, pois tais grupos não foram “treinados” para o estabelecimento e manutenção da
dominação, caindo quase sempre em “ciladas da diferença”, nos termos de PIERUCCI
(2000).
É, ainda, por meio de estigmas que grupos dominantes transferem para outrem a
responsabilidade de seus próprios atos discriminatórios, desta forma justificando seus
preconceitos, racismos, machismos, classismos, por exemplo. “Dessa maneira, o grupo
estigmatizador é eximido de qualquer responsabilidade: não fomos nós, implica essa
fantasia, que estigmatizamos essas pessoas e sim as forças que criaram o mundo – elas é
38

“A Produção da Alteridade na Metrópole: Desigualdade, Segregação e Diferença em São Paulo”,
Maura Pardini Bicudo Véras in Dantas, S. (org.) Diálogos Interculturais, Reflexões Interdisciplinares, IEA –
USP, 2012.
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que colocaram um sinal nelas, para marca-las como inferiores ou ruins. ” (ELIAS, 2000:
35).
Se por um lado, contudo, processos de estigmatização produzam efeitos
paralisantes em grupos desempoderados, e também pelo fato destes últimos não
conseguirem envergonhar integrantes dos grupos dominantes, quando isto se torna
possível é sinal da alteração de forças. É, aos olhos do autor desta dissertação, uma luz
acesa no fim do túnel, acenando positivamente que, com bastante trabalho, é possível
reverter processos competitivos exacerbados, que pecam pela total ausência de ética e
pelo não reconhecimento do outro, desta forma revertendo processos de “degradação
urbana” com todas suas facetas, tangíveis e intangíveis, simbólicas, psico-sociais.
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D) Os Estabelecidos e Os Outsiders & A “Competição” de “Chicago”
“... a crescente interdependência de
todos os setores da humanidade
intensificou suas lutas mortíferas e
ainda não se aprendeu a lição de
que, num mundo cada vez mais
interdependente, a dominação de
um setor da humanidade sobre os
outros está fadada a ter um efeito
de bumerangue...”
(ELIAS, 2000: 34)

De que modo os membros de um grupo mantêm entre si a crença em que são não
apenas mais poderosos, mas também seres humanos melhores do que os de outro? Que
meios utilizam eles para impor a crença em sua superioridade humana aos que são
menos poderosos? (ELIAS, 2000: 20). Esse conceito pode ser visto como síntese inicial
para o entendimento trazido por “Os Estabelecidos e Os Outsiders”, trabalho que
descreve uma comunidade de periferia urbana, apresentada em livro homônimo de
Norbert Elias e John Scotson, que mostra uma clara divisão entre um grupo estabelecido
há mais tempo e um grupo de residentes recém-chegados. O grupo mais novo passa a
ser chamado pelo mais antigo de “outsiders”, de forma pejorativa, estigmatizada.
“O grupo estabelecido cerrava fileiras contra eles e os estigmatizava,
de maneira geral, como pessoas de menor valor humano.
Considerava-se que lhes faltava a virtude humana superior – o
carisma grupal distintivo – que o grupo dominante atribuía a si
mesmo.” (ELIAS, 2000: 19).

O

grupo

estabelecido

(socialmente,

historicamente,

economicamente,

educacionalmente) tem sempre do seu lado um alto de grau de coesão grupal, entendido
como “uma identificação coletiva e as normas comuns capazes de induzir à euforia
gratificante que acompanha a consciência de pertencer a um grupo de valor superior,
com o desprezo complementar por outros grupos” (p.21). No entendimento do autor
desta dissertação, nenhum outsider se reúne para conquistar e/ou manter seu status de
outsider, portanto, dificilmente encontra-se o mesmo grau de coesão grupal e valores de
pertencimento existente entre os estabelecidos. Nos termos de La Boetie, há uma
cristalização do discurso da servidão voluntária, que somente pode ser rompido pela
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aquisição de consciência oriunda de estudo e/ou educação. Como dito no Evangelho de
acordo com São João: “Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”39.
Uma tática chamada de fofoca elogiosa (praise gossip), ou seja, atribuir a seus
membros características humanas superiores, vis-à-vis a atribuição de estigmas,
características negativas, chamadas de fofoca depreciativa (blame gossip) a membros de
outros grupos, é outro estratagema usado por grupos dominantes na manutenção de seus
privilégios. O autor Norbert Elias descreve exemplos entre os moradores de Winston
Parva, nome fictício do vilarejo por ele estudado, que retratam como algumas
vizinhanças foram estigmatizadas apenas por meio do “disse-me-disse”, fofocas
depreciativas, que podem resultar inclusive na depreciação de imóveis e suas
vizinhanças. Ou ainda nos termos de Richard Sennett, ao falar de status e prestígio em
“Respeito: A formação do caráter em um mundo desigual”: “... para afirmar a honra de
nosso grupo, temos de depreciar a honra do seu...” (SENNETT, 2004, p.74).
O “ferramental” utilizado por Norbert Elias e John Scotson foi percebido por
este pesquisador como bastante adequado e completo na construção e proposição de
análise que possa vir a ser componente de tecnologia social visando melhor
entendimento de questões e situações conflitantes entre grupos étnicos, sociais, de
classe, de gênero, entre outras clivagens. Aceitar que se lida, na maioria das vezes, com
situações de grau e não binárias é primordial para um pleno entendimento de situaçõesproblema que assolam sociedades modernas e/ou pós-modernas e contraditórias, uma
vez que por não serem binárias, essas situações são complexas e não existe resposta
simples para situações e/ou questões complexas.
Nesse sentido, afirma-se que o “estranhamento” exercido por alguns grupos
sobre outros grupos de moradores, seja no condomínio escolhido para esta pesquisa,
seja em outras localidades, não se dá de forma binária, ou seja, não é branco versus
negro, até porque, em função da perseguição diária sofrida por negros de pele mais
escura, em especial desde o fim da escravização dos africanos e seus descendentes no
Brasil, são estes os que menos têm condições de adquirir moradia em vizinhanças de
classe média e/ou alta. Soma-se ainda nessa linha de raciocínio o conceito cunhado por
NOGUEIRA (1998), “preconceito de marca e/ou de cor”, para entender como o

39

The Gospel According to St. John, chapter 8, verse 32: “And ye shall know the truth, and the truth
shall make you free.”
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gradiente ou degrade da pele pode gerar mais ou menos “estranhamento” entre as
pessoas. Em outras palavras, esse estranhamento se dá em grau, sendo complexo o seu
entendimento, pois nem sempre se trata de segregação racial ou racismo como forma de
manutenção de supremacia racial e/ou privilégios. Este autor, pesquisador, que é
também observador-participante tem tido a oportunidade de testemunhar como algumas
pessoas se comportam em função do padrão identitário e/ou cultural que herda de seus
predecessores, o que pode ser usado por grupos supremacistas ou não como desculpas
e/ou justificativas de seus preconceitos, preferências pessoais, por exemplo.
O ser humano é naturalmente movido a desafios o que o leva a competir no
cotidiano com seus pares, desde o ambiente doméstico até a vida externa. Robert Park e
Ernest Burgess, em “Introduction to the Science of Sociology”, afirmaram que a vida
social é ou está concebida, devendo ser governada por 4 (quatro) processos sociais
principais, a saber: competição, conflito, acomodação e assimilação. Disseram ainda:
“... esses processos explicavam, por exemplo, a história natural dos
grupos étnicos e raciais que tentavam obter um lugar ao sol na ordem
social mais ampla [...] A competição toma forma de conflito ou
rivalidade somente quando se torna consciente, quando os
competidores se identificam uns aos outros com rivais ou como
inimigos [...] O contato social, que inevitavelmente inicia o conflito,
a acomodação ou a assimilação, invariavelmente cria também
simpatias, preconceitos, relações pessoais e morais que modificam e
controlam a competição.” (PARK, 1921: 504-579 passim).

Seguindo essa linha de raciocínio, ou seja, os quatro processos sociais e/ou
formas de interação, traz-se o segundo ciclo que é o conflito, resultado da tomada de
consciência da competição para a reflexão sobre processos de estranhamento entre
grupos distintos. No já mencionado livro, Park e Burgess, ao falar sobre conflitos
raciais, disseram:
“... Em nenhum lugar os contatos sociais provocam tão
imediatamente conflitos como nas relações entre raças,
particularmente quando as diferenças raciais são reforçadas não
simplesmente pro diferenças de cultura, mas de cor. Em nenhum
lugar, pode-se acrescentar, as respostas ao contato social são tão
óbvias e, ao mesmo tempo, tão difíceis de analisar e definir. O
preconceito racial, como chamamos o sentimento que mantém as
interdições raciais, não é, pelo menos nos Estados Unidos, um
fenômeno obscuro. Entretanto, ninguém ainda foi bem sucedido em
torna-lo inteiramente inteligível. É evidente que há no preconceito
racial, enquanto distinto do preconceito de classe e de casta, um fator
instintivo baseado no medo do não familiar e do não compreendido. A
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cor, ou qualquer outra marca racial que enfatiza diferenças físicas,
torna-se o símbolo de divergências morais que talvez não existam. Ao
mesmo tempo tememos e nos fascinamos pelo estranho e um indivíduo
de uma raça diferente sempre parece mais estranho para nós do que
um dos nossos. Esse processo ingênuo, a menos que seja reforçado
pro outros fatores, é facilmente modificado, como mostram as
relações íntimas dos negros e brancos na escravidão.” (PARK, 1921:
504-579 passim).

Se aos olhos de determinadas pessoas, alguns pensadores de “Chicago” possam
soar como coniventes ao racismo, houve falas de outros integrantes da referida Escola
que reforçam o caráter humano e conciliador da mesma. Lester F. Ward (1841-1913),
considerado como um dos fundadores da Sociologia Norte-Americana, disse:
“... Se considerarmos naturais os processos biológicos, teremos de
chamar de artificiais os processos sociais. O princípio fundamental
da Biologia é a seleção natural, o da Sociologia é a seleção artificial
[...] Se a natureza progride pela destruição dos fracos, o homem
progride através da proteção dos fracos.” (COSER, 1980: 394).

Nesse sentido, não importando qual interpretação o leitor venha a ter, é de fácil
compreensão o uso da “competição” e seus processos sucessivos, nos termos de
Chicago, para obtenção e manutenção de privilégios, cabendo ao poder público,
principal actante, a confecção, implementação e gerenciamento de políticas públicas que
regulem o mercado. E no estudo de caso para esta dissertação, pode-se falar de um
processo de competição que é seguido de conflito, perpassando por processos de não
reconhecimento do diferente (o não respeito à alteridade), acompanhado por processos
de estigmatização. O ponto é, nessa “brincadeira”, os estragos feitos podem ser de
difícil recuperação, em especial quando a medida escalar é muito alta.
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E) Ideologias de Dominação & Supremacia Racial
“... Muitos negros ocupavam os
porões de edificações, com os
brancos nos pavimentos superiores.
Porão foi um legado da cidade de
Nova York nos tempos da
escravidão...” 40
(HARRIS, 2003: 76)

A afirmação “...racial segregation as essential to the maintenance of racial
supremacy...” (HARRIS, 2003: 75)41 como possível gatilho, indutor ideológico de
segregações e posteriormente pobreza e degradação de vizinhanças, a partir da segunda
metade do século XIX, quando foi oficializada a extinção da escravização africana em
vários países nas Américas, foi extraída de um profundo e extenso estudo sobre o
nordeste norte americano, com especial atenção para cidade de nova York. A autora do
referido trabalho descreve as condições de moradia e trabalho dos africanos e seus
descentes ao longo de 3 séculos (1626-1863), mostrando como as interações entre
diferentes grupos humanos se davam, incluindo processos de perseguição e segregação.
“Muitos dos empregos que trabalhadores negros tinham, eram aqueles que trabalhadores
brancos temiam e desprezavam. À medida que a escravidão terminava, os negros
deixaram de ser aceitos em oficinas especializadas que eram propriedades de seus
antigos donos...” (Idem, ibidem: 8042). Sentia-se no ar bastante indignação dos antigos
escravocratas para com os antigos escravizados, que por lei não eram mais suas
propriedades. Dizia-se: “As leis os libertaram e eles me abandonaram, agora deixe que
as próprias leis tomem conta deles”43. Enquanto propriedade e por sua vez submisso,
não havia grande problema em compartilhar espaços com o negro, fosse de moradia,
fosse de trabalho, uma vez que esse “estava escravo”, porém à medida que os negros se
reuniam buscando melhores condições de vida e, numa função inversamente
40

Tradução livre deste autor: “… Many blacks occupied the cellars of buildings, with whites above. Cellar
was a legacy of New York City slavery...”.
41
“Segregação racial como essencial para a manutenção da supremacia racial” - HARRIS, Leslie M.
(2003) “In the Shadow of Slavery – African Americans in New York City 1626-1863”, Chicago, The
University of Chicago Press.
42
“Many of the jobs that black workers held were ones that white workers feared and despised. As
slavery ended, blacks were no longer automatically accepted in the skilled workshops of employers who
had formerly owned them…” (p.80)
43
“The laws set him free and he left me – now let the laws take care of him.”
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proporcional, as forças escravocratas se enfraqueciam, as tensões aumentaram. O norte
e nordeste em processo de industrialização e recebendo levas de imigrantes europeus,
desde o século XVIII, contrapunha-se cada vez mais com o sul fortemente escravagista.
Contudo, não nos deixemos enganar por crenças super libertárias vindas do norte, pois o
espírito de dominação e exploração do ser humano pelo ser humano ainda falava alto.
Um forte caso de luta por melhorias é exemplificado pelo que viria a ser chamado de
Seneca Village community, que muito mais tarde daria lugar ao Central Park. Ainda na
primeira metade do século XIX, alguns negros começaram a adquirir propriedades para
moradia ou para seus próprios negócios. Em 1825, um jovem de 25 anos chamado
Andrew Williams comprou de um homem branco, chamado John Whitehead, 3 lotes de
terra, e isto influenciou outros negros a fazerem o mesmo, todos em busca de um lugar
onde pudessem se instalar e conseguir um pouco de independência. (MAPA DO
LOCAL – P.75)
FIGURA 1

O desejo de manter e/ou aumentar as distâncias entre os antigos
“Senhores/Senhoras” dos “escravizados” pode ser apontado como o início da
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periferização das cidades segundo diversos estudos de Nabil Bonduki (1994) e Raquel
Rolnik (1981)44. Com o advento da industrialização na cidade de São Paulo e com a
chegada de imigrantes europeus, há uma rápida urbanização da urbe, empurrando para
mais longe pessoas que não foram aproveitadas nesse novo processo de
desenvolvimento. Flávio Villaça diz:
“... desde a segunda metade do século XIX, quando a maioria das
atuais metrópoles do país começou a apresentar altas taxas de
crescimento, as classes de renda mais alta começaram a exibir um
processo de segregação que segue, até hoje, a mesma tendência. Em
todas elas, sem exceção, a tendência é a de essas classes se
segregaram numa única e mesma região geral da cidade: o sul, no
Rio e em Recife; o quadrante sudoeste em São Paulo; a zona oeste,
em Porto Alegre; a sudeste, em Belo Horizonte; e as proximidades da
costa de alto-mar, em Salvador.” (SOUZA et al, 1999: 224).

E é por meio dessa segregação que os grupos de alta renda, os estabelecidos
passam a exercer o domínio sobre o espaço urbano, espaços esses produzidos por eles
mesmos. Villaça diz ainda que a segregação espacial das classes sociais é um processo
necessário para se exercer a dominação política e a desigual apropriação de recursos do
espaço enquanto produto do trabalho (idem, p.222). E “através da segregação, as
camadas de alta renda dominam o espaço urbano não só produzindo suas áreas
residenciais nas áreas mais agradáveis e bem localizadas, mas também atuando sobre
toda a estrutura urbana segundo seus interesses. Um exemplo clássico dessa atuação são
as transformações por que têm passado os centros principais das nossas metrópoles
desde o fim do século passado.” (idem, p.224). O exercício da dominação do espaço é
facilitado por meio do uso da ideologia, prossegue Villaça, exemplificando 2 (dois)
tipos, a saber: (I) a naturalização do particular, e (II) a universalização do particular.
Grosso modo, dá-se assim: “a miséria do nordeste é decorrência do clima”, e “a cidade
sendo identificada como aquela parte que é de interesse ou é ocupada pela classe
dominante”, respectivamente.
Em especial sobre a cidade de São Paulo, sabe-se muito bem qual a composição
étnica prevalente entre os habitantes do quadrante sudoeste paulistano, ou seja, há
praticamente uma “ocupação segregacionista de ordem racista para a manutenção de
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Nas referências bibliográficas da presente.
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supremacia racial”, como apontado por Leslie Harris sobre a cidade de Nova Iorque na
segunda metade do século XIX.
Nabil Bonduki em “Origens da habitação social no Brasil” relata operações
políticas e econômicas que vão ao encontro do que apregoou Flávio Villaça nos
parágrafos anteriores, qual seja, a ocupação dos melhores espaços na cidade e o
afastamento, automático ou não, daquelas pessoas não detentoras de capital e/ou de
certas composições étnicas. “... o poder público não deveria construir casas para os
trabalhadores, pois isto desestimularia a produção privada... [...] ... „O governo não deve
produzir casas para os operários mas estimular os particulares a investirem‟ é a lógica
que orienta, de modo geral, o Estado liberal da República Velha...” (BONDUKI, 1994,
p.715) As localidades que receberam suas primeiras unidades habitacionais, seus
primeiros conjuntos habitacionais, já eram localidades fora do eixo sudoeste, a exceção
de um conjunto do BNH (Banco Nacional da Habitação) na Av. Diógenes Ribeiro de
Lima, no alto de Pinheiros, na cidade de São Paulo.
Portanto, este item aponta na direção de que vários processos de degradação
física urbana são iniciados a partir de processos de dominação ideológica, muitas das
vezes em função de pertencimento étnico-racial associado à classe, estamento social.
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F) As Profecias que se cumprem por si mesmas & A Produção do Espaço
“... Se o teorema de Thomas e suas
implicações
fossem
mais
difundidas, seria maior o número
de indivíduos que conheceriam
melhor o funcionamento da nossa
sociedade...”
(MERTON, 1968: 515)

Afirma-se nesta pesquisa que os processos de degradação física são resultados
fortemente motivados pelo deslocamento dos interesses do capital, pela saída de grupos
de alta renda, que levam consigo seus “salários, rendas, bens materiais e imateriais,
etc...” em termos de pesquisadores da linha marxiana, como também resultado de uma
abordagem e/ou hipótese usada por “Chicago”, de forma complementar, a saber: “Selffulfilling Prophecy”. Esta teoria e/ou hipótese foi (re)batizada por William Thomas e
Robert Merton, respectivamente, de “Definição de Situação”45 e “Teorema de Thomas”,
e podem indicar que algumas formas de degradação ocorrem devido a estigmas,
opiniões de terceiros, que são acreditados por outras pessoas.
Utiliza-se, para um bom entendimento da referida hipótese, da obra de William
Thomas e Dorothy Thomas “The Child in America: Behavior Problems and Programs”
que se dá num ambiente de início do século XX, e retrata as dificuldades de recém
chegados à cidade e estando em fase de readaptação dos velhos costumes e aceitação
dos novos, cria-se um período de confusão até a assimilação dos novos hábitos. Este
cenário é apresentado na Introdução do referido livro, a saber:
“... Esta desestabilização da sociedade e do comportamento é
provavelmente nada mais do que um estágio da desorganização que
precede um tipo modificado de reorganização. Quando velhos hábitos
se rompem, quando eles já não são mais adequados, há sempre um
período de confusão até que novos hábitos sejam estabelecidos; e isto
é verdadeiro para ambos casos, o indivíduo e a sociedade ...”
(THOMAS, 1928: 13)46.

