
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriela Moreira Rodrigues dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Território e subjetividade: reflexões sobre a cidade que pulsa ao ritmo da 
desigualdade social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

Março de 2022 



 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriela Moreira Rodrigues dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

Território e subjetividade: reflexões sobre a cidade que pulsa ao ritmo da 

desigualdade social 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada à Banca Examinadora da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
como exigência parcial para obtenção do título de 
doutora em Psicologia Social sob a orientação da 
Profª. Drª. Bader Burihan Sawaia. 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

Março de 2022 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora 

 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, meu irmão, minhas 
sobrinhas e meu sobrinho, amores 

da minha vida. 

  



 
 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq – Brasil – nº do processo: 

140190/2018-0. 

  

This study was financed in part by the Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CNPq – Brasil – nº do processo: 140190/2018-0.  



 
 

Agradecimentos 

 

À Prof.ª Bader Sawaia, uma das minhas primeiras e mais marcantes inspirações, 

a quem eu agradeço o privilégio de tê-la como professora e orientadora. 

À Prof.ª Maria do Carmo Guedes, por ser sempre tão generosa ao compartilhar 

seus infinitos saberes e inspiradoras histórias, que me despertam o desejo mais 

potente de seguir nessa maravilhosa jornada. 

À Prof.ª Cristina Vicentin, pela honra de poder compartilhar essa pesquisa que 

teve início com ela, no mestrado. 

Aos professores da PUC-SP, nossa inesgotável fonte de conhecimento, que nos 

presenteiam diariamente com suas fascinantes contribuições. Em especial, à 

Prof.ª Mitsuko Antunes, Prof.ª Mary Jane e Prof.ª Carla Garcia. 

Aos professores com quem tive a oportunidade de colher lindos frutos, em 

especial, à Prof.ª Zulmira Bomfim. 

À Marlene, anjo dos acadêmicos, por ser sempre tão cuidadosa em nossas 

jornadas. 

Aos meus amigos do Núcleo de Pesquisa da Dialética Exclusão/Inclusão Social, 

em especial à Flávia e Juliana, grandes parceiras para todos os momentos. 

Aos colegas do P.E.P.G. em Psicologia Social. 

À minha família, com quem divido todos os momentos da minha vida: Meus pais, 

por serem minha fonte de amor, proteção, segurança, equilíbrio e harmonia, por 

terem sempre cuidado de mim com toda potência para eu trilhar o caminho que 

sonhasse. Meu irmão, por encorajar todos os meus passos. Meu tio Marcio, por 

sempre estar ao meu lado e valorizar minhas escolhas. Minha tia Dinha, por me 

dar tanto amor. 

Ao Tiago, meu companheiro de vida, meu guru acadêmico, meu orgulho, pela 

delícia que é poder caminhar ao seu lado, pela parceria única e genuína, por me 

fortalecer, me impulsionar e potencializar em mim aquilo que só seus olhos 

amorosos são capazes de ver. 



 
 

Aos meus grandes amigos, pelo amor, cuidado e por nunca soltarem a minha 

mão. Loren, Léo, Ale, Diana, Camila, Carol, Marina, Marcolin, Fran, Lígia e tantos 

outros que carrego comigo em todos os meus caminhos. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Alguma coisa acontece no meu coração 

Que só quando cruza a Ipiranga e a avenida São João...” 

Caetano Veloso e Gilberto Gil  



 
 

Resumo 

 

Território e Subjetividade: reflexões sobre a cidade que pulsa ao ritmo da 
desigualdade social 

 

Entendendo que a psicologia pode colaborar com o planejamento urbano, o 
presente trabalho pretende contribuir para a reflexão sobre o impacto das 
condições de territórios urbanos específicos das cidades na subjetividade de 
seus habitantes, tendo a cidade mestre como ideia reguladora.  Seu objetivo é 
investigar as vivências na cidade, com foco nas dimensões psicossocial e 
afetiva. A importância dessa investigação repousa sobre o papel fundamental 
dos afetos no que diz respeito ao reconhecimento da dimensão ética da vida, 
bem como, sua influência determinante para o surgimento nas pessoas de ideias 
e ações emancipadoras e inovadoras, que são quesitos obrigatórios para a 
transformação da realidade social. O estudo está fundamentado em discussões 
teóricas sobre o caráter social da subjetividade e sobre o caráter subjetivo da 
cidade, por meio de conceitos importantes para a compreensão da vida urbana, 
a saber, propriedade, urbanismo, território e cidade. O referencial teórico 
utilizado constituiu-se das elaborações teóricas de Espinosa, Ribot, Vigotski e 
Sawaia, com destaque às categorias de vivência, emoção, afeto e sofrimento 
ético-político. Apresentamos casos relevantes sobre diferentes cidades 
consideradas cidades mestres e suas contribuições teóricas para o estudo da 
vida das pessoas nas cidades.   Como método de pesquisa, recorremos à análise 
de relatos de moradores de São Paulo sobre o local onde vivem. Ao todo, foram 
selecionados 50 relatos de um universo de 9 mil, considerando a 
representatividade do índice de desigualdade do bairro. Esses relatos foram 
analisados a partir de 13 categorias: atividade cultural, arquitetura urbana, 
conhecimento histórico, convívio social, cuidado com a cidade, diversidade e 
democracia, implicações dos interesses econômicos e representações sociais, 
infraestrutura, lugares marcantes, parques e praças, personagens da cidade, 
saber e ação popular e sensação de segurança e violência. Nessa pesquisa 
observamos que as experiências das vivências nas cidades são influenciadas 
por diversos fatores, diretamente ligados com a estrutura dos territórios e sua 
capacidade de atender as demandas sociais e de diminuição da condição de 
exclusão. Por fim, concluímos que é imprescindível considerar as reações 
afetivas dos cidadãos no planejamento dos espaços urbanos e das políticas 
públicas a ele associadas, quando se tem como norte a ideia de cidade mestre. 

 

Palavras-chave: Afeto, Cidade, Desigualdade Social, Vivência. 

  



 
 

Abstract 

 

Territory and Subjectivity: Reflexions on the city that pulses  to the rhythm 
of social inequality. 
 
The present work intends to contribute to the reflexion on how the conditions of 
specific urban areas interfere on the subjectivity of the inhabitants and aims to 
investigate the influence of the experiences lived in the cities over the people, 
focusing on the emotional and psychosocial dimensions. The importance of this 
investigation is directly associated to the main role of the affections towards the 
recognition of the ethical dimension of the life, as well as its imperative influence 
to the rise of people's emancipatory and innovative ideas and actions, that are 
mandatory  for the improvement of the social reality. The study is based on 
theoretical discussions on the subjectivity social character and on important 
concepts for the comprehension of urban's life, such as, property, urbanism, 
territory and city. We also introduce relevant cases about different cities and 
theoretical contributions to the study of people's lives  in the cities from the 
analysis of the concepts as life experiences, emotion, affection and ethical 
political suffering. The theoretical referential used consisted of the theoretical 
elaborations of Espinosa, Ribot, Sawaia and Vigotski. As a research method we 
analyzed reports of São Paulo City residents about the place they live in, based 
on the creation of analytical categories. In this research we observed that the 
experiences of living in the cities are influenced by several factors, directly bound 
to the structure of the territories and their capacity to correspond to the social 
demands of reducing the condition of exclusion. Finally, we concluded that it is 
essential to consider the affective reactions of citizens in the planning of urban 
spaces and the public policies to them associated. 
 
Key words: Affection, City, Living, Social Inequality. 
 

  



 
 

Astratto 

 

Territorio e Soggettività: riflessioni sulla città che pulsa al ritmo della 
disuguaglianza sociale 
 
  
 Il presente lavoro intende contribuire ad un processo di riflessione di portare su 
come le condizioni di specifici territori urbani delle città interferiscono nella 
soggettività dei loro abitanti e si propone di indagare l'influenza delle esperienze 
della città sulle persone, concentrandosi sulle dimensioni psicosociali ed affettive.  
L'importanza di questa indagine si evince dalla necessità fondamentale degli 
affetti rispetto al riconoscimento della dimensione etica della vita, nonché nella 
sua influenza determinante sull'emergere nelle persone di idee ed azioni 
emancipatorie ed innovative che sono requisiti obbligatori per la trasformazione 
della società, realtà sociale.  Alla base di questo studio vi sono discussioni 
teoriche sul carattere sociale della soggettività e su concetti importanti per la 
comprensione della vita urbana, ovvero proprietà, urbanistica, territorio e 
città.  Ulteriormente presentiamo casi rilevanti di diverse città e contributi teorici 
allo studio della vita delle persone nelle città dall'analisi dei concetti di esperienza, 
emozione, affetto e sofferenza etico-politica.  Il quadro teorico utilizzato consiste 
nelle elaborazioni teoriche di Espinosa, Ribot, Sawaia e Vigotski. È stata condotta 
un’indagine sul campo, ricorrendo a delle interviste che vedevano come 
campioni residenti della città di San Paolo, luogo in cui vivono, sulla base 
dell’elaborazione di categorie analitiche. Grazie a questo lavoro di 
ricerca abbiamo osservato che le esperienze di vita nelle città sono influenzate 
da diversi fattori, direttamente legati alla struttura dei territori e alla loro capacità 
di rispondere alle esigenze sociali per ridurre la condizione di 
esclusione. Concludiamo sostenendo sia essenziale considerare le reazioni 
affettive dei cittadini nella pianificazione degli spazi urbani e nelle politiche 
pubbliche associate. 
 
 Parole chiave: Affetto, Città, Diseguaglianza Sociale, Esperienza. 
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Apresentação 

Esta pesquisa foi financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) e está sendo desenvolvida junto ao Núcleo de 

Pesquisa Dialética Exclusão/ Inclusão (NEXIN) do Programa de Estudos Pós-

Graduados em Psicologia Social da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. O NEXIN se configurou como um lugar de investigação e ação 

psicossocial sobre desigualdade social, com ênfase em questões referentes à 

tensão entre servidão humana e potência de ação emancipadora e entre inclusão 

e exclusão, em diferentes contextos de sua concretização histórica como 

políticas públicas, comunidades urbanas, rurais e indígenas, saúde, movimentos 

sociais de resistência, dispositivos disciplinares-ideológicos1. 

 

Introdução 

Durante os anos de 2013 e 2014, participei do Programa de 

Aprimoramento Multiprofissional em Saúde Mental do Centro de Atenção 

Psicossocial Luiz da Rocha Cerqueira, também conhecido como CAPS Itapeva. 

Segundo dados do Ministério da Saúde2, os Centros de Atenção Psicossocial 

são instituições destinadas a acolher pessoas com sofrimento psíquico grave e 

persistente. São serviços de saúde municipais, abertos e comunitários da rede 

pública de saúde, geridos pelo Sistema Único de Saúde. 

Como parte dos requisitos para a conclusão desse programa de 

aprimoramento, realizei uma pesquisa de monografia3 junto ao Núcleo de Ensino 

e Pesquisa da instituição. A pesquisa pretendeu investigar qual era a relação dos 

usuários de um serviço de saúde como o CAPS com seu entorno, o território 

enquanto mundo social, e quais significados eram atribuídos a esse mundo 

social pelos próprios usuários acolhidos. Foi possível verificar que os usuários 

consideravam o mundo social como sendo um ambiente ameaçador, excludente, 

de discriminação e julgamentos em que não sentem pertencimento. Esses 

 
1 Disponível em https://www5.pucsp.br/nexin/sobre-o-grupo.html 
2 Disponível em https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/caps 
3 Santos, G.M.R. Um mundo para além da instituição: a relação entre o entorno de um serviço 

de saúde como o CAPS com o tratamento oferecido aos usuários. Núcleo de Ensino e Pesquisa 
do CAPS Itapeva, São Paulo: 2014. 
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significados são parte importante do tratamento de um CAPS, por ser um serviço 

de saúde que tem como um dos objetivos a integração social dos usuários com 

seu território.  

Em janeiro de 2015 ingressei como mestranda no Programa de Estudos 

Pós-Graduados da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob a 

orientação da Profª. Maria Cristina Vicentin junto ao seu núcleo de pesquisa 

Lógicas Institucionais e Coletivas. Em março de 2017, finalizei a dissertação de 

mestrado4 intitulada “Por uma geografia da inclusão: a importância do território 

para o cuidado em Saúde Mental”. Nessa dissertação, busquei examinar o efeito 

do território (lugar onde as pessoas vivem e circulam) sobre as oportunidades de 

inclusão social e procurei apreender os mecanismos sociais e psicológicos que 

atuam sobre esse efeito, aumentando ou reduzindo a qualidade dessas 

oportunidades. Com isso, pude investigar a relação que existia entre o território 

e as possibilidades que ele apresenta para o desenvolvimento das 

potencialidades dos indivíduos (possibilidades que estão em diversas esferas da 

vida). 

Foram realizadas as seguintes etapas: a) análise do papel do território na 

reabilitação psicossocial, na intenção de compreender a o fenômeno da Reforma 

Psiquiátrica e a importância do território na desinstitucionalização dos serviços 

de saúde mental, seguida pela reflexão crítica dos conceitos de “reabilitação 

psicossocial”, “reinserção social”, “inclusão/exclusão social” e pela discussão 

acerca das múltiplas dimensões do conceito de território; b) caracterização e 

análise de experiências de usuários de serviços de saúde para os quais a 

circulação pelo território é um importante elemento no processo de inclusão 

social, e representação dessas trajetórias em forma de mapas, seguida pela 

discussão teórico-metodológica da cartografia, o uso de mapas e a conexão 

entre psicologia e geografia; c) acompanhamento de dois usuários da rede de 

atenção psicossocial da Zona Norte de São Paulo e elaboração de um diário de 

campo personalizado onde os participantes da pesquisa pudessem registrar 

suas trajetórias e impressões subjetivas relacionadas a esses trajetos, bem 

 
4 Santos, G.M.R. Por uma geografia da inclusão: a importância do território para o cuidado em saúde 
mental. Dissertação de Mestrado defendida em março de 2017. Programa de Estudos pós Graduados em 
Psicologia Social, PUC-SP. 
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como um diário de campo da própria pesquisadora; d) discussão sobre a relação 

entre território e saúde mental a partir da análise dos diários de campo dos 

participantes e da pesquisadora, tendo como referência 12 eixos temáticos 

definidos a partir da leitura sistemática dos registros (alimentação, benefício, 

conteúdos financeiros, conteúdos religiosos, contexto do lar, cultural, família, 

lazer, produtividade, relações comerciais, saúde e vida social); e) por fim, uma 

reflexão sobre o papel do território no processo de inclusão e construção de 

cidadania, a partir das categorias “morar”, “trocar de identidades” e “produzir e 

trocar mercadorias e valores”.  

Ao colocarmos o território no centro da discussão, pudemos observar que 

são várias as suas características que atuam na vida das pessoas e essas 

características não dependem apenas dos aspectos geográficos, mas também 

dos culturais, sociais, psicológicos e políticos. Com a referida pesquisa, foi 

possível notar que experiências singulares com o território são fundamentais no 

processo de construção da cidadania e de inclusão social, atuando, por vezes, 

como facilitadoras e, em outras, como obstáculos.  

A partir dessa pesquisa de mestrado, pude perceber a importância que o 

território tem para a vida de quem o ocupa e/ou transita por ele, o que me fez 

notar a necessidade de ampliar esse tipo de investigação para outras áreas que 

não só da saúde, como, por exemplo, educação, trabalho, família, violência, 

estratégias de sobrevivência e habitação. Para tentar analisar a interferência do 

território na promoção de saúde elenquei temas e subtemas que deveriam ser 

investigados, como por exemplo: alimentação, conteúdos financeiros, contexto 

do lar, família, lazer, relações comerciais, contexto do bairro, entre outros. Minha 

intenção foi justamente inclinar o olhar às vantagens e desvantagens que esses 

sujeitos tiravam de seu território nesses temas mencionados e, agora, as 

reflexões de Sawaia nos mostram que o conjunto das desvantagens e opressões 

vivenciadas por esses sujeitos em todos esses aspectos da vida resultam naquilo 

que a autora denomina sofrimento ético-político. 

Nesta pesquisa de doutorado o foco é o território de vida, a repercussão 

de sua vivência na vida das pessoas nas cidades, com o intuito de verificar como 

o território urbano interfere na subjetividade das pessoas. O território como 
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concretização da desigualdade, que medeia a relação homem e sociedade. Esse 

território é urbano, situado em uma grande metrópole. 

Ao olharmos a história das cidades, podemos perceber que as estruturas 

urbanas, o planejamento urbano e o modo como as cidades estão organizadas 

influenciam as pessoas, assim como são influenciados por elas. No império 

romano, as cidades coloniais com planos fixos e regimentais das ruas, fóruns, 

edifícios públicos e quarteis reforçavam o caráter militar dessa sociedade. A 

estrutura compacta das cidades medievais com curtas distâncias à pé, praças e 

mercados favorecia seu funcionamento centro comercial. A renovação urbana 

de Paris nos anos após 1852, em particular os largos bulevares, deram apoio ao 

controle militar da população (Gehl, 2015). 

A região da América Latina e Caribe5 é a mais urbana e desigual do 

planeta, com 80% da população vivendo em áreas urbanas com grande 

concentração de poder econômico, político e administrativo nas cidades. 210 

milhões de pessoas ultimamente deixaram de ser classificadas como pobres, 

mas não conseguem ascender à classe média e 30% de sua população vivencia 

condição de pobreza ou extrema-pobreza. Além disso, aproximadamente 1 em 

cada 4 pessoas vive em assentamentos informais, associando a desigualdade à 

segregação. As cidades são moldadas pelo interesse do capital e a situação das 

cidades brasileiras é marcada pela injustiça expressa na dualidade: cidade legal 

(que obedece a lei) e a cidade real (constituída de loteamentos clandestinos). 

Podemos incluir uma terceira dimensão: a cidade vivida (experienciada pelos 

cidadãos).  

As pesquisas sobre a vida nas cidades apontam que – 

independentemente da localização, economia e grau de desenvolvimento – as 

pessoas que ainda utilizam o espaço público da cidade são cada vez mais 

maltratadas (limitação de espaço, obstáculos, ruído, risco de acidentes, etc.) 

(Gehl, 2015). No entanto, é importante destacar novas formas de apropriação 

dos espaços que, embora sejam frutos de modelos de desenvolvimento de 

cidades desumanizados, ainda são vivenciados por cidadãos que buscam no 

 
5 Fontes: Panorama Social da América Latina 2018. Documento informativo, CEPAL – Comissão 

Econômica para América Latina e o Caribe, Janeiro de 2019. 
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território urbano formas de lazer, diversão, espaços lúdicos, de arte e de 

encontro. Também podemos dizer que uma das formas de apropriação da cidade 

pelos cidadãos se dá através de seus medos e seus afetos e desejos, embora a 

sua localização no território seja produto das forças de mercado e decisões 

governamentais.  

São vários os fatores que interferem no desenvolvimento histórico das 

cidades, somando-se ao capitalismo temos a sua vocação econômica, crises 

financeiras, modelos urbanísticos, crescimento populacional, movimentos 

migratórios, guerra, a chegada do metrô em bairros distantes e também uma 

pandemia. A relação das cidades com as condições de saúde é antiga. 

Foucault (1979), ao refletir sobre o nascimento da medicina social, 

enfatizou a importância das relações estabelecidas entre as pessoas e as 

cidades. Para demonstrar o caráter social da medicina, o autor colocou em 

evidência a influência do pensamento médico para a organização das cidades, 

organização esta que tinha seus grupos de interesse e objetivos a serem 

cumpridos (ex: a manutenção dos direitos e privilégios dos grupos dominantes, 

a administração e controle dos cidadãos).  

O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera 
simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas 
começa no corpo, com o corpo. Foi no biológico, no 
somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a 
sociedade capitalista. O corpo é uma realidade 
bio−política. A medicina é uma estratégia bio−politica" 
(Foucault, 1979, p. 80) 

 
Foucault (1979) destacou três etapas na formação da medicina social que 

nos ajuda a pensar as cidades: I. a medicina de Estado; II. a medicina urbana; 

III. a medicina da força de trabalho.  

I. A medicina de estado se desenvolveu na Alemanha, no começo do 

século XVIII. Nesse período delineou-se a noção de ciência do Estado que tinha 

como principais objetivos: a) o reconhecimento do Estado como objeto e a 

preocupação não apenas com os recursos naturais de uma sociedade ou com o 

estado de sua população, mas, em especial, com o funcionamento geral de seu 

aparelho político; b) o desenvolvimento de um conjunto de procedimentos pelos 

quais o Estado extraiu e acumulou conhecimentos para melhorar seu 

funcionamento. Na Alemanha, desenvolveu-se também uma prática médica 
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centrada na melhoria do nível de saúde da população, que ficou conhecida como 

a primeira política médica de um Estado. Essa política médica implicou em uma 

espécie de policiamento nos seguintes aspectos da vida social daquela época: i. 

um sistema mais completo de observação da morbidade do que os simples 

quadros de nascimento e morte; ii. normalização da prática e do saber médicos 

com o controle, pelo Estado, dos programas de ensino e da atribuição dos 

diplomas; iii. a criação de uma organização administrativa para controlar a 

atividade dos médicos; iv. a criação de funcionários médicos nomeados pelo 

governo com responsabilidade sobre uma região e exercício da autoridade do 

seu saber.  

Com a organização de um saber médico estatal, é o próprio corpo dos 

indivíduos - enquanto constituem globalmente o Estado - o objeto assumido pela 

administração estatal.  

II) O aparecimento na França do século XVIII de uma medicina social 

com suporte na urbanização. É com o desenvolvimento das estruturas urbanas 

que a medicina social se desenvolve na França. De acordo com Foucault (1979, 

p. 86),  

(...) na segunda metade do século XVIII, se colocou o 
problema da unificação do poder urbano. Sentiu−se 
necessidade, ao menos nas grandes cidades, de 
constituir a cidade como unidade, de organizar o corpo 
urbano de modo coerente, homogêneo, dependendo de 
um poder único e bem regulamentado.  