45

Thomas Theorem: “If men define situations as real, they are real in their consequences”.
“...This unstabilization of society and of behavior is probably no more than a stage of disorganization
preceding a modified type of reorganization. When old habits break down, when they are no longer
adequate, there is always a period of confusion until new habits are established; and this is true of both
the individual and society…” (THOMAS,1928: 13)
46
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E depois no Capítulo XIII –The Methodology of Behavior Study, onde o seguinte é
citado:
“... definição da situação … discrepância entre a situação como ela
aparece para terceiros e a situação como ela aparece para o
indivíduo que acarreta a dificuldade comportamental em aberto ... Se
homens (mulheres) definem as situações como reais, elas são reais
nas suas consequências ...” (THOMAS, 1926: 572)47.

Este conceito foi mais tarde utilizado por Robert King Merton, em “Social
Theory and Social Structure”, tendo sido „rebatizado‟ por “Self-fulfilling prophecy” ou
“A Profecia que se cumpre por si mesma”. O sociólogo brasileiro Oracy Nogueira,
quando da formatação da sua tese de doutoramento, período que foi assistente do
sociólogo Donald Pierson, também da “Escola de Chicago”, utiliza do conceito em
questão para tratar da questão do racismo no interior paulista. A referida tese resulta no
lançamento do livro “Preconceito de Marca: As Relações Raciais em Itapetininga”
(1998). O capítulo 4 da Parte II, intitulado “Estrutura Social e Ideologia de Relações
Inter-Raciais”, lança mão do conceito de “definição de situação”, quando explica a
„criação‟, „disseminação‟ e „aceitação‟ do racismo em países de colonização europeia. O
seguinte é mencionado:
“... A inércia de uma estrutura social depende da constância do
substrato demográfico, da base geográfica e do sistema de produção,
bem como da aceitação, pelos indivíduos e grupos que a integram, do
sistema ideológico por ela engendrado e, consequentemente, das
representações coletivas e dos estereótipos que esse sistema implica
(doc.1/A. 4). „Quando os seres humanos consideram uma situação
como real, ela se torna real em seu comportamento‟*.48” [...] “...o
preconceito racial é parte constitutiva do sistema ideológico
desenvolvido pelo grupo branco e tem por função a preservação de
sua supremacia social ante os demais elementos da população...”
(NOGUEIRA, 1998: 195).
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“… definition of the situation … discrepancy between the situation as it seems to others and the
situation as it seems to the individual that brings about the overt behavior difficulty… If men define
situations as real, they are real in their consequences…” (THOMAS, 1926: 572).
48
* Frase de William Thomas, autor clássico da sociologia da chamada Escola de Chicago, que
desenvolveu o conceito de “definição de situação”.
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Um jornalista e escritor de origem britânica, especializado em pesquisas
sociológicas e psicológicas, de nome Malcolm Gladwell, faz referência ao conceito
„desenvolvido‟ por Robert K. Merton à luz do “Teorema de Thomas”, no livro “The
Tipping Point”, quando explica um comportamento de alguns cidadãos angloamericanos que decidem mudar de sua “vizinhança” quando o fluxo de novos
moradores de origem afro-americana atinge um determinado patamar. A interpretação é
que os cidadãos brancos norte-americanos acreditam que a vizinhança e por sua vez
seus imóveis serão desvalorizados em função da presença de grupos não-brancos. O
seguinte é citado:
“... A expressão ficou popular nos anos de 1970 e descrevia a
mudança para os subúrbios de brancos que habitavam as cidades
mais antigas do nordeste dos Estados Unidos. Quando o número de
Afro Americanos numa determinada vizinhança alcançava um certo
ponto – 20% por exemplo – sociólogos observaram que a comunidade
chegava ao seu limite (would „tip‟): a maioria dos brancos se
retiravam de imediato...”.(GLADWELL, 2001: 12).49

Este comportamento, de forte cunho psicossocial, que pode ser também uma
expressão de supremacia racial e/ou racismo, torna-se uma forma de produção social do
espaço urbano, conceito muito bem trabalhado por GOTTDIENER (2010). Esse autor
ao estudar espaço e sociedade busca propor modelos de análise da Cidade que tragam
explicações multicausais e multidimensionais. Ele diz que uma teoria convencional fica
limitada a uma forma funcionalista. Nas suas próprias palavras:
“... A teoria convencional não pode explicar problemas sociais, o
crescimento diferencial das áreas citadinas, ou a relação entre os
dois. Não há meio de entender as forças que produzem o
desenvolvimento social desigual, como o conflito de classes, o conflito
entre capitais separados, ou mesmo frações dentro da mesma classe –
sem mencionar as patologias associadas à vida na cidade, como
criminalidade, rupturas de família e o vício da droga.”
(GOTTDIENER, 2010: 35).

49

“... The expression first came into popular use in the 1970s to describe the flight to the suburbs of
whites living in the older cities of the American Northeast. When the number of incoming African
Americans in a particular neighborhood reached a certain point – 20 percent, say – sociologists observed
that the community would ‘tip’: most of the remaining whites would leave almost immediately…”
(GLADWELL, 2001: p.12).
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Como se vê, o referido autor aponta na direção de um gradiente, algo no mínimo
dialético, e não binário ou simplesmente funcional, exatamente como sugere esta
dissertação. Ou seja, “profetiza-se”, fazem-se previsões sobre possíveis “fenômenos
sociais”, e por meio de não respeito à alteridade, estigmatização, ideologias de
dominação, entre outras, busca-se atingir a meta pré-estabelecida. Quando se obtém
êxito, apontam-se os culpados pela sua própria falta de sorte, como os únicos
responsáveis pelas mazelas das urbes.
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G) Culpabilização da Vítima & A Cultura da Pobreza
“... Os brancos sulistas escrevem e
falam sobre a majestade da lei, a
sacralidade dos direitos humanos, e
as vantagens da democracia, -- e
logo a seguir defendem a violência
de bandos, a retirada de direitos
jurídicos/cívicos/civis,
e
a
segregação por meio do Jim Crow
aos negros dos EUA. Homens e
mulheres brancos que, num
momento, são gentis e seguidores
das leis, podem se saciar das
formas mais revoltantes e cruéis
contra os negros ...”
(FRAZIER, 1927: 856)50

O sociólogo norte-americano Franklin Frazier, reconhecido por teóricos de
“Chicago”, cunhou o termo “Psico-Patologia do racismo”51, para se referir a uma certa
“esquizofrenia” por parte de pessoas ou grupos racistas, supremacistas nos Estados
Unidos. O autor desta dissertação afirma poder ser possível atrelar tal conceito à
“Cultura de Pobreza e/ou Culpabilização da Vítima” na explicação da estigmatização e
segregação de negros e/ou não-brancos, visando uma possível reação positiva para a
revitalização de vizinhanças, tentando evitar os fatores “negativos” de processos de
gentrificação.
A hipótese, para tal, é a indicação da afirmação ou crença na segregação52
étnico-„racial‟ de espaços urbanos destinados à moradia/habitação como essencial para a
manutenção de supremacia „racial‟, somado ao conceito de “Cultura de Pobreza” de
Oscar Lewis, permitindo identificar os fatores impactantes ou determinantes na
decadência/degradação urbana ou revitalização de “vizinhanças” ou empreendimentos
imobiliários, resultando na desvalorização ou valorização monetária de imóveis, tendo
50

“... Southern White people write and talk about the majesty of law, the sacredness of human rights,
and the advantages of democracy, -- and the next moment defend mob violence, disfranchisement, and
Jim Crow treatment of the Negro. White men and women who are otherwise kind and law-abiding will
indulge in the most revolting forms of cruelty towards black people...” (FRAZIER, 1927: 856).
51
“The Pathology of Race Prejudice”, Edward Franklin Frazier.
52
Cf. TORRES, Haroldo G. et al. “Pobreza e espaço: Padrões de segregação em São Paulo”. Revista
Estudos Avançados: v.17, n.47, p.97-128, abr.2003.
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como objetivos primários fazer uma análise da distribuição dos diferentes grupos sociais
(identificação de processos de diferenciação, segmentação e segregação urbana), e
visando um melhor acesso a novas habitações e/ou melhores condições de moradia para
as pessoas ou grupos mais estigmatizados, perseguidos, discriminados.
Contudo, como fazê-lo? Se não bastasse o fato dos negros brasileiros terem sido
colocados todos na condição de proletários, pobres, excluídos, habitantes de mocambos,
cortiços, favelas e periferias desequipadas, de um dia para o outro (de 13 de maio para
14 de maio de 1888) literalmente, pesa sobre a figura dessas “personagens” forte
estigma descrito pela famigerada “Cultura de Pobreza”. COSTA PINTO (1998) diz:
“... parece não haver dúvida de que de escravo a proletário foi a
maior distância percorrida pela grande massa dos homens e mulheres
de cor no Distrito Federal nos últimos setenta anos de mobilidade
social.” (COSTA PINTO, 1998: 114).

E o quadro prossegue sendo pintado assim:
“... Um dos aspectos mais odiosos da discriminação racial é a
segregação residencial, que obriga – pela força do costume, da lei, ou
de ambos – a população de determinado grupo étnico, inferiorizado
pelo grupo dominante, a limitar o seu direito de morar ao âmbito de
determinados bairros ou ruas, vedando-lhe o acesso a outros lugares
nos quais o grupo privilegiado monopoliza o direito de se instalar.”
(idem: 125).

Após 4 séculos de escravização, teriam os africanos e seus descentes “aderidos”
à cultura de pobreza, e somado ao desejo de moradia exclusivista, seria este um grande
motivo para que “cidadãos de bem” recusassem a dividir seus territórios de moradia
com negros, entre outros grupos étnicos e sociais estigmatizados?
Oscar Lewis diz o seguinte:
“... pessoas que tenham pertencido a algum grupo humano que
permaneceu na pobreza por várias gerações, acabam incorporando
um determinado conjunto de hábitos e passam a pertencer a uma
cultura diferente, separada da cultura principal de uma sociedade
capitalista, estratificada por classe e altamente individualista...”
(LEWIS, 2011, passim53).
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Tradução livre do autor desta pesquisa.
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Nos termos de Lewis, tal incorporação de hábitos é uma adaptação e reação por parte da
vítima da pobreza às características descrita acima. E o autor prossegue:
“... once the culture of poverty has come into existence, it tends to
perpetuate itself. By the time slum children are six or seven, they have
usually absorbed the basic attitudes and values of their subculture.
Thereafter they are psychologically unready to take full advantage of
changing conditions or improving opportunities that may develop in
their lifetime …” (idem, ibidem).54

A “cultura da pobreza” foi criticada por vários autores. Entre eles, KOWARICK
(1977), por isolar, rotulando com características próprias e especiais uma população
que, de fato, insere-se de forma subalterna nas engrenagens produtivas capitalistas, que
a mantém dessa forma por mecanismos excludentes, e não como um contingente
específico por si só.
RYAN (1976), sociólogo norte-americano, também estudou com profundidade a
“Cultura da Pobreza”. Este pesquisador, ao criticar o tão famigerado “Moynihan
Report”, refuta várias alegações feitas sobre grupos étnicos minoritários, em especial os
afro-americanos, afirmando que o relatório e seu autor estavam na verdade
“Culpabilizando a Vítima”. Um documento encomendado pelo “Escritório de
Planejamento de Política e Pesquisa do Departamento do Trabalho dos Estados
Unidos”, resultou na edição do “The Negro Family: The Case for National Action”
mais conhecido como “Relatório Moynihan”. O pesquisador principal, Daniel P.
Moynihan, que mais tarde viria a ser Senador por Nova York, embora integrante do
Partido Democrata, é acusado de transferir a responsabilidade da insistente exclusão dos
afro-americanos a seus próprios hábitos de miséria e de pobreza, resultando numa
“liability” para os EUA. William Ryan em “Blaming the Victim” contradiz várias
afirmações do documento, indo muito mais fundo na explicação da resistente exclusão
dos negros norte-americanos (RYAN, 1976).
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Tradução livre do autor desta dissertação: “... uma vez que a cultura da pobreza passa a existir, ela
tende a se perpetuar. Quando crianças de favelas, cortiços atingem seis ou sete anos de idade, elas já
absorveram as atitudes e valores básicos da sua subcultura. Dali em diante, elas já estão
psicologicamente despreparadas para lançar mãos completamente de mudanças das suas condições ou
desenvolver oportunidades que possam resultar em melhoras ao longo de suas vidas ...” (idem, ibidem).
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Como romper com tal ciclo vicioso? A antropóloga Josildeth Gomes Consorte,
professora titular do Departamento de Antropologia da PUC-SP e coordenadora do
Núcleo de Estudos de Religião, Memória e Identidade, pergunta:
“... Quem é o negro brasileiro? Por onde passa sua identidade? No
retorno à África, em busca de suas raízes? Na sua história deste lado
do Atlântico? A identidade negra tem que ser, necessariamente, uma
ou é possível considera-la multifacetada, a partir das múltiplas
experiências vividas aqui? É possível pensar uma identidade negra
sem pensar uma cultura negra? Em que circunstâncias se vem
efetivamente produzindo uma cultura negra no Brasil? Quais são seus
espaços e que cara ela tem? (CONSORTE, 1991: p.91)