 
 

As preocupações com a cidade advinham de diversos aspectos. O 

primeiro, econômico, uma vez que a cidade se torna um importante lugar de 

mercado onde se estabelecem as relações comerciais. O segundo, político, pois, 

com o desenvolvimento das cidades, aumentam as tensões políticas entre 

grupos que se opõem pelos seus interesses. Daí surge a necessidade de um 

poder político capaz de organizar a população urbana. O ambiente urbano 

também fez surgir uma espécie de medo e pânico associados a essas novas 

situações e desafios da vida na cidade. Foucault (1979) denomina essa condição 

como “medo urbano” (p. 87) e uma grande parte desse medo vem da inquietude 

político-sanitária que se forma na medida em que as cidades vão crescendo. É 

nesse contexto que a medicina e o saber médico passam a interferir nas relações 
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entre os cidadãos e a cidade, os indivíduos e a sociedade. Se antes medicalizar 

alguém era mandá-lo para fora, excluí-lo e, por conseguinte, purificar os outros 

(ex. hospital dos leprosos e hospícios), neste outro momento o poder político da 

medicina consiste em organizar e distribuir os indivíduos nos espaços urbanos, 

o que implica:  

Isolá-los, individualiza-los, vigiá-los um a um, constatar o 
estado de saúde de cada um, ver se está vivo ou morto e 
fixar, assim, a sociedade em um espaço esquadrinhado, 
dividido, inspecionado, percorrido por um olhar 
permanente e controlado por um registro, tanto quanto 
possível completo, de todos os fenômenos (Foucault, 

1979, p. 89)6 

 

Podemos caracterizar a medicina urbana a partir de três dos seus 

objetivos: a) analisar os lugares de acúmulo e amontoamento de tudo que, no 

espaço urbano, pode provocar doença, lugares de formação e difusão de 

fenômenos epidêmicos ou endêmicos, ou seja, cabe à medicina urbana a análise 

das regiões de confusão e de perigo no espaço urbano; b) a adoção de um novo 

objeto: “o controle da circulação” (Foucault, 1979, p. 90), a medicina urbana 

passa a se interessar não somente pela circulação dos indivíduos, mas, também 

pela circulação dos elementos essenciais à vida, em especial, a água e o ar. 

Com o estabelecimento da conexão entre a medicina e o urbanismo, surge a 

preocupação do controle não só dos indivíduos, mas, também, das coisas; c) a 

preocupação com a organização e distribuição dos elementos necessários à vida 

comum da cidade. Com tudo, isso não impactou o caráter sagrado da 

propriedade privada.  

A medicina social urbana estimulou o contato das práticas médicas com 

as ciências extra-médicas (em especial a química). Ela não é uma medicina 

exclusivamente dos homens, corpos e organismos, mas uma medicina das 

coisas: ar, água, decomposições, ou seja, uma medicina das condições de vida 

e do meio de existência. Das contribuições dessa medicina urbana que surge a 

 
6 A partir das ideias do autor, podemos pensar que os índices utilizados para mensurar as 

diferenças sociais nas cidades não servem como orientadores para o estabelecimento de 
políticas públicas que objetivem a melhora da situação, mas verificar e controlar a efetivação da 
exclusão.  
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noção de salubridade, que é: “a base material e social capaz de assegurar a 

melhor saúde possível dos indivíduos” (Foucault, 1979, p. 93).  

III. A medicina social inglesa: depois do Estado e da cidade, 

finalmente os pobres e trabalhadores foram objetos da medicalização. A 

não problematização dos pobres como fonte de perigo médico até esse momento 

deveu-se pelo fato do pobre ser um importante elemento do funcionamento das 

cidades e da instrumentalização da vida urbana. Mas o que fez o pobre aparecer 

como perigo? Podemos mencionar algumas razões: a) razão política, uma vez 

que a população pobre tornou-se força política capaz de se revoltar e de 

participar de revoltas; b) a dispensa de boa parte da população que prestava 

serviços antes do surgimento de alguns sistemas, como por exemplo, o sistema 

postal e o sistema de carregadores; c) a cólera de 1832, cristalizada em torno da 

população pobre por conta das suas condições sanitárias (aqui surge a 

preocupação da divisão do espaço urbano em espaços pobres e espaços ricos). 

Foucault (1979) destaca que “vê-se, claramente, a transposição, na legislação 

médica, do grande problema político da burguesia nesta época: a que preço, em 

que condições e como assegurar sua segurança política” (p. 95). 

A medicina social inglesa pode ser considerada uma medicina a serviço 

de uma classe, uma medicina que se preocupa fundamentalmente com o 

controle da saúde e do corpo dos mais pobres, para torna-los úteis à força de 

trabalho e menos prejudiciais às pessoas ricas.  

Sobre a pandemia 

A atual crise sanitária provocada pelo novo coronavírus configurou uma 

pandemia que nos fez perceber a importância das estruturas e das condições da 

cidade que as pessoas precisam ter para viver bem e em segurança. Segundo 

Pierro (2020), reflexões sobre a reconfiguração de espaços e mudanças nas 

habitações e na paisagem urbana tiveram ênfase nesse período de pandemia, 

mas, desde o século XIX, por causa das doenças infecciosas que assolaram o 

mundo na época, como a tuberculose, arquitetos e urbanistas passaram a se 

preocupar com o vínculo entre arquitetura e saúde pública. A circulação de ar 

tornou-se conceito básico na arquitetura e que deu forma aos protocolos 

médicos. Essa arquitetura moderna deixou marcas nos modelos de estrutura na 
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educação e nos hospitais, que passaram a ter ambientes mais abertos e ao ar 

livre. Sabemos que essa articulação entre arquitetura e saúde pública não deve 

se limitar apenas aos momentos de crise como o atual, dado que o planejamento 

urbano e as políticas públicas urbanas desempenham papel central também na 

prevenção de epidemias. 

 

Problema e Objeto da Pesquisa 

Delimita-se como objeto de estudo desta pesquisa a vivência na cidade e 

seu impacto sobre as pessoas, em especial no que diz respeito aos aspectos 

afetivos/emocionais da subjetividade. 

O problema de pesquisa pode ser exposto por meio das seguintes 

perguntas: Como as condições de territórios específicos das cidades interferem 

na vida das pessoas? Como as vivências das pessoas nos territórios da cidade 

podem ser compreendidas no sentido ético-político? Como o sofrimento ético-

político incide sobre o sujeito excluído nas cidades?  

Como primeira tese, acredito que as diferenças os territórios onde vivem 

e circulam as pessoas interferem no desenvolvimento das potencialidades 

individuais, bem como fazem surgir sentimentos de exclusão e sofrimento ético-

político. As diferenças nas formas de vivenciar os espaços podem estar 

relacionadas a diversos fatores, por exemplo: econômicos, sociais, políticos, 

culturais, arquitetônicos, jurídicos, entre outros.  

Guatarri (1992) também reflete sobre o caráter de inseparabilidade entre 

espaço e corpo ao se interrogar se a arquitetura tem alguma relação com a 

dinâmica subjetiva do contato dos sujeitos com os espaços. Para o autor: 

Que tenhamos consciência ou não, o espaço construído 
nos interpela de diferentes pontos de vista: estilístico, 
histórico, funcional, afetivo... Os edifícios e construções 
de todos os tipos são máquinas enunciadoras. Elas 
produzem uma subjetivação parcial que se aglomera com 
outros agenciamentos de subjetivação. Um bairro pobre 
ou uma favela fornecem-nos um outro discurso e 
manipulam em nós outros impulsos cognitivos e afetivos 
(Guatarri, 1992, p. 157-158). 
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Com Guatarri (1992) constatamos que os espaços construídos alcançam 

além daquilo que podemos ver ou imaginar como suas funções. O espaço deve 

ser considerado uma máquina de sentido, “máquinas portadoras de universos 

incorporais que não são, todavia, universais, mas que podem trabalhar tanto no 

sentido de um esmagamento uniformizador quanto no de uma re-singularização 

liberadora da subjetividade individual e coletiva” (p. 158). A subjetividade social 

está cada vez mais conectada com os reflexos da nossa relação com os espaços 

em que vivenciamos nossas experiências.  

O deslocamento da subjetividade para conjuntos materiais (cidade, rua, 

prédio) traz o desafio da criação de meios para apreender e cartografar essas 

produções de subjetividades inerentes aos espaços. O território passa a ser 

também existencial.  

Gehl (2015) indica que ao olharmos a história das cidades, claramente 

percebemos que as estruturas urbanas e o seu planejamento influenciam o 

comportamento das pessoas e a forma como as sociedades funcionam. Para o 

autor, existem quatro objetivos-chave a serem alcançados pelas cidades: 

vitalidade, segurança, sustentabilidade e saúde. A vitalidade está relacionada à 

importância da vida no espaço público, principalmente as oportunidades sociais 

e culturais. A segurança está diretamente relacionada à quantidade de pessoas 

que se movimentam pela cidade e permanecem nos espaços urbanos. Espaços 

públicos atrativos e uma variedade de funções urbanas que convidam as 

pessoas a estarem nas ruas aumentam a atividade e o sentimento de segurança. 

A sustentabilidade se fortalece pela prevalência de transportes que reduzem o 

consumo de recursos naturais, limitam as emissões de gases tóxicos e diminuem 

o nível de ruídos. Uma cidade saudável é aquela que sinceramente convida seus 

moradores a caminhar integrando esse hábito à rotina diária e combatendo um 

dos maiores problemas de saúde pública que é o sedentarismo7.  

 

 

 

 
7 Ver Gehl, J. “Cidade para pessoas”. 2015, p. 6-7. 
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Objetivo Geral e Objetivos Específicos 

A vida em uma sociedade capitalista notadamente desigual e conflituosa 

faz surgir uma espécie de sofrimento de época, tal como um zeitgeist que 

envolve negativamente os sujeitos de um determinado tempo histórico. Todas as 

pesquisas que podem ajudar a diminuir os efeitos desse sofrimento ou até fazê-

lo desaparecer (por que não?) são importantes para uma ciência comprometida 

com a vida humana. E, para a Psicologia Social enquanto campo de 

investigação, é interessante que se realizem pesquisas que incidem diretamente 

sobre aquilo que deve ser considerado seu objeto principal: a rede de relações 

estabelecidas entre indivíduo e sociedade. 

Desta perspectiva, o objetivo dessa pesquisa foi investigar a influência 

das vivências na cidade sobre as pessoas, com foco na dimensão psicossocial, 

em especial, no campo afetivo e emocional. Desse objetivo principal, 

desdobram-se os seguintes objetivos específicos: a) refletir como o território 

onde as pessoas vivem nas cidades pode influenciar positivamente o campo 

afetivo e emocional; b) investigar como a vivência nos territórios nas cidades 

contribui ou não para a manutenção de situações de exclusão e/ou inclusão; c) 

oferecer reflexões sobre as possibilidades de restruturação urbana que 

melhorem a qualidade das vivências das pessoas na cidade; d) pesquisar como 

as pessoas se apropriam da cidade e do território onde vivem; e) investigar a 

influência dos espaços de circulação dos sujeitos nas cidades, bem como a 

influência territorial sobre as relações sociais estabelecidas nos espaços 

urbanos. 

Com isso, centramos a atenção na dimensão afetiva das vivências no 

território da cidade com o intuito de compreender a relação dessa dimensão 

afetiva com as características do território, com foco na sua influência sobre as 

possibilidades de formações coletivas para defesa de seus interesses e na 

potencialização de outras esferas da vida humana. 

Entendemos que a conexão das pessoas com os espaços urbanos por 

meio de suas vivências faz surgir o que denominamos “Subjeti-cidade”.  
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Desafios teóricos do estudo da subjeti-cidade  

Investigar a conexão entre as pessoas que vivem na cidade e a influência 

do espaço urbano sobre suas vidas é um desafio. Dessa conexão, entendemos 

surgir o que denominamos subjeti-cidade. Subjeti-cidade pode ser compreendida 

como uma área que se manifesta na interface entre as condições urbanas, a 

subjetividade e o circuito afetivo das pessoas que vivem nas cidades. Nessa área 

intermediária e em interação estão presentes componentes da realidade objetiva 

da cidade e componentes da dimensão subjetiva das pessoas. Não é 

exclusivamente social e nem tampouco exclusivamente psicológica. Poder 

entender melhor a relação das pessoas com a cidade onde vivem a partir do 

prisma da subjeti-cidade nos permite pensar novas formas de organizar os 

espaços urbanos com o intuito de eles exercerem influências positivas nas 

pessoas no que diz respeito aos aspectos psicológicos. Daí entendemos ser 

possível elaborar uma “Terapêutica da Cidade8” ou então, organizar os espaços 

urbanos de forma a transformarem os territórios em “Cidades Mestres9”.  

Para atender aos objetivos propostos por esta pesquisa, vislumbra-se 

realizar as seguintes etapas:  

1. Considerações teóricas sobre o caráter social da subjetividade, com o 

intuito de delimitar a concepção da subjetividade como um processo social. 

Reflexão sobre as relações estabelecidas entre psicologia e sociologia com a 

intenção de demonstrar a necessidade da interlocução entre as áreas do 

conhecimento. Para isso, realizou-se a leitura de textos de importantes autores 

que contribuíram com as discussões sobre essa questão. As principais 

referências utilizadas foram: Adorno (2015), Elias (1994), Germani (1966), Gerth 

e Mills (1973), Marx e Engels (2003) e Vigotski (1998).  Análise histórica do 

reconhecimento da importância da realidade social para a produção de 

conhecimento científico. Nesta parte apresentamos informações sobre o 

surgimento da Psicologia Social Crítica na América Latina e o papel do contexto 

social latino-americano sobre esse surgimento. As principais referências foram: 

Lane (2002) e Martín-Baró (1985 e 1996). 

 
8 Referência ao Espinosa 
9 Referência ao Vigotski 
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2. Considerações teóricas sobre conceitos importantes para a 

compreensão da vida nas cidades. Os conceitos analisados foram: i) 

Propriedade – Lefebvre (1991), Marx (2016); ii) Urbanismo – Gelpi e Kalil (2016), 

Gehl (2015), Harvey (2008) e Lefebvre (1991); iii) Território – Leão e Barros 

(2012), Lima e Yasui (2014), Milton Santos (2009), Moraes (2005), Santos (2017) 

e Santos e Nunes (2011); iv) Cidade – Benevolo (1997), Foucault (1979), 

Guatarri (1992), Gehl (2015), Sawaia (1995) e Wanderley (2009). 

3. Apresentação de casos relevantes sobre diferentes cidades com o 

intuito de reunir experiências e informações sobre as cidades, suas estruturas 

urbanas e a sua influência sobre a vida das pessoas, a saber: i) a concepção de 

“cidade educadora” de Rosário, na Argentina ; ii) a situação da desigualdade 

social e suas implicações na cidade de São Paulo, a expansão das igrejas pela 

periferia, as transformações ocasionadas pela pandemia e mudanças urbanas 

atuais significativas; iii) a inclusão do bairro Saúde da cidade do Rio de Janeiro 

– RJ, na lista dos bairros mais “descolados” do mundo; iv) a cidade em que L. 

Vigotski viveu, Gomel na Bielorússia. 

4. Contribuições teóricas para o estudo da vida das pessoas nas cidades. 

Os conceitos analisados foram: i) Vivências – Jerebtsov (2014), Dilthey (2010), 

Vigotski; ii) os Sentimentos e sua Lógica – Ribot (2005); iii) Afetos e 

Signalizações Criativas – Espinosa (1957, 1977, 1988, 1997) e Vigotski (1987, 

1991, 1993, 1997, 1998, 2001) por intermédio de Sawaia (2009); iv) Zona de 

Desenvolvimento Proximal – Vigotski (1998, 2001, 2004); v) Exclusão/ Inclusão 

Social e Sofrimento Ético-Político – Bertini (2014), Sawaia (1999, 2009, 2011), 

Wanderley (2008). 

5. Análise de relatos de moradores da cidade de São Paulo. Foram 

selecionados relatos de moradores de três distritos da cidade de São Paulo 

(Moema, Bela Vista e São Miguel Paulista) escolhidos a partir dos índices do 

Mapa da Desigualdade da Cidade de São Paulo (2020) por representarem três 

diferentes realidades sociais. O intuito foi apreender a dimensão afetiva 

implicada nas vivências relatadas por meio da criação de categorias analíticas 

que surgiram do conteúdo das narrativas e foram orientadas pelo referencial 

teórico exposto acima. 



 

28 
 

Capítulo 1 - Considerações teóricas sobre o caráter social da subjetividade 

Atualmente, podemos imaginar que não há pessoas que consideram o 

indivíduo e a sociedade elementos isolados e separados. Todos são capazes de 

algum modo verificar a interferência do contexto social sobre a vida particular (o 

que inclui nossos sentimentos, emoções e estados psicológicos).  

Ainda assim, parece importante explorar essa discussão com o objetivo 

de destacar argumentos que trarão uma melhor compreensão sobre as ligações 

fundamentais entre as condições objetivas (sociedade) e as condições 

subjetivas (indivíduo). Tal compreensão é primordial para os pesquisadores que 

intentam uma transformação social com o fim de melhorar a situação de vida das 

pessoas. Não é preciso reiterar que, em consequência do modelo capitalista de 

organização social, grande parte da população mundial não tem acesso aos 

serviços mais básicos e essenciais. Muitas das dificuldades abarcadas na busca 

da transformação social envolvem dificuldades na compreensão da relação entre 

o homem e a sociedade. E, por isso, é fundamental mantermos as reflexões 

sobre o tema. Também parece importante fazer uma reflexão sobre a relação da 

psicologia com outras áreas do conhecimento, em especial, a sociologia. Na 

psicologia essa discussão trouxe mudanças significativas em algumas das suas 

áreas, por exemplo, na Saúde Mental, onde o reconhecimento do caráter social 

dos indivíduos e da importância de poder viver e fazer parte da sociedade 

impulsionou o movimento da Reforma Psiquiátrica10. Na educação, também não 

parece mais fazer sentido apreender os problemas educacionais e escolares 

sem relacioná-los com o contexto social dos estudantes e da escola11. Nessa 

pesquisa, a intenção é, a partir desse debate, contribuir com os estudos sobre a 

vida das pessoas nas cidades.  

As preocupações sobre a interdependência entre homem e sociedade 

estavam incluídas nos estudos de Marx que, a partir do método histórico-

materialista, destacava as implicações decorrentes dessa coadjuvação 

 
10 Conferir: “Reforma psiquiátrica e desinstitucionalização: a importância do território para os 

serviços de saúde mental”. In: Santos, G.M.R. Por uma geografia da inclusão: a importância do 
território para o cuidado em saúde mental. Dissertação de Mestrado defendida em março de 
2017. Programa de Estudos pós Graduados em Psicologia Social, PUC-SP. 
11 Conferir: Patto, M. H. S. A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia. 

São Paulo: Casa do Psicólogo, 1999. 
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recíproca. De acordo com Marx e Engels (2003), um historiador interessado em 

entender os comportamentos e características de uma determinada sociedade, 

deve sempre adotar como ponto de partida para suas análises a “produção 

material da vida imediata” e a “forma de intercâmbio ligada a esse modo de 

produção”. E é a partir das relações estabelecidas nesse modo de produção que 

se torna possível explicar o “conjunto das diversas produções teóricas e formas 

de consciência” presentes em uma organização social. Para os autores, é 

imprescindível prestar atenção às bases materiais da sociedade e são elas que 

determinam as formas de pensamento e comportamento dos indivíduos. 

Conforme assevera Marx e Engels (2003), “não [se] explica a práxis a partir da 

ideia, [mas se] explica as formações de ideias a partir da práxis material”. Nas 

palavras dos autores: 

(...) não tem que procurar por uma categoria em cada 
período, tal como a concepção idealista da história, mas 
permanece constantemente no terreno efetivo da história, 
não explica a práxis a partir da ideia, explica as formações 
de ideias a partir da práxis material e, de acordo com isso, 
também chega ao resultado de que todas as formas e 
produtos da consciência não podem ser resolvidos pela 
crítica intelectual, mediante resolução em autoconsciência 
ou transformação em aparições, fantasmas, etc., mas só 
mediante a derrubada prática das relações sociais reais 
das quais emergiram estas baboseiras idealistas – que 
não a crítica, mas que a revolução é a força motriz da 
história também da religião, filosofia e demais teorias 
(Marx e Engels, 2003, p. 204) 

 

Uma modificação efetiva nas bases objetivas da sociedade leva, 

consequentemente, a uma modificação dos indivíduos, o que demonstra que 

homem e sociedade não podem ser entendidos separadamente, somente sendo 

possível uma compreensão adequada a partir de suas relações. Dessa forma, 

considerar que as ações dos indivíduos também exercem influência sobre a 

sociedade.  

Marx e Engels (2003) chamaram atenção ao fato de que a classe 

dominante, para manter-se no poder, é forçada a impor seus pensamentos 

(interesses particulares) como universais (interesses sociais). Um dos jeitos de 

tornar pensamentos e interesses particulares – que dizem respeito a uma 

determinada forma de organização social – em pensamentos e interesses 

universais é dissociando os pensamentos de suas bases materiais. Tal 
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dissociação serve para encobrir as verdadeiras intenções dos dominadores, e, 

ao subtrair as discussões relacionadas às bases sociais materiais do 

pensamento, acaba por contribuir com o fortalecimento de uma espécie de 

subjetivismo que ainda se faz presente12. 

Elias (1994) investiga os conceitos de indivíduo e sociedade, faz a crítica 

daqueles que os consideram termos opostos e propõe uma construção teórica 

que dê conta de responder a que ponto cada pessoa é influenciada em seu 

desenvolvimento pela posição que ocupa no processo social. Para ele, não 

existe abismo entre indivíduo e sociedade, mas, sim, lacunas e falhas no nosso 

fluxo de pensamento quando tentamos compreendê-los. Conforme Elias (1994): 

O que nos falta (...) são modelos conceituais e uma visão 
global mediante os quais possamos tornar compreensível, 
no pensamento, aquilo que vivenciamos diariamente na 
realidade, mediante os quais possamos compreender de 
que modo um grande número de indivíduos compõem 
entre si algo maior e diferente de uma coleção de 
indivíduos isolados: como é que eles formam uma 
sociedade e como sucede a essa sociedade poder 
modificar-se de maneiras específicas, ter uma história que 
segue um curso não pretendido ou planejado por qualquer 
dos indivíduos que a compõem (p. 16). 

Ainda de acordo com Elias (1994), é preciso reconhecer a 

interdependência entre indivíduo e sociedade, e não há dúvidas de que cada 

indivíduo é criado por outros que existiam antes dele e cresce como parte de um 

“todo social”. Cada pessoa faz parte desse todo social de um determinado lugar, 

ou seja, tem uma função, uma propriedade, um trabalho e uma tarefa. Para o 

autor, a relação entre os indivíduos e a sociedade é algo singular e não encontra 

analogia em nenhuma outra esfera da existência. Ainda segundo Elias (1994) 

deve-se começar pensando na estrutura do todo para depois compreender a 

forma das partes individuais13. Todas as qualidades humanas (inclusive seu 

caráter individual) assume sua forma dentro e através das relações com os 

outros. Por isso que psique, sociedade e história são indissociavelmente 

complementares, só podendo ser estudadas em conjunto. “A sociedade, com 

sua regularidade, não é nada externo aos indivíduos, tampouco é simplesmente 

 
12 Conferir: Kakutani, M. “A morte da verdade: notas sobre a mentira na era Trump”. Editora 

Intrínseca: Rio de Janeiro-RJ, 2018. 
13 “É preciso pensar em termos de relações e funções (e não em substâncias isoladas e únicas). Exemplo: 
quadrilha de dançarinos” (Elias, 1994, p. 98).  
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um objeto oposto ao indivíduo; ela é aquilo que todo indivíduo quer dizer quando 

diz nós” (Elias, 1994, p. 67). 

Ora, se o homem e a sociedade somente podem ser compreendidos em 

conjunto e a partir de suas relações, a psicologia tem o compromisso de 

estabelecer ligações com outras ciências, o que irá ajudá-la na compreensão de 

seu objeto de estudo. Da mesma forma, a sociologia também deve estabelecer 

conexões com outras ciências para melhor compreender seu objeto de estudo, 

a sociedade. 

Ao refletir sobre as investigações do indivíduo, da cultura e da sociedade, 

Linton (1973) aponta que são possíveis somente quando o todo é considerado 

mais importante do que qualquer uma dessas partes. No entanto, em 

consequência das tendências de especialização da pesquisa científica, “o 

indivíduo foi entregue à Psicologia, a sociedade à Sociologia e a cultura à 

Antropologia cultural” (1973, p. 18). De acordo com o autor: 

Está se tornando agora aparente que a integração entre o 
indivíduo, a sociedade e a cultura é tão íntima e sua 
interação tão contínua que o investigador que tenta 
trabalhar com qualquer uma delas, sem referência às 
outras, logo chega a um beco sem saída. (...). Contudo, 
pode-se dizer com segurança que os próximos poucos 
anos testemunharão o aparecimento de uma ciência da 
conduta humana que sintetizará as descobertas da 
psicologia, da sociologia e da antropologia (Linton, 1973, 
p. 18). 

Germani (1966), da mesma forma, reconhece a inevitável 

complementaridade entre psicologia e sociologia. Essa complementaridade está 

referida na delimitação das tarefas da “psicologia social”. No estudo da realidade 

social, ao lado da sociologia, são necessárias outras disciplinas e, segundo o 

autor, uma delas é a psicologia social:  

Cuyo cometido es, justamente, el de estudiar aquellos 
aspectos variables de la conducta manifesta y encubierta 
(o psíquica) de individuos y grupos em su relación com los 
aspectos típicos de los que se ocupa la sociologia como 
tal (Germani, 1996, p. 21) 

 

De acordo com Germani (1966) a psicologia social é uma disciplina que 

se preocupa com a formação e transformação do caráter social e sua relação 

com as características objetivas de cada grupo. Para o autor, é imprescindível a 
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noção da existência de uma íntima relação entre a personalidade social e as 

condições de existência, ou seja, entre indivíduo e sociedade.  

Gerth e Mills (1973) indicam que a psicologia social, converteu-se na 

principal área de contato entre tradições intelectuais decisivas de nossos 

tempos. O caráter híbrido dessa disciplina atrai cada vez mais atenção daqueles 

que querem compreender as relações entre a estrutura social e o caráter dos 

indivíduos. Para os autores, o desafio da psicologia social é oferecer uma visão 

total do homem em um período de especialização intelectual; e uma das 

obrigações do psicólogo social é ligar as lacunas setoriais que separam as 

abordagens sociológicas e psicológicas. Tudo isso é necessário para que a 

personalidade dos indivíduos possa ser estudada em conexão com os tipos de 

estruturas sócio-hitóricas. Para Gerth e Mills (1973), os aspectos estruturais e 

históricos da sociedade se relacionam com os aspectos mais íntimos do próprio 

indivíduo. Segundo os autores: 

A estrutura biológica e as capacidades do homem 
parecem não ter mudado de forma sensível durante 
alguns milhares de anos, porém seus sentimentos e 
comportamentos variaram extensamente. Uma visão da 
etnografia e da história nos permite verificar a relatividade 
dos atos e das experiências humanas. Como afirma 
Morris Opler14, o ‘Homosapiens de tipo moderno, mudou 

muito pouco em seu aspecto físico durante os 30 mil anos 
ou mais de sua existência’, não obstante, principalmente 
nos últimos 6 mil anos desse período, o caráter e o 
comportamento dos homens, suas realizações 
tecnológicas e suas técnicas sociais tenham-se 
modificado profunda e rapidamente. O aspecto cultural 
não pode ser reduzido ao orgânico e tampouco ser por ele 
explicado (Gerth e Mills, 1973, p. 21). 

Pierson (1967) ao refletir sobre o que nos torna humanos destaca que 

devemos considerar as pessoas e a sociedade “irmãs siamesas” uma vez que 

nasceram juntos e só podem funcionar um em relação ao outro. A sociedade e 

as pessoas surgem, funcionam e se transformam em um processo contínuo de 

interação. Por isso as ciências da psicologia e da sociologia precisam se fundir. 

Dessa fusão, chegamos à psicologia social, que se coloca logicamente em um 

ponto intermediário. Conforme o pensamento do autor: 

 
14 “Cultural and Organic Conceptions in Contemporary World History” in American Anthropologist, vol. 
46, nº 4, october-december, 1944. 
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A Psicologia Social coloca-se logicamente em ponto 
intermediário entre a psicologia, de um lado, e a 
sociologia, do outro. Tem como centro de atenção um 
problema relacionado a ambas aquelas ciências, isto é: 
como vem o organismo biológico individual, com o seu 
complexo mecanismo nervoso, a assumir características 
sociológicas; por outras palavras, a desenvolver uma 
natureza humana que torna o indivíduo capaz de 
compartilhar uma vida comum com outros seres 
humanos? (Pierson, 1967, p. 249-250). 

Adorno (2015), ao discutir as relações entre sociologia e psicologia, 

menciona a importância da criação de uma psicologia social. O autor enfatiza 

que a superação da separação entre sociologia e psicologia deve estar 

relacionada com a superação da cisão real que ocorre atualmente entre homem 

e sociedade. Essa cisão manifesta-se na irracionalidade da sociedade que, 

apesar de todo seu potencial, não é capaz, pois não está voltada para isso, de 

atender as necessidades das pessoas. Adorno (2015) adverte que essa cisão 

não pode ser superada somente pela abstração intelectual científica, mas 

depende também, de mudanças efetivas nas condições objetivas do sistema 

social. Além disso, chama atenção para o culto da psicologia que impõe ao 

indivíduo toda a responsabilidade de sua formação. A psicologia que não se 

articula com uma teoria da sociedade ao pensar sobre a constituição do indivíduo 

coloca um peso muito grande nas condições subjetivas e acaba por não refletir 

sobre as condições materiais que determinam a própria subjetividade. Segundo 

Adorno (2015),  

Quanto mais estritamente o âmbito psicológico é pensado 
como um campo de forças fechado em si e autárquico, 
tanto mais completamente a subjetividade é de 
dessubjetivada (p. 98). 

Quase se poderia dizer que quanto mais conhecemos os 
humanos psicologicamente mais nos afastamos do 
conhecimento de seu destino social e da própria 
sociedade, e, assim, do conhecimento dos serer humanos 
em si, sem que, entretanto, a perspectiva psicológica 
perca sua própria verdade (p. 106). 

 

Vigotski (1998) também propôs uma teoria psicológica que reconhece a 

importância da dimensão social e cultural no desenvolvimento dos indivíduos. O 

autor demonstra que há muito tempo o tipo biológico humano não sofre 

mudanças significativas, o cérebro do homo sapiens e do homem de hoje nada 

mudou, nem de maneira estrutural, funcional ou química, sendo as experiências 
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sociais e culturais aquilo que determina seu salto qualitativo. O tipo biológico fica 

em plano de fundo enquanto as complexas leis que governam o desenvolvimento 

social humano passam a ser as principais determinantes que fazem com que o 

homem de hoje, do ponto de vista social e comportamental, seja bem diferente 

do homem de dez mil anos atrás, mesmo mantendo o mesmo tipo biológico. De 

acordo com Vigotski (1998, p. 2): 

Tal qual um indivíduo só existe como um ser social – como 

um membro de algum grupo social, em cujo contexto ele 
segue o percurso do desenvolvimento histórico -, a 
composição de sua personalidade e a estrutura de seu 
comportamento acaba por se constituir em uma variável 
[“quantum”] dependente da evolução social, cujos 
principais aspectos são determinados pela última. 

Para o autor, a constituição psicológica dos indivíduos está diretamente 

relacionada com o grau de desenvolvimento das forças de produção e da 

organização daquele grupo do qual o indivíduo pertence. A subjetividade é uma 

dimensão importante para a ordem social, é constituída na objetividade, na 

história, é produzida e alterada no e pelo social. A sociedade representa o fator 

determinante na formação das personalidades dos indivíduos.  

(...) a lei fundamental do desenvolvimento histórico 
humano, que proclama serem os seres humanos criados 
pela sociedade na qual vivem e que ela representa o fator 
determinante na formação de suas personalidades, 
permanece em vigor (Vigotski, 1998, p. 2). 

Ligado a uma tradição marxista e orientado pela teoria do materialismo-

histórico, Vigotski chama atenção para o fato da sociedade capitalista ser 

subdividida em diferentes classes sociais e aponta que a psicologia deve 

considerar isso. Refletindo sobre as características fundamentais da sociedade 

capitalista – grandes estratégias de alienação do capitalismo (divisão entre 

trabalho intelectual e físico, exploração cruel do trabalho, impossibilidade de 

desenvolvimento livre e completo do potencial humano) - e seu papel como fonte 

de degradação e corrupção da personalidade, Vigotski (1998) chama atenção 

para três etapas da transformação social que traria como consequência a 

transformação dos próprios homens15. Conforme o pensamento de Vigotski 

 
15. 1) Destruição das forças capitalistas de organização e produção e das formas de vida social e espiritual que a partir daí surgiram (com o 

desfacelamento do capitalismo, todas as forças que oprimem o homem também desapareceriam); 2) Caindo as velhas correntes, o enorme potencial 

positivo presente na indústria e o já crescente poder do homem sobre a natureza serão liberados e operativos (as forças produtivas de obstáculos – 
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(1998), podemos ver que o estado psicológico é dependente do grupo e 

organização no qual se desenvolve.  

De acordo com Vigotski (1996) as formas superiores de comportamento 

aparecem em primeiro lugar como forma coletiva, ou seja, interpsicológica, um 

procedimento externo de comportamento. Um bom exemplo é a linguagem que, 

em um primeiro momento, é apenas uma forma de vínculo entre a criança e 

aqueles que a rodeiam, mas que quando dominada pela criança, pode ser 

considerada como a transposição do modo coletivo de comportamento para o 

modo individual. Com isso, entendemos que o pensamento não surge antes que 

a discussão tenha surgido em seu grupo social. Segundo o autor: 

Esse fato desempenha um papel muito especial, central, 

no domínio do próprio comportamento. O estudo da 
gênese desses processos mostra que qualquer processo 
volitivo é inicialmente social, coletivo, interpsicológico 
(Vigotski, 1996, p. 113). 

As discussões apresentadas até aqui, além de demonstrarem a íntima 

relação entre o homem e a sociedade, deixam evidente a necessidade da 

articulação entre diferentes disciplinas científicas, em especial, a sociologia e a 

psicologia. Da mesma forma, foi possível notar que a cisão entre indivíduo e 

sociedade não pode ser superada somente no plano intelectual. Para essa 

superação também é indispensável mudanças nas condições objetivas da 

estrutura social. O reconhecimento da relação entre indivíduo e sociedade é 

primordial para a produção de conhecimento e para o desenvolvimento de ações 

que possibilitem efetivas transformações sociais.  

O reconhecimento da relação entre indivíduo e sociedade remete em 

primeiro lugar à obrigação de, caso pretendamos entender o indivíduo, ter que 

olhar para a realidade social. Em um segundo momento, ao olhar para a 

realidade social, extrair dela não só os questionamentos, mas também as 

respostas. É no social e do social que o psicólogo deve obter os elementos para 

suas investigações. Na América Latina, desde a década de 1970, os psicólogos, 

frustrados com a não capacidade de atender as demandas da sua realidade com 

 
relações de trabalho, a forma e a lógica de produção – se transformariam em forças poderosas de promoção do desenvolvimento humano); 3) A 

mudança nas próprias relações sociais entre as pessoas farão com que junto delas mudem as ideias, os padrões de comportamento, as exigências 

e os gostos (uma mudança fundamental do sistema global conduzirá inevitavelmente a uma mudança de consciência). 
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teorias estrangeiras que eram importadas de forma acrítica, iniciaram um 

movimento de produção de conhecimento a partir da realidade latino-americana. 

Desconsiderar as condições sociais e históricas traz o risco de termos uma visão 

distorcida (ideológica) da realidade. Dessa forma, é preciso voltar a atenção ao 

contexto social sobre o qual estamos fazendo referência.   

Jiménez-Domínguez (2009) aponta que para Martin-Baró (1985) a 

psicologia social é uma disciplina que tem o objetivo de examinar o caráter 

ideológico do comportamento humano, considerando que toda ação humana 

significativa é uma articulação dos interesses sociais com os individuais. 

Conforme o autor: 

Por isso, à Psicologia Social corresponde o momento em 
que o social se faz individual e o indivíduo se faz social. A 
desideologização, assim definida, supõe, segundo Martín-
Baró (1985), um compromisso crítico que devolva às 
pessoas o conhecimento adquirido sobre a sua realidade 
(p. 153). 

Martín-Baró (1996), estabelece aspectos que caracterizam as sociedades 

latino-americanas:  

a) injustiça estrutural – não podemos desconsiderar que boa parte dos 

maiores problemas dessa região são consequências de uma estruturação injusta 

de seus sistemas sociais. Os regimes políticos submetem a maioria da 

população a condições miseráveis enquanto pequenas minorias desfrutam de 

muitos privilégios. Vale destacar que a maior parte do povo latino-americano 

nunca teve suas necessidades básicas satisfeitas, em contraste com uma 

minoria que vive na superabundância16. A manutenção histórica dessa situação 

também é possível pela aplicação de mecanismos violentos de controle e 

repressão social;  

b) grandes gastos com a violência - para os países que vivem em guerra 

ou pré-guerra fica fácil entender o porquê dos gastos com a violência e também 

 
16 De acordo com um estudo da Folha de São Paulo de 2018 sobre desigualdade global, os 

super-ricos no Brasil lideram concentração de renda global. Quando consideramos o grupo dos 
10% mais ricos, o Brasil empata com a Índia e só perde para a África do Sul no ranking dos mais 
desiguais considerando a paridade do poder de compra. No Brasil, os 14,2 milhões de adultos 
que representam esse grupo capturam 55,5% dos rendimentos totais. No país, o grupo 1% (1,4 
milhão de pessoas) mais rico detém 29% da renda. Como comparação, os 50% mais pobres 
(71,2 milhões de pessoas) ficam com 8,9% do conjunto de todos os rendimentos. Disponível em: 
https://temas.folha.uol.com.br/desigualdade-global/, acessado em 16 de outubro de 2021. 

https://temas.folha.uol.com.br/desigualdade-global/
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perceber como esse valor deixa de ser investido em outras áreas mais 

importantes (como, por exemplo, saúde, educação, saneamento básico). Nos 

países que não estão em guerra (ao menos oficialmente) os custos sociais da 

violência estão relacionados aos gastos necessários para conter a violência 

cotidiana17;  

c) satelitização dos Estados Unidos – a influência norte-americana sobre 

a cultura latino-americana e sua relação de dominação com nossas riquezas é 

um componente que não pode ser desconsiderado18. 

Lane (2002), ao pensar a realidade brasileira, coloca em evidência os 

períodos de colonização e exploração de nossas riquezas, bem como o desprezo 

à cultura local (indígena). Além disso, destaca a utilização de forças físicas 

(prisões e torturas) e forças intelectuais (ideologia) para manter oprimida grande 

parte da população. A partir das análises que realizou da realidade brasileira e 

apoiada em uma concepção de indivíduo que é histórica e social, Lane (2002) 

afirma:  

A constatação de condições sociais comuns, 
responsáveis pelos problemas vivenciados como 
pessoais, se tornava um vínculo de identidade social. 
Para um verdadeiro conhecimento do ser humano era 
necessário considerá-lo como uma totalidade que se 
constituía a partir das relações sociais vividas num 
contexto sócio-histórico peculiar. A psicologia deveria se 
tornar uma ciência comprometida, política e eticamente, 
jamais neutra ou universal (p. 60-61).  

Nessa parte da pesquisa, com as informações apresentadas pudemos 

refletir sobre a íntima conexão existente entre indivíduo e sociedade, bem como 

sobre a necessária articulação da psicologia com a sociologia e outras áreas do 

conhecimento. Com isso, qualquer tentativa de compreender tanto o indivíduo 

quanto a sociedade de forma isolada será insuficiente. Nesse contexto, surgiu 

na América Latina e se fortaleceu uma perspectiva crítica na psicologia social 

que, adotando como elemento principal das suas análises o reconhecimento da 

 
17 A guerra no Afeganistão custou U$300 milhões por dia aos EUA durante 20 anos (quantia é 

equivalente à fortuna dos 30 bilionários norte-americanos mais ricos juntos). Disponível em: 
https://forbes.com.br/forbes-money/2021/08/guerra-no-afeganistao-custou-us-300-milhoes-por-
dia-aos-eua-durante-20-anos/, acessado em 16 de outubro de 2021.  
18 Ver Martín-Baró, I. “O papel do psicólogo” in: Estudos de psicologia, 1996, (2) 1, p. 7-27. 

https://forbes.com.br/forbes-money/2021/08/guerra-no-afeganistao-custou-us-300-milhoes-por-dia-aos-eua-durante-20-anos/
https://forbes.com.br/forbes-money/2021/08/guerra-no-afeganistao-custou-us-300-milhoes-por-dia-aos-eua-durante-20-anos/
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importância do contexto social, impulsionou a produção de conhecimento a partir 

da própria realidade.  
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Capítulo II - A importância do afeto e a superação da dicotomia mente e 

corpo 

Nas análises históricas sobre o desenvolvimento da psicologia enquanto 

área do conhecimento, constatamos diferentes perspectivas, que divergem 

sobre aquilo que deve ser tomado como objeto por essa ciência e, em 

consequência, divergem também quanto aos métodos e técnicas a serem 

empreendidos nas investigações. Essas diversas perspectivas têm bases 

epistemológicas e princípios (visões de natureza, homem e mundo) que 

determinam a forma como os pesquisadores observam e compreendem seus 

objetos. Das implicações relacionadas a essa questão, podemos destacar duas, 

que são consideradas aquelas que ocupam um lugar central na produção de 

conhecimento psicológico, a saber: a cisão entre indivíduo e sociedade e a cisão 

entre mente e corpo. Na primeira, o indivíduo isolado de seu contexto social 

encontra-se cindido e impedido de compreender a totalidade da sua existência. 

Ao desprezarmos a influência da cultura e da sociedade, é sobre o indivíduo que 

recai todas as responsabilidades sobre a sua condição de vida. Na separação 

entre mente e corpo, não somos capazes de compreender o nosso modo de 

funcionar e de existir, de transformar e de ser transformado, uma vez que 

negligenciamos justamente a união de dois componentes que, juntos, formam o 

dispositivo que nos orienta e nos conecta com o meio a nossa volta. O corpo 

sente as afetações de sua existência (afetos/emoções) no meio (cultural, político 

e social) e, ao pensarmos sobre aquilo que sentimos (razão), aliamos a essas 

sensações nossa compreensão sobre a vida e o mundo. É na dialética da 

razão/emoção e do indivíduo/sociedade que experimentamos o mundo. A razão 

interpreta os afetos e os afetos mobilizam a razão e a ação. Agimos sobre o 

mundo e o mundo age sobre nós.  

Nesta etapa da pesquisa, nos debruçamos sobre considerações de 

importantes autores que, com suas teorias, nos permitem superar as cisões entre 

indivíduo e sociedade, e mente e corpo, razão e emoção:  Vigotski e Espinosa, 

e também Ribot, um pesquisador muito citado por Vigotski em sua teoria das 

emoções. Iniciamos apresentando o pensamento de Ribot (2005) e suas 

ponderações sobre a existência de um circuito afetivo que tem raciocínio próprio 

e que ele explica a partir de uma lógica dos sentimentos. Tal compreensão não 
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dissocia a vida afetiva da vida social, uma vez que a primeira está ligada às 

exigências (ações e reações) e demandas da segunda. Em seguida, trazemos 

as ideias de Vigotski e sua concepção sobre o papel da emoção como função 

psicológica superior (ou seja, seu desenvolvimento está imbricado às questões 

sociais e históricas) e como fator essencial que nos motiva a pensar agir no 

mundo. Por fim, é nas ideias de Espinosa que encontramos proposições 

fundamentais à compreensão do ser humano: 1) o homem não deve ser pensado 

não como algo inserido e afetado pela natureza, mas como modo derivado dela, 

não é "império dentro de outro império” 2) em sua dimensão relacional e sempre 

em sua totalidade, corpo e mente são simultâneos, de uma  mesma substância 

e são igualmente ativos e passivos . A mente ligada às afecções do corpo e 

ciente de sua conexão com o meio social constitui a totalidade na qual o homem 

deve ser compreendido. É importante destacar que nenhuma dimensão da vida 

pode ser de fato compreendida sem levar em consideração sua relação com as 

outras dimensões. 