Esta própria autora responde que “... a luta pela cidadania ... encontra-se ... no
caso do segmento negro ... atrelada à definição de sua identidade ...”. E é por meio dessa
afirmação que se replica aqui o conceito de “Definição de Situação” de William
Thomas, fazendo alusão a um trabalho de Eric Hobsbawn e Terence Ranger, a saber: “A
Invenção das Tradições”. Eric Hobsbawn na introdução do referido livro define
“tradição inventada” como um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras
tácitas ou abertamente aceitas; e tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam
inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, implicando, de
forma automática, uma continuidade em relação ao passado. (HOBSBAWN, 1997: 9).
À luz do antropólogo alemão Franz Boas, diz-se que há certas leis governando o
desenvolvimento da cultura humana, e que o método mais aplicado em investigações
dessa natureza é a comparação das variações sob as quais os costumes e as crenças
ocorrem, e se esforçar para encontrar a causa psicológica comum subjacente a todos eles
(CASTRO, 2004, p.33). Esta citação é convite para se (re)pensar modos/estilo de vida
e/ou padrão “cultural” atribuídos aos afro-brasileiros, verificando o que é original, o que
foi inventado, e o que é resultado da exclusão de quase 5 séculos. Ainda, de acordo com
BOAS, um outro método de investigação seria o estudo detalhado de costumes em sua
relação com a cultura total do „grupo‟ que os pratica, em conexão com uma investigação
de sua distribuição geográfica entre „grupos‟ vizinhos, visando a determinação com
certa precisão das causas históricas que levaram à formação dos costumes em questão e
os processos psicológicos que atuaram em seu desenvolvimento. Pode ser este um
método para se desvendar a tão famigerada “cultura de pobreza”, atribuída aos negros,
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entre outros grupos étnicos e/ou raciais? Franz Boas ainda diz: “...se a antropologia
deseja estabelecer as leis que governam o desenvolvimento da cultura, ela não pode se
limitar a comparar apenas os resultados desse desenvolvimento; sempre que possível,
deve comparar os processos de desenvolvimento, que podem ser descobertos por
intermédio de estudos das culturas de pequenas áreas geográficas. ” (CASTRO, 2004:
pp.25-39 passim).
Segundo o sociólogo Mário Eufrásio, especialista em “Escola de Chicago” “...A
sociologia urbana, a sub-disciplina da sociologia que trata da cidade enquanto entidade
social peculiar – a sociedade urbana – pode ter seus temas de estudo sistematizados em
torno das seguintes perspectivas de consideração de seu objeto: i) a urbanização55; ii) o
urbanismo56; iii) a abordagem de cidades específicas57; iv) a abordagem da estrutura
urbana58; v) os movimentos sociais urbanos59; vi) mais recentemente, elementos de
novas dinâmicas60. Todas as perspectivas de consideração do objeto descritas possuem
elementos e/ou sub-categorias que podem ser utilizados para a reflexão, planejamento,
elaboração, implementação e acompanhamento de tecnologias sociais (políticas
públicas e privadas) para a solução de situações apontadas nesta dissertação, e dessa
forma são material essencial para projetos de pesquisa em nível de doutoramento e
demais patamares.
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(o estudo descritivo e interpretativo do processo de desenvolvimento de cidades, grupos sociais
urbanos e mesmo das sociedades urbanizadas) como uma componente, dimensão ou consequência
central do processo de desenvolvimento (social e econômico) do capitalismo moderno – e nesse sentido
tende-se a ver a cidade como o locus da sociedade burguesa.
56
que é, em grande parte, uma derivação da modalidade anterior de preocupação com a urbanização na
sociedade moderna, corresponde ao estudo sociológico dos modos ou estilos ou padrões de vida
próprios e típicos das cidades, vistas como núcleos de grupos sociais em que caracteristicamente a
sociedade moderna se gestou e adquiriu importância.
57
constitui um estilo de estudo com certa persistência na história do pensamento sociológico.
58
como estudo da organização espacial do meio social urbano, introduz explicitamente o elemento do
espaço social na teoria sociológica; ganhou importantes menções entre alguns autores clássicos do
começo do século XX e foi legitimado desde que a “Escola de Chicago” trouxe algumas contribuições
nem sempre bem compreendidas e avaliadas, mas de fundamental importância para esta área de
estudo.
59
terreno de pesquisa com expressivo grau de interesse e desenvolvimento nas duas últimas décadas do
século passado, surgiram tanto no contexto dos países do Primeiro Mundo como no Terceiro Mundo.
60
abrangendo as cidades globais (na abordagem macro-sociológica) e os processos de segregação, de
periferização e de gentrification -- ou “enobrecimento” – (em abordagem local ou mesmo microsociológica) completam o quadro dos sub-campos de nossa disciplina...”.
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H) Materialismo Histórico ou Vantagem Acumulada? Semeador ou Ladrilhador?
“... a metodologia do materialismo
histórico-geográfico, que durante
anos tenho desenvolvido (e para a
qual o estudo original de Paris,
publicado em 1985, contribuiu tão
consistentemente), proporciona um
meio poderoso para o entendimento
da dinâmica da mudança urbana em
um local e época específicos …”
(HARVEY, 2015: 37)

A cidade moderna, capitalista por essência, reservou os melhores espaços
urbanos, como também a acumulação de capital para determinados segmentos sociais,
que podem também quase ser identificados etnicamente. A análise marxista ou
marxiana do espaço urbano nos propicia fazer parte desta constatação inicial e
prosseguir com análises explicativas. Nas análises marxianas clássicas, embora
realizada por alguns marxistas brasileiros, nem sempre é tratada a “competição” entre
grupos raciais ou étnicos, independente da variável renda, e é por isso que lançamos
mão de algumas hipóteses da “Escola de Chicago”, cientes que a mesma por si só não
dá conta de explicações em profundidade. Contudo, Cientistas Sociais como Isaac
Joseph e Lícia do Prado Valladares afirmam que a “Escola de Chicago” continua na
agenda do dia, dizendo o seguinte:
“... um legado precioso, apto a servir de ponto de partida para a
sociologia das migrações, para a sociologia empírica das profissões e
ocupações, e sobretudo, mais recentemente, uma introdução ao
pragmatismo e à sociologia da ação.” (VALLADARES et al, 2000: 4).

Dizem ainda:
“... instrumentos pertinentes de análise para compreender os
problemas sociais da imigração, da urbanização e das formas
contemporâneas do pluralismo cultural...” (idem, ibidem).

Tais opiniões são ainda corroboradas por Mário Antônio Eufrásio:
“... Estudos dos processos de imigração, das heranças culturais, os
estudos étnicos e das relações inter-étnicas, os de segregação e
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assimilação de imigrantes no contexto da cidade moderna no âmbito
das ciências sociais nos Estados Unidos...” (EUFRÁSIO, 1999: 9-59
passim ).

“Chicago” apontada como funcionalista, remete este pesquisador a Robert
Merton, também funcionalista, para uma interpretação do conceito de materialismo
histórico, a saber: Vantagem Acumulada. Esta abordagem, de forma bastante simplista,
analisa como pessoas ou grupos que saíram na frente estarão sempre em vantagem visà-vis pessoas ou grupos “retardatários”. Talvez mais no Brasil que nos Estados Unidos,
os negros recém libertos do escravismo colonial nunca conseguiram se inserir no
contexto da cidade moderna e capitalista, o que por si só explicaria seus altos índices de
exclusão, pobreza, miséria, violência. Contudo, soma-se ainda nesta equação perversa
uma perseguição sistemática diária a partir de 14 de maio de 1888. Resumidamente,
temos um acúmulo de vantagens de um lado, vis-à-vis um acumulo de desvantagens do
outro lado.
Sérgio Buarque de Holanda (1963) diz que os cidadãos brasileiros já nasceram
com a marca da subalternidade. Tal característica compõe a formação da sociedade
brasileira, tanto rural quanto urbana:
“...Toda a estrutura de nossa sociedade colonial teve sua base fora
dos meios urbanos ... cujos reflexos não se apagaram ainda hoje...”;
[...] “...1888 representa o marco divisório entre duas épocas; em
nossa evolução nacional, essa data assume significado singular e
incomparável – a abolição: marco divisório entre 2 épocas
(incompatibilidade do trabalho escravo com a civilização burguesa e
o capitalismo moderno) - ...”; [...] “...o estado de coisas que
caracteriza a nossa vila colonial desde os seus primeiros tempos. A
pujança dos domínios rurais, comparada à mesquinhez urbana...”;
[...] “...todas as forças econômicas do país para lhe desfrutarem, sem
maior trabalho, os benefícios...”; [...] “...esplendor rural e a miséria
urbana...”; [...] “... a obra realizada no Brasil pelos portugueses teve
um caráter mais acentuado na feitorização do que colonização...”;
[...] “... à medida em que subiam na escala social, as camadas
populares deixavam de ser portadoras de sua primitiva mentalidade
de classe para aderirem à dos antigos grupos dominantes...”; [...] “...
a ordem que aceita não é a que compõem os homens com trabalho,
mas a que fazem com desleixo e certa liberdade; a ordem do
semeador, não a do ladrilhador...” (HOLANDA, 1963: 3-127
passim).
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A sociedade brasileira e vários elementos que a compõem naturalizam e
romantizam a escravização de grupos africanos no Brasil, neste sentido não analisando
de forma propositiva os efeitos maléficos que quase 4 séculos de escravização, mais 1
século de perseguição e estigmatização sistemática (formando uma enorme
“desvantagem acumulada”61) exercem ainda hoje sobre os afro-brasileiros, entre outros
grupos culturais e/ou étnicos que compõem as várias realidades citadinas atuais no
território brasileiro. Uma tentativa de sempre relativizar as discriminações e racismos no
Brasil com os Estados Unidos ou África do Sul tem dificultado análises profícuas e
propostas adequadas para lidar com situações-problema que mais afetam os afrobrasileiros, entre outros segmentos também excluídos, perseguidos.
Adiciona-se ainda, a este perverso quadro, a ambivalência que toma conta,
também, do cotidiano não-branco brasileiro, com mais ênfase nos segmentos
afrodescendentes, como também uma pressuposta dificuldade de assimilar os novos
“mores” de uma sociedade „moderna‟, que frequentemente muda as regras do jogo, sem
prévio aviso62, dificultando ainda mais a integração e/ou inclusão de grupos „nãobrancos‟, outsiders.
Nos termos de Richard Sennett: “... assim como não se pode desfazer a formação
de um adulto, não se pode desfazer as consequências da educação ou do acúmulo de
riqueza...”63, ou seja, quem se estabeleceu anteriormente, dificilmente perderá tal
posição, cabendo aos que querem se estabelecer buscar formas condizentes com a
realidade de nossas sociedades modernas, capitalistas, pós-modernas e globais,
altamente competitivas, afinal de contas “... estabelecer uma tarefa impossível significa
não amar o futuro, mas desvalorizar o presente …” (BAUMAN, 1999:19).
Portanto, buscar por igualdade, justiça em uma sociedade tão desigual como a
brasileira, onde ainda hoje se percebe um espírito e mores mais próprios de
“semeadores” vis-à-vis os “ladrilhadores” (construtores), que fazem tudo com desleixo
61

Alusão ao conceito “Cumulative Advantage” desenvolvido por Robert King Merton, também
conhecido como “Matthew Effect” que tem como base o Livro Bíblico de Mateus, capítulo 13, versículo
12, e capítulo 25, versículo 29, que dizem: “For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have
more abundance: but whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath.” MERTON,
Robert K. (1995),“The Thomas Theorem and The Matthew Effect” In Social Forces Journal (Oxford
University Press), V.74, nº 2, pp.379-424.
62
Parafraseando Zygmunt Bauman em “Modernidade e Ambivalência” p.81, cap.2 – “A construção
social da ambivalência”.
63
(SENNETT, 2004: 147).
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e certa liberdade, nos termos de HOLANDA (1963), torna o planejamento da urbe ainda
mais complexo, pois sabemos o quão contraditória qualquer cidade moderna pode ser.
Seguir a trilha desenhada até agora pode auxiliar a caminhada de atores/atrizes otimistas
e que possuam espírito ladrilhador.
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I) “Binário” versus “Gradiente”
“... Antes que dois brasileiros
decidam como vão se comportar
em relação um ao outro, eles
precisam saber mais do que o fato
de que um tem a pele negra e o
outro a pele clara ...”
(DÁVILA, 2005: 45)

De que modo os membros de um grupo mantêm entre si a crença em que são
não apenas mais poderosos, mas também seres humanos melhores do que os de outro?
Que meios utilizam eles para impor a crença em sua superioridade humana aos que são
menos poderosos? (ELIAS, 2000: 20). Este trecho extraído de

“Estabelecidos e

Outsiders” resume uma forma de estigmatizar outros grupos ou pessoas, com o intuito
de manutenção de poder e privilégio. Tal conceito permite também ver além de uma
pressuposta análise binária (branco X negro; pobre X rico; homem X mulher), e
empodera pesquisadores na busca de análises, respostas e proposições de grau, um
gradiente que orienta nossa trajetória de rompimento às várias barreiras, sejam
horizontais (glass fence), sejam verticais (glass ceiling).
Com menos ênfase que nos EUA, sabe-se que, no Brasil, quanto menos escura
for a pele de uma pessoa, menor a probabilidade da mesma ser discriminada, portanto
traz-se também o conceito “Preconceito de „marca‟ e de „origem‟”, de Oracy
Nogueira64, como atenuador ou agravante de estigmas e discriminações, que podem
resultar em mais ou menos ojeriza no compartilhamento de espaços destinados à
moradia/habitação. Dessa forma, o que poderia ser visto apenas como Branco Vs Negro,
nos convida a entender o porquê negros de pele mais escura sofrem ainda mais
discriminação do que outros grupos não brancos.
Ao longo de todo o século XX, considerando processos sociais, políticos,
econômicos e culturais, um ou mais grupos (“não brancos” e “não branquíssimos”)
foram colocados no lado passivo/negativo do conceito de “Cumulative Advantage” de
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NOGUEIRA, Oracy (1998) Preconceito de Marca: As Relações Raciais em Itapetininga, São Paulo,
Edusp.
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Robert Merton65, o que na conclusão desta dissertação é afirmado como fator agravante
de “não posse” e pobreza, portanto mais discriminações e estigmas. As várias
discriminações e estigmas sofridas por negros e/ou não-brancos são fatores agravantes
de processos de “sucessão” e “segregação” por motivos étnicos e/ou socioeconômicos
nos termos de PARK e VILLAÇA, quando este último afirma que “quando a elite sai,
a pobreza toma conta” e portanto ter-se-ia instalado processos de degradação física.
O crescimento das cidades66 no Brasil, a partir de 1888, deu-se de forma
excludente para os não-brancos. Segundo SCHUCMAN (2012) que pesquisou
“branquitude”67 na cidade de São Paulo, “há processos operados pelo viés racial na
constituição de sujeitos enquanto brancos, e a ideia de raça e valores da branquitude
diferenciam e hierarquizam internamente o grupo de brancos na sociedade paulistana
e/ou brasileira”. A pesquisa identificou os termos “encardidos”, “brancos” e
“branquíssimos” como componentes da branquitude paulistana, que estabelece
hierarquia e poder.
O processo de crescimento altamente desigual nas cidades produziu e manteve
distorções sociais, econômicas e educacionais que impedem o pleno desenvolvimento
sustentável68 nacional. Esta análise é ainda referendada pela seguinte citação:
“... A tragédia urbana brasileira não é produto das décadas perdidas,
portanto. Tem suas raízes muito firmes em cinco séculos de formação
da sociedade brasileira, em especial a partir da privatização da terra
(1850) e da emergência do trabalho livre (1888)”. (MARICATO,
2001: 23)

Esse processo excludente, seja ele tácito ou „planejado‟, tem gerado uma série de
situações-problema nas áreas de moradia/habitação, saúde, educação, emprego/geração
de renda69 (desenvolvimento econômico), segurança pública, entre tantas outras, que

65

The Thomas Theorem and The Matthew Effect in Social Forces Journal (Oxford University Press). V.74,
nº 2, 1995, p.379-424.
66
Cf. “O Crescimento da Cidade: Introdução a um Projeto de Pesquisa”, de Burgess, Ernest W.
67
Entre o “encardido”, o “branco” e o “branquíssimo”: Raça, hierarquia e poder na construção da
branquitude paulistana, 2012, Instituto de Psicologia da USP. Tese de doutorado.
68
Conforme tripé: Justiça Social, Crescimento Econômico e Proteção Ambiental.
69
“A desigualdade, qualquer que seja ela, está assentada na divisão social do trabalho.” FERREIRA, José
Maria de Carvalho.
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precisam e devem ser identificadas de forma sistematizada70, a fim de se garantir o
direito à cidade71 para todos.
Entender e aceitar o referido gradiente para o entendimento e possível
construção de alternativas e/ou modelos para lidar com a exclusão, segregação passiva
dos afro-brasileiros pode ser um fator positivo na quebra da “servidão voluntária”, nos
termos do filósofo do século XVII, Etienne de la Boétie, que disse:
“... tantos homens, tantos vilarejos, tantas cidades, tantas nações às
vezes sofrem com um único tirano que não tem outro poder a não ser
o que eles lhe conferem; que não pode lhes fazer nenhum mal a não
ser que eles prefiram se submeter em vez de contradizê-lo [...] são
portanto os próprios habitantes que permitem, ou melhor, causam sua
própria servidão.” (SENNETT, 2004: 129).