As análises que apresentamos a seguir estão orientadas pela reflexão de 

Sawaia sobre a importância dos afetos para a práxis do psicólogo social. Ao 

atentar para a existência de um sofrimento ético-político, a autora recoloca no 

debate as questões afetivas implicadas nas relações sociais. 

 

Ribot e a valorização dos afetos, emoções e sentimentos pela Psicologia 

 

O início da história da Psicologia foi marcado (e ainda é) pela disputa entre 

perspectivas teóricas que divergem naquilo que reconhecem como o objeto 

dessa ciência e consequentemente seu método. De um lado estavam aquelas 

que, fundamentadas em pressupostos filosóficos, mantinham a Psicologia dentro 

de um espectro metafísico e interessavam-se principalmente pelo que, ao longo 

do tempo, foi denominado “espírito”. Seus métodos eram voltados para a 

apreensão de uma esfera interior do humano, impossível de ser medida ou 

observada diretamente. Na outra ponta, encontram-se os esforços de 

pensadores que, ao realizarem a crítica de uma psicologia supostamente 

metafísica, aproximaram as investigações psicológicas aos padrões das ciências 
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experimentais e da natureza. É nesse segundo grupo que encontramos a obra 

de Théodule Ribot (1839-1916)19. 

Considerado o “pai fundador” da psicologia científica francesa, foi um dos 

principais críticos do pensamento psicológico dominante na França no final do 

século XIX e início do século XX. Ao atacar as correntes metafísicas, apontava 

as características desejáveis para uma psicologia científica, a saber: “esforço em 

direção à precisão, emprego da experimentação, busca de determinações 

quantitativas, delimitação de campo de estudo e publicação de monografias, em 

lugar de trabalhos extensos” (Jacó-Vilela, A.M. e Monteiro, D.B.R. 2005, p. 10). 

Sua intenção era definir uma psicologia alinhada à fisiologia e que fosse capaz 

de realizar medições nas investigações sobre os fatos psíquicos. Considerava 

as enfermidades (estados anormais e patológicos) verdadeiras situações de 

experimentação passíveis de serem observadas. Ao acreditar que a “doença” 

pode ser entendida como experimentação, amplia o sentido do que entendemos 

por experimento ao considerá-lo um experienciar do sentir e do viver. Conforme 

os apontamentos de Jacó-Villela e Monteiro (2005):  

 

“(...) Ribot definiu também um método, que consistia em 
elucidar os mecanismos normais de funcionamento 
apelando à observação da patologia. Considerava-a não 
como negação ou oposição à função normal, mas como 
degradação desta, facultando assim que, por meio do 
estudo do patológico, se chegasse à compreensão do 
fenômeno tal como se apresenta no caso normal” (p. 12). 

 

Ribot defendia a hipótese da existência de uma dimensão fisiológica dos 

processos mentais que o fazia considerar a possibilidade do estudo das 

variações psíquicas por meio da investigação das variações físicas inerentes aos 

atos da consciência. Dentre as investigações que empreendeu, destacamos os 

estudos sobre a vida afetiva e os sentimentos onde evidenciou a importância dos 

fatores emocionais e afetivos para o funcionamento psicológico e o 

desenvolvimento da personalidade. A ideia central é a de que a vida emocional 

determina o desenvolvimento total e o modo de pensar das pessoas. E, 

contrariando o pensamento dominante na época, que defendia a existência de 

 
19 Para mais informações sobre a história de T. Ribot conferir: Jacó-Vilela, A.M. e Monteiro, D.B.R. “Ribot 

e a concretude da experiência na psicologia francesa” em Ribot, T. “A lógica dos sentimentos”. Editora 
Uerj: 2005. 
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apenas uma lógica motriz das ações humanas, a lógica racional, Ribot afirmou 

a existência de uma outra lógica, a afetiva. De acordo com Jacó-Vilela e Monteiro 

(2005): 

 

Afeto e ação, sentimento e afetividade estão, portanto, 
juntos, constituindo com o intelecto a personalidade 
integral do homem, ou seja, se a lógica intelectiva julga e 
condena a lógica afetiva, esta, de caráter mais concreto e 
utilitário - porque voltada mais diretamente às 
necessidades humanas -, não condena sua rival (p. 15). 

 

 

A lógica dos sentimentos 

 

Nesta parte da pesquisa, a intenção é apresentar a concepção de Ribot 

(2005)20 sobre a vida afetiva e sua importância na constituição e no 

desenvolvimento dos sujeitos. 

Ao incluirmos algo no campo da lógica, subentendemos que exista um 

raciocínio a ela associado. É importante lembrar que as discussões sobre lógica 

estão mais associadas a uma lógica racional, que é considerada por muitos 

como sendo a única responsável pelas ações, atitudes e comportamentos das 

pessoas. Ribot (2005) pensa a lógica dos sentimentos muitas vezes tomando 

como referência a lógica racional, no entanto, demonstra que cada uma dessas 

lógicas tem o seu próprio raciocínio e função. Comecemos por destacar o que 

Ribot (2005) entende por raciocínio emocional:  

Sumariamente e por antecipação, o raciocínio emocional 
pode ser definido da seguinte maneira: um processo cuja 
trama é inteiramente afetiva, isto é, consiste num estado 
de sentimento que, mantendo-se inalterado ou 
transformando-se, determina a escolha e o 
encadeamento dos estados intelectuais (estes são 
apenas um revestimento, um meio necessário para dar 
corpo a essa forma de lógica) (p. 22). 

 

A partir dessa definição, é importante destacar que o raciocínio emocional 

é constituído apenas por elementos afetivos que, segundo o autor, determinam 

os estados intelectuais. Ao refletir sobre os elementos constitutivos da lógica dos 

 
20 Publicação original em 1905. 
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sentimentos, Ribot (2005) delimita aquilo que considera como sendo “a vida 

afetiva”. Nas palavras do autor:  

A vida afetiva – sob tal designação compreendo os 
instintos, tendências, desejos, aversões; os estados mais 
complexos denominados emoções (como medo, raiva); as 
paixões, isto é, as emoções estáveis e intensas – pode 
atuar de três maneiras principais: a) sob uma forma 
fisiológica que a traduz diretamente, pelas mudanças 
externas e internas do corpo: a expressão das emoções; 
b) como fator desse complexus que chamamos volição, 
em que os estados afetivos misturam-se a estados 
intelectuais, percepções ou representações e formam 
com eles um todo do qual são elemento ativo, isto é, 
aquele que aciona ou estanca; c) finalmente, como 
suscitante, agrupando e encadeando séries mais ou 
menos extensas de representações, simples ou 
complexas, concretas ou abstratas (Ribot, 2005, p. 33). 

 

De acordo com essa compreensão de vida afetiva verificamos que os 

estados emocionais agem sobre o corpo, sobre a vontade de nos relacionar com 

o meio a nossa volta e também serve de justificativa quando esta não é possível 

de ser alcançada pela via da razão, ou seja, a disposição afetiva dirige os 

estados de consciência que não mais se produzem livremente ou ao acaso. Essa 

disposição afetiva negligencia tudo que possa desviá-la de sua meta, inclusive 

os argumentos racionais. 

 Ao contrapor a lógica afetiva e a lógica racional, Ribot (2005) enfatiza em 

primeiro lugar o seu ponto em comum: a existência de um raciocínio, isto é, “a 

matéria própria a toda lógica” (p. 34). Cada uma delas possui um mecanismo 

próprio, no entanto, tanto uma quanto a outra é considerada “uma operação 

mediata, que tem por termo uma conclusão” (Ribot, 2005, p. 34). Raciocinar é, 

de certa forma, antecipar; é uma tentativa de conjecturar uma trilha em direção 

ao desconhecido. Para Boole (apud Ribot, 2005, p. 34) “o raciocínio é a 

eliminação do termo intermediário, num sistema composto de três termos”.  

 Para chamar a atenção ao papel fundamental da vida afetiva no 

desenvolvimento das pessoas, Ribot (2005) comenta que, ao tomarmos como 

objeto de análise os raciocínios primitivos, ou seja, aqueles presentes em uma 

fase do desenvolvimento histórico da humanidade em que a razão era muito 

limitada, constatamos que os sujeitos foram capazes de se adequar à natureza 

e agir sobre o meio no qual estavam inseridos. E se à época a lógica racional 

ainda tinha pouca complexidade, podemos entender que o que guiava os sujeitos 
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era uma outra lógica, a afetiva. Da imbricação entre a lógica afetiva e racional é 

que surgem os planos e as realizações necessárias, que estimulam o 

desenvolvimento individual (filogenético) e social (ontogenético). De acordo com 

Ribot (2005, p. 35, 36-37): 

 
Muito se escreveu e se conjecturou sobre a constituição 
mental do homem primitivo. Nem as teorias geralmente 
aceitas nem as críticas e dúvidas por elas suscitadas têm 
importância para nosso tema, pois, paralelamente a essa 
reconstituição hipotética do homem da pré-história, temos 
os selvagens atuais, que, com ou sem razão, são 
considerados equivalentes àqueles. Sobre estes, 
dispomos de inúmeras informações variadas e positivas. 
O que ressalta de tal observação é o nível muito inferior 
de suas faculdades lógicas: incapacidade para a 
abstração, extrema dificuldade para encadear ideias de 
acordo com relações objetivas etc.. Mas o selvagem é 
capaz de raciocínio prático, construído por meio de 
percepções e imagens, termos intermediários, que levam 
ao resultado desejado, isto é, a uma conclusão.  
 
É certo que os raciocínios primitivos que deram certo em 
função de sua racionalidade, isto é, de sua adequação à 
natureza das coisas, não eram puramente racionais, mas 
mesclados a elementos emocionais e imaginativos 
considerados igualmente válidos; tudo isto constituía um 
bloco. 
 

 

 A partir das ponderações do autor, fica demonstrada a ligação 

inseparável entre o pensamento e a experiência, ou seja, a ligação entre a lógica 

dos sentimentos e a lógica racional. A primeira delas, que tem a capacidade de 

servir ao homem em todas as situações em que ele tenha interesse em obter ou 

justificar uma conclusão e não consiga, ou não queira, para isso, utilizar os 

processos racionais. Epinosa e Vigotski vão contra tal ideia. 

A compreensão da lógica dos sentimentos demanda o conhecimento 

sobre as características essenciais do raciocínio afetivo. Esse tipo de raciocínio 

é “composto exclusiva ou principalmente de conceitos e juízos de coeficiente 

emocional, variável em graus” (Ribot, 2005, p. 38). Enquanto os conceitos que 

compõem o raciocínio intelectual exigem uma representação (explicação 

racional) para que seja possível compreender seu significado e função, nos 

conceitos do raciocínio afetivo, a representação é um elemento secundário que 

exerce a função de servir de ingrediente para o estado de consciência, no 
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processo de transformar a fluidez do sentimento em uma forma concreta. 

Segundo Ribot (2005, p 39): 

 
Nesse composto binário, nesse par representativo-afetivo 
– embora este último elemento seja, por definição, o 
principal -, a experiência mostra que sua predominância 
pode variar da simples tendência, que apenas pede a 
conclusão, até o cego arrebatamento que o impõe. Dái 
este resultado antecipado, que será comprovado: entre a 
lógica dos sentimentos e a da razão, não há separação 
natural. 

 
Enquanto a lógica racional se apoia em ideias gerais ou abstratas, a lógica 

emocional está apoiada em estados particulares de consciência que são 

denominados “conceitos-valores, ou juízos de valor, ou simplesmente valores” 

(Ribot, 2005, p. 39). É do clássico “A riqueza das nações” de Adam Smith que 

Ribot extrai a sua noção de valor. Na obra do pai do capitalismo, o valor está 

sempre sujeito a uma utilidade que, por sua vez, está sempre conectada à 

satisfação de necessidades e desejos do homem. Tal concepção localiza o valor 

em uma esfera subjetiva que, ao ser analisada, pode nos levar ao âmago da 

individualidade e revelar a personalidade dos sujeitos. Conforme o autor: 

 
É no clássico de Adam Smith sobre a riqueza das nações 
que se deve buscar a sua fonte: o valor fica sujeito à 
utilidade, e a utilidade, à satisfação das necessidades e 
desejos do homem. Para o autor, o princípio do valor é 
nitidamente psicológico, e essa concepção subjetiva, por 
longo tempo desprezada pelos economistas, vem 
recuperando prestígio nos últimos tempos” (Ribot, 2005, 
p. 40). 
 

É comum o juízo implicar qualidades que não são de ordem intelectual, 

mas que estão relacionadas à nossa natureza afetiva. Ribot (2005) considera 

importante conhecer amplamente os valores e, por isso, reflete sobre sua 

natureza e sobre o seu campo.  

Sobre a natureza do juízo, o autor assevera que “o conceito ou juízo de 

valor contém dois elementos: um deles, representativo, constante, invariável 

(sob este aspecto, assemelha-se aos conceitos puramente intelectuais); outro, 

emocional, variável, instável, de caráter dinâmico” (p. 41). O elemento racional é 

objetivo e extraído pelo sujeito por meio da compreensão e do sentido atribuídos 

pelos antigos sobre a natureza. Já o elemento emocional é claramente 

“subjetivo, antropomórfico e imprime essa marca distintiva a toda a lógica dos 
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sentimentos”21 (Ribot, 2005, p. 42). O autor avança nas análises dos valores e 

indica o quanto estão relacionados às manifestações mais gerais e elementares 

da vida psico-orgânica e, portanto, é natural que se procure sua origem na 

biologia. Apesar da grande semelhança na organização da vida de todos os 

homens, que implica uma grande semelhança na determinação de seus valores 

(reações morais, sociais, estéticas, religiosas, etc.), há, por outro lado, diferenças 

de organização entre os indivíduos que resultam em variações individuais na 

apreciação dos valores. Ou seja, podemos concluir que não é na dimensão 

biológica que devemos investigar a origem dos valores, mas, sim, seguindo o 

seu desenvolvimento histórico. “(...) a lógica dos sentimentos é uma lógica vital. 

Foram as condições da vida que a criaram e são elas que a mantêm, a despeito 

da concorrência de sua temível rival, a lógica racional” (Ribot, 2005, p. 43). 

Devemos entender que os fenômenos objetivos atuam como estímulo, 

desencadeando reações afetivas, segundo a natureza da individualidade física 

e psíquica. O valor das coisas é sua propensão para provocar o desejo e, uma 

vez que o valor é proporcional à força do desejo, deve-se admitir que a noção de 

valor é essencial, e não absolutamente subjetiva (Ribot, 2005).  

Se até aqui pudemos entender um pouco sobre a natureza dos juízos de 

valor, é importante também refletirmos sobre o seu campo e tentar responder a 

questão colocada pelo autor: “onde se encontram os juízos de valor?”. A 

resposta nos levaria a uma delimitação do campo da lógica dos sentimentos, que 

é amplo e não contém limites fixos, pois varia em função da lógica racional na 

medida em que esta ganha ou perde terreno. Para entender qual o campo onde 

se encontram e se formam os juízos de valor, Ribot (2005) recorre às 

ponderações de Tarde22 (apud Ribot, 2005, p. 45):  

 
21 Para ajudar na compreensão da noção de valor de Ribot (2005), é interessante reproduzirmos duas 
citações que ele traz em suas reflexões sobre o assunto. Segundo A. de Kreibig (apud Ribot, 2005, p. 42): 
“designo, por valor geral, a importância que tem, para o sujeito, o conteúdo de uma sensação ou de um 
pensamento, graças a um sentimento atual ou em estado de tendência, que é combinado a esse 
conteúdo, de imediato ou por associação”. E, para Urban (apud Ribot, 2005, p. 42): “a descrição e a 
avaliação dos valores emocionais se fazem, invariavelmente, em função de suas relações com a eficácia 
voluntária. Consideradas objetivamente, elas aparecem como predisposições causais a juízos e atos. 
Consideradas internamente, são constantes dinâmicas, isto é, seu valor está em relação com a volição”.  
22 Gabriel Tarde, filósofo, sociólogo e criminologista francês, nasceu em Sarlat em 1843. Formado em 
direito, foi juiz de instrução de 1875 a 1894. Entre suas publicações, há vários estudos contestando as 
concepções de César Lombroso e da escola italiana de criminologia. Em 1894, foi nomeado diretor da 
seção de estatística criminal do Ministério da Justiça em Paris, cargo que conservou até a morte, em maio 
de 1904. 
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O valor, entendido em sentido mais amplo, abarca a 
totalidade da ciência social. É uma qualidade que 
atribuímos às coisas, como a cor, mas que, na verdade, 
como a cor, só existe em nós, tem uma vida inteiramente 
subjetiva. Ela consiste na consonância dos juízos 
coletivos que fazemos quanto à aptidão dos objetos a 
serem mais, ou menos, e, por um número maior ou menor 
de pessoas, admitidos, desejados e experimentados. 
Assim, esta qualidade pertence à espécie singular 
daquelas que, parecendo adequadas para apresentar 
inúmeros graus, elevar ou reduzir essa escala, sem mudar 
essencialmente de natureza, merecem o nome de 
quantidades. Essa quantidade abstrata divide-se em três 
grandes categorias, que são as noções originais e capitais 
da vida em comum: o valor-verdade, o valor-utilidade e o 
valor-beleza. 
 

A partir da tese exposta acima, Ribot (2005) considera aceitável admitir 

que todos “os fenômenos nascem e se desenvolvem pela sociedade e na 

sociedade: atividade moral, social (em sentido estrito), religiosa, política, 

estética, etc.” (p. 45). 

A constituição de um raciocínio demanda o agenciamento de conceitos-

valores que se ordenam de forma específica e são determinados por um princípio 

inerente que regula as relações entre eles. Para compreender o mecanismo de 

qualquer raciocínio (racional ou sentimental), é necessário que investiguemos 

em primeiro lugar o seu ponto de partida, e, em seguida, acompanhemos o seu 

processo discursivo até sua conclusão. A análise da lógica dos sentimentos 

dentro destes termos é o que nos faz constatar a sua diferença em relação à 

lógica racional, que é regida pelo princípio da contradição23. Cabe destacar que 

não existe raciocínio afetivo em geral, uma vez que ele se produz sob diversas 

formas24. Ribot (2005) reduz essa diversidade a dois tipos principais, entendidos 

a partir dos seus pontos de partida: “um desejo ou uma crença” (p. 48).  

De acordo com Ribot (2005, p. 48):  

[No desejo] o raciocínio afetivo persegue a solução de um 
problema e seu mecanismo é o de uma indução cuja base 
é vacilante e cujo encaminhamento é arriscado, movido e 
guiado pelo desejo de descobrir o que a lógica racional 
não pode revelar, como, por exemplo, as tentativas de 
descobrir o futuro por antecipação, a conjectura 
divinatória. 
 

 
23 Na lógica clássica, o princípio da não-contradição (ou o princípio da contradição) considera que duas 
afirmações contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, exemplo: as duas proposições 
“A é B” e “A não é B” são mutuamente exclusivas.  
24 Para mais detalhes, conferir: Cap. 3 – Principais formas da lógica dos sentimentos In Ribot, T. A lógica 
dos sentimentos, Rio de Janeiro, Editora UERJ, 2005. 
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[Na crença], o raciocínio afetivo tem a aparência de uma 
demonstração. É a forma mais conhecida e a única que, 
sob a denominação de justificativa, foi estudada pelos 
raros autores que se referiram a nosso tema. Este 
raciocínio tem por base um postulado – crença, opinião, 
preconceito -, isto é, um conjunto de ideias, mais ou 
menos sistemático, considerado verdadeiro ou preferível 
a qualquer outro. A operação consiste em encontrar 
razões – solidíssimas, para o que crê; futilíssimas, para o 
que não crê – capazes de dirimir as dúvidas. 

 

Fica evidente que o raciocínio afetivo ora funciona por indução 

perseguindo a solução de um problema (desejo), ora tem a aparência de uma 

demonstração cujo intuito é encontrar justificativas por meio de deduções 

(crença). O raciocínio, independentemente de seu tipo, em seu conjunto, é uma 

síntese. Tanto a lógica racional quanto a lógica afetiva têm suas unidades e 

dirigem-se de forma rigorosa para os seus objetivos. Se na lógica racional o 

princípio que confere sua unidade é o princípio da contradição, na lógica dos 

sentimentos a unidade é conferida pelo princípio de finalidade25. Na dimensão 

racional, a tendência do raciocínio é encontrar uma conclusão, e na dimensão 

emocional, a tendência é atingir um objetivo, ou seja, nesta última, ele não visa 

a uma verdade, mas a um resultado prático e está sempre orientado nessa 

direção. Guiado pelo princípio de finalidade, o raciocínio emocional ordena os 

termos de seu processo sempre em função do objetivo a ser atingido. Segundo 

com Ribot (2005), o raciocínio emocional suscita e ordena seus termos por meio 

de dois processos principais: acumulação e gradação. De acordo com o autor:  

O processo por acumulação é simples, mas quase 
sempre desprovido de arte e ordem: é a forma vulgar. 
Consiste de um amontoado de termos intermediários, 
próprios para sugerir ou justificar a conclusão. Serve para 
excitar, acalmar, consolar, persuadir, e é de uso constante 
na vida diária. O charlatão, perorando diante do público 
de uma feira, desperta sucessivamente curiosidade, 
desejo, medo, hilaridade; ele convida, repreende e, por 
meio dessa desordem aparente, visa, com lógica, a um 
único objetivo: vender sua mercadoria. 
 
Já o processo por gradação requer mais arte e aproxima-
se mais da lógica pensada. Na lógica racional, a 
habilidade consiste no rigor irrepreensível do raciocínio, 
no encadeamento preciso das razões. É uma rede com a 

 
25 “As palavras “fim” e “finalidade” são usadas aqui em sentido absolutamente empírico, como sinônimos 
de objetivo, independentemente de qualquer teoria transcendente acerca das causas finais, seu papel 
real ou suposto na natureza inorgânica e viva. Dizer que a lógica afetiva é regida pelo princípio de 
finalidade reduz-se a essa constatação indiscutível: o homem tem a faculdade de conceber um objetivo e 
os meios para atingi-lo” (Ribot, 2005, p. 49, nota de rodapé). 
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qual envolvemos aquele que queremos convencer. Na 
lógica afetiva, a habilidade é bem diferente. Supõe-se que 
o ouvinte seja exclusivo ou, principalmente, capaz de 
emoção: é preciso persuadi-lo, subjuga-lo, arrebata-lo. 
Para tanto, o melhor a fazer é ir abalando-o pouco a 
pouco, como uma árvore que se quer abater e que 
acabará caindo com os golpes (Ribot, 2005, p. 50). 
 