70

Cf. “A cidade do pensamento único: Desmanchando consensos”, de MARICATO, E e ARANTES, O. ,
onde o seguinte é afirmado: “... o planejamento urbano é necessário para assegurar justiça social e a
reposição dos pressupostos ambientais naturais para o assentamento humano. Não há como vislumbrar
um futuro melhor para as cidades brasileiras sem planejamento...”. (p.178).
71
Cf. “Le Droit à la Ville”, de LEFEBVRE, Henri.
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Capítulo 2 – A cidade de São Paulo e a segregação habitacional: O bairro do Belém
“São Paulo é uma cidade
esquecida, esquecida do seu
passado, que é um passado de
muitos milhões de homens e
mulheres que aqui viveram e
lutaram, como ocorre até os dias de
hoje, na construção árdua e
ininterrupta desta que é uma das
maiores metrópoles do mundo.”
(BERNARDO, 2007: 9)

A cidade de São Paulo, outrora apenas uma vila, surge em data comemorativa à
conversão do Apóstolo Paulo. Um padre de nome Manuel de Paiva reza a primeira
missa no então Planalto de Piratininga. A data era 25/01/1554. (PORTA, 2005).
Contudo, o crescimento demográfico e econômico de São Paulo surge apenas 3 séculos
mais tarde, oriundo do ciclo do café, e depois da industrialização.
São Paulo, hoje, é composta de 32 subprefeituras72, as quais são compostas por
98 distritos ou bairros73, os quais são divididos em zonas74. A referida cidade é
considerada uma metrópole internacional do terceiro mundo (SANTOS, 2002: 17),
situada numa região privilegiada, o sudeste brasileiro. Segundo SANTOS (2002) o
referido privilégio dá-se em função da localização cumulativa de desenvolvimento
econômico e poder político no sudeste, mais especificamente na cidade de São Paulo.
Batizada de “região concentrada”75 (SANTOS e RIBEIRO, 1979, apud SANTOS,
2002),
“...encontra-se nela: 62% dos pesquisadores, 65% das instituições de
ensino e pesquisa, 66% das vagas oferecidas e 59% dos candidatos a
72
73
74

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/index.php?p=8978
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758

O referido bairro/distrito é composto pelas seguintes 5 zonas: Catumbi, Belém, Quarta Parada, Belenzinho e Celso
Garcia, cf.: Quadro de correspondência entre zonas OD2007 e distritos do município de São Paulo, disponível em
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/3_correspondencia_zonas_od_e_distritos_mun_2007_10789.html, acessado em
22/05/2016.
75
“Em seu estudo analítico (inédito) sobre a chamada core area do Brasil, Milton Santos e Ana Clara Torres Ribeiro
recusam as denominações clássicas, como a de polo, já que no Brasil é um fenômeno diferente que se impõe, pois
não se trata apenas de lugares polarizadores, mas de uma área contínua, onde as características da modernidade
estão presentes e inter-relacionadas. Por isso, chamam-na de região concentrada ou área concentrada. Para
Michael Storper (dez. 1987), falando de sua própria abordagem do fato, é necessário esclarecer de início que a
região central de um país [...] não é apenas uma região metropolitana tal como a Grande São Paulo – mas a
aglomeração mais extensa, no exemplo citado, o campo aglomerativo de São Paulo que inclui a maior parte do
próprio Estado. ‘Nosso enfoque é ainda mais compreensivo.’” (SANTOS, 2002: 21).
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ingressar em cursos superiores, 61% dos respectivos alunos e 65%
dos formandos, assim como 74% dos programas de pós-graduação e
92% dos programas de doutorado. Essa área absorve 70% das bolsas
e auxílios à pesquisa oferecidos pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 80% das bolsas de
doutorado no exterior e enfeixa 75% dos programas de cooperação
internacional...” (SANTOS, 2002: 21)

De acordo com o censo demográfico de 2010, São Paulo possuía uma população
de 11.253.503 (milhões) de habitantes, com população estimada para 2015 de quase 12
milhões (11.967.82576) e se estende por 150.900 km². Sua densidade demográfica
(hab/km²) é de 74,58 (setenta e quatro vírgula cinquenta e oito habitantes por
quilometro quadrado).
Segundo dados da Prefeitura de São Paulo, com base nos censo demográfico de
2010, a AR77 Mooca possui uma população de 343.980 habitantes, distribuídos numa
área de 3.520 km², e com densidade demográfica (hab/km²) de 97,72. Dentro desse
universo, o bairro ou distrito do Belém possui 45.057 habitantes, distribuídos numa área
de 600 km², e com densidade demográfica (hab/km²) de 75,10.78
Em termos populacionais, a AR Mooca e o distrito do Belém representam
13,10% e 0,4%, respectivamente, dentro do município de São Paulo. E em termos de
área, 17,04% e 0,39%, respectivamente, sob os mesmos parâmetros. A AR Mooca e o
distrito do Belém quando comparados à AR LAPA e distrito da Lapa, trazem os
seguintes percentuais para as variáveis POPULAÇÃO e ÁREA, respectivamente:
1,1258% e 0,8778%. Isto significa que Mooca é levemente maior que Lapa em termos
populacionais, e um pouco menor em termos de área.79 Houve decréscimo populacional
em 3 ARs observadas, incluindo seus bairros/distritos, tendo ocorrido um pequeno
crescimento apenas na censo de 2010, enquanto que a população total do município
76

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=355030&search=sao-paulo|sao-paulo

77

Administração Regional
Fonte: População Recenseada,Taxas de Crescimento Populacional e Densidade Demográfica
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais: 1980, 1991, 2000 e 2010. Acessado em
22/05/16. Disponível em:
78

http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/7_populacao_recenseadataxas_de_crescimento_1980_10745.html
79

A AR Lapa possui uma população de 305.526 distribuída numa área de 4.010 km², sob os mesmos
parâmetros dos dados apresentados anteriormente. Chamou bastante atenção deste autor o fato da
população de ambas ARs ter diminuído desde 1980, da seguinte forma: 1980 (409.374 e 57.195, AR
Mooca e Belém; 319.806 e 83.705, AR Lapa e Lapa; 526.170 e 82.472, AR Sé e Liberdade); 1991 (353.470
e 49.697, AR Mooca e Belém; 296.122 e 70.319, AR Lapa e Lapa; 296.122 e 70.319, AR Lapa e Lapa;
458.677 e 76.245, AR Sé e Liberdade); 2000 (308.161 e 39.622, AR Mooca e Belém; 270.656 e 60.184, AR
Lapa e Lapa; 373.914 e 61.875, AR Sé e Liberdade); 2010 (números já apresentados).
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(MSP) cresceu sempre desde 1980, da seguinte forma: 1980 (8.493.226); 1991
(9.646.185); 2000 (10.434.252); e 2010 (11.253.503). A referida diminuição
populacional nas ARs mencionadas vis-à-vis o aumento no município pode ser
indicativo de migração populacional para bairros mais distantes ou mesmo para outros
municípios da região metropolitana, e/ou ainda uma possível retomada da produção de
moradia medida no censo de 2010.
Gráfico 1: Crescimento populacional no MSP e Administrações Regionais (Mooca,
Lapa e Sé)80 – (dados do censo demográfico de 2010)
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Fonte: http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/7_populacao_recenseada_e_taxas_de_crescime_1980_10747.html

O gráfico acima mostra o (de)crescimento populacional no Município de São Paulo,
comparado com as ARs Mooca, Lapa e Sé, e seus distritos, respectivamente, Belém,
Lapa e Liberdade. Enquanto, ao longo das 4 séries temporais (1980, 1991, 2000 e
2010)81, a população sempre cresceu no município, nas ARs e nos distritos houve
decréscimo populacional até o ano 2000, e a partir de 2010 há um pequeno crescimento.
80

Fonte:
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/7_populacao_recenseada_e_taxas_de_crescime_1980_10747.html.
Acessado em 01/06/2016.
81
MSP: 1980 (8.493.226), 1991 (9.646.185), 2000 (10.434.252), 2010 (11.253.503);
AR Mooca: 1980 (409.374), 1991 (353.470), 2000 (308.161), 2010 (343.980);
Belém: 1980 (57.195), 1991 (49.697), 2000 (39.622), 2010 (45.057);
AR Lapa: 1980 (319.806), 1991 (296.122), 2000 (270.656), 2010 (305.526);
Lapa: 1980 (83.705), 1991 (70.319), 2000 (60.184), 2010 (65.739);
AR Sé: 1980 (526.170), 1991 (458.677), 2000 (373.914), 2010 (431.106);
Liberdade: 1980 (82.472), 1991 (76.245), 2000 (61.875), 2010 (69.092).
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Esse comportamento pode ser indício de esvaziamento populacional das áreas
observadas e provavelmente também devido a deterioração física desses locais, como
também por resultado de melhoria socioeconômica dos habitantes dos referidos locais,
que conseguiram mudar para novos e mais equipados bairros. Esforços do poder
público, como também a atuação de construtoras, voltados para a revitalização de áreas
centrais, podem ter influenciado na retomada do crescimento populacional, ainda que de
forma sútil.
Belém
O Bairro estudado na presente dissertação teve papel histórico destacado no
início do século XX graças à presença de iniciativas ligadas à moradia operária,
característica do período.
“O Belém era uma região bem conhecida dos paulistanos no período
de 1880 devido à sua altitude, aos vastos pomares e às grandes
árvores. Sua fama como estação climática se espalhou graças às
enormes chácaras. Mesmo assim o bairro não se desenvolveu por
muito tempo. Ficou na calma do repouso, enquanto seus vizinhos já
viviam a febre do desenvolvimento. Nos Primeiros anos do século 20,
algumas tecelagens começaram a se instalar nas imediações. Foi o
suficiente para que o progresso chegasse atrasado, mas a passos
largos, tanto assim que o número de operários e moradores triplicou.
Em 1911 a história do Belém muda para sempre. É nesse ano que se
inicia a construção da Vila Maria Zélia, um projeto idealista e
revolucionário para os padrões brasileiros. O industrial Jorge Street
construiu a Vila que levou o nome da sua esposa, para abrigar 2.100
operários especializados na empresa Companhia Nacional de Tecidos
de Juta. Street foi um dos principais defensores dos direitos dos
trabalhadores, e na sua vila os funcionários tinham direito a moradia,
educação, saúde, lazer, e etc. Dessa ideologia surgiu como resultado
o progresso espantoso na região do Belém. A vila foi projetada pelo
arquiteto francês Pedaurrieux, baseada nas cidades européias do
início do século XIX.
Após a desativação da fábrica, a Vila tornou-se um presídio político
na ditadura do Estado Novo, entre 1936 e 1937. Em 1938 foi vendida
a uma empresa. O bairro foi crescendo, mudando com a capital e
assim como ela, se ampliando.” (PMSP)82

82

Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo. Acessado em 22/05/16. Disponível em:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/mooca/historico/index.php?p=435
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Avenida Celso Garcia
“... a proteção do patrimônio
ambiental
urbano,
tem
que
obrigatoriamente ser precedida da
elaboração de um inventário, como
meio de reconhecimento de sua
potencialidade e como ponto de
partida de qualquer intervenção.”
(IGEPAC II, 1986: 5)

Principal artéria a dividir o bairro Brás e depois Belém, a Avenida Celso Garcia,
que anteriormente era Estrada do Braz, depois Avenida da Intendência, teve seu nome
alterado como homenagem ao jornalista, advogado e político, nascido na cidade de
Batatais, interior Paulista, em 15/10/1869. Filho de Evaristo José Garcia e de Mariana
Garcia da Luz graduou-se em Direito em 1895 pela Faculdade de São Paulo, e atuou na
defesa de trabalhadores de fábricas e Indústrias Matarazzo e o Cotonifício Paulista,
entre tantas outras nas regiões do Brás, Belém/Belenzinho e Mooca. Foi também
vereador pela cidade de São Paulo. Faleceu em 30/05/1908 de 1908 em decorrência de
uma pneumonia dupla aos 39 anos.
Afonso Celso Garcia da Luz (1869-1908)83, conhecido como o grande defensor
dos operários, faleceu em maio de 1908 e está enterrado no Cemitério Consolação,
administrado pelo Serviço Funerário do Município de São Paulo. O túmulo 09 do
referido cemitério tem registros de Afonso Celso Garcia da Luz Netto, casado com
Cecília Cordeiro Garcia da Luz, e seu filho, Adalberto Garcia da Luz Netto, falecido em
07/02/1969 aos 44 anos, em decorrência de arritmia cardíaca e acidente vascular
cerebral hemorrágico. Esta morte foi atestada pela Dra Nanci Figueiroa Rezende.
A seguir uma foto do túmulo (FOTO 1), jazigo da Família Celso Garcia no
Cemitério Consolação, sito à Avenida Consolação, 1660 - Consolação, São Paulo - SP,
01302-001. Tel.: (11) 3256-5919.

83

http://www.dicionarioderuas.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/ListaLogradouro.aspx Consultado
em 04/05/2016.
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FOTO 1

Fonte: http://www.saopauloantiga.com.br/12-tumulos-curiososconsolacao/#

A referida avenida, que anteriormente tinha apenas um nome, foi dividida em
duas, sendo o primeiro trecho batizado de Avenida Rangel Pestana, a partir da Praça
Clóvis Bevilácqua até a Rua Dr Ricardo Gonçalves (antiga Rua Ponte Preta), logo após
o Largo da Concordia, e a partir do qual passa a se chamar Avenida Celso Garcia, que
termina no início do bairro Penha de França.84
Há um busto (FOTO 2) erguido em homenagem a Afonso Celso Garcia,
localizado na Praça Major Guilherme Rudge, entre a avenida de mesmo nome, na altura
do nº 2294, e a Rua Conselheiro Cotegipe, no Bairro do Belém, próximo ao Hospital
Maternidade Leonor de Barros e Hospital Santa Virgínia.

84

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Afonso_Celso_Garcia_da_Luz

64

FOTO 2

Fonte: http://www.saopauloantiga.com.br/12-tumulos-curiososconsolacao/#
Fonte: 1 e 285:

Importante salientar que Avenida Rangel Pestana, trecho inicial e sempre
confundido com Avenida Celso Garcia, é homenagem à outra grande personagem da
história Paulista. Nascido em 26/11/1839 na cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro,
Francisco Rangel Pestana foi jornalista, jurista e político. Ocupou cargos públicos no
Rio de janeiro e em São Paulo, tendo se envolvido em iniciativas abolicionistas.86

85

Fontes:
https://www.google.com.br/search?q=busto+de+Celso+Garcia&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjAgNDkzrjLA
hUHGJAKHevXBOkQsAQIHA&biw=1366&bih=599#imgrc=B9yNdidop3MLsM%3A
https://www.google.com.br/maps/@-23.5368534,-46.5889409,3a,75y,270h,83.75t/data=!3m6!1e1!3m4!1sZi6Il0_NDHLMAqF7o3VSA!2e0!7i13312!8i6656
86
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Rangel_Pestana & http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeirarepublica/PESTANA,%20Rangel.pdf
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ALGUNS ENDEREÇOS EMBLEMÁTICOS
FOTO 4
FOTO 3

Casarão – Rua Herval, 829. Créditos: Douglas Nascimento 03/02/2015
Fonte: http://www.saopauloantiga.com.br/casarao-rua-herval-829/

Sobrado – Av Celso Garcia, 2456. Créditos: Douglas Nascimento 06/10/2014
“Não é de hoje que a Avenida Celso Garcia é conhecida como um dos corredores viários mais mal
cuidados de São Paulo. Essa sina do principal elo de ligação entre o Largo da Concórdia e a Penha
vem, pelo menos, desde o final dos anos 1970, quando a via passou a ser majoritariamente um corredor
de ônibus onde carros podem apenas trafegar no sentido centro-bairro e boa parte da via é
estacionamento proibido.
Isso causou a decadência do rico comércio da avenida, a deterioração dos imóveis mais importantes,
como muitos dos casarões e palacetes que ali existiam e também afugentou moradores e
consumidores.”
Fonte: http://www.saopauloantiga.com.br/av-celso-garcia-2456/
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FOTO 5

Orion S/A – Rua Joaquim Carlos. Créditos: Douglas Nascimento 17/09/2014
“A tradição industrial do bairro do Belenzinho vem desde o final do século 19, quando algumas primeiras
empresas se instalaram por ali. Fábricas de cristais, laticínios, metalúrgicas, lanifícios e toda uma grande
diversidade de companhias fizeram da região, além de Mooca e Brás, uma área altamente fabril e
operária. Uma delas, que viveu por 75 anos no bairro, é a Orion.
A história desta empresa inicia-se em 1898, quando é inaugurada como uma pequena fábrica de pentes e
barbatanas feitas de chifre de boi na rua Paula Souza, no bairro da Luz.
O crescimento da empresa logo faz-se necessário a mudança para uma nova sede que pudesse atender a
demanda industrial. É em 1905 que a Orion se transfere para suas novas instalações no bairro do Belenzinho
(rua Joaquim Carlos).
Inicialmente chamada de Fábrica de Pentes e Botões “Orion” de J. Griesbach & Cia, a empresa tinha em 1910
cinco sócios ...” Fonte: http://www.saopauloantiga.com.br/fabricaorion/

FOTO 6

A Casa dos Grifos – Rua da Intendência, 77. Créditos: Douglas Nascimento 26/08/2014
“Localizada no número 77 da rua da Intendência, este sobrado é uma rara construção antiga da
região. Trata-se de um grande sobrado com uma arquitetura bastante peculiar e que ostenta
dois grifos no frontão.
Oriundo da mitologia do Oriente Médio, onde babilônios e persas utilizavam a criatura em
desenhos e esculturas, o grifo é uma criatura lendária com cabeças e asas de água e com corpo de
leão. De início até pensei tratar-se de dragões, mas bastou um zoom com a lente da câmara
fotográfica para perceber que são realmente dois grifos ...”
Fonte: http://www.saopauloantiga.com.br/casa-dos-grifos/
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FOTO 7

FOTO 8

Vila Maria Zélia. Créditos: Douglas Nascimento 11/10/2012 - Fonte:

http://www.saopauloantiga.com.br/vilamariazelia/
“Inaugurada em 1917, a Vila Maria Zélia começou a ser construída em 1912, pelo médico e industrial Jorge Street,
para dar abrigo aos 2500 funcionários que trabalhavam na filial do Belenzinho da poderosa tecelagem Cia Nacional
de Tecidos da Juta, cuja sede estava localizada nas imediações da Rua Gabriel Piza, em Santana.
A matriz era um sucesso, com funcionários trabalhando em tempo integral e a fábrica produzindo a todo vapor,
inclusive em capacidade máxima, o que levou o empresário a ampliar suas instalações, optando por uma região
como o Belenzinho que já recebia muitas indústrias à época e que poderia rapidamente dar abrigo a uma nova
instalação industrial ...”

Vila – Rua Marcos Arruda, 150 a 172. Créditos: Douglas Nascimento 17/07/2012
“A vila é um belo complexo residencial antigo com três imóveis voltados para a rua e com outros
oito localizados na porção interna do terreno. Enquanto as casas do lado externo são todas térreas,
as demais são pequenos sobrados.
As casas que ficam para a calçada são as mais belas do conjunto e que possuem as fachadas mais
interessantes e trabalhadas. São duas residências geminadas no lado esquerdo e uma bem maior
que todas as demais na porção direita do terreno. A casa grande aparenta ter sido a casa do
proprietário da vila, pois destaca-se das demais como um grande casarão, com dependências
internas maiores e um amplo e alto porão habitável. Em um bairro como o Belenzinho, antigo e
repleto de construções antigas em grande parte em péssimo estado, a condição desta vila
impressiona por estar sempre muito bem cuidada e preservada ...”
Fonte: http://www.saopauloantiga.com.br/vila-rua-marcos-arruda-150-a-172/
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O bairro do Belém integra a região 25, subprefeitura Mooca, juntamente com
Pari, Brás, Mooca, Água Rasa e Tatuapé, esses todos denominados Distritos, conforme
dados demográficos da Prefeitura Municipal de São Paulo, vide mapas e tabelas nas
próximas páginas. Em termos de área (extensão) e população (quantidade), o Distrito do
Belém fica em quarto lugar, e com relação a densidade demográfica, em quinto lugar.
Esses dados nos permitem inferir que a nossa área de estudo possui enorme potencial de
crescimento vertical.
De acordo com uma Pesquisa Origem e Destino (OD-2007)87, realizada pela
Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRO), o distrito do Belém (nº8) dividese nas seguintes zonas: Catumbi, Belém, Quarta Parada, Belenzinho e Celso Garcia. A
área ou subárea deste estudo cobre parte da zona Belenzinho e da zona Celso Garcia,
conforme mapa da pesquisa de campo88, localizado no capítulo 3: O empreendimento
Viver Belém, item 3.1 Introdução metodológica, especificamente na página 90.
Segundo informações municipais89, vide TABELA 1, o distrito do Belém
apresenta uma área de 6,00 km², com uma população de 45.057, e com densidade
demográfica (habitante por quilometro quadrado) de 7.510.
O bairro é bem servido de infraestrutura urbana (água, esgoto, luz, segurança
pública, transporte público), oferecendo várias linhas de ônibus, metrô e trem.