Em suma, o raciocínio implica, entre seu ponto de partida e sua 

conclusão, em ao menos um termo intermediário e, o mais das vezes, vários 

deles. Em qualquer discurso (jurídico, religioso, artístico), a intenção é fazer sua 

conclusão ser aceita, que é o “valor-fim”. Para alcançar essa finalidade, passa-

se por uma série mais ou menos longa de elementos intermediários que são 

conhecidos como os “valores-meios”. No raciocínio racional é a série de 

elementos intermediários que condiciona a conclusão e, no raciocínio afetivo, é 

a conclusão que condiciona a série. A consideração que a lógica dos 

sentimentos é alheia ao princípio da contradição (que rege a lógica racional) 

advém da constatação da existência de posições contraditórias – ou 

pretensamente contraditórias – entre dois juízos afetivos26.  

Nas histórias acima, bem como nos mitos e nas concepções religiosas 

mais intensas, as crenças contraditórias são mantidas pelo fato de não serem 

fruto da “razão raciocinante” e, sim, por atenderem a desejos intensos e fortes. 

A coexistência de afirmações irreconciliáveis é possível, pois, apesar de 

contraditórias, cada uma delas é considerada necessária pelo indivíduo ou grupo 

social. A função da razão “é unificar ou, pelo menos, sistematizar”, com isso, 

impossibilita qualquer contradição. O raciocínio emocional, por sua vez, “é uma 

adaptação às crenças, desejos e aversões”. De acordo com o autor: 

 
(...) a observação mostra que a vida afetiva, quando se lhe 
dá livre curso, ajusta-se muito bem à pluralidade, e 
mesmo à anarquia das tendências: a unidade não é 
essencial à sua natureza e só se introduz aí por meio da 
predominância de uma paixão (amor, ambição, etc.) ou de 
uma intrusão intelectual que imponha ordem. 
Experiências provaram que dois desejos ou crenças 
considerados contraditórios, podem coexistir no mesmo 
homem, sem que um suprima o outro (Ribot, 2005, p. 55). 

 
26 “Não é raro pessoas professarem sinceramente uma religião de caridade, como o cristianismo e o 
budismo, e serem violentas e até mesmo cruéis para com os que não crêem. E há coisas que chocam ainda 
mais a razão. Em épocas de sincretismo, como o século III de nossa era, muitos romanos praticavam 
simultaneamente religiões cujos deuses eram dotados de atributos e pretensões inconciliáveis; os 
indivíduos iam, sem escrúpulos, do santuário de Ísis aos templos dos deuses nacionais” (Ribot, 2005, p. 
53), 
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Podemos concluir que a lógica dos sentimentos interessa-se apenas em 

sua satisfação e sucesso, e, para alcançá-los, não se importa se os caminhos 

trilhados para isso são ou não racionalmente contraditórios (Ribot, 2005). É 

interessante a observação do autor sobre o descaso pela contradição, inerente 

à nossa natureza afetiva e tão evidente na vida dos indivíduos. Esse descaso é 

ainda maior quando analisamos o desenvolvimento das sociedades, uma vez 

que, “a história, sob todas as suas formas, é feita de contradições e não pode 

ser de outro modo” (Ribot, 2005, p. 54). A resistência ao princípio da contradição 

também vem do entendimento de que todas as necessidades, aspirações e 

paixões que nos motivam “são valores irredutíveis entre si”, e apenas se tornam 

contraditórios por meio de racionalizações, ou seja, quando são elaborados pela 

reflexão. “Contrário e contraditório são noções intelectuais, alheias à vida afetiva, 

e que lhe são aplicadas indevidamente” (Ribot, 2005, p. 56). De acordo com o 

autor: 

 
Em sua forma correta, a lógica da razão é determinada 
pela natureza e pela ordem objetiva dos fenômenos, seja 
quando constata, seja quando conjectura, como na 
descoberta. Constitui-se de estados intelectuais isentos – 
tanto quanto possível – de qualquer interferência 
emocional. 
 
A lógica dos sentimentos é determinada pela natureza 
subjetiva do raciocinador que se propõe estabelecer, para 
si mesmo ou para os outros, uma opinião, uma crença. 
Sua origem é um desejo, positivo ou negativo, que 
persegue um simulacro de prova. Ela se constitui 
principalmente de valores, isto é, conceitos ou juízos que 
variam segundo as disposições do sentimento e da 
vontade. Entre esses valores, o fim estipulado determina 
a escolha de uns e a recusa de outros (Ribot, 2005, p. 56). 

 

Pelo que vimos até aqui, fica evidente que a lógica dos sentimentos não 

deve ser julgada pela lógica racional, uma vez que, cada uma delas ocupa um 

território que lhe é próprio e desenvolve-se segundo processos diversos que são 

determinados por seus objetivos. “Ambas têm sua psicologia, suas condições de 

existência, sua razão de ser enquanto expressão de duas tendências opostas da 

natureza humana” (Ribot, 2005, 133). A lógica dos sentimentos tem o seu próprio 

campo e seu mecanismo é sempre o mesmo, “uma adaptação de juízos de valor 

a uma conclusão pré-julgada” (Ribot, 2005, 135). É certo que há diferenças entre 
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a lógica dos sentimentos e a lógica racional, no entanto, também é certo que 

essas duas manifestações psíquicas têm um traço comum: a adaptação a um 

objetivo. Para o autor: 

 
A do instinto é fixa, invariável, salvo exceções, e em 
limites restritos. A do raciocínio é plástica, variável, 
multiforme. Assim que as tendências, desejos e aversões, 
em vez de serem impulsos quase exclusivamente 
fisiológicos que só se traduzem por meio de atos, podem 
ser modificados pela reflexão, em consequência do 
desenvolvimento cerebral e das funções superiores da 
mente; assim que os instintos tornam-se uma energia 
disponível – uma força viva que pode ser adaptada de 
diversas maneiras -, começa a produzir-se o trabalho de 
sua racionalização, do qual a lógica afetiva é um caso, e 
não dos menos importantes (Ribot, 2005, 135). 
 

Diante do exposto, vale enfatizar que a lógica racional e a lógica dos 

sentimentos residem no espectro da utilidade. A primeira, por meio do 

conhecimento intelectual e interessada em procurar e apreender a verdade, foi 

uma das causas da sobrevivência dos mais aptos. A segunda, no campo afetivo, 

também é um instrumento de nossas necessidades. No entanto, no campo das 

ideias, é possível se descolar da prática e arriscar-se no campo da pura 

especulação, enquanto que, no campo dos afetos, ainda que a lógica nele 

presente seja mais material e egoísta, sua utilidade nunca se desvincula das 

necessidades humanas. “Ambas as lógicas são, portanto, um instrumento de 

nossas necessidades, com uma diferença: uma delas perde, às vezes, seu 

caráter prático; a outra o conserva sempre” (Ribot, 2005, p. 136). 

Por fim, uma prova da influência dos afetos na vida das pessoas é a 

constatação que nem sempre elas preferem a “verdade”. A lógica afetiva se 

perpetua por ser obra espontânea de nossa natureza não-intelectual. O homem 

tem necessidades, desejos e problemas para os quais a razão pura não oferece 

resposta e é diante dessa situação que o sentimento e a imaginação tomam o 

lugar da razão. Para Ribot (2005) “o papel da psicologia é estudar essa 

manifestação da natureza humana como um fato, sem condená-la ou absolvê-

la”. 
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Vigotski e o papel das emoções no desenvolvimento dos sujeitos. 

 

Essas reflexões de Ribot (2005) vão ser consideradas por Vigotski, com 

que ele dialoga intensamente em sua teoria das emoções. A psicologia de 

Vigotski sempre alertou quanto à necessidade de se resgatar a dialética entre os 

fatores biológicos e culturais na constituição dos sujeitos e no entendimento 

sobre as emoções. Superando as clássicas dicotomias, o autor compreende o 

desenvolvimento individual atrelado às condições histórico-sociais. Seus 

estudos sobre a ontogênese revelaram o vínculo entre o desenvolvimento 

biológico, cultural e psicológico e é desta perspectiva que sugere uma teoria das 

emoções.  

Toassa (2011) demonstra a importância das noções de sistema e unidade 

para o pensamento vigotskiano e sua relevância para a análise da gênese e das 

transformações dos processos psicológicos. O conhecimento dos sistemas 

psicológicos devem considerar alguns aspectos que revelam a dinâmica das 

funções mentais. O primeiro aspecto diz respeito às relações estabelecidas entre 

as próprias funções psicológicas culturizadas, uma vez que não existem funções 

psíquicas superiores isoladas. Ao se desenvolverem de níveis mais simples para 

níveis mais complexos, alteram-se a partir da influência do meio social sobre as 

estruturas psicológicas. Há que se pensar também sobre a relação entre as 

unidades elementares de uma mesma função. Se, em um primeiro momento, 

reagimos ao meio no qual estamos inseridos apenas de modo sensório-motor, 

em um momento posterior somamos a esses reflexos características dos objetos 

que se formam a partir da realidade social. Seguindo essa trilha, surgem os 

sistemas psicológicos mais amplos, como a personalidade, a consciência e a 

autoconsciência. “A tarefa do investigador é descobrir qual contribuição cada 

zona cerebral exerce no sistema complexo, e como o sistema modifica-se nos 

vários estágios do desenvolvimento” (p. 185). Nessa descoberta, é necessário 

também abordar as questões emocionais dos referidos sistemas. Sobre Vigotski, 

Toassa (2011) aponta que as impressões sensoriais (externas e internas) que 

atingem o cérebro são enlaçadas pelas funções psíquicas superiores com o 

intuito de atribuir-lhes sentido. A realidade é refletida no cérebro, mas, também, 

pelo cérebro e deve ser apreendida pela análise das vivências. 
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De acordo com Jerebtsov (2014), um dos feitos da teoria de Vigotski é a 

generalização de muitos fenômenos psicológicos traduzidos no conceito de 

vivência. O desenvolvimento do conceito vivência e a atribuição a este conceito 

de um status de categoria da psicologia estão relacionados à necessidade de 

compreensão teórica dos fenômenos da existência. Sua importância prática 

consiste na possibilidade de uma ampla aplicação das formulações teóricas 

sobre as vivências da personalidade na realização da promoção psicológica e 

de outras práticas sociais (educação, economia, política, etc.).  

Antes de Vigotski, W. Dilthey (2010) em sua empreitada de delimitação 

das ciências humanas compreende estas como o conjunto de áreas do 

conhecimento ligadas umas às outras por meio da comunhão de seu objeto, a 

saber: a espécie humana. Na tentativa da apreensão da espécie humana, 

considerou as vivências o seu dado mais imediato. Segundo o autor, 

O dado mais imediato são as vivências. Todavia, como 
tentei demonstrar aqui anteriormente, as vivências 
encontram-se em uma conexão que se mantém 
permanente em todo o transcurso da vida em meio a todas 
as transformações; sobre a base dessa conexão surge 
aquilo que descrevi anteriormente como a conexão da 
vida psíquica (Dilthey, 2010, p. 20). 

 

Dilthey (2010) indicou que nas diferentes áreas do conhecimento que 

compõem as ciências humanas encontramos diversos sujeitos enunciados –  

indivíduos, famílias, associações mais complexas, 
nações, épocas, movimentos históricos ou séries de 
desenvolvimentos, organizações sociais, sistemas da 
cultura e outros extratos parciais do todo da humanidade 
– e, finalmente, esta própria humanidade (p. 21). 

No entanto, essas teorias se referem ao mesmo fato: a realidade humano-

histórico-social. A partir daí surge a possibilidade de determinar a relação entre 

um grupo de ciências por meio de um ponto em comum, a relação com a 

humanidade. E nelas (as áreas de conhecimento que compõem as ciências 

humanas) o objeto emerge por meio  

de um comportamento determinado em relação à 
humanidade, um comportamento que, contudo, não é 
trazido de fora para ela, mas está fundado em sua 
essência. (...) Estados , igrejas, instituições, hábitos, 
livros, obras de arte; tais fenômenos sempre contêm, tal 
como o próprio homem, a ligação entre um lado exterior, 
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sensível, e um lado subtraído aos sentidos e, por isso, 
interior (Dilthey, 2010, p. 25). 

 

Ainda segundo Dilthey (2010), nas ciências da natureza a tendência 

criativa na formação dos objetos está na dimensão do conhecer. Já nas ciências 

humanas, a tendência criativa está na dimensão do compreender. O único modo 

de compreender é vivenciar; fica dessa forma estabelecida uma ligação 

essencial entre vivência (objeto) e compreensão (ação do sujeito). Para o autor: 

Aquilo que fomos um dia e o modo como nos 
desenvolvemos e nos tornamos aquilo que somos são 
experimentados a partir da maneira como agimos, de que 
planos de vida outrora concebemos, da forma como 
desempenhamos uma profissão, de velhas cartas 
desaparecidas e de juízos sobre nós que foram 
enunciados há muito tempo. Em suma, é pelo processo 
da compreensão que a vida é esclarecida a si mesma em 
suas profundezas e, todavia, só compreendemos a nós 
mesmos e aos outros na medida em que inscrevemos 
nossa vida vivenciada em todo tipo de expressão de uma 
vida própria e alheia (Dilthey, 2010, p. 29). 

 

À vivência e compreensão agora une-se a expressão. De acordo com 

Dilthey (2010), as ciências humanas estão fundadas na conexão entre vida, 

expressão e compreensão: “as ciências humanas repousam sobre a vivência, a 

compreensão e a experiência de vida” (p. 97). 

Em Vigotski (2010), encontramos a elaboração do conceito de perejivanie, 

palavra russa que pode ser traduzida por vivência. Para o autor:  

A vivência é uma unidade na qual, por um lado, de modo 
indivisível, o meio, aquilo que se vivencia está 
representado – a vivência sempre se liga àquilo que está 
localizado fora da pessoa – e, por outro lado, está 
representado como eu vivencio isso, ou seja, todas as 
particularidades da personalidade e todas as 
particularidades do meio são apresentadas na vivência, 
tanto aquilo que é retirado do meio, todos os elementos 
que possuem relação com dada personalidade, como 
aquilo que é retirado da personalidade, todos os traços de 
seu caráter, traços constitutivos que possuem relação 
com dado acontecimento. (Vigotski, 2010, p. 686). 

 

Jerebtsov (2014) faz uma tentativa de estruturar as considerações de 

Vigotski sobre as vivências e destaca quatro pontos-chave: 1. “as vivências se 
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manifestam na qualidade de principal característica da situação social de 

desenvolvimento; elas refletem a unidade do interno e do externo no 

desenvolvimento”; 2. “as vivências são a unidade afeto-intelecto (...), as 

vivências possibilitam superar a separação entre razão e os sentimentos (...). Na 

vivência ocorre o entrelaçamento das linhas de desenvolvimento natural 

(necessidade, afeto) e cultural (reflexão fundamentada em conceitos)”; 3. “as 

vivências são uma unidade (indicador integrativo) de análise da consciência e do 

desenvolvimento da personalidade”; 4. “a vivência leva ao desenvolvimento da 

personalidade; é o fator e, ao mesmo tempo, a condição interna de uma 

neoformação” (p. 16-17).  

Para Jerebtsov (2014) é no processo de desenvolvimento histórico-

cultural que se revela a essência das vivências27. Em consonância com o 

pensamento de Dilthey (2010), o autor compreende a psicologia histórico-cultural 

como uma teoria relacionada ao paradigma das ciências humanas cujo objeto 

não é o dado que precisa ser quantificado, “mas são as relações significantes 

que devem ser interpretadas com ajuda dos órgãos culturais e conceitos 

científicos” (Jerebtsov, 2014, p. 19).  

Jerebtsov (2014) conclui que: 

Vivências são o processo de formação pela personalidade 
da sua relação com as situações da vida, a existência em 
geral com base nas formas e valores simbólicos 
transformados pela atividade interna, emprestados da 
cultura e devolvidos a ela (p. 19). 

 

Toassa (2011) pondera que as vivências, na obra de Vigotski, englobam 

a tomada de consciência e a relação afetiva da pessoa com o meio e consigo 

mesma e, por isso, é via para compreensão dos acontecimentos e dos afetos a 

eles relacionados. Conforme a autora: 

A vivência constitui a unidade da personalidade e do meio 
tal como figura no desenvolvimento. Portanto, no 
desenvolvimento, a unidade dos elementos pessoais e 
ambientais realiza-se em uma série de diversas vivências 
da criança. A vivência deve ser entendida como a relação 

 
27 “Hegel: sob cada túmulo está enterrada a história da humanidade”, In Jerebtsov, S. Gomel- a 

cidade de L.S. Vigotski: pesquisas científicas contemporâneas sobre instrução no âmbito da 
teoria histórico-cultural de L. S. Vigotski. In Veresk – Cadernos Acadêmicos Internacionais: 
Estudos sobre a perspectiva histórico-cultural de Vigotski. Brasília: UniCEUB, 2014, p. 18. 
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interior da criança como ser humano, com um ou outro 
momento da realidade. (...) A teoria moderna introduz a 
vivência como unidade na qual as propriedades básicas 
da consciência, isto é, como unidade na qual as 
propriedades básicas da consciência figuram como tais, 
enquanto que na atenção, no pensamento, não se dá tal 
relação. A atenção não é uma unidade da consciência, 
mas um elemento da consciência, carente de outros 
elementos, com a particularidade de que a integridade da 
consciência como tal desaparece. A verdadeira unidade 
dinâmica da consciência, unidade plena que constitui a 
base da consciência, é a vivência. A vivência possui uma 
orientação biossocial, é algo intermediário entre a 
personalidade e o meio, que significa a relação da 
personalidade com o meio, revela o que significa o 
momento dado do meio para a personalidade. (Vigotski 
1996b, p. 383). 

 

Seguindo as reflexões de Toassa (2011), encontramos, na obra de 

Vigotski (2010), informações sobre o desenvolvimento da consciência no interior 

das vivências. Nas palavras do autor: 

Hoje eu gostaria de, fazendo uso de um objeto concreto 
de estudo, demonstrar-lhes algumas dessas unidades 
que a pesquisa psicológica opera. A vivência pode ser um 
exemplo dessas unidades. A vivência é uma unidade na 
qual, por um lado, de modo indivisível, o meio, aquilo que 
se vivencia está representado – a vivência sempre se liga 
àquilo que está localizado fora da pessoa – e, por outro 
lado, está representado como eu vivencio isso, ou seja, 
todas as particularidades da personalidade e todas as 
particularidades do meio são apresentadas na vivência, 
tanto aquilo que é retirado do meio, todos os elementos 
que possuem relação com dada personalidade, como 
aquilo que é retirado da personalidade, todos os traços de 
seu caráter, traços constitutivos que possuem relação 
com dado acontecimento. Dessa forma, na vivência, nós 
sempre lidamos com a união indivisível das 
particularidades da personalidade e das particularidades 
da situação representada na vivência. (...) se a pedologia, 
à diferença de outras ciências, estudar não o meio 
enquanto tal, sem referência à criança, mas sim estudar o 
papel e a influência do meio ao longo do desenvolvimento 
infantil, então ela deverá sempre saber encontrar aquele 
prisma que reflete a influência do meio na criança, isto é, 
a pedologia deverá saber encontrar a relação existente 
entre a criança e o meio, a vivência da criança, isto é, de 
que forma ela toma consciência e concebe, de como ela 
se relaciona afetivamente para com certo acontecimento. 
Esse é o prisma que determina o papel e a influência do 
meio no desenvolvimento do – digamos – caráter da 
criança, do seu desenvolvimento psicológico e assim por 
diante (Vigotski, 2010, pp. 686-687). 
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Podemos entender que as vivências são marcadas por percepções sobre 

a realidade externa e sobre o próprio sujeito, indicando que as referências a 

objetos externos ou ao próprio corpo singular ao sujeito ocorrem por processos 

distintos, porém, articulados, e pelos quais o indivíduo toma consciência de si no 

mundo. Os sentimentos, representações e estímulos externos constituem partes 

de um todo homogêneo. A lógica do conceito de vivência é dialética, abordando 

o homem em permanente movimento (Toassa, 2011). 

Ainda seguindo as reflexões de Toassa (2011), sobre o conceito de 

vivencia em Vigotski, as vivências do recém-nascido representam a forma mais 

simples de existência psíquica e são consideradas estados de sensações 

marcadas emocionalmente. A ação da criança no mundo é orientada por suas 

percepções e mediadas pelos sentimentos. Na primeira infância, “pensar 

significa orientar-se nas relações afetivas dadas e atuar de acordo com a 

situação externa que se percebe” (p. 200). Ao pensar sobre as próprias 

vivências, a criança considera os elementos de duas principais dimensões da 

experiência, os estados sensitivos internos (frio, calor, fome, etc.) e as formações 

afetivas, que são conscientes e permitem a utilização de expressões genéricas 

sobre a personalidade (“estou alegre”, “sou bom”, etc.). Apesar de serem formas 

primárias, fica evidente que, mesmo no nível mais básico do funcionamento da 

consciência, existe a mediação da cultura. “As crianças habitam um meio 

psicologicamente impregnado de sentido e esse aspecto é determinante para a 

construção de uma personalidade e uma consciência de si” (Vigotski, 1996, p. 

378). Destacamos que, para o autor russo, vale a lei genética geral de 

desenvolvimento humano que indica um estado de existência que começa em-

si, torna-se para-os-outros, e culmina no para-si. Nesse último estágio, é 

preponderante o papel da linguagem, que cumpre a função de estados afetivos-

volitivos e não intelectuais, o que, novamente, enfatiza o papel das emoções 

para o desenvolvimento psicológico. Pelo uso das palavras, as crianças 

expressam suas emoções não mais como mera manifestação de estados 

corporais, mas, simbolizadas e capazes de constituírem padrões de relação mais 

complexos, que podem ser denominados lógica dos sentimentos. Sobre essa 

questão, Toassa (2011) destaca o pensamento de Vigotski (1991): 
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A forma de pensar, que junto com o sistema de conceitos 

nos foi imposta pelo meio que nos rodeia, também inclui 
nossos sentimentos. Não sentimentos simplesmente: o 
sentimento o percebemos em forma de ciúme, cólera, 
ultraje, ofensa. Se dizemos que depreciamos alguém, o 
fato de nomear os sentimentos faz com que variem, já que 
guardam certa relação com nossos pensamentos. (...) 
Assim como nos resulta impossível separar onde termina 
a percepção superficial e onde começa a compreensão 
em questão de um objeto determinado (na percepção são 
sintetizadas, fundidas, as particularidades estruturais do 
campo visual e a compreensão), exatamente igual ao 
nível afetivo nunca experimentamos os ciúmes de 
maneira pura, senão que somos conscientes de suas 
conexões conceituais. (...) Meu desprezo a outra pessoa 
entra em conexão com a valoração dela, com a 
compreensão dela. E é nessa complicada síntese que 
transcorre nossa vida. O desenvolvimento histórico dos 
afetos ou emoções consiste fundamentalmente em que se 
alteram as conexões iniciais nas quais se produziram e 
surge uma nova ordem e novas conexões. (Vigotski 1991, 
pp. 86-87). 

 

Diante do exposto, fica evidente a relação indissociável entre a vida 

afetiva e a vida racional e a compreensão de que, na vivência, não há a primazia 

das características biológicas ou sociais e é na relação entre elas que devem se 

centrar as investigações sobre o desenvolvimento das pessoas.  

De acordo com Machado et al. (2011), é no diálogo com o filósofo 

holandês Espinosa (séc. XVII) e contrapondo-se às ideias de Descartes (séc. 

XVII) que Vigotski encontra inspiração para superar as teorias do 

desenvolvimento humano dualistas que mantinham uma compreensão 

dicotômica e fragmentada.  

Para Vigotski (2004), o comportamento é constituído por fatores 

peculiares às condições biológicas do homem, mas, também, às condições 

sociais de seu crescimento. É no biológico que estão a base e os fundamentos 

das reações inatas e é sobre essa dimensão que se erguerá um sistema de 

reações adquiridas. Esse novo sistema de reações é completamente 

influenciado pela estrutura do meio onde o organismo cresce e se desenvolve. 

Tudo aquilo que é relativo à formação e ao desenvolvimento dos sujeitos possui 

natureza social. “O meio social é a verdadeira alavanca do processo 

educacional” (p. 65). A relação do organismo com seu meio acontece de forma 
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constante e, dialeticamente, o meio interfere no organismo assim como as 

reações do organismo interferem no meio. Se em um primeiro momento ficamos 

com a impressão de que, nessa dinâmica, o meio é o elemento ativo e o 

organismo o passivo, em outro momento, por meio de uma reflexão mais 

elaborada, constatamos a existência de movimentos ativos nos organismos, que 

orientam suas relações com os meios sociais. Para o autor: 

O homem se opõe à natureza como força da natureza, o 

organismo se opõe ao mundo como grandeza ativa em 
luta. O organismo vai de encontro às influências do meio 
munido da experiência que herdou. O meio como que 
achata como uma espécie de martelo e forja essa 
experiência, deformando-a. O organismo luta pela auto-
afirmação. O comportamento é um processo dialético e 
complexo de luta entre o mundo e o homem, e tanto no 
interior do homem quanto no desfecho dessa luta as 
forças do próprio organismo e as condições de sua 
constituição herdada desempenham papel não inferior ao 
da influência agressiva do meio (Vigotski, 2004, p. 71). 

O meio não é algo absoluto, exterior ao homem. Não se 
consegue nem sequer definir onde terminam as 
influências do meio e começam as influências do próprio 
corpo. Portanto, como acontece nos campos íntero e 
proprioceptivos, o próprio corpo é para si uma parte do 
meio social (Vigotski, 2004, p. 71). 

Em relação ao meio, o homem sempre usa a experiência 
social (...). Por isso, contrapor o meio social ao natural só 
é possível em sentido muito restrito e convencional 
(Vigotski, 2004, p. 72). 

A parte ativa do organismo está conectada à sua dimensão emocional e, 

apesar do próprio Vigotski (2004) apontar a discussão sobre esse assunto como 

a menos elaborada da antiga psicologia, é possível encontrar, na obra do autor 

russo, uma relevante teoria das emoções.  

Machado et al. (2011) comenta que na experiência da imaginação 

concebida por Vigotski (1998) constatamos a função ativa do organismo e o 

importante papel que as emoções exercem como mediadoras na relação do 

mundo interno com o mundo externo. De acordo com os apontamentos dos 

autores:  

Antecipa-se aqui a posição teórica de Vigotski que será 
adotada em Teoria das emoções, no que diz respeito à 
relação entre cognição e afeto, duas esferas não 
sobrepostas, mas interdependentes do psiquismo 
humano. As emoções, em Vigotski, (...) aparecem 
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costurando outros fenômenos psicológicos, como a 
imaginação e o pensamento, mas não como 
epifenômenos ou fenômenos auxiliares: assumem um 
papel ativo, desencadeia as ações e não somente são 
desencadeadas por elas. Eliminam-se, assim, as 
contradições entre o interno e o externo (...) (Machado et 
al., 2011, p. 649-650).  

 

Segundo Vigotski (2004), é notória a percepção de que as emoções 

surgem no rastro dos instintos biológicos e podem ser consideradas ramificações 

próximas a eles e é evidente a base instintiva das emoções nos sentimentos 

mais primitivos e elementares. Também é certa a compreensão de que as 

emoções introduzem novos sentidos aos comportamentos, entendidos como 

processo de interação entre o organismo e o meio. Nesse processo, são 

possíveis três formas de correlação: na primeira, o organismo sente sua 

superioridade sobre o meio e, nesse caso, a adaptação é realizada de forma 

excelente com o mínimo dispêndio de energia; na segunda forma, ocorre a 

superioridade do meio em relação ao organismo e, nessa situação, acontecerá 

o máximo dispêndio de energias e o mínimo efeito da adaptação; no último caso, 

consideremos um equilíbrio estabelecido entre o organismo e o meio, em que 

nenhuma das partes tem primazia sobre a outra. Ainda para Vigotski (2004), 

essas três formas são a base para o desenvolvimento do comportamento 

emocional, uma vez que, já nas formas instintivas do comportamento, 

encontramos uma espécie de resultado da avaliação que o organismo faz da sua 

correlação com o meio28. Nas palavras do autor: 

Desse modo, deve-se entender a emoção como reação 

nos momentos críticos e catastróficos do comportamento, 
tanto como os de desequilíbrio, como súmula  e resultado 
do comportamento que dita a cada instante e de forma 
imediata as formas de comportamento subsequente 
(Vigotski, 2004, p. 136). 

(...) Cabe lembrar que definimos a reação emocional como 
reação valorativa secundária do campo proprioceptivo. O 
tom emocional da sensação não significa outra coisa 
senão o interesse e a participação de todo o organismo 
em cada reação particular de um órgão. Ao organismo não 
é indiferente se o olho vê, solidariza a essa situação ou se 
opõe a ela. (...) Desse modo, a reação emocional 
enquanto reação secundária é um poderoso organizador 

 
28 Aqui encontramos uma certa semelhança com a compreensão de Ribot (2005) sobre a lógica 

dos sentimentos e a existência de um raciocínio emocional. 
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do comportamento. Nela se realiza a natureza ativa do 
nosso organismo (Vigotski, 2004, p. 137). 

É possível, então, considerar incorreto pensar que a emoção representa 

uma vivência exclusivamente passiva do organismo e não resulte em nenhuma 

natureza ativa. É das emoções que surgem a administração das reações e, 

dessa relação, redundam orientações em função do estado geral do organismo. 

“Toda emoção é um chamamento à ação ou uma renúncia a ela” (Vigotski, 2004, 

p. 139). É por meio das emoções que organizamos internamente nossas 

reações, que são ora estimuladas e ora inibidas. Dessa forma, consideramos as 

emoções um sistema de reações prévias, que comunicam ao organismo o futuro 

imediato de suas ações e organizam as formas de comportamento. “A emoção 

não é um agente menor do que o pensamento” (Vigotski, 2004, p. 144). 

Machado et al. (2011) atentam ao fato de Vigotski considerar as emoções 

e os sentimentos como sociais, históricos e determinados por relações entre 

homens, por classes sociais e por exigências sociais. Foi nas reflexões sobre os 

sentimentos e as emoções que Vigotski efetuou a dialética entre o biológico e o 

social, não negando e não privilegiando nenhum dos pólos. Na extremidade 

social da emoção, percebemos a importância da linguagem como organizadora 

e meio de sua expressão. A linguagem conecta os planos fisiológico e 

psicológico. Há uma teia de relações complexas entre o mundo cognitivo e 

afetivo e até mesmo a manifestação fisiológica das emoções é determinada 

socialmente. Conforme os autores:  

Os aspectos fundamentais da Teoria das emoções se 

resumem em desenvolvimento, transformação, processos 
em contraposição às estruturas estáticas e 
interdependência entre emoção e cognição. A atualidade 
da obra de Vigotski é valorizada por Zavialoff (1998) 
principalmente nos temas da neurobiologia e 
neuropsicologia atuais. As emoções são situadas em 
relação à história individual e social, passíveis de 
transformação e desenvolvimento; são funções 
superiores que partilham de componentes biológico-
instintivos e histórico-sociais (Machado et al., 2011, p. 
653). 

 

Para Costa e Pascual (2012), a origem da negligência ao campo 

emocional pode ser atribuída ao desdobramento do paradigma cartesiano, que 
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influenciou a tendência à dicotomização entre sujeito e objeto, corpo e mente, 

razão e emoção. As autoras apontam que, para o psicólogo russo, as emoções 

são compreendidas em uma perspectiva desenvolvimentista, na qual a esfera 

psicológica das emoções transforma as reações fisiológicas em significações 

subjetivas. A emoção deve ser concebida em suas múltiplas dimensões, 

considerando a influência de suas funções elementares de natureza orgânica, 

mas também a possibilidade de sua transformação pela interação com outras 

funções psicológicas. Os estudos vigotskianos evidenciam a interdependência 

entre o desenvolvimento das emoções e os demais aspectos que constituem a 

vida psíquica humana. 

Por fim, retomamos a crítica de Vigotski à obra sobre emoções de 

Descartes (Tratado das paixões) para destacar as ideias do filósofo Baruch de 

Espinosa29.  

 

A filosofia de Espinosa: a ideia de totalidade e a importância dos afetos 

para a potência de vida. 

O pensamento filosófico de Espinosa contém elementos que apontam a 

necessidade de compreendermos a vida humana sem desconsiderar nenhum de 

seus componentes, que vão da natureza biológica até a dimensão ético-social. 

Foi na teoria monista de Espinosa sobre as emoções que Vigotski encontrou 

argumentos que ajudaram na superação das dicotomias mente/corpo e 

razão/afeto. Também foi de lá que extraiu a compreensão sobre a concepção 

ativa e positiva da vida afetiva e sua importância para a organização das relações 

entre as pessoas e o meio em que elas vivem.  

Nesta parte da pesquisa, novamente chamamos a atenção para a 

influência do pensamento cartesiano sobre o desenvolvimento da ciência 

moderna. Conforme Veloso e Busarello (2018), é na obra “As paixões da alma” 

que Descartes impõe a primazia da razão à condição de busca pela verdade e 

produção de conhecimento científico. Ainda segundo as autoras, para o filósofo 

 
29 Sawaia (2000) aponta Espinosa como a chave para a construção do projeto de desenvolvimento de 
uma nova psicologia de Vigotski. 
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racionalista, o corpo é visto como uma máquina em que as vontades da razão 

são sua força motriz e todas as afetações nele causadas são consideradas 

agitações, ou seja, aquilo que atrapalha. No entanto, já na época do surgimento 

do pensamento cartesiano, existiam correntes de pensamento que se opunham 

àquilo que ele propunha, em especial, a forma fragmentada de entender a 

produção do conhecimento científico e de entender o próprio homem. Seguindo 

as indicações das autoras, encontramos em Espinosa (2017) a seguinte 

reflexão: 

Os filósofos concebem os afetos com que nos debatemos 
como vícios em que os homens incorrem por culpa 
própria. Por esse motivo, costumam rir-se deles, chorá-
los, censurá-los ou (os que querem parecer mais santos) 
detestá-los. Creem, assim, fazer uma coisa divina e atingir 
o cume da sabedoria quando aprendem a louvar de 
múltiplos modos uma natureza humana que não existe em 
parte alguma e a fustigar com sentenças aquela que 
realmente existe. Com efeito, concebem os homens não 
como são, mas como gostariam que eles fossem 
(Espinosa, 2017, p. 5). 

 

Veloso e Busarello (2018) alertam que, na visão de Espinosa, ao 

considerar que a produção de conhecimento deve ocorrer sob a égide da razão, 

o pensamento cartesiano e suas derivações desconsideram a importância da 

vida afetiva ou então a consideram como algo perturbador, nos dois casos 

encontram-se negadas a totalidade humana e sua potência criadora. As 

observações das autoras, interessadas em demonstrar a importância dos afetos 

para a constituição das pessoas e para singularização das vivências, nos 

remetem ao seguinte trecho da obra Tratado Político de Espinosa (2017): 

Assim, não encarei os afetos humanos, como são o amor, 
o ódio, a ira, a inveja, a glória, a misericórdia e as 
restantes comoções do ânimo, como vícios da natureza 
humana, mas como propriedades que lhe pertencem, 
tanto como o calor, o frio, a tempestade, o trovão e outros 
fenômenos do mesmo gênero pertencem à natureza do 
ar, os quais, embora sejam incômodos, são contudo 
necessários e têm causas certas, mediante as quais 
tentamos entender a sua natureza (p. 8). 

 

O modelo espinosano concebe a mente e o corpo unidades indissociáveis, 

sendo o último o objeto da ideia da primeira, o que nos faz pensar que a mente 
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produz ideias a partir de e sobre as afecções sofridas pelo corpo no contato com 

o meio social e com outros corpos. Para Chauí (2011, p. 79):  

Em outras palavras, a mente é consciência dos 
movimentos, das mudanças, das ações e reações de seu 
corpo na relação com outros corpos, das mudanças no 
equilíbrio interno de seu corpo sob ação das causas 
externas e internas. A mente é consciência da vida de seu 
corpo e consciência de ser consciente disso. 

 Veloso e Busarello (2018) assinalam que, para Espinosa, “todo ser possui 

uma potência interna e positiva para existir” (p. 86) e nos remetem à contribuição 

de Sawaia (2009) sobre o assunto. Para a autora, “o homem é um grau de 

potência, uma força interior para se conservar, perseverar na própria existência, 

um esforço de resistência, que Espinosa chama de conatus e, também, de 

apetite e de desejo'' (Sawaia, 2009, p. 366). Segundo ela:  

A potência de conservação é também poder de ser 
afetado, o que significa que ela, apesar de ser irreprimível, 
varia de intensidade, a depender das intersubjetividades 
que me constituem, isto é, das afecções (affections) que 
meu corpo e minha mente sofrem nos bons ou maus 
encontros do passado, do presente e do futuro (Sawaia, 
2009, p. 366). 

Espinosa destaca que os afetos não podem ser concebidos como 

instância perturbadora do homem, uma vez que, é por meio deles que 

elaboramos o conhecimento sobre nós próprios, sobre os outros e sobre a 

realidade que nos circunda. Nas palavras do filósofo “por afeto compreendo as 

afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída, 

estimulada ou refreada, e, ao mesmo tempo, as ideias dessas afecções” 

(Espinosa, 2013, Ética III, definições). Com isso, concluímos que toda ação e 

todo pensamento humano estão intimamente relacionados à potência do corpo, 

tanto a de afetar quanto a de ser afetado.  

Na síntese realizada por Silva e Magiolino (2018), o conatus deve ser 

entendido como o esforço de perseverar na existência, que se transforma na 

dinâmica da condição humana. As autoras indicam que o conceito de affectio 

engloba atividade e passividade, bem como afeto e ideia. O que nos mantêm 

mais ativos ou passivos não deve ser encontrado restritamente no campo da 

razão, nem tampouco apenas sob o domínio da vontade, mas, sim, na 

consideração de que o conhecimento é, ao mesmo tempo, intelectual e afetivo. 
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Silva e Magiolino (2018) destacam que Espinosa, além de trazer uma definição 

sobre os afetos, elabora uma definição sobre suas causas: “denomina-se causa 

adequada aquela cujo efeito pode ser clara e distintamente percebido por ela 

mesma e causa inadequada ou parcial aquela cujo efeito não pode ser entendido 

apenas por ela mesma” (Espinosa, 2008, Ética III, definição 1). Segundo as 

autoras:  

A causa adequada, então, está diretamente relacionada 
ao fato de a pessoa conhecer a causa das afecções, 
fortalecendo o conatus, potencializando a ação. A causa 
inadequada, por sua vez, é quando isso não acontece e o 
sujeito padece no sofrimento, ficando refém e passivo - 
inação. No primeiro caso, temos a liberdade, no segundo, 
a servidão (Silva e Magiolino, 2018, p. 54). 

 Espinosa refletiu sobre essa questão considerando a servidão como: 

a impotência humana para regular e refrear afetos. Pois o 
homem submetido aos afetos não está sob seu próprio 
comando, mas sob o do acaso, a cujo poder está a tal 
ponto sujeitado que é, muitas vezes, forçado, ainda que 
perceba o que é melhor para si, a fazer, entretanto, o pior 
(Espinosa, 2013, Ética IV, Prefácio). 

A partir do que foi apresentado, fica evidente que é por meio das nossas 

experiências no mundo, fundamentadas pela via afetiva, que construímos aquilo 

que somos, orientados pela busca da perseverança na existência (aumento do 

conatus). 

 

A gênese social dos afetos e o conceito de sofrimento ético-político 

Sawaia (1999, 2006, 2009, 2011, 2015), a partir da perspectiva sócio-

histórica e, com alento, relacionou as contribuições teóricas de Vigotski e 

Espinosa e recolocou a questão afetiva como preocupação central das 

pesquisas em psicologia social. A autora preocupou-se principalmente com um 

sentimento individual que surge da vivência em uma sociedade conflituosa, o 

qual denominou sofrimento ético-político. Como os autores citados 

anteriormente, Sawaia também considera que, na dimensão afetiva, estão 

compreendidas as dimensões políticas e sociais, ou seja, aquilo que sentem os 

sujeitos na sua relação com o mundo é premissa da experiência social. De 

acordo com a autora: 
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O sofrimento ético-político retrata a vivência cotidiana das 
questões sociais dominantes em cada época história, 
especialmente a dor que surge da situação social de ser 
tratado como inferior, subalterno, sem valor, apêndice 
inútil da sociedade. Ele revela a tonalidade ética da 
vivência cotidiana da desigualdade social, da negação 
imposta socialmente às possibilidades da maioria 
apropriar-se da produção material, cultural e social de sua 
época, de se movimentar no espaço público e de 
expressar desejo e afeto (Sawaia, 2006, p. 104-105). 

Bertini (2014), ao analisar a construção do conceito de sofrimento ético-

político indica que ele constitui uma categoria de análise da dialética 

inclusão/exclusão social e permite a investigação sobre as determinações 

históricas que fazem surgir um tipo de sofrimento específico de quem é tratado 

como inferior, subalterno e inútil para a sociedade (Sawaia, 1999 apud Bertini, 

2014). Uma das mais importantes discussões sobre a dialética inclusão/exclusão 

social foi empreendida por Sawaia (2008). A autora indica que o conceito de 

exclusão contém múltiplas explicações e considera que o caráter ambíguo do 

conceito torna seu uso difícil. Nas análises econômicas, a exclusão está ligada 

à pobreza e, nas análises sociais, ligada à discriminação. No entanto, o ponto 

fundamental é sempre o da injustiça social. Também não podemos esquecer que 

se trata de um processo sócio-histórico e que o conceito de exclusão só pode 

ser pensado em contradição a uma situação de inclusão (uma não existe sem a 

outra, só existe exclusão se existir inclusão). A exclusão pode ser entendida 

como um descompromisso político com o sofrimento do outro e não deve ser 

considerada somente como uma questão econômica, pois envolve diferentes 

formas de legitimação social. Ademais, “não é uma falha do sistema, devendo 

ser combatida como algo que perturba a ordem social, ao contrário, é produto do 

funcionamento do sistema” (Sawaia, 2008, p. 09). De acordo com a autora, “em 

síntese, a exclusão é processo complexo e multifacetado, uma configuração de 

dimensões materiais, políticas, relacionais e subjetivas. É processo sutil e 

dialético, pois só existe em relação à inclusão como parte constitutiva dela (...). 

Todos os estudos reforçam a tese de que o excluído não está à margem da 

sociedade, mas repõe e sustenta a ordem social, sofrendo muito neste processo 

de inclusão social” (Sawaia, 2008, p.09 e p.12). 

Wanderley (2008), ao refletir sobre a noção de exclusão, sinaliza que esta 

não é apenas um fenômeno que atinge os países pobres. Até os anos 1990, a 
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noção de exclusão estava atrelada às ideias gerais sobre os problemas sociais. 

O debate intelectual e político incluiu, na noção de exclusão, as consequências 

da degradação do mercado de trabalho. A autora atribui à René Lenoir (1974) a 

invenção da concepção de exclusão como um fenômeno de ordem social, cuja 

origem tem que ser buscada nos princípios do funcionamento das sociedades 

modernas. Alerta, ainda, para o fato da exclusão não se tratar de um fenômeno 

marginal que atinge apenas um pequeno grupo social, mas, sim, um processo 

que atinge cada vez mais todas as camadas sociais. O rótulo da 

exclusão/inclusão abrange diversos processos e manifestações que 

representam fraturas do vínculo social (ex: pessoas idosas, deficientes, 

desadaptados sociais, minorias étnicas ou de cor, desempregados, jovens 

procurando trabalho, etc)[1]. “Excluídos são todos aqueles que são rejeitados de 

nossos mercados materiais ou simbólicos, de nossos valores” (Xiberras, 1993, 

p. 21 apud Wanderley, 2008, p. 17). Para Wanderley (2008), 

Os excluídos não são simplesmente rejeitados física, 
geográfica ou materialmente, não apenas do mercado e 
de suas trocas, mas de todas as riquezas espirituais, seus 
valores não são reconhecidos, ou seja, há também uma 
exclusão cultural (p. 17-18). 