87

Disponível em:
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/3_correspondencia_zonas_od_e_distritos_mun_2007_10789.html
88
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zHwUBSOo_3hA.kN0IpG-PeeRU&authuser=0&hl=pt-BR
89
vide tabela na página 67.
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TABELA 1 - Dados Demográficos dos Distritos pertencentes às Subprefeituras90
Total por subprefeitura

Subprefeituras

Mooca

90

Distritos

Área

População

Densidade

(km²)

(2010)

(Hab/km²)

Demográfica

Água Rasa

6,90

84.963

12.313

Belém

6,00

45.057

7.510

Brás

3,50

29.265

8.361

Mooca

7,70

75.724

9.834

Pari

2,90

17.299

5.965

Tatuapé

8,20

91.672

11.180

TOTAL

35,20

343.980

9.772

Acessível em:

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758.

Dados de 2010.
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GENTRIFICAÇÃO versus DEGRADAÇÃO
“Não se muda na cidade, sem
mudar na sociedade.”
(CHOAY, Françoise,1965)
Quanto a “domicílios segundo condição de propriedade”, com dados de 2010, o
distrito do Belém apresenta 14.355 domicílios, dos quais cerca de 50% são próprios, e
cerca de 20% destes ainda pagando o financiamento, enquanto de 45% são alugados.
Em sua obra, ROLNIK (1981) aponta os referidos bairros como palco de
agitação política na primeira década do século XX: “Cidade curto circuito, São Paulo da
Primeira República foi espaço permanente de tensão, que percorria cotidianamente o
corpo da cidade e que explodia, aqui e ali, em revolta.” (ROLNIK, 1981: 37). Segundo
nossa observação pessoal, nenhum dos bairros ou distritos mencionados passa a fazer
parte do chamado “modelo de periferia desequipada”, como apontado por ROLNIK
(1981), pois nem rede de água ou esgoto, incluindo iluminação pública migra para os
Jardins da City e adjacências. Há, contudo, considerável processo de deterioração de
imóveis residências (Vilas Operárias) e fábricas desativadas. Estas últimas continuam
dando espaço para condomínios verticalizados de médio e alto padrão, nas áreas
mencionadas.
FOTO 9

Foto do Largo São José do Belém: Novos condomínios: padrão médio-alto.
Exemplo de revitalização ou gentrificação. Crédito: Foto do autor da dissertação.
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Embora exista grande potencial de “desenvolvimento” na área de estudo, é
importante destacar que tanto no passado (décadas de 1950 a 1970), quanto no presente
(2000, 2010, 2014), os processos de migração interna e imigração internacional,
respectivamente, têm influenciado nos processos de alteração física e humana. Os
migrantes nacionais, principalmente do nordeste e de Minas Gerais, que vieram para
São Paulo, ocuparam velhos casarões transformados em cortiços, como também as vilas
operárias, e somado à falta de oportunidades como também os hábitos de miséria e
pobreza das referidas populações, os espaços de novas moradias foram rapidamente
degradados. Tudo isso acelerou o processo de saída de pessoas e/ou famílias que ainda
possuíam alguns recursos para fazê-lo. Mais uma vez, destaca-se o eixo analítico
“Invasão/Sucessão”, o qual, em várias situações, implica ainda mais degradação física.
A mais recente “onda” é a imigração de bolivianos que ocupam imóveis antigos
e degradados para sua moradia e trabalho, geralmente com costura. Essas moradias são
classificadas como cortiços (VÉRAS, 2016). Contudo, continua a crescer o número de
edificações residenciais de médio e alto padrões.
As grandes levas de haitianos e africanos ainda não chegaram ao referido
bairro/distrito, pelo menos não em condições de impactar o modus-vivendi local.
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TABELA 2 - Domicílios segundo Condição de Propriedade91
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais – 2010

Unidades Territoriais

Próprio de
Próprio de
algum
Total de
algum
morador domicílios (*) morador - já
ainda
pago
pagando

Alugado

Cedido por
empregador

Cedido de
Outra
outra
condição
forma

MSP

3.573.509

2.221.257

294.920

831.181

25.096

155.707

45.348

Mooca

117.801

67.016

11.655

33.283

986

3.539

1.322

Água Rasa

28.651

18.093

1.555

7.538

145

1.234

87

Belém

14.355

7.164

1.558

5.023

62

270

278

Brás

10.051

2.741

1.975

4.803

114

260

159

Moóca

26.460

16.243

2.901

6.195

346

623

153

Pari

5.536

1.927

529

2.672

75

201

131

Tatuapé

32.748

20.849

3.137

7.052

245

951

514

91

(*)Total de Domicílios : Base Universo do Censo 2010. Dado levantado apenas para os domicílios particulares permanentes
Elaboração: SMDU/Dipro. Fonte: IBGE - Censo 2010. Disponível em: http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/9_domicilios_segundo_condicao_de_proprieda_2010_462.html. Acessado
em 11/05/2016.
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DOMINAÇÃO ESTABELECIDA?
“Como a burguesia resolveu o
problema da habitação.”
(ENGELS)
“... Quando a dominação está claramente estabelecida e aplicada, a
elite não necessita ir para o exílio suburbano, como fizeram as frágeis
e amedrontadas elites americanas para escapar do controle da
população urbana ...” (VILLAÇA, 2001: 31).

A pesquisa “domicílios segundo tipo de ocupação”92 pode ajudar na
identificação do que é chamado “cortiço”. Seguem nas próximas páginas dados sobre a
AR Mooca.
Ambas as nomenclaturas “domicílio particular improvisado ocupado” e
“domicílio coletivo com morador” da tabela 3, abaixo, podem denotar a quantidade
(talvez qualidade?) de verticalizações ou de precarização de moradia, ou seja, um
processo de encortiçamento de casas/edificações deterioradas, abandonadas.
A possibilidade de encortiçamento poderia ser um indicativo de degradação
física, ao passo que a possibilidade de verticalização poderia ser um indicativo de
revitalização ou ainda de gentrificação do bairro. Cada qual possui seus devidos
reflexos, sejam eles positivos ou negativos.

92

Fonte: http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/9_domicilios_segundo_tipo_de_ocupacao_2010_454.html
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TABELA 3 - Domicílios segundo Tipo de Ocupação93
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais – 2010

Unidades Territoriais

Total de
Domicílios (*)

Domicílio
particular
permanente
ocupado

Domicílio
particular
improvisado
ocupado

Domicílio
coletivo
com
morador

MSP

3.608.581

3.573.509

2.849

32.223

Mooca

122.352

117.801

90

4.461

Água Rasa

28.801

28.651

0

150

Belém

15.994

14.355

0

1.639

Brás

10.572

10.051

52

469

Moóca

28.211

26.460

0

1.751

Pari

5.634

5.536

19

79

Tatuapé

33.140

32.748

19

373

93

(*)Total de Domicílios : Base Universo do Censo 2010. Fonte: IBGE - Censo 2010.
Disponível em:
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/9_domicilios_segundo_tipo_de_ocupacao_2010_454.html. Acessado
em 11/05/16.
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Dados sobre tipologia residencial
“Não é a falta de ordem e sim a
contradição que dificulta a vida na
cidade.”
(LEFEVBRE, Henry)

Os dados da pesquisa “domicílios segundo tipologias residenciais”94 realizada pela
prefeitura de São Paulo com dados de 2010 do IBGE, nos darão um panorama sobre
possíveis alterações no bairro estudado, a partir do ano 2000, no que tange as formas e
qualidades das residências.
A tabela 4 “domicílios segundo tipologias residências” apresenta a seguinte
nomenclatura: (1) “casa”, (2) “casa de vila ou em condomínio”, (3) “apartamento”, (4)
habitação em: casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco”, e (5) “oca ou maloca”. Por
ela, o Belém apresenta 274 domicílios encortiçados.
Os números para todas as categorias/tipologia de residência não destoam muito entre os
distritos da AR Mooca. O distrito do Belém apresenta baixa quantidade para os itens
“casa”, “casa de vila” e “apartamento”, ficando a frente apenas do Pari e Brás, nesta
ordem. Com base nas outras tabelas, esta tendência continua a se repetir. Pode indicar
uma possível (na verdade já está acontecendo) verticalização, gentrificação do Pari e
Brás, também.

94

http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/9_domicilios_segundo_tipologias_residencia_2010_455.html
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TABELA 4 - Domicílios segundo Tipologias Residenciais95
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais – 2010

MSP

3.573.509

2.460.091

habitação em:
casa de
Casa de vila ou
oca ou
Apartamento comodos,cortiço
em condomínio
maloca
ou cabeça de
porco
52.673
1.017.720
42.924
101

Mooca

117.801

51.456

3.616

60.182

2.548

0

Água Rasa

28.651

20.378

631

7.281

360

0

Belém

14.355

5.635

1.096

7.350

274

0

Brás

10.051

1.137

584

7.138

1.193

0

Moóca

26.460

9.584

384

16.302

190

0

Pari

5.536

2.637

340

2.249

310

0

Tatuapé

32.748

12.085

581

19.862

220

0

Unidades Territoriais

Total de
Domicílios (*)

Casa

95

(*)Total de Domicílios : Base Universo do Censo 2010. Dado levantado apenas para os domicílios particulares permanentes

Elaboração: SMDU/Dipro. Fonte: IBGE - Censo 2010.
Disponível em: http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/9_domicilios_segundo_tipologias_residencia_2010_455.html . Acessado em 12/05/16.
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Os dados da tabela 5 “domicílios segundo números de moradores”96 realizada pela
prefeitura de São Paulo com dados de 2010 do IBGE nos dão um panorama sobre
possíveis alterações no bairro estudado, a partir do ano 2000, no que tange a número e
condições sociais de moradores.
A tabela abaixo mostra que há uma maior incidência, na AR considerada, de 3 a 5
moradores por domicílio. É este número também o levantado na área específica de
estudo, a saber: “Projeto Viver Belém”. É este número/quantidade apontada para
residências de classe média.
TABELA 5 - Domicílios segundo Número de Moradores97
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais – 2010
Unidades
Territoriais

Total de
Domicílios (*)

Número de Moradores
1

2

3a5

6a8

9e+

MSP

3.608.581

527.803

864.384

1.976.504

217.169

22.721

Mooca

122.352

23.598

34.026

59.839

4.473

416

Água Rasa

28.801

4.141

8.040

15.367

1.169

84

Belém

15.994

3.690

4.164

7.238

794

108

Brás

10.572

2.480

2.944

4.577

471

100

Moóca

28.211

6.140

7.997

13.260

814

0

Pari

5.634

1.118

1.340

2.728

363

85

Tatuapé

33.140

6.030

9.540

16.669

862

39

96

http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/9_domicilios_segundo_numero_de_moradores_2010_459.html

97

(*)Total de Domicílios : Base Amostra do Censo 2010. Elaboração: SMDU/Dipro. Fonte: IBGE - Censo 2010.
Disponível em:
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/9_domicilios_segundo_numero_de_moradores_2010_459.html .
Acessado em 12/05/16.
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Os dados da pesquisa “domicílios segundo moradores por dormitório”98 , conforme
tabela 6, realizada pela prefeitura de São Paulo com dados de 2010 do IBGE nos dão
um panorama sobre possíveis alterações no bairro estudado, a partir do ano 2000, no
que tange a número de moradores por dormitório.
Os distrito do Tatuapé e Mooca possuem quase 3 (três) vezes mais 1 a 2 morador por
dormitório que o Belém, o que indica um contingente de classe média ou média-alta
bem maior nos primeiros distritos mencionados em comparação com o Belém.
Belém: 6.545 domicílios segundo morador por dormitório
0,5778% frente á Mooca, e 0,4192% frente ao Tatuapé
Mooca: 11.326 domicílios segundo morador por dormitório
Tatuapé: 15.611 domicílios segundo morador por dormitório

98

http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/9_domicilios_segundo_moradores_por_dormito_2010_463.html
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TABELA 6 - Domicílios segundo Moradores por Dormitório99
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais – 2010
V6204 - densidade de moradores por dormitório
Total de
Unidades Territoriais
domicílios (*)
Até 1
1a2
2a3
3a4
4a5
3.573.509
1.205.408
1.588.719
497.555
180.734
64.353
MSP
Mooca
117.801
50.931
53.135
9.519
2.606
1.103

Acima de 5
36.739
507

Água Rasa

28.651

11.528

13.039

2.891

744

345

105

Belém

14.355

5.754

6.545

1.374

399

128

155

Brás

10.051

3.938

4.147

1.416

374

146

30

Moóca

26.460

12.979

11.326

1.531

368

143

114

Pari

5.536

1.917

2.468

756

209

144

42

Tatuapé

32.748

14.815

15.611

1.552

513

197

60

99

(*)Total de Domicílios : Base Amostra do Censo 2010. Elaboração: SMDU/Dipro .Fonte: IBGE - Censo 2010.
Disponível em: http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/9_domicilios_segundo_moradores_por_dormito_2010_463.html . Acessado em 12/05/16.
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Os dados da pesquisa “domicílios particulares permanentes segundo número de
dormitórios”100, conforme tabela 7, realizada pela prefeitura de São Paulo com dados de
2010 do IBGE nos dão um panorama sobre possíveis alterações no bairro estudado, a
partir do ano 2000. A maioria dos domicílios apresenta 2 (dois) dormitórios (48,5%), e
32% possuem 1 (um) dormitório.
Mooca e Tatuapé possuem de 2 a 3 vezes mais domicílios com 3, 4 ou mais dormitórios
quando comparados ao Belém, ou seja, um forte indicativo de melhores moradias com
habitantes de nível socioeconômico mais alto.

TABELA 7 - Domicílios Particulares Permanentes segundo Número de Dormitórios101
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais – 2010
Total de
Unidades Territoriais
1
2
3
4e+
domicílios (*)
MSP

3.573.509

1.351.488 1.572.407 554.649

94.965

Mooca

117.801

38.408

53.761

22.789

2.842

Água Rasa

28.651

9.262

13.172

5.564

653

Belém

14.355

4.638

6.958

2.383

375

Brás

10.051

4.116

5.312

526

98

Moóca

26.460

7.694

11.998

5.892

876

Pari

5.536

2.319

2.319

795

102

Tatuapé

32.748

10.378

14.001

7.630

739

100

http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/9_domicilios_particulares_permanentes_segu_2010_458.html

101

(*)Total de Domicílios : Base Amostra do Censo 2010. Elaboração: SMDU/Dipro. Fonte: IBGE - Censo 2010
Disponível em:
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/9_domicilios_particulares_permanentes_segu_2010_458.html .
Acessado em 12/05/16.
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Os dados da pesquisa “domicílios por faixas de rendimento, em salários mínimos”102,
conforme tabela 8, realizada pela prefeitura de São Paulo com dados de 2010 do IBGE
nos dão um panorama sobre situação econômica no bairro estudado, a partir do ano
2000.
Tatuapé, Mooca, e até a Água Rasa, possuem o dobro ou quase o dobro de residentes
com renda mensal nominal entre 5 e 10 salários mínimos. O Distrito de Água Rasa é
comumente chamado de “Anália Franco”, e já recebe empreendimentos imobiliários de
padrões médio e médio-alto, há algum tempo.
O bairro do Belém manifesta alguma concentração nas faixas de 2 a 5 salários mínimos
e 5 a 10 (8340 domicílios), ou seja, mais da metade (58%) dos domicílios do bairro.
Contudo, há 564 domicílios sem rendimento e aproximadamente 580 com renda de até
1 sal.mim.