   

Nos estudos sobre a exclusão é fundamental delimitar o espaço de 

referência que provoca a rejeição, ou seja, tais estudos devem ser 

contextualizados no espaço e no tempo. No primeiro mundo, grande parte dos 

estudos sobre a exclusão levam em consideração “a crise da sociedade salarial, 

emergência do desemprego e precariedade do trabalho” (Wanderley, 2008, p. 

18). Ainda segundo a autora, a transposição do termo pobreza para o termo 

exclusão significou o encerramento da ilusão que as desigualdades sociais eram 

temporárias e seriam superadas. Pelo contrário, o que se verifica no 

desenvolvimento do neoliberalismo é o aumento das desigualdades e da certeza 

de que estas são permanentes. No Brasil, é importante considerar que existem 

diferentes causas da pobreza e exclusão. No nosso país, a noção de exclusão 

aparece na segunda metade dos anos 1980 e desdobra-se sob as tutelas das 

discriminações econômicas, culturais, políticas e étnicas. Exclusão não é 

sinônimo de pobreza, no entanto, verifica-se que toda situação de pobreza leva 

à formas de ruptura do vínculo social, o que, na maioria das vezes, representa 
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um aumento no nível de precariedade. Precariedade de acesso aos serviços 

públicos. Wanderley (2008) conclui que as situações de exclusão social revelam 

fragilização nos vínculos sociais, onde muitas vezes os direitos são 

transformados em favores. 

Jodelet (2008 apud Sawaia 2008) aponta que a noção de exclusão é 

polissêmica e compreende variados fenômenos, no entanto, há um ponto em 

que é possível centralizar as análises sobre o tema: “o nível das interações entre 

pessoas e entre grupos, que dela [exclusão] são agentes ou vítimas” (p. 53). De 

acordo com a autora: 

 (...) a exclusão induz sempre uma organização específica 
de relações interpessoais ou intergrupos, de alguma 
forma material ou simbólica, através da qual ela se traduz: 
no caso da segregação, através de um afastamento, da 
manutenção de uma distância topológica; no caso da 
marginalização, através da manutenção do indivíduo à 
parte de um grupo, de uma instituição ou do corpo social; 
no caso da discriminação, através do fechamento do 
acesso a certos bens ou recursos, certos papéis ou status, 
ou através de um fechamento diferencial ou negativo. 
Decorrendo de um estado estrutural ou conjuntural da 
organização social, ela inaugurará um tipo específico de 
relação social. Sendo o resultado de procedimentos de 
tratamento social, ela se inscreverá em uma interação 
entre pessoas ou entre grupos (p. 53). 

O sofrimento ético-político interfere na capacidade humana de expandir a 

vida através da incessante exposição às injustiças sociais, que levam o sujeito à 

condição de algo sem valor para a sociedade. Quando Sawaia (2006) retoma a 

análise das emoções como fenômeno social, chama a atenção para a urgência 

da compreensão da dimensão da afetividade nos estudos sobre a exclusão 

social para justamente compreender o posicionamento político das pessoas. A 

autora critica severamente as investigações que não consideravam a pobreza 

como um campo de afetividade. Sawaia (2006) abarca a vivência dos sujeitos 

como uma experiência atravessada pela desigualdade social e por relações de 

poder desumanizadoras e historicamente construídas, dessa forma, “o 

sofrimento ético-político retrata a vivência cotidiana das questões sociais 

dominantes em cada época histórica, especialmente a dor que surge da situação 

social de ser tratado como inferior” (p. 104). 
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As pesquisas que se apropriam da questão afetiva como um orientador 

ético da práxis social estão ligadas à compreensão das causas dos sofrimentos 

produzidos pelos processos de opressão, que causam sofrimentos às pessoas 

e que, muitas vezes, são considerados como questões individuais. É nesse 

panorama dos afetos que as pessoas aumentam ou diminuem suas potências 

de existência e, a partir delas, agem. A ação política de transformação da 

realidade social não deve apoiar-se sobre uma noção de razão apartada dos 

afetos (Veloso e Busarello, 2018).  

 

Cidades mestres: afetos e signalizações criativas 

Nessa parte da pesquisa inicio a reflexão sobre cidade pelo olhar do referencial 

teórico acima apresentado. Do filósofo Espinosa extraímos a discussão sobre afeto, 

política e potência de ação, que nos levam a destacar os fetos de alegria, tristeza, 

medo e esperança para discutir liberdade na cidade. Do psicólogo soviético Vigotski 

nos concentramos nos destaques que ele dá aos conceitos de vivência, motivação, 

criatividade, imaginação, zona de desenvolvimento proximal. Para essa articulação 

dos dois autores, me apoio nas reflexões de Sawaia sobre o sofrimento ético-político 

e uma possível articulação da terapêutica das paixões (Espinosa) com a terapêutica 

estético-política (Vigotski).  

Em seus escritos sobre a Ética, Espinosa nos faz pensar que as ações 

revolucionárias que não desbloqueiam os afetos implicados nas relações de servidão 

se tornam inócuas. É preciso destruir tudo aquilo que sustenta as relações de 

opressão, desigualdade e injustiça, inclusive na cidade.  

O filósofo aponta a liberdade como direito natural de todos, mas que sofrem 

bloqueios em direção à servidão no dia a dia. Para Espinosa (apud Sawaia 2009), a 

vida humana tem uma parte essencial que é expressa por um desejo de ser livre e 

ter liberdade, liberdade esta que é entendida como perseverar na existência. 

Compreender isso é poder também entender, uma vez que o desejo pela liberdade 

é um fator essencial da vida humana, que a luta pela emancipação, ou seja, as 

ações, atitudes, pensamentos e sentimentos que nos colocam no caminho até a 

liberdade, também é essencial à vida das pessoas e é irreprimível. No entanto, a 
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ideia de essência não está ligada a algo fixo ou imóvel, mas, sim, a algo que é 

variável e que depende de múltiplos fatores. Depende, principalmente, da nossa 

relação com a existência, que gera como consequência nas pessoas o afeto, que 

expressam e também acarretam o aumento ou a diminuição da potência, aqui 

compreendida como a soma da força vital da resistência com a qualidade ética da 

existência. Os afetos que aumentam a nossa capacidade de existir chamamos de 

alegria, já aqueles que diminuem essa capacidade nomeamos como tristeza. Ainda 

de acordo com Espinosa, o medo é um dos principais afetos tristes, o qual tem as 

mãos dadas com a esperança, pois aquele que teme e que imagina que não há nada 

que possa ser feito só pode esperar passivamente. De outro lado, o que teme pode 

continuar vivendo pela esperança de que o que lhe impõe o medo não aconteça, que 

pode levar a uma ação, apresentando-se como emoção ativa. O medo sustenta um 

corpo político que vai reproduzir essa dinâmica, com tendência ao reforço do medo/ 

esperança passiva.  

A liberdade depende da superação de um primeiro nível do conhecimento, as 

ideias imaginativas, que corroboram com a ilusão, com a alienação e com o conatus 

enfraquecido, ou seja, o afeto/ paixão. A superação desse primeiro nível de 

conhecimento nos levará do afeto/ paixão ao afeto/ emoção. O afeto/ emoção 

representa a razão do afeto, ou a razão como afeto supremo. A passagem da paixão 

e suas implicações para a ação guiada pelo afeto/ emoção é o que podemos 

entender como terapêutica das paixões, uma forma de tornar a existência humana a 

melhor possível. 

Vigotski, pensador que entende o psiquismo como um sistema integrado de 

funções que estão todas relacionadas umas com as outras (biologia, contexto social, 

cultura, etc.) e cuja gênese são as relações sociais. Ao considerar a constituição 

psicológica como totalidade chama atenção para o papel das emoções naquilo que 

é próprio do funcionamento psíquico. Indo ao contrário da ideia tradicional de que a 

emoção é inimiga da razão, Vigotski evidencia o papel da motivação (base afetivo-

volitiva) para o pensamento. Um pensamento não surge do nada e nem de outro 

pensamento, ele surge não do encontro, mas da íntima conexão encontrada nas 

funções psicológicas superiores entre emoção e razão. Ao pensar, o sujeito une as 

determinações que recebe da realidade social (regras, lógicas, imposições, 

ideologias) com características próprias da sua subjetividade (experiência de vida, 



 

71 
 

preferências, memória, motivos e imaginação). Esse processo imaginativo ligado à 

criatividade é que pode nos levar à liberdade, esta entendida por Vigostki como 

sendo a produção da existência e da situação que mais tem condição de 

potencializar o desenvolvimento das pessoas. Essa união ocorrida na afetação entre 

a objetividade e a subjetividade de forma singular para cada pessoa, segundo 

Vigotski é possível pela signalização. Esse processo próprio dos humanos permite 

que nos libertemos das fisicidades, da mera cópia do real, que resulta em um 

conhecimento que é novo, em uma nova forma de enxergar as coisas e de pensar 

possibilidades de transformação. Tal pensamento novo é mais complexo e mais 

capaz de, de fato, contribuir com o desenvolvimento da vida humana.  

Signalização, imagens (conhecimento de primeiro grau) e imaginação são 

conceitos que os dois autores trazem para explicar a transformação e o 

desenvolvimento da liberdade. E, assim como Espinosa com a terapêutica das 

paixões nos fez perceber a necessidade da ruptura com um primeiro nível de 

conhecimento, a signalização de Vigotski nos mostra que é importante que, desse 

encontro da subjetividade com a sociedade, surja o novo, que também representa a 

superação de um nível básico do conhecimento. Esse processo transformador do 

lado subjetivo depende da motivação, dos afetos e das emoções e, do lado objetivo, 

da possibilidade da existência de zonas de desenvolvimento proximal que são 

capazes de aumentar a potência pela qualidade da relação e da aprendizagem e 

também das condições materiais. 

Sawaia (2009), nos seus estudos sobre a exclusão e inclusão social, aponta o 

efeito subjetivo das desigualdades e das situações de injustiça social. Recorrendo a 

Espinosa, a autora alerta sobre o bloqueio do poder de afetar e ser afetado e os 

sentimentos tristes que inibem a potência de ação e, com Vigotski, o alerta sobre o 

rompimento do nexo entre mente e corpo, do enlace pensar, sentir, agir e imaginar 

o impedimento do futuro. De acordo com Sawaia, a relação do sujeito com uma 

existência repleta de desigualdade gera respostas afetivas que se tornam elementos 

essenciais para a manutenção dessa relação de desigualdade, e essas respostas 

afetivas são o que podemos entender como sofrimento ético-político. Tanto a 

terapêutica das paixões de Espinosa quanto a terapêutica estético-política de 

Vigotski podem servir como referência para pensarmos formas melhores de existir.  
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É importante poder pensar em como a qualidade de vida nas cidades e aquilo 

que elas podem proporcionar como experiências sociais são capazes de gerar 

respostas afetivas relacionadas à liberdade e à criatividade. No encontro com a 

cidade, poderíamos vivenciar situações que nos coloquem dentro daquilo que 

Vigotski entende como a “vida como criação”. As cidades poderiam ser grandes 

mestres que serviriam de recurso auxiliar e de instrumento da educação. Para este 

autor, 

Na cidade do futuro provavelmente não haverá um único 
prédio em que apareça o letreiro “escola”, porque escola, 
que no pleno sentido da palavra significa “lazer” e destinou 
pessoas especiais e um edifício especial para ocupações 
com lazer, estará toda incorporada ao trabalho e à vida e 
se encontrará na fábrica, na praça pública, no museu, no 
hospital e no cemitério (Vigotski, 2004, p. 456). 

Isso nos faz pensar que o processo pedagógico é a vida social ativa e, portanto, 

na nossa relação cotidiana com a vida, ou seja, com a cidade em que vivemos, pode 

se transformar em uma grande escola, em outras palavras, em vivências capazes de 

gerar afetos/ emoções (Espinosa) ou signalizações criativas (Vigotski).  
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Capítulo III – Considerações teóricas sobre a cidade 

Neste capítulo apresentamos informações relevantes que auxiliam na 

compreensão de termos frequentemente encontrados nas investigações que 

envolvem as cidades. A orientação sócio-histórica dessa investigação nos leva 

a focar a atenção nos componentes objetivos fundamentais para a compreensão 

da realidade e, no nosso caso, da realidade da vida nas cidades. O contato com 

estudos sobre cidade também influenciou na escolha dos conceitos. 

Começamos com uma reflexão sobre “propriedade”, seguida pela de 

“urbanismo”, “território” e, por último, o termo “cidade”.  

 

Propriedade  

As discussões acerca do significado e da influência do território sobre os 

sujeitos remontam às antigas discussões filosóficas. Para a sociedade 

contemporânea, uma das mais importantes reflexões incide sobre a relação 

entre sujeito e propriedade no capitalismo. Marx (2016), no início de suas 

incursões teóricas sobre a economia política, discutiu a questão do “roubo de 

madeira” e dos direitos dos pobres. Tomando a liberdade como bem fundamental 

do homem e um dos mais sagrados direitos que ele tem da natureza, afirmou 

que seu limite começa onde estão os direitos do outro. Tal discussão é referência 

para a noção de propriedade como instituição social, uma vez que é preciso 

definir a pretensão dos indivíduos e o direito à propriedade e seus bens. Nesse 

sentido, a introdução da propriedade é, portanto, como afirma Marx (2016), um 

efeito do Estado. É preciso refletir sobre os direitos e os conflitos relativos às 

propriedades, já que qualquer tipo de propriedade pode ser considerada, a rigor, 

uma violação da liberdade, pois significa necessariamente o cerceamento do 

acesso dos outros indivíduos a esse espaço. Ou seja, a questão da propriedade 

serve para revelar as contradições da relação entre a sociedade civil (e aquilo 

que os homens almejam) e o Estado, responsável por regulamentar as ações e 

os direitos dos homens. Marx (2016), quando questionou a legislação referente 

ao furto de madeira, apontou que, nesse caso, as autoridades públicas 

posicionaram-se a favor do interesse privado, ao invés de se colocarem ao lado 

do interesse geral, isso porque o Estado proibiu a colheita da madeira caída no 
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chão, defendendo os interesses do proprietário florestal ao invés de defender os 

interesses relacionados à vida dos indivíduos mais pobres30. De acordo com o 

autor, dessa forma, o Estado se reduz a uma soma sem síntese das relações 

contratuais tecidas na sociedade civil e contradiz a racionalidade superior que 

Hegel outrora lhe conferiu.  

Marx (2016), intrigado e, de certa forma, um tanto irônico, chama a 

atenção para o fato de representantes de interesses particulares (nesse caso, 

os proprietários das florestas) serem convocados a legislar em nome do Estado 

(representante dos interesses gerais). Rousseau (apud Bensaid, 2016, p.38), ao 

historicizar a noção de propriedade, também problematiza sua legitimidade 

quando afirma que “o primeiro que, tendo cercado um terreno, atreveu-se a dizer: 

isto é meu, e encontrou pessoas simples o bastante para acreditar nele, foi o 

verdadeiro fundador da sociedade civil”, o que nos faz perceber que a 

propriedade como instituição social tem uma história e sua ideia não é da 

natureza do espírito humano. Na medida em que as relações mercantis 

capitalistas se expandem e que se confirma a separação do trabalhador dos seus 

meios de produção, isso também impacta a noção de propriedade, que passa a 

significar a “apropriação privativa dos meios de produção” e o desapossamento 

do trabalhador, não só da sua terra ou de seus instrumentos de trabalho, mas de 

sua própria pessoa que, a partir de então, ele é obrigado a vender no mercado. 

Ao fazer referência aos escritos de Proudhon, Marx (2016) assevera o quanto a 

propriedade privada manifesta seu caráter insocial, visto que sua expressão 

mais simples nunca deixa de ser o direito da força de uns sobre os outros. Ainda 

de acordo com o autor, na sociedade capitalista, a questão da propriedade não 

pode ser desassociada da apropriação privada do sobretrabalho do outro, ou, 

em outras palavras, da questão da exploração. As reflexões de Marx (2016) nos 

fazem concluir que a privatização atinge não só as empresas públicas, mas 

também a educação, os saberes, a violência, ou seja, o espaço público em seu 

 
30 Nesse texto, Marx discute a questão do furto de madeira, em especial o direito dos pobres de 

colher a madeira que, apesar de estar dentro de uma propriedade privada, não pertence mais à 
árvore que faz parte dessa propriedade (Os pobres podem colher, em uma propriedade privada, 
galhos que caíram de uma árvore?). O argumento de Marx era que a árvore pertence à 
propriedade, bem como os galhos fixos nessa árvore. Uma vez que esses galhos já não estão 
mais na árvore, essa sim parte da propriedade, eles já não pertencem mais a essa propriedade 
e, portanto, podem ser colhidos. 
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conjunto. A extensão da mercadorização do mundo aos sujeitos apresenta, sob 

uma nova perspectiva, a questão do bem público e do bem comum da 

humanidade. Por fim, essas reflexões nos lembram que, depois que a madeira 

caída no chão foi transformada em mercadoria, o carvão, o gás e o petróleo 

também se tornaram bens exclusivos e privados. Bensaid (2016), a partir das 

reflexões de Marx (2016), pondera que, pelo debate a respeito do furto de 

madeira, ainda permanecem as seguintes perguntas: O que vale mais, o cálculo 

egoísta ou a solidariedade e interesse comum? Propriedade ou direito oponível 

à existência? Será que nossa vida vale mais que o lucro? 

Os questionamentos de Bensaid (2016) coincidem com as proposições de 

uma importante referência dentre os teóricos que discutem o direito à 

propriedade em uma perspectiva mais atual e relacionada aos direitos dos 

sujeitos nas cidades em que vivem. Lefebvre (1991) chama a atenção para a 

necessidade de redefinição das formas, funções e estruturas da cidade 

(econômicas, políticas, culturais etc.), como também das necessidades sociais 

inerentes aos territórios urbanos. Os sujeitos têm a necessidade de ver, ouvir, 

tocar, degustar, mas, tudo isso só é possível de se concretizar em um “mundo”. 

Essa discussão abre caminho para uma reflexão sobre a relação entre os 

indivíduos e a sociedade urbana. Conforme aponta Lefebvre (1991, p.107), isso 

significa a “superação do velho animal social e do homem na cidade antiga na 

direção do novo homem urbano, polivalente, poli sensorial e capaz de relações 

complexas e transparentes com o mundo”. Segundo o autor, devemos nos 

esforçar para impor ao homem, na sociedade urbana, uma nova práxis na 

direção de um novo humanismo. É preciso que os espaços nas sociedades 

urbanas sejam bem sucedidos, o que significa serem espaços favoráveis à 

felicidade. Para levar adiante essa discussão, demandamos capacidades 

intelectuais específicas, que nos levem a uma teoria que, de forma legítima, nos 

permita entender o que significa as noções de urbanismo e de novos “tempos-

espaços urbanos”. De acordo com Lefebvre (1991, p.111-112) 

“Por mais que se possa defini-lo, nosso projeto – o urbano – não estará 

nunca inteiramente presente e plenamente atual, hoje, diante de nossa 
reflexão. Mais do que qualquer outro objeto, ele possui um caráter de 
totalidade altamente complexo, simultaneamente em ato e em 
potencial, que visa à pesquisa, que se descobre pouco a pouco, que 
só se esgotará lentamente e mesmo nunca, talvez”.  
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Urbanismo 

Podemos entender o urbanismo como o estudo sistemático e 

interdisciplinar da cidade e da questão urbana, incluindo o conjunto de diversas 

medidas (técnicas administrativas, econômicas e sociais) necessárias para o 

desenvolvimento racional e humano. Também podemos considerar o urbanismo 

como a ciência voltada para a organização, construção e remodelação do 

espaço urbano envolvendo para isso diversas disciplinas (Gelpi e Kalil, 2016). 

Na reflexão urbanística, entra em jogo uma série de conceitos, a saber: 

“forma, estrutura, função, nível, dimensão, variáveis dependentes e 

independentes, correlações, totalidade, conjunto, sistema, etc.” (Lefebvre, 1991, 

p.112). Nesse sentido, a reflexão sociológica visa ao conhecimento e à 

reconstituição das capacidades integrativas do urbano, bem como as condições 

da participação prática dos sujeitos nesse espaço. Essas reflexões sociológicas 

se complementam com as reflexões psicológicas empreendidas na presente 

pesquisa de doutoramento. Os projetos de reforma urbana põem em questão as 

estruturas da sociedade existente e das relações imediatas (individuais) e 

cotidianas, e dizem respeito tanto às questões da propriedade da terra, quanto 

aos problemas de segregação. Dessa forma, o direito à cidade se afirma como 

uma exigência e não pode ser concebido como um simples direito de visita ou 

de retorno às cidades tradicionais, podendo somente ser formulado como direito 

à vida urbana, transformada e renovada. 

As discussões de Lefebvre (1991) foram parâmetros para Harvey (2008) 

explorar um tipo específico de direito humano, que ele também denominou “o 

direito à cidade”. Para o autor, a questão de que tipo de cidade queremos não 

pode ser dissociada do tipo de laços sociais, relação com a natureza, estilos de 

vida, tecnologias e valores estéticos que desejamos. O direito à cidade como um 

direito humano é o direito de mudar a nós mesmos pela mudança na cidade. 

Harvey (2008) assevera que existe uma conexão estreita entre o 

desenvolvimento do capitalismo e a urbanização. Argumenta que a urbanização 

desempenhou um papel importante, ao lado dos gastos militares, na absorção 

do excedente que os capitalistas produzem perpetuamente em sua busca pelo 

lucro. Isso significa que a expansão urbana sob a égide do capitalismo não se 

importava com a qualidade de vida das pessoas, mas, sim, com a possibilidade 
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de lucro. Os resultados dessa situação são indelevelmente cáusticos sobre as 

formas espaciais de nossas cidades, que mais parecem comunidades fechadas 

e espaços públicos privatizados mantidos sob constante vigilância. No 

desenvolvimento mundial, o território urbano se divide em partes separadas e 

bem diferentes. De um lado, vizinhanças riquíssimas providas com todos os tipos 

de serviços, como escolas exclusivas, quadras de tênis e patrulhamento privado 

da área em torno; do outro, uma vizinhança de medidores entrelaçados com 

instalações ilegais, sem sistema de saneamento, onde a eletricidade é pirateada 

e as estradas se tornam lamaçal sempre que chove. Cada fragmento urbano 

parece viver e funcionar autonomamente. Para Harvey (2008, p.82) “sob estas 

condições, ideais de identidade urbana, cidadania e pertencimento – já 

ameaçados pela propagação do mal estar da ética neoliberal – tornam-se mais 

difíceis de se sustentar”. A transformação urbana regida pela absorção de 

excedente do capital adquire um aspecto obscuro que quase sempre tem uma 

dimensão de classe, já que é o pobre, o desprivilegiado e o marginalizado do 

poder político que primeiro sofre com esse processo. O crescimento das cidades 

grandes e modernas atribui a algumas áreas, em especial aquelas centralmente 

localizadas, um progressivo valor artificial e colossal, onde as residências 

antigas (antes, moradias dos trabalhadores) têm que dar espaço a novas 

construções em afinidade com o novo valor da terra31. A consequência é um 

processo de deslocamento que Harvey (2008) chamou de “acumulação por 

despossessão” e que se encontra no cerne da urbanização sobre o capitalismo. 