102

http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/13_domicilios_por_faixa_de_rendimento_em_sa_2010_233.html
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TABELA 8 - Domicílios por Faixa de Rendimento, em salários mínimos103
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais - 2010
Domicílios particulares permanentes
Distritos

Total(1)

Classes de rendimento nominal mensal domiciliar (salário mínimo) (2)
Até 1/2

São Paulo
Mooca

3.574.286

Mais de 1/2 a 1 Mais de 1 a 2 Mais de 2 a 5

20.129

225.166

588.778

1.212.485

Mais de 5 a Mais de 10 a
10

20

714.900

380.801

Sem

Mais de 20

rendimento(3)

224.798

202.016

117.818

290

4.146

10.485

31.159

31.434

23.032

11.397

5.840

Água Rasa

28.652

54

1.191

2.920

8.258

7.469

4.747

1.910

2.100

Belém

14.323

25

559

1.318

4.305

4.035

2.604

910

564

Brás

10.110

35

459

1.558

3.707

2.732

985

202

426

Moóca

26.456

41

695

1.829

6.315

7.332

5.856

3.279

1.104

5.543

61

376

828

1.983

1.276

515

199

304

32.734

74

866

2.032

6.591

8.590

8.325

4.897

1.342

Pari
Tatuapé

103

(1) Inclusive os domicílios sem declaração de rendimento nominal mensal domiciliar. (2) Salário mínimo utilizado: R$ 510,00. (3) Inclusive os domicílios com rendimento
mensal domiciliar somente em benefícios. Elaboração: SMDU/Dipro. Nota: Os dados de rendimento são preliminares. Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.
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Os dados da pesquisa “população de 10 anos ou mais de idade, por nível de
instrução”104, conforme tabela 9, realizada pela prefeitura de São Paulo com dados de
2010 do IBGE, nos revelam que o bairro do Belém possui os seguintes percentuais de
população com nível superior frente aos bairros Tatuapé, Mooca e Água Rasa, nesta
ordem: 31%, 43% e 54%, e dentro do próprio bairro essa taxa é de 23%. Ou seja, o
distrito escolhido para nosso estudo ainda não possui o perfil de classe média
consolidada quando comparado aos demais apresentados, ficando apenas a frente de
Brás e Pari.
Chama a atenção, por outro lado, que 11.034 pessoas estão na faixa de sem instrução e
fundamental incompleto. Isto equivale a 27% em um universo de 40.193 pessoas no
distrito Belém. Isto denota uma significativa presença de estratos não escolarizados.

104

http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/8_populacao_de_10_anos_ou_mais_de_idade_po_2010_10521.html
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TABELA 9
População de 10 Anos ou Mais de Idade, por Nível de Instrução105
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais - 2010

Unidades Territoriais

Total

Fundamental
Sem instrução e
completo e
fundamental
médio
incompleto
incompleto

Município de São Paulo

9.783.868

3.683.120

1.798.580

2.610.334

1.572.070

Mooca

309.462

86.460

48.625

88.479

83.300

2.598

Água Rasa

76.813

24.404

12.810

21.263

17.214

1.121

Belém

40.193

11.034

7.001

12.561

9.369

228

Brás

25.673

9.181

5.146

7.931

3.218

197

Mooca

68.668

17.122

9.673

19.537

21.690

647

Pari

15.060

5.957

3.081

4.239

1.688

96

Tatuapé

83.054

18.762

10.915

22.947

30.121

310

105

Médio completo e
superior incompleto

Superior completo

Não
determinado

119.765

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010. Elaboração: SMDU/Dipro.
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Mapa 1
Mapa de Regiões, Subprefeituras e Distritos – Município de São Paulo.
O mapa abaixo mostra todo o município de São Paulo. Nossa área está situada ao lado
da Sé (amarelo), precisamente do lado esquerdo, em cor lilás, a Mooca. A referida AR
(administração regional) é composta por 6 bairros ou distritos: (1) Água Rasa; (2)
Belém;
(3)
Brás;
(4)
Mooca;
(5)
Pari;
e
(6)
Tatuapé.106

106

Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/mapa/index.php?p=14894
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Mapa 2

Mapa de Regiões, Subprefeituras e Distritos – Município de São Paulo.107

O mapa, na página seguinte, também mostra todo o município de São Paulo. Porém agora, cada AR tem seus distritos ou bairros em destaque.
Nossa área é a “25 Mooca”, em verde, precisamente do lado direito da área 9 Sé, em tom roseado.

107

Fonte: http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/mapas/3_regioes_subprefeituras_e_distritos_2014_10338.pdf
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Capítulo 3 – O empreendimento Viver Belém e as transformações espaciais: a
proposta e sua prática
“Planejamento Modernista: ... botar
ordem na cidade é fazê-la funcionar
como uma máquina.”
(CARTA DOS ANDES, 1960)

3.1 Introdução metodológica:
O empreendimento imobiliário proposto como objeto de estudo foi realizado
pela Inpar/Itaplan108 no início dos anos 2000 na Avenida Celso Garcia, 1907, próximo à
antiga “Febém do Tatuapé”. É conhecido como “Projeto Viver Belém” e possui 28
torres com 16 andares cada, e 4 apartamentos por andar, perfazendo um total de 1792
apartamentos. Considerando famílias paulistanas médias (DIEESE)109 de 4 membros
cada, existem aproximadamente 7000 pessoas neste condomínio. Buscou-se identificar
no empreendimento as características de degradação, de um lado, e de gentrificação, do
outro.
Inicialmente foi definida a realização de uma pesquisa amostral com moradores
mais antigos e médios, como também a formação de grupos focais com os mesmos,
visando apreender suas percepções quanto às alterações físicas e humanas do referido
condomínio e da vizinhança. Com o transcorrer do trabalho, foram reconfiguradas a
amostra e a não realização do grupo focal, como oportunamente será demonstrado.
As entrevistas foram individuais e semiestruturadas e preferencialmente com os
chefes de família das amostras definidas, considerando também a “chefia” por meio da
autoridade simbólica/moral. As entrevistas foram nosso instrumento de trabalho de
campo, de forma a se obter informações e dados quantitativos e qualitativos, amostral e
do universo, e foram escritas, (convite-entrevista + roteiro da entrevista: apêndice 1).
Visaram identificar processos de diferenciação, sucessão, segmentação, segregação
urbana, „periferização‟ ou „gentrificação‟, numa abordagem local, micro-sociológica,
além de dados de censos e de órgãos da Prefeitura para caracterizar o bairro do
Belém/Belenzinho.
108
109

Construtora InPar – InPar Incorporações e Participações Ltda & Vendas ITAPLAN.
“O tamanho médio da família paulistana é de 3,8 pessoas por família...”
Fonte: http://www.dieese.org.br/metodologia/pof2.xml
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Dado

o

grande

universo

ou

população,

construiu-se

uma

amostra

intencional/estratificada, considerando o tempo de moradia e grupo étnico e/ou
aparência física, da seguinte forma:


Moradores/as mais antigos, com 7 anos ou mais, de 2002 a 2006, brancos &
não-brancos nas torres 1, 3 e 5. (Supõe-se que, pelo nível de renda mais alto, há
maior probabilidade de se encontrar “branquíssimos” e/ou brancos). As torres
impares abrigam famílias maiores por possuírem 3 quartos. As torres pares
possuem apenas 2 quartos.



Moradores de tempo intermediários, entre 06 e 04 anos, de 2007 a 2011: brancos
& não-brancos nas torres 9, 11 e 13.

Dessa forma, obtiveram-se os seguintes segmentos e correspondentes sub-amostras
estratificadas: 2 segmentos de 192 unidades habitacionais.
Considerando as similaridades dos moradores de cada torre, considerou-se apenas
metade das unidades habitacionais de cada torre. Sendo assim, tivemos: Segmento 1 =
96 & Segmento 2 = 96110.
A caracterização da degradação do condomínio foi analisada pela realização de
entrevistas, abandonando-se os grupos focais, com alguns moradores, e visavam
identificar, por meio de indicadores de degradação, tais quais, espaços de circulação mal
conservados, limpeza das áreas comuns, conservação dos elevadores, fachada externa
dos prédios.
Os grupos focais no condomínio pretendiam reforçar as entrevistas individuais, e
também focar chefes de família, nos mesmos moldes já mencionados. Para esta técnica,
propôs-se a realização de 2 grupos, com moradores das torres pares, agrupando-os da
seguinte forma: torres 2, 4 e 6 & torres 8, 10 e 12, mais um grupo focal com
comerciantes do quadrilátero mencionado mais adiante. Cada grupo teria no máximo 10

110

Margem de erro: 5%110, Nível de confiança: 95%110, Heterogeneidade: 50%110
Amostra110: 77 entrevistas para cada segmento, perfazendo 154 entrevistas.
A fórmula usada para o cálculo amostral é a seguinte110:
N=N.Z².p.(1-p) / Z².p.(1-p)+e².(N-1)
n=amostra calculada
N=população ou universo
Z=variável normal padronizada associada ao nível de confiança
p=verdadeira probabilidade do evento
e=erro amostral
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participantes, preferencialmente chefes de família111 com filhos/as, mulheres ou
homens.112
Quanto ao perímetro (área de estudo), ficou delimitado o seguinte quadrilátero:
Figura 2: Perímetro da área de estudo

Mapa do perímetro definido para a pesquisa de campo. Crédito: Maria Maria A.A. Ferreira, Geógrafa.

Av. Celso Garcia 1907; Rua Passos com continuidade na Rua Eloi Cerqueira; Rua
Herval; e Rua Dr.Clementino, fechando o quadrilátero na Av.Celso Garcia113.
Tentou-se, ainda, entrevistar um estabelecimento comercial/responsável por face de
quadra, totalizando 7 pontos ou 7 entrevistas semiestruturadas, nos mesmos moldes das
entrevistas individuais dentro do Projeto Viver, como também as mesmas técnicas e
procedimentos para o Grupo Focal, porém conseguiu-se apenas um entrevistado. Notouse certa apreensão, por parte dos convidados, em atender os convites. Decidiu-se, então
abandonar tanto as entrevistas individuais, quanto os grupos focais com comerciantes da
área demonstrada no mapa, como também os grupos focais com os outros moradores.

111

Pautado por autoridade simbólica/moral, além do caráter de provedor/a.
Descrição detalhada da metodologia planejada encontra-se no apêndice 3.
113
Fontes: https://www.google.com.br/maps/place/Av.+Celso+Garcia,+1907+-+Br%C3%A1s,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP/@23.5405725,-46.5919298,18z/data=!4m2!3m1!1s0x94ce592b2509cd49:0x5683fb227c2fe5f1
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zHwUBSOo_3hA.kN0IpG-PeeRU&authuser=0&hl=pt-BR
112
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3.2 – As entrevistas
“... a proteção do patrimônio
ambiental
urbano,
tem
que
obrigatoriamente ser precedida da
elaboração de um inventário, como
meio de reconhecimento de sua
potencialidade e como ponto de
partida de qualquer intervenção.”
(IGEPAC-SP2, 1986: 5)
Ciente de que as abordagens e/ou modalidades quantitativa e qualitativa não são
opostas, decidiu-se pela adoção de ambas para realizar a análise dos dados coletados,
acompanhados de uma categorização de elementos e o uso de palavras-chave para medir
a quantidade de vezes que determinada opinião ou classe de opinião aparece, como
também um lado subjetivo do tema.
Laville & Dionne dizem, sobre a escolha acima, o seguinte: “... As perspectivas
quantitativas e qualitativas não se opõem então e podem até parecer complementares,
cada uma ajudando à sua maneira o pesquisador a cumprir sua tarefa, que é a de extrair
as significações essenciais da mensagem.” ( LAVILLE, 1997: 225)
Das 28 torres do referido condomínio, 21 delas receberam o convite impresso
para a entrevista, depositados ou nas suas caixas de correspondência ou colocados sob
suas portas. Isto representa um universo de 1344 apartamentos/unidades habitacionais.
Cada torre possui 4 apartamentos por andar, sendo 16 andares por torre. Isto
multiplicado por 21 torres equivale aos 1344 apartamentos.
FOTO 10

Foto do Condomínio Viver Belém: parte externa frontal, Av. Celso Garcia.
Crédito: Foto do autor da dissertação.
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FOTO 11

Foto do Condomínio Viver Belém: parte externa frontal, Av. Celso Garcia.
Crédito: Foto do autor da dissertação.

FOTO 12

Foto do Condomínio Viver Belém: parte interna.
Crédito: Foto do autor da dissertação.
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FOTO 13

Foto do Bairro Belém: lado impar da Av. Celso Garcia.
Crédito: Foto do autor da dissertação.

FOTO 14

Foto do Bairro Belém: lado par da Av. Celso Garcia.
Crédito: Foto do autor da dissertação.
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Diferentemente do que havia sido planejado e detalhado no item 3.1
Introdução metodológica, fez-se necessário recalcular o universo e, por sua vez, a
amostra. Desta forma, o universo final foi re-definido em 96 para os segmentos 1 e 2, e
amostra re-calculada para 77, também cobrindo ambos segmentos. Ainda assim, o
retorno dos moradores foi bem abaixo do necessário, provavelmente em função do
cenário político interno, qual seja: campanha de (re)eleição de síndico.
Em nossa análise (responsável pela pesquisa e um observador-participante),
houve associação da pesquisa de campo (entrevistas) com uma ou outra chapa eleitoral,
o que afastou apoiadores de outras chapas. Ou ainda, assim que os convites foram
entregues, associou-se o mesmo à minha pessoa, o que pode ter gerado algum receio por
parte dos moradores, associado ao vazamento do teor, conteúdo das entrevistas.
Buscava-se, entre várias frentes, identificar as causas do desconforto dos moradores
antigos com o ingresso maciço de novos moradores, estes último de aparência física
distinta.
Acredita-se que os moradores antigos não quiseram correr o risco de “produzir
provas contra si”. Com isso, perdeu-se a grande oportunidade de re-confirmar relatos
feitos anteriormente a este entrevistador, pesquisador, de maneira informal. Acredita-se
que, nos termos de SENNETT (2004: 196-197), havia entre os moradores das primeiras
torres, seja de 2 ou 3 dormitórios, uma família institucional, lealdade, voz,
comprometimento, envolvimento, criados em função do pré-período vivido no referido
condomínio, algo como uma burocracia piramidal, “coincidindo” com uma certa
homogeneidade étnica, cultural, socioeconômica.
O retorno efetivo resultou em 20 entrevistas, entre torres de 2 e 3 dormitórios,
conforme quadro a seguir.
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RETORNO DOS CONVITES PARA ENTREVISTAS
QUADRO A
Apto de 2

Percepção de

Percepção de não-

dormitórios

piora, degradação

piora, não-

Total

degradação ou
melhora
11

(2)

(9)

11

Apto de 3

Percepção de

Percepção de não-

dormitórios

piora

piora, não-

Total

degradação ou
melhora
09

(4)

(5)

09

Total

6

14

20

Mais da metade dos moradores dos apartamentos pequenos (possivelmente um estrato
inferior de renda do condomínio) sentem que não houve degradação. Já para os
moradores dos apartamentos maiores, metade percebe piora, considerando que há nesse
subconjunto, maior exigência nos padrões do condomínio.
Elenco de motivos/causas da degradação percebidos pelos entrevistados
Para aqueles que enxergaram a degradação ambiental, são os seguintes motivos
declarados, mais citados: “Ingresso de moradores fora dos „padrões‟”; “Vizinhos
„descuidados‟”; “Poluição sonora: crianças”; “Poluição sonora: adolescentes”;
“Poluição sonora: discussões domésticas”; “Furtos e/ou Roubos”; “Funcionários
„despreparados‟”.
Os seguintes fragmentos das entrevistas são citados sem a identificação dos
moradores/as, devido ao sigilo solicitados pelos entrevistados/as.
Frases negativas (2 dormitórios):
“... somar esforços para reverter um processo de desvalorização monetária do projeto
viver e da vizinhança...”
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“... em comparação com a Mooca e Tatuapé, o Belém está desequipado. Ex.: o
Carrefour do bairro não oferece os mesmos produtos que o Carrefour de outros
bairros...”
“... preciso mudar para um bairro melhor: a Mooca.”
“... buscava por um bairro mais tranquilo quando vim para o Belém, porém os casos de
furto, roubo, violência relatados trazem sensação de insegurança. Penso em mudar para
um local mais tranquilo...”
“... não gosto dos maus modos dos novos vizinhos (aparência de classe C e D –
mestiços?)
“Gostaria que olhassem mais para o bairro do Belém, Celso Garcia. Tá tudo muito
abandonado. Este bairro está muito feio, desvalorizado. A urbanização dele é péssima.”
“... os moradores antigos melhoraram (de vida), e venderam pros asiáticos (chineses), e
compraram imóveis melhores...”
“... (houve) piora nas interações humanas na vizinhança, e interna também, porém em
menor grau.”
“... apesar de gostar do condomínio, penso em me mudar por causa da alta densidade de
moradores. Gostaria de ter condições para ficar na vizinhança numa moradia mais
ampla, nova e melhor.”

Frases positivas (2 dormitórios):
“... bairro muito bem localizado: próximo ao centro, ao Tatuapé, fácil acesso a
rodovias...”
“... mudei pra cá por causa do aumento de sensação de insegurança do local anterior.
Eu estava procurando um local melhor, pois houve grande degradação física por lá.
Gosto muito do bairro (Belém) e do condomínio (Viver Belém) e desejo ficar (aqui) até
a morte.”
“... tenho percepções de um processo de revitalização pois os novos empreendimentos
imobiliários estão valorizando os imóveis...”
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“... a retirada da Febem e a instalação do Parque do Belém melhorou o pedaço (Bairro),
porém se tivesse condições financeiras me mudaria para a Zona Sul, onde há mais
baladas, mais comércio, mais atrativos. O bairro do Tatuapé se compara à Zona Sul.”
“A retirada da Febem trouxe segurança.”
“Estou contente, apesar dos pesares, e recomendo para meus amigos.”
“Achei (a pesquisa/entrevista) muito interessante e produtiva. Espero que no futuro as
pessoas venham a se correlacionar de modo a serem mais humanas...”
“Mudei pro Belém para ficar numa vizinhança amiga, com raízes de família. (Eu)
morava na Pari e Mooca (anteriormente). Há uma boa interação entre os grupos
raciais/étnicos na região (embora) até 3 anos atrás (eu) não percebia grupos asiáticos e
africanos...”