Ainda de acordo com o autor, a urbanização desempenhou um papel decisivo 

na absorção de capitais excedentes, em escala geográfica sempre crescente, 

trazendo como consequência um explosivo processo de destruição criativa que 

desapropria as massas de qualquer direito à cidade. O direito à cidade hoje está 

confinado e restrito a uma pequena elite política e econômica que está em 

posição de moldar as cidades cada vez mais ao seu gosto. Por isso, faz-se 

imprescindível a democratização desse direito e a construção de um amplo 

movimento social para fortalecer seu desígnio e devolver aos despossuídos os 

direitos que lhes têm sido negados. 

 
31 Agora, a renda dos trabalhadores já não permite que esses moradores residam em tais 
moradias.  
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De acordo com Gehl32 (2015), a dimensão humana tem sido um tópico 

esquecido no planejamento urbano enquanto várias outras questões viram 

prioridade como, por exemplo, a acomodação do vertiginoso aumento do tráfego 

de automóveis. Destaca ainda a presença de ideologias dominantes de 

planejamento que deram baixa prioridade ao espaço público, às áreas de 

pedestres e ao papel do espaço urbano como local de encontro dos moradores 

da cidade. Além disso, as forças de mercado e as tendências arquitetônicas 

mudaram seu foco, “saindo das inter-relações e espaços comuns da cidade para 

os edifícios33 individuais, os quais, durante o processo, tornaram-se cada vez 

mais isolados, autossuficientes e indiferentes” (p. 3). A maior parte da população 

global é urbana e não-rural, e o crescimento urbano vai continuar acelerado nos 

próximos anos. Por isso, é urgente reforçar a função social do espaço da cidade 

como local de encontro que contribui para os objetivos da sustentabilidade social 

e para uma sociedade democrática e aberta.  

 

Território 

Santos (2017), ao pesquisar a importância do território para o cuidado em 

saúde mental, chamou a atenção para os aspectos territoriais e urbanos 

relacionados à cidadania e ao desenvolvimento das potencialidades dos sujeitos. 

Em sua pesquisa, a autora traz uma discussão sobre o conceito de território e 

sua influência na subjetividade dos indivíduos34.  

 
32 Jan Gehl é arquiteto, sócio-fundador da Gehl Architects e ex-professor e pesquisador da 

Faculdade de Arquitetura Real Academia Dinamarquesa de Belas Artes. Recebeu o prêmio Sir 
Patrick Abercrombie pela exemplar contribuição ao planejamento urbano, da International Union 
of Architects, e é membro honorário das sociedades de arquitetos da Dinamarca, Inglaterra, 
Escócia, Estados Unidos e Canadá, assim como do Planning Institute os Australia.  
33 Levantamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP – que 

usou o banco de dados da Prefeitura para cobrança de IPTU (Imposto Territorial Urbano) e 
analisou informações dos últimos 20 anos, constatou que a cidade de São Paulo tem, pela 
primeira vez, mais residências em prédios do que em casas. Em 2020, os imóveis residenciais 
horizontais, as casas, na cidade de São Paulo totalizam 1,37 milhão de lares, enquanto os 
imóveis residenciais verticais, os apartamentos, totalizam 1,38 milhão de lares. In: “Cidade de 
SP tem, pela primeira vez, mais residências em prédios do que em casas, aponta estudo da 
FAPESP”. Disponível em https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/07/05/cidade-de-sp-
tem-pela-primeira-vez-mais-residencias-em-predios-do-que-em-casas-aponta-estudo-da-
fapesp.ghtml, acesso em 10 de outubro de 2021.  
 
34 Conferir: Santos, G. M. R., “Por uma geografia da inclusão: a importância do território para o 

cuidado em saúde mental”, dissertação de mestrado defendida no programa de Psicologia Social 
da PUC-SP, 2017. 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/07/05/cidade-de-sp-tem-pela-primeira-vez-mais-residencias-em-predios-do-que-em-casas-aponta-estudo-da-fapesp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/07/05/cidade-de-sp-tem-pela-primeira-vez-mais-residencias-em-predios-do-que-em-casas-aponta-estudo-da-fapesp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/07/05/cidade-de-sp-tem-pela-primeira-vez-mais-residencias-em-predios-do-que-em-casas-aponta-estudo-da-fapesp.ghtml
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Para refletir sobre o conceito de território em sua complexidade é preciso 

considerar as múltiplas dimensões que compõem seu significado: geográficas, 

socioculturais, políticas, existenciais etc. 

Moraes (2002) relembra que desde o início, nos países de formação 

colonial, a dimensão espacial passa a ser um fator fundamental das dinâmicas 

históricas uma vez que a colonização é um processo que incide diretamente 

sobre a relação entre a sociedade e o espaço. “A colonização envolve uma 

sociedade que se expande e os espaços onde se realiza tal expansão” (Moraes, 

2002, p. 91). Segundo o autor, essa determinação colonial ainda continua 

vigente e, apesar da existência de alguns processos de emancipação política, a 

nova ordem sempre é construída sobre as bases econômicas e sociais geradas 

nesse processo colonial. Essa visão faz o Brasil ser entendido não como uma 

sociedade, mas como um território: mais importante que o seu povo eram as 

porções do seu espaço terrestre.  

Uma das principais referências nas discussões sobre o território em nosso 

país é Milton Santos (2009, 2014), importante geógrafo e intelectual brasileiro. 

Para Santos (2009), o território é produto e produtor de seus sujeitos; a 

materialidade do espaço é indissociável de seu uso, cada território é resultado 

de uma produção histórica e social dada a partir da relação com o homem. Ao 

pensar o território, Santos (2009) considera não apenas as características físicas 

de uma determinada área, mas as marcas produzidas pelo homem nesse espaço 

formando uma combinação técnica e política. Segundo ele, o território que deve 

ser analisado é o território usado, aquele em que o indivíduo se relaciona e se 

identifica e que, através de sua experiência nesse espaço, o transforma em 

objeto vivo e dinâmico.  

O território tem que ser entendido como o território usado, 
não o território em si.  O território usado é o chão mais a 
identidade. A identidade é o sentimento de pertencer 
àquilo que nos pertence (Santos, 2009, p.08). 
 

Com essas ponderações, Santos (2014) refere-se a um território vivo, 

onde existem elementos fixos (aquilo que é imóvel) e elementos fluxos (aquilo 

que é móvel). De um modo geral, os fixos são constituintes da ordem pública ou 

social, enquanto os fluxos são formados por elementos públicos e privados. 

Segundo o autor: 
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As configurações territoriais são o conjunto dos sistemas 
naturais, herdados por uma determinada sociedade, e dos 
sistemas de engenharia, isto é, objetos técnicos e 
culturais historicamente estabelecidos. As configurações 
territoriais são apenas condições. Sua atualidade, isto é, 
sua significação real, advém das ações realizadas sobre 
elas. É desse modo que se pode dizer que o espaço é 
sempre histórico (Santos, 2014, p. 248). 
 

Na revisão de alguns artigos selecionados que tratam da noção de 

território é possível perceber que a definição cunhada por Milton Santos aparece 

com frequência. De acordo com Santos (2007, apud Leão e Barros, 2012, p 576): 

O espaço social que podemos denominar como território, 
é uma realidade relacional, composta, por um lado, pelos 
objetos naturais, geográficos, e, por outro, pela sociedade 
em movimento. A dinamicidade corresponde às inter-
relações estabelecidas entre os indivíduos, mediadas 
pelos aspectos cultural, social, legislativo, político, 
econômico e social, produzindo transformações, as quais 
ocorrem através do cenário natural e da história social 
inscrita e refletida nos modos de viver e no que é 
percebido e compreendido acerca do lugar. 
 

Leão e Barros (2012) recorrem à origem latina do termo território, que 

deriva de territorium, que é a junção dos termos “terri”, que significa ‘terra’, e 

“torium”, que significa ‘pertence a’, ou seja, “terra pertencente a”. Ao pensar o 

conceito de território, os autores indicam que é ele que dá significado para o 

cotidiano do serviço de saúde mental, bem como é o que diferencia o hospital 

psiquiátrico de um serviço comunitário.  

Santos e Nunes (2011) corroboram com a perspectiva proposta por Milton 

Santos (1994, apud Santos e Nunes, 2011, p. 718), para quem é “o uso do 

território e não o território, em si mesmo, que faz dele objeto de análise social, o 

território em questão é o território usado”. Para os autores, o território é meio de 

inclusão e exclusão, constituindo-se uma prática social historicizada. 

Foucault (2013) ao pensar as questões relacionadas ao território, a partir 

da noção de geografia, enfatiza as relações de poder associadas a ele. Apesar 

disso, não deixa de mencionar as características geográficas inerentes aos 

espaços e lugares que denominamos territórios. Também chama atenção para 

os aspectos socioculturais, sempre associando as possibilidades culturais às 

relações de poder. De acordo com o autor: 

Território é sem dúvida uma noção geográfica, mas é 
antes de tudo uma noção jurídico-política: aquilo que é 
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controlado por um certo tipo de poder (Foucault, 2013, p. 
250). 
 

O autor dá atenção especial aos fatores políticos que estão refletidos nas 

referências jurídicas que apresenta em seu texto. Para ele: 

Existe uma administração do saber, uma política do saber, 
relações de poder que passam pelo saber e que 
naturalmente, quando se quer descrevê-las, remetem 
àquelas formas de dominação a que se referem noções, 
como campo, posição, região, território (Foucault, 2013, p. 
251). 
 

Ao analisarem o conceito de território em sua complexidade, Lima e Yasui 

(2014) exploram suas múltiplas dimensões e sentidos. Os autores trazem muitas 

referências a respeito da estrutura associada aos espaços geográficos, mas 

apontam que apenas o aspecto geográfico não é suficiente para o entendimento 

do conceito de território. Chamam a atenção para os aspectos físicos e naturais 

sem dissociá-los dos elementos culturais, evidenciando uma dimensão simbólica 

que é consequência da formação desse território e das características de seus 

dispositivos que são sempre pensados em um contexto histórico.  

Tratando o território como dinâmico, vivo e de inter-relações, Lima e Yasui 

(2014) associam aos aspectos culturais as influências exercidas pelos sujeitos e 

sobre os sujeitos. Segundo os autores, o território é produtor de modos de ser e 

de existir a partir da relação com as práticas cotidianas da vida de quem o ocupa. 

Fazendo referência a Milton Santos, eles identificam o território como produto e 

produtor dos sujeitos que nele vivem, considerando a relação inseparável de um 

e de outro.  Os territórios criam e recriam uma cultura a partir do seu tempo, sua 

história, seu espaço e sua relação com quem o usa. Segundo Lima e Yasui 

(2014, p.597) “a ideia de território transitaria do político para o cultural, das 

fronteiras entre povos aos limites do corpo e ao afeto entre as pessoas”.  

É interessante, também, o apontamento que fazem sobre a existência de 

uma ordem, mas, sobretudo, da possibilidade da existência de uma 

contraordem. Esses elementos são pensados sempre à luz do efeito da relação 

do indivíduo com o território e versam sobre a constituição da subjetividade, com 

ênfase no controle exercido sobre os indivíduos e na chance de escaparem 

desse controle. Para os autores: 
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(...) de um lado acolhem os vetores da globalização, que 
neles se instalam para impor sua nova ordem, e, de outro 
lado, neles se produz uma contraordem, porque há uma 
produção acelerada de pobres, excluídos, marginalizados 
(Santos, 2001, p. 114 apud Lima e Yasui, 2014, p. 594). 
 
O território é ainda lugar de produção contínua de modos 
de vida e de relações que escapam ao controle (Lima e 
Yasui, 598) 

 
Segundo Lima e Yasui (2014), aquilo que podemos considerar como 

dimensões geográficas, estruturais, socioculturais e políticas do território estão 

sempre emaranhadas uma na outra, não sendo possível pensá-las 

separadamente.  

[O território] é relacional. Ele diz respeito à construção e à 
transformação que se dão entre os cenários naturais e a 
história social que os homens inscrevem e produzem: 
memória dos acontecimentos inscrita nas paisagens, nos 
modos de viver, nas manifestações que modulam as 
percepções e a compreensão sobre o lugar; relações que 
surgem dos modos de apropriação e de alienação desse 
espaço e dos valores sociais, econômicos, políticos e 
culturais ali produzidos; modos múltiplos, contíguos, 
contraditórios de construção do espaço, da produção de 
sentidos para o lugar que se habita por meio das práticas 
cotidianas (Lima e Yasui, 2014, p. 597).  
 
 

Conforme o pensamento dos autores que refletiram sobre o conceito de 

território, podemos realçar os seguintes fatores: o território é um espaço social 

histórico e em construção, algo em movimento e dinâmico; uma noção jurídico-

política; tem relação com a noção de pertencimento; é meio de exclusão/inclusão 

social; mantém essencial associação com os processos de subjetivação.  

 

Cidade 

Compreender o significado de cidade é uma tarefa importante para esta 

pesquisa que justamente toma como objeto a relação entre as pessoas e a 

cidade. A Organização das Nações Unidas (ONU) define cidade como uma 

“aglomeração humana que possua mais de 20 mil habitantes”. A definição do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) considera a cidade os 

distritos sedes dos municípios a partir de 50 mil habitantes. De acordo com 

Benevolo (1997):  
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(...) local de estabelecimento aparelhado, diferenciado e 
ao mesmo tempo privilegiado (...) se forma durante o 
processo de especialização do trabalho quando os 
serviços já não são mais executados pelas pessoas que 
cultivam a terra, mas por outros que já não tem esta 
obrigação, e que são mantidas pelas primeiras com 
excedente do produto total (p. 23). 

 
 

Para Rodrigues (1986 apud Gelpi e Kalil, 2016) a cidade é a arquitetura 

resultante dos processos de organização social no espaço urbano. É resultante 

do relacionamento das edificações com os espaços livres de uso coletivo e 

público. Para o autor, o espaço urbano é também o espaço do confronto de 

interesses, do processo histórico de definição dos direitos do indivíduo e da 

coletividade. Em suma, a cidade é o espaço construído pelo homem que reflete 

o modo de vida, a cultura, a produção e as relações sociais de uma sociedade, 

em um determinado período de tempo.  

Sobre essa questão, vale retomar as ponderações de Sawaia (1995), que 

entende a cidade não como um conjunto de ruas e edifícios, mas como um 

símbolo complexo que exprime atenção entre a racionalidade geométrica e o 

emaranhado da existência humana, o que nos faz pensar sobre o fato dos 

espaços construídos se constituírem como manipuladores de impulsos 

cognitivos e afetivos. Para a autora, toda cidade tem uma vida social cotidiana e 

todo homem tem sua vida íntima. No entanto, para que o espaço represente um 

sentimento de pertença e familiaridade, é preciso que os direitos e as 

reinvindicações dos cidadãos deixem de ser uma noção abstrata de igualdade e 

passe a representar direitos de fato. Quando um espaço urbano caminha no 

sentido de diminuir a potência de ação dos seus membros, está configurada uma 

situação de segregação. “Trabalhar contra a segregação é atuar no sentido de 

garantir o sentimento de legitimidade social, isto é, o direito de sentir-se no direito 

de ser ouvido e reconhecido como membro de uma comunidade argumentativa, 

definidora das políticas coletivas de bem-viver” (Sawaia, 1995, p.25). 

Wanderley (2008) aponta que, desde os filósofos, a noção de polis grega 

é amplamente estudada por diversas áreas do saber. Com a chegada do 

capitalismo e os processos de industrialização e urbanização, que tornam 

moderno o planejamento das cidades, arquitetos passam também a realizar 

estudos sobre o tema. Do desenvolvimento do urbanismo científico podemos 
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destacar: a compreensão de Engels e Marx do espaço urbano a partir de um 

prisma sócio-político e estrutural; o entendimento da geografia com as análises 

sobre o território, e a contribuição da sociologia que compreende a cidade como 

“um conjunto de relações sociais” (p. 26).  

A essas preocupações somam-se os estudos sobre a relação do 

desenvolvimento social e da organização de um território e a ideia de que as 

cidades não estão mais apenas centradas na contradição capital-trabalho, mas 

são agentes que contribuem para a regulação econômico-social (p. 27-28).  

Wanderley (2008) destaca as definições de cidades com Lefebvre: 

“a cidade é entendida (...) como projeção da sociedade 
sobre um local. Isto é, não apenas sobre o lugar sensível 
como também sobre o plano específico, percebido e 
concebido pelo pensamento, que determina a cidade e o 
urbano" (Lefebvre, 1969 apud Wanderley, 2009, p. 29). 

 

Wanderley (2008) indica que as teorias tradicionais sobre cidade não 

possibilitam interpretar os processos de desenvolvimento urbano e de 

planejamento de políticas públicas. As definições tradicionais exigem elementos 

complementares que incluam na discussão as diferenças atuais entre os tipos 

de cidades resultantes da história. Wanderley (2008) acrescenta que, segundo 

Lefebvre,  

existem estudiosos que veem a cidade como local de 
confrontos e de relações (conflitantes) entre desejo e 
necessidade, entre satisfação e insatisfação. E alerta que 
ela intensifica e organiza a exploração de toda a 
sociedade, não é um lugar passivo da produção ou da 
concentração dos capitais, mas intervém nos meios de 
produção" (Lefebvre, 1969 apud Wanderley, 2009, p. 30) 

 
Ainda de acordo com Wanderley (2008), destacamos outros elementos 

importantes que nos ajudam a pensar a cidade: a) a cidade como âmbito da ação 

política (um objeto para a ciência e um objetivo para a ação); b) a apropriação 

do espaço pelo homem com todos os seus sentidos, isto é, com todo o seu corpo; 

c) os estudos urbanos sobre a cidade a partir de conceitos e metáforas sobre 

organização e gestão; d) uma reflexão sobre as cidades contemporâneas. 

Segundo o autor, as cidades contemporâneas, por serem resultado da 

globalização, devem atender exigências relacionadas à sustentabilidade, à 

competitividade e à integração.  
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Alguns casos sobre cidades 

Nesta parte da pesquisa, apresentamos breves experiências na 

organização social de algumas cidades.  

a) A cidade de Rosário na Argentina é conhecida como sociedade 

educadora. Uma cidade educadora é aquela que incentiva atores da comunidade 

e todos os níveis de governo a terem a educação como preocupação central. Por 

isso, há ambientes que promovem a interação e a aprendizagem, e uma 

valorização dos lugares públicos para o uso constante da população (Gestão 

Escolar35, 2018). Nesse município argentino, podemos encontrar projetos como: 

a Ilha das Invenções (espaço de encontro para crianças e adultos investigarem 

e aprenderem sobre ciência, artes e tecnologia. Aqui é possível brincar e criar 

juntos em um ambiente rico em experimentações); a Cidade das Crianças (início 

do projeto político do município leva as crianças a comporem um Conselho para 

expor suas ideias e necessidades); a Escola Móvel (crianças, adolescentes e 

adultos são convidados a conhecer diferentes lugares da cidade). 

b) Desde 2012, é publicado um levantamento sobre a desigualdade na 

cidade de São Paulo. A partir de uma série de indicadores de cada um dos 96 

distritos da capital é possível comparar dados e verificar os locais mais 

desprovidos do ponto de vista social, cultural e econômico. Destacaremos 

algumas informações desse levantamento.  

Na cidade de São Paulo existem regiões próximas do ponto de vista 

geográfico, mas muito distantes naquilo que são capazes de oferecer como 

possibilidade de interação e de relação social. De acordo com o Mapa da 

Desigualdade da Cidade de São Paulo (2019)36 a expectativa de vida de uma 

pessoa que mora no distrito de Moema é de 80 anos, enquanto a expectativa de 

vida de uma que mora no distrito Cidade Tiradentes é de 57 anos. Segundo esse 

mapa da desigualdade, em Moema não há favelas e na Cidade Tiradentes 5% 

dos lares são favelas, mas, há outros lugares em São Paulo em que a proporção 

 
35 Disponível em https://gestaoescolar.org.br/conteudo/2017/o-que-uma-cidadeeducadora- 

argentina-pode-nos-ensinar, acessado em 02 de dezembro de 2020. 

 
36 Disponível em https://www.nossasaopaulo.org.br/2020/10/29/mapa-da-desigualdade-2020-

revela-diferencas-entre-os-distritos-da-capital-paulista/, acessado em 03 de dezembro de 2020. 

https://www.nossasaopaulo.org.br/2020/10/29/mapa-da-desigualdade-2020-revela-diferencas-entre-os-distritos-da-capital-paulista/
https://www.nossasaopaulo.org.br/2020/10/29/mapa-da-desigualdade-2020-revela-diferencas-entre-os-distritos-da-capital-paulista/
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de domicílios de favela representa cerca de 30% dos lares. Em Moema, de todas 

as mulheres que engravidaram no ano de 2019, apenas 0,35% tinham 19 anos 

ou menos. No distrito Cidade Tiradentes esse índice sobe para 16%. No bairro 

de Moema, onde se vive até os 80 anos, apenas 5% da população é preta ou 

parda, enquanto na Cidade Tiradentes, lugar onde se vive 23 anos a menos que 

Moema, 56% da população é preta ou parda. 

c) Uma região próxima ao centro do Rio de Janeiro foi incluída em uma 

lista que classifica os bairros mais “descolados” do mundo. O bairro Saúde é o 

único representante do Brasil nessa lista e foi incluído porque, de acordo com a 

classificação, consegue harmonizar uma vida cultural agitada com uma 

paisagem parada no tempo