Frases negativas (3 dormitórios):
“... mudaria do bairro porque precisa de mais espaço, pois a família cresceu, e porque
(houve) aumento de violência na vizinhança...”
“... penso em mudar (do Belém/Projeto Viver) por causa da grande diferença
socioeconômica do bairro (em comparação com outros bairros melhores – Tatuapé,
Mooca). É preciso mais rigor do poder público referente às moradias irregulares
(cortiços da Av. Celso Garcia e prédios antigos invadidos por movimentos de
moradia)...”
“... o projeto Viver Belém (e vizinhança) piorou porque não estamos preparados para
receber a diversidade humana e cultural [referindo-se aos chineses, em especial]...”
“... há muita poluição visual (na vizinhança): excesso de cabos pendurados nas ruas... e
a sensação de violência, insegurança me fariam sair do Projeto Viver e/ou do Belém”
“... penso em me mudar (Viver Belém/Bairro Belém) por causa do difícil
acesso/trânsito, transporte público sobrecarregado (metrô e ônibus), e também por causa
das invasões de prédios por movimentos de moradia, falta de iluminação pública,
aumento de moradores de rua, e sensação de insegurança...”
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“... alguns hábitos e costumes dos novos vizinhos me incomodam...”
“... embora a região tenha melhorado, o desenvolvimento da região impactou,
negativamente, o comércio local, pois a Av Celso Garcia virou via de passagem ...
Percebo hoje um grande número de nordestinos...”
Frases positivas (3 dormitórios):
“Gosto do condomínio, e só desejo uma maior metragem, com mais segurança interna, e
vagas na garagem cobertas ou subterrâneas...”
“Gostei da pesquisa (entrevista), e espero que seja válida para melhorar o bairro e o
condomínio.”
“Gosto da topografia, localização (do Bairro, Projeto Viver). É um ponto estratégico
entre o centro e os bairros...”
“Importante ... conhecer mais nosso bairro e nossos vizinhos e quem sabe conseguir
maior integração e socialização. Temos tudo para ser um grande bairro, mais
valorizado. O que falta é administração e comprometimento. Uma revitalização da área
seria muito importante para essa melhora.”
“... gosto da tranquilidade, lazer e segurança (condomínio e bairro), e sobre o
condomínio, poderia haver mais ações de entretenimento com os moradores, tais como:
confraternizações, passeios ciclísticos, campeonato interno e externo, para uma melhor
convivência entre os moradores.”
Herança étnico-cultural dos entrevistados, segundo auto declaração:
Entre os entrevistados, são os seguintes grupos étnicos declarados: Descendência
italiana, Descendência portuguesa, Descendência espanhola, Descendência húngara,
Descendência árabe, Descendência indígena, Descendência mineira, Descendência
nordestina, Descendência Gaúcha ou Sulista. Apenas 3 pessoas declararam pequena
descendência afro-mestiça, e apenas duas outras declararam-se afro.
Tais declarações corroboram a questão pensada sobre identificação étnica, como
também o desejo de compartilhar espaço com o “diferente”.
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Nível socioeconômico114* e educacional dos entrevistados:
Entre os entrevistados, são os seguintes estratos socioeconômicos e educacionais
declarados: “Estrato B, com nível superior ou mais”; “Estrato B, com estudo médio”;
“Estrato C, com nível superior ou mais”; “Estrato C, com estudo médio”.
A maioria, entre os dois grupos, apontou Estrato C, com nível superior ou mais.
Durante as entrevistas utilizou-se o conceito “classe” como forma de melhor obter
respostas fidedignas. Estamos cientes das diferentes abordagens conceituais à classe e
estrato utilizadas por K. Marx e Max Weber, [porém não há espaço para dar aulas para
os entrevistados] pois se corre o risco de afastá-los do entrevistador. Assim,
“... nem todos sabem a que classe pertencem, em qual estrato estão, e
por isso a classe não é uma comunidade, embora possa ser uma base
que a potencialize, não necessariamente, entretanto. As oportunidades
de renda, a propriedade e a posse de bens oferecem condições de
participação no mercado. É claro que aos proprietários são
concedidos certos privilégios, pois não precisam trocar seus bens por
bens de capital, mas não é exclusivo que a classe dos proprietários
usufrua das mesmas oportunidades de mercado, haja vista, por
exemplo, que um alto assalariado pode ter um padrão de consumo
superior ao de um pequeno proprietário, do tipo microempresa de
fundo de quintal; é preciso também discriminar qual o tipo de
propriedade, pois há aqueles possuidores de minas, empresas, capital,
terras, edifícios, etc., ...” (VÉRAS, 2014: 261-262).

Para Max Weber, classes são determinadas pela situação de mercado, ou seja, a
distribuição desigual de poder na ordem econômica resulta em pessoas ou grupos que se
distinguem pela probabilidade de usufruir de bens e serviços no mercado (VÉRAS,
2014: 261). Utilizamos aqui a noção de estrato socioeconômico, portanto.

114

Auto percepção dos entrevistados, independente da variável renda, também perguntando nas entrevistas.
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“... o rompimento de uma prática
recorrente no Brasil, que tem
associado a reabilitação de centros
urbanos à gentrificação, segregação
e glamorização.”
(BONDUKI, 2012: 316)

Ao final da leitura, discussões e interpretações dos formulários das entrevistas,
mas também enquanto observador-participante, que começou a analisar, medir opiniões,
comportamentos dos mais variados grupos habitantes do referido condomínio, antes
mesmo da investigação formal, posso afirmar que, pelo menos até o presente, a
degradação/deterioração física “profetizada” não se concretizou. Houve, sim, alterações
internas em função do aumento maciço de novos moradores, que trouxeram seus hábitos
e costumes. A existência de novos hábitos, por si, não pode ser apontado como gatilho
de processos de degradação. Como afirmado por HEMPEL (1942), “... só se pode dizer
que um conjunto de eventos causou o evento a ser explicado no caso de ser possível
apontar leis gerais que associem „causas‟ e „efeito‟ do modo acima caracterizado ... [...]
... Qualquer explicação de caráter científico é acessível a comprovações objetivas ...”,
portanto, mesmo com o ingresso de grande contingente de aparência não europeia, mas
também comprovada por meio de entrevistas, não ocorreu a esperada degradação física.
Por meio das entrevistas, constatou-se, entre vários relevantes componentes, que
muitos dos novos moradores estão em fase de ascensão socioeconômica e educacional,
tendo se mudado de bairros, vizinhanças já com degradação física cristalizada. Quase
50% desses moradores são a 1ª ou 2ª geração de nascidos no Estado ou Cidade de São
Paulo. Seus pais e/ou avós são migrantes mineiros ou nordestinos, e com tal informação
é evidente que sua aparência destoe da aparência dos primeiros e mais antigos
moradores, quais sejam, descendentes de imigrantes europeus, ou ainda pouquíssimas
famílias nipo-brasileiras.
Pode-se afirmar, portanto, que a retirada voluntária dos moradores antigos deuse muito mais pela ameaça ao seu status social, em função do ingresso de pessoas ou
grupos de “baixo status”, na concepção dos moradores antigos (GOTHAM, 2002), e/ou
ainda pelo simples desejo de não dividir seu espaço de moradia com “outsiders”,

101

confirmando a tese da supremacia racial, nos termos de HARRIS (2003), ou seja: “...
racial segregation as essential to the maintenance of racial supremacy115 ...”.
Contudo, foi constatado por meio das entrevistas e em conversas “informais”,
observação pessoal, que os diferentes hábitos, ou melhor, os hábitos regulares dos novos
moradores, seu “modus-vivendi”, produziram não só “conflitos” aparentes e ocultos,
como, também, mais esforços para o gerenciamento dos funcionários diretos ou
terceirizados, e a relação destes para com vários moradores e os visitantes dos
moradores.
Durante a maior parte, até o momento, da recente existência do condomínio, a
gestão foi feita direta e indiretamente pela construtora, por meio de um síndico
“biônico” (escolhido pela construtora e não eleito pelos moradores). O referido síndico,
(além de possuir formação acadêmica e profissional como seus sucessores),
visivelmente descendente de imigrantes europeus, “conseguia(?)” gerenciar todas as
relações/interações, que mesmo com algum atrito, mostravam-se exitosas no final. Após
sua retirada/partida, todos os síndicos, 3 homens e 1 mulher, passaram a ter muito mais
problemas, antes não existentes ou não vistos. Até os salões de festas foram fechados,
por longo tempo, em função dos “(des)comportamentos” ou mau comportamento dos
usuários. Neste sentido, pergunta-se: os maus comportamentos foram perpetrados por
moradores que não habitavam o referido condomínio na gestão do síndico europeu, ou
tais moradores já habitavam o referido condomínio, e só passaram a se (des)comportar
após a saída do 1º síndico? Quais inferências podemos fazer a respeito? A autoridade
simbólica/moral, representada na pessoa do primeiro e único síndico europeu pode ter
ajudado na sua gestão? Os “(des)comportamentos” só se manifestaram porque os
outros/a síndicos não possuíam, possuem a referida autoridade simbólica/moral?
SENNETT (2004) afirma que “assim como não se pode desfazer a formação de
um adulto, não se pode desfazer as consequência da educação ou do acúmulo de
riqueza”, ou seja, após os últimos 5 séculos de história mundial, mais precisamente nas
Américas, os resultados da colonização europeia e a escravização dos indígenas,
africanos e seus descendentes, estamos, quase todos/as nós, condicionados a ver, aceitar
a autoridade simbólica e moral de algumas pessoas, e a questionar sem filtro, a
autoridade de outras pessoas. Algo similar a chamada renda psíquica, onde os benefícios
115

“... segregação racial como essencial para a manutenção de supremacia racial ...”. Tradução livre do autor.
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pessoais ou subjetivos, as recompensas ou satisfações resultantes de um emprego ou
obtidos separadamente dos seus objetivos financeiros. Como apontado por SENNETT
(2004) e SCHUCMAN (2014), blue-collar workers (operários) norte americanos
brancos que se recusavam a somar esforços com operários de origem afro ou latinos,
como forma de manter uma certa superioridade, renda psíquica. Ou ainda pelo fato de
que há pouca probabilidade “que uma pessoa ou grupo carente de autoconfiança
expresse admiração (respeito?) pela realização dos outros” (SENNETT, 2004: 146)? Ou
seja, alguns moradores e funcionários por estarem, possivelmente, na condição
emocional acima apontada, não reconheciam a autoridade dos novos síndicos/a, e a
partir dai passa-se a perceber mais descontentamentos e até certa deterioração do
espaço, em termos físicos e simbólico?
Nesse sentido, vamos relembrar palavras e frases colhidas nas entrevistas:
Elenco de motivos/causas da degradação percebidos pelos entrevistados
“Furtos e/ou Roubos”; “Funcionários „despreparados‟”: desconfia-se da participação
de funcionários terceirizados que teriam facilitado o ingresso de “gente estranha” para
cometerem furtos e roubos, especialmente contra moradores de origem asiática.
“... não gosto dos maus modos dos novos vizinhos (aparência de classe C e D –
mestiços?)
“... somar esforços para reverter um processo de desvalorização monetária do projeto
viver e da vizinhança...”

Tanto na condição de observador-participante (24 por 7), quanto na condição de
entrevistador, pude observar tipos de “ação social”, racional (com direção a fins, e com
direção a valores); afetiva ou tradicional, nos termos de Weber (VÉRAS, 2014: 247),
onde quem foi bicado anteriormente, busca formas de passar adiante o estigma de
“diferente”, ou seja, a “sociologia dos que podem menos, subjugam aqueles que podem
menos ainda, num gradiente descendente de poder. Tive a oportunidade de testemunhar
relator de moradores antigos sobre moradores posteriores, os quais destoavam em
comportamento, mas também destoavam em aparência física, étnica. Esses últimos,
buscaram transferir os fardos, estigmas, ora para moradores de origem asiática, ora para
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vizinhos externos de origem andina, africana, haitiana, e até afro-brasileira, todos
moradores de favelas, cortiços ou prédios antigos, deteriorados e abandonados.
Fico com a sensação de que a não tomada de consciência plena, por parte dos
envolvidos passiva ou ativamente, sobre as situações-problema expostas nesta
dissertação não levam a dias melhores, sendo necessária formas de letramento visando
um direito à cidade para todas/os.
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Considerações finais
“ENQUANTO O RESPEITO À ALTERIDADE NÃO VEM:
(RE)DEFININDO SITUAÇÕES E AS PROFECIAS QUE SE AUTO EALIZAM”
“... Estabelecer uma tarefa
impossível significa não amar o
futuro, mas desvalorizar o presente
…” (BAUMAN, 1999:19)

“... A aplicação do teorema de Thomas sugere também como se pode
romper o círculo vicioso e, muitas vezes trágico, das profecias que se
cumprem por si mesmas. A definição inicial que pôs o círculo em
marcha deve ser abandonada. Somente quando se põe em dúvida a
suposição original e se formula nova definição da situação, é que o
fluxo consequente dos acontecimentos desmente a suposição. Só então
a crença deixa de engendrar a realidade ...” (MERTON, 1968: 519).

Contudo, para o rompimento do referido círculo vicioso mencionado por
Merton, é vital e necessário a existência de grande quantidade de coesão grupal, o que
exige a constituição de grupos considerando que:
“... Ninguém pode, pela força, ajudar à libertação de um homem que
não queira ser livre, que deseja exatamente o contrário. A libertação
é possível, mas só pode resultar de trabalhos prolongados, de grandes
esforços e, acima de tudo, de esforços conscientes na direção de uma
meta definida.” (OUSPENSKY, P.D., 1926: 46).

Cientes de que não é a falta de ordem, mas sim a existência de contradições que
dificulta a vida em urbes modernas, capitalistas (LEFEVBRE, 2010), e de que também
enquanto não se consegue “mexer” na sociedade de forma plena, não se “mexe” na
cidade (CHOAY, 1965), tenta-se aqui propor

reflexão sobre a idealização,

planejamento, implementação e acompanhamento de medidas factíveis que possam
contribuir na melhora de vida de grupos estigmatizados, perseguidos. Nesse sentido, a
primeira observação vai no sentido intangível, psicossocial enquanto gatilho de um
processo (re)definidor de situações, (re)contextualizador, sejam elas locais, regionais
ou globais.
“O método de reframing é outra maneira de perguntar „a que isto se
assemelha‟. Aqui, no entanto, a ênfase está em separar-se um dado
texto do contexto em que é apresentado. Ler um enunciado ou
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compreender uma situação de outra perspectiva é uma forma de
identificar a que realmente algo se assemelha, sem desvios ou
deturpações.” (BONDER, 1995: 61).

Em “O segredo judaico de resolução de problemas”, o rabino Nilton Bonder fala
do conceito “reframing – recontextualizar” como uma importante ferramenta no lidar
com problemas cotidianos que podem afetar qualquer pessoa, desde o quebrar de um
copo ou prato, até situações de roubo. BONDER diz que a recontextualização ajuda na
exposição de elementos ocultos do óbvio. “O aparente induz ao erro; é necessário
revelar outras formas de lidar com o aparente onde se façam conhecidos os elementos
ocultos do aparente” (BONDER, 1995: 63). O autor desta dissertação associa o conceito
de reframing, re-contextualização, cunhado por BONDER (1995), ao conceito de
(re)definição de situação, cunhado e trabalhado por THOMAS e MERTON,
respectivamente. Podem ser estes formas de emancipação fragmentada.
Num palco de competições, difícil esperar que grupos e/ou pessoas em situações
privilegiadas queiram abrir mão de posições ou situações de vantagem, contudo, a
recíproca pode e deve ser verdadeira, ou seja, grupos ou pessoas que tenham sido
explorados, vilipendiados por quase 5 séculos têm o dever que romper com ciclos
viciosos com o intuito de obtenção de seu próprio bem-estar.
De que forma poder-se-ia, então, romper com esses ciclos históricos de vícios
privados e públicos de uma sociedade acostumada com privilégios? Redefinir situações,
recontextualizar o aparente? É possível? As circunstancias sociais, políticas de outrora
impediram meus antecessores de fazê-lo, pois tenho certeza de não estar propondo a reinvenção da roda. Será que mesmo com algumas políticas sociais desenvolvidas nos
últimos 13 anos os vários segmentos populacionais, sociais brasileiros já adquiriram
consciência suficiente para dar mais alguns passos rumo ao rompimento da “servidão
voluntária”?
“O ato de recontextualizar é uma forma subversiva de tratar a
realidade. É em geral uma sublevação à unanimidade ou ao consenso.
Dizia Walter Lippman: „Quando todos pensam igual, ninguém está
pensando‟. O reframing é, acima de tudo, um sinal de que há
atividade no pomar. Reconhece, assim, que as „verdades‟ podem ser
impostoras e que os processos de pensamento são fraudulentos e
facilmente corruptíveis, existindo uma dimensão emocional e afetiva e
não meramente intelectual no ato de pensar.” (BONDER, 1995:
65,66).
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Assim como MERTON (1968) diz que para abandonar uma definição inicial
(ideologias de dominação, processos de estigmatização, etc...) é preciso “... romper o
círculo vicioso [...] das profecias que se cumprem por si mesmas ...”, SANTOS (2001)
associa círculo vicioso à dor, dor da perseguição sistemática, racismo, e que a cura
poderia se dar por meio do sangramentos das várias impurezas acumuladas nas feridas
seculares (idem, p.61) com a intenção exclusiva de sanar as inúmeras dores acumuladas
ao longo de 4 séculos de escravização, seguidos por mais 1 (um) século de perseguição
sistemática. O referido autor ainda diz que:
“Nosso real intento é que a dor seja substituída pelo prazer de se
saber sadio. Isto é: estar pronto para viver e combater o bom combate
que a vida propicia, sem, antecipadamente, „sofrer‟ por algo pelo
qual deveríamos nos orgulhar.” (SANTOS, 2001: 64).

Abandonar a definição inicial, redefinindo-a, fazendo alusão ao teorema de
Thomas, é, em teoria, o caminho a ser tomado para fazer frente aos estigmas
depositados sobre os ombros de grupos humanos descendentes de africanos e de
indígenas, nas 3 américas. O jogo da dominação de grupos supremacistas, mantendo
enormes contingentes na condição de “outsiders” (ELIAS, 2000) é antigo. SANTOS
(2001) segue dizendo:
“O fim da escravidão, da forma como foi arquitetado, agigantou o
caos das cidades. Os problemas já existentes se ampliaram. Se hoje
não há política habitacional popular decente, imaginem há mais de
um século. Resultado: as favelas, cortiços e mocambos se
multiplicaram pelo país. Assim, da senzala o povo negro se dirigiu
para essas submoradias para não mais sair...” (SANTOS, 2001: 81).

O quadro perverso e caótico, acima descrito, é também pintado por COSTA
PINTO (1998):
“... parece não haver dúvida de que de escravo a proletário foi a
maior distância percorrida pela grande massa dos homens e mulheres
de cor no Distrito Federal nos últimos setenta anos de mobilidade
social.” (COSTA PINTO, 1998: 114).

E da mesma forma que SANTOS (2001) denuncia a continuidade de
disparidades, assimetrias socioeconômicas, COSTA PINTO (1998), também, expõe o
quadro atual:
“... Um dos aspectos mais odiosos da discriminação racial é a
segregação residencial, que obriga – pela força do costume, da lei, ou
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de ambos – a população de determinado grupo étnico, inferiorizado
pelo grupo dominante, a limitar o seu direito de morar ao âmbito de
determinados bairros ou ruas, vedando-lhe o acesso a outros lugares
nos quais o grupo privilegiado monopoliza o direito de se instalar.”
(idem: 125).

As frases “o processo de enfavelamento se agiganta desde então” e “hoje,
muitas pessoas lamentam no que o Rio se transformou. Não é justo. O Rio sempre foi
isso. O que se tem agora é o risco que envolve a todos – os brancos também”
(SANTOS, 2001: 82, 83), corroboram a afirmação de ELIAS (2000) de que “a
dominação de um setor da humanidade sobre os outros está fadada a ter um efeito de
bumerangue” (p.34).
A decisão de manter privilégios por parte de grupos “estabelecidos” não é
novidade, e as alternativas de rompimento com os círculos viciosos dependem
exclusivamente de esforços de pessoas e grupos excluídos, seja por meio da sua auto
emancipação, nos termos de Habermas, ...
“A teoria de Habermas está estruturada em torno da ideia de
emancipação humana. A sociedade, em homologia com o crescimento
individual, é vista como uma sequência em direção à maioridade.
Liberdade, autonomia e maioridade são conceitos fundamentais.”
(BAUMGARTEN, 1998: 137).

... ou por outros meios a serem desenhados. É atribuído a Jean Paul Sartre, a seguinte
frase: “não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que
fizeram de mim” (DANTAS, 2013, p.21).
Os problemas, situações apresentados nesta dissertação estão longe de uma
solução, porém acredito ser possível e necessário a continuidade de estudos e análises
profícuas visando dias melhores aos habitantes de urbes modernas. TELLES (2003)
descreve uma conversa com um sociólogo brasileiro, ainda no final dos anos 1980,
sobre racismo, segregação racial, espacial, tendo ouvido que no Brasil:
“... não havia segregação racial, mas apenas segregação por classe
social, e que as diferenças raciais no campo habitacional existiam
apenas na medida em que eram coincidentes com as diferenças de
classes. Apenas a capacidade de pagar pela moradia num mercado
imobiliário altamente estratificado determinaria onde uma pessoa
poderia vier, A não ser por isso, brasileiros de diferentes cores se
distribuem aleatoriamente pelos bairros urbanos.” (TELLES, 2003:
161-162).
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TELLES (2003) discorre sobre o posicionamento do colega brasileiro, discordando do
mesmo, porém corro o risco em afirmar que muitos outros brasileiros gostam de
acreditar na referida afirmação. “Racismo à Brasileira: Uma Nova Perspectiva
Sociológica”, de autoria do sociólogo norte americano, publicado no Brasil em 2003,
ainda traz o seguinte ditado popular brasileiro: “Nós não temos um problema racial. No
Brasil, os negros conhecem seu lugar”. (idem, p.221). Neste sentido, não resta nenhuma
dúvida de que ainda estamos muito longe de dias melhores.
Mais uma contribuição para deixar nosso homework ainda mais complexo. O
autor desta dissertação participou da organização de um evento no ano de 2003 na
AMCHAM – American Chamber of Commerce, promovido pelas seguintes
organizações: INTEGRARE, CBCF e Instituto Ethos. Das várias personalidades e
pesquisadores/as brasileiros e norte-americanos que participaram, chamou-me bastante
atenção a fala do economista e cientista social brasileiro Eduardo Giannetti. Entre
ótimas contribuições, está a afirmação de que:
“... as desigualdades existem, são seculares e crônicas ... e não
devemos confundir aspectos conjunturais com a questão crônica e
secular desta tremenda e quase obscena desigualdade que
acompanhou o Brasil desde a sua formação histórica. Esta
desigualdade tem 2 dimensões. A 1ª é objetiva e passível de ser
observada e medida de fora: renda, moradia, acesso a oportunidades
educacionais, condições de saneamento E (a desigualdade) tem uma
dimensão subjetiva, que é a atitude da sociedade em relação aos
outros, especialmente aqueles que estão fora do acesso aos padrões
mais altos de vida material. É muito difícil no Brasil uma avaliação
da dimensão subjetiva. Até porque, a dimensão objetiva é tão grande,
tão avassaladora, que nós não sabemos de fato até onde, no Brasil, se
trata de preconceito social, e até onde existe o preconceito racial. Eu
confesso aqui a minha dificuldade em fazer uma avaliação disso,
dado o fato de que a desigualdade objetiva é avassaladora ...”
(GIANNETTI / AMCHAM, 2003: mimeo).116

Parece a nós que a não tomada de consciência plena, por parte dos envolvidos
passiva ou ativamente na pesquisa ou na sociedade de forma ampla, sobre as situaçõesproblema da vida cotidiana, pode continuar a manter-nos num ciclo vicioso, garantindo
a nós, apenas o efeito bumerangue apontado por ELIAS (2000) onde a dominação de
uma classe/estrato socioeconômico da sociedade sobre as demais, quase que
116

Material do acervo do autor da dissertação. Trata-se de conjuntos de CDs gravados pela organização
do referido evento. Fez-se uma breve transcrição de trechos exclusivamente para esta dissertação.
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obrigatoriamente, leva a dar um tiro no próprio pé. Ou ainda, a referida dominação
segue a dialética do escravo e do senhor, quando a segregação de um provoca, ao
mesmo tempo, a segregação do outro, nos termos de VILLAÇA (2001).
GLAESER (2011) em outra ótica, a nosso ver, muito otimista, usa muito o termo
“gente talentosa” para se referir a grupos de pessoas capazes de produzir ingredientes
essenciais para a reinvenção urbana. O referido autor diz que as cidades são pessoas, são
portas de comunicação entre mercados e culturas, e que “por séculos as inovações se
espalharam de pessoa para pessoa através das ruas lotadas das cidades” (idem, p.8). “As
ideias se movem de pessoa para pessoa, dentro dos densos espaços urbanos, e essa troca
eventualmente gera milagres da criatividade humana” (idem, p.19).
“Acho cativante estudar as cidades porque elas colocam questões
fascinantes, importantes e muitas vezes perturbadoras. Por que as
pessoas mais ricas e as mais pobres vivem lado a lado? Como as
cidades outrora poderosas caem em ruína? Por que algumas são
cenário de retornos espetaculares? Por que em determinados
momentos surgem rapidamente tantos movimentos artísticos em
determinadas cidades? Por que tantas pessoas inteligentes colocam
em prática tantas políticas urbanas insensatas?.” (GLAESER, 2011:
2).

Em outro trecho do livro, o referido autor fala de Sir MV da seguinte forma: “...
em vez de apenas realizar grandes projetos de construção, ele enfatizou a educação
necessária para gerar projetos eficazes. A infraestrutura pode eventualmente ficar
obsoleta, mas a educação se perpetua à medida que uma geração inteligente ensina a
seguinte.” (idem, p.26).
Justifica seu otimismo, crença na educação e no talento, em condições
estruturais igualitárias. Em condições “normais”, ou seja, sem as contradições do capital
e os processos de dominação de um grupo sobre os demais, faz bastante sentido as
teorias, conceitos expostos em “Os Centros Urbanos: A maior invenção da
humanidade”, no original “Triumph of the City”. Pessoas e/ou grupos educados,
letrados a ponto de se tornarem “talentosos” e conseguir estabelecer e manter interações
e relações, em urbes modernas, suficientes para se evitar processos de degradação,
deterioração física, poderia ser um caminho a ser tentado.
Assim, concluo este material, deixando muitos assuntos e seus vários ângulos,
matizes e gradientes para os nossos próximos encontros.
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Apêndice 1
Convite para entrevista qualitativa presencial
Bom Dia Morador/a do “Projeto Viver Belém”, Torre: (_ _ _) – Apto (_ _ _)
Eu, Moisés de Freitas Cunha, morador do Projeto Belém desde junho de
2003 (Torre 4 – apto 41), sou Pesquisador em Ciências Sociais (Sociologia
Urbana)
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4855427H4,

Consultor em Planejamento Urbano, vinculado ao Programa de Estudos PósGraduados

de

Ciências

Sociais

da

PUC-SP

http://www4.pucsp.br/pos/cienciassociais/Linha_pesquisa.html, na Linha de

Pesquisa: “Dinâmica Urbano-Regional, Planejamento e Políticas Públicas”,
fazendo parte também do NEPUR – Núcleo de Estudos de Pesquisas
Urbanas https://www.facebook.com/nepur.pucsp?fref=ts.
Sob

a

orientação

da

Profª

Dra

Maura

Véras

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787161J6#Orientac
aoemandamento, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, estou

fazendo uma pesquisa na referida área, a qual objetiva identificar as
mudanças físicas (arquitetônicas) e também humanas na “vizinhança” do
Belém/Belenzinho e seus impactos no Projeto Viver Belém.
Para tal, convido-o/a para uma entrevista individual, quando irei realizar
uma série de perguntas, que não tomará mais de 30 minutos do seu tempo.
Caso você se disponha a ser entrevistado, sugiro que me contate via
interfone, ou ainda por meio de e.mail, ou então uma comunidade que criei
dentro

da

Rede

Social

FACEBOOK,

no

endereço

https://www.facebook.com/Projeto-Viver-Bel%C3%A9m-Puc-Sp-2015347310625469699/timeline/?ref=hl .
Atenciosamente e no aguardo de manifestações,
Moisés de Freitas Cunha
Pesquisador Acadêmico/Científico
Torre 4 – apto 41 – (11) 2695-2170 / (11) 9.9935-6564
E.mail: moises.freitass@gmail.com
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Apêndice 2
Roteiro de Entrevistas Semiestruturado Torre:(_ _ _) – Apto(_ _ _)
1) Há quanto tempo você mora na região (vizinhança)?
_______________________
2) Qual sua faixa etária?

□ (18 – 25)
E: □ (41 – 45)
I: □ (60 – 70)
A:

□ (26 – 30)
F: □ (46 – 50)
J: □ (70+)

□ (31 – 35)
G: □ (51 – 55)

B:

C:

□ (36 – 40)
H: □ (56 – 60)
D:

3) Qual seu nível de escolaridade?
A: □ – Fundamental
incompleto

B:

□– Médio

C:

□– Superior completo
E: □ – Pós-graduação
F: □ – Especialização/Lato Sensu G: □– Mestrado
I: □– Pós-Doutorado

□–

Superior

D:

H: □– Doutorado

4) Qual sua renda familiar mensal? (Salário mínimo em 01/15: R$ 788,00117)

□ – [sem renda – 3 salários mínimos]
B □ – [4 salários mínimos – 6 salários mínimos]
C □ – [7 salários mínimos – 9 salários mínimos]
D □ – [10 salários mínimos – 12 salários mínimos]
E □ – [13 salários mínimos – 15 salários mínimos]
F □ – [16 salários mínimos – 18 salários mínimos]
G □ – [19 salários mínimos ou mais]
A

117

Fonte: http://portal.mte.gov.br/sal_min/
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5) Qual seu estrato (classe) socioeconômico118

□ – [Acima de R$ 9.745,00]
B □ – [de R$ 7.475,00 a R$ 9.745,00]
C □ – [de R$ 1.734,00 a R$ 7.475,00]
D □ – [de R$ 1.085,00 a R$ 1.734,00]
E □ – [de R$ 0,00 a R$ 1.085,00]
A

6) Qual seu grupo étnico?

□ Indígena ou descendente
B □ Afro ou descendente
C □ Europeu ou descendente
D □ Asiático ou descendente
E □ Mestiço: Quais grupos étnicos? ______
F □ Outros: Qual (is)? ____________________
A

7) Qual a cidade/estado/região de nascimento do „Chefe de Família /
Household Decision Maker‟?
________________________________
8) Há quanto tempo mora na cidade de São Paulo?
________________________________
9) Qual a cidade/estado/região de nascimento dos Pais (materno e paterno)
do „Chefe de Família / Household Decision Maker‟? Onde moram
atualmente?
________________________________

118

Fonte: http://cps.fgv.br/node/3999. Consultado em 09/04/2015.
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10) Mora em:

□ Casa
□ Apartamento

□ própria
□ próprio

□ em pagamento □ alugada
□ em pagamento □ alugado

11) Quantas pessoas moram na residência?
________________________________

12) Qual a metragem do imóvel?
________________________________

13) Quantos dormitórios existem no imóvel?
________________________________

14) Qual a metragem das janelas dos dormitórios do imóvel?
________________________________

15) Qual a ocupação do „Chefe de Família / Household Decision Maker‟?
________________________________

16) Qual o grau de escolaridade do „Chefe de Família / Household Decision
Maker‟?
________________________________

17) Por que mudou pra região (vizinhança)?
________________________________
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18) Onde morava anteriormente?

□ País: ___________________
□ Estado/Província: ___________________
□ Cidade: ___________________
□ Bairro: ___________________
19) A residência anterior era?

□ Casa
□ Apartamento
□ Outro

□ própria
□ próprio
□ próprio

□ em pagamento □ alugada
□ em pagamento □ alugado
□ em pagamento □ alugado

20) A região (vizinhança) melhorou (1) ou piorou (2) desde sua chegada?
(1): □ – Por que? ______________________________
(2): □ – Por que? ______________________________
Fatores físicos:
Passeios/guias

□ limpos
□ sujos
□ esburacados
□ c/ acessibilidade
□ outros: quais?___________________
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Ruas

□ limpas
□ sujas
□ asfaltadas
□ esburacadas
□ iluminadas
□ outros: quais?___________________
Fatores humanos:
Vizinhos antigos □
Classe socioeconômica: A-□ B-□ C

-□
A-□ B-□ C-□

D-□ E-□ F-□

Grupo étnico:

D-□ E-□ F-□

Vizinhos novos □
Classe socioeconômica: A-□ B-□ C

-□
A-□ B-□ C -□

D-□ E-□ F-□

Grupo étnico:

D-□ E-□ F-□

Fatores urbanísticos (caracterização do bairro/vizinhança):

□ transporte público
□ poluição sonora/ruídos
□ violência urbana
□ poluição do ar
□ outros: quais?___________________
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21) Já pensou em se mudar do PV / Vizinhança / Bairro / ZL: sim (1) ou não
(2)?
(1): □ – Por que /O que o fez pensar assim?
______________________________
______________________________

(2): □ – Por que / O que o fez pensar assim?
______________________________
______________________________

22) O que o faria continuar no PV / Vizinhança / Bairro / ZL?
______________________________
______________________________
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23) Em quem você votou nas últimas eleições?

□ Federal:
Deputado/a (partido): ___________________
Senador/a (partido) : ___________________
Presidente (partido) : ___________________

□ Estadual:
Deputado/a (partido) : ___________________
Governador/a (partido) : ___________________

□ Municipal:
Vereador/a (partido) : ___________________
Prefeito/a (partido): ___________________

24) Quer fazer alguma pergunta ou comentário sobre esta pesquisa?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

129

Apêndice 3
Metodologia planejada dos Grupos Focais
A justificativa para a realização deste tipo de coleta de dados (Grupo Focal)
deu-se em função da capacidade do mesmo em “produzir dados e insights
que seriam dificilmente conseguidos fora do grupo”119 (KIND, 2004: 125126). Por meio da referida técnica “o pesquisador tem a possibilidade de
ouvir vários sujeitos ao mesmo tempo, além de observar as interações
características do processo grupal. Tem como objetivo obter uma variedade
de informações, sentimentos, experiências, representações de pequenos
grupos acerca de um tema determinado.” (KIND, idem, ibidem).
As características gerais escolhidas dos grupos focais, tanto no condomínio
quanto no entorno/quadrilátero, foram as seguintes: nº de participantes: 8 a
10; duração e número de encontros: 60 minutos e 2 encontros, para ambos
os casos; local: salões de festa do condomínio e associação comercial do
bairro; moderador: mestrando; observador: mestrando ou orientador;
temário ou guia de temas: seria composto pelos mesmos itens do roteiro de
entrevista preliminar, a saber: processos de diferenciação, sucessão,
segmentação, segregação urbana, periferização, e gentrificação, numa
abordagem local, micro-sociológica; condução da discussão – etapas dos
grupos focais: abertura, preparação, debate, encerramento, discussão, ação
posterior, análise de dados.

119

Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v.10, n.15, pp.124-136, jun.2004.
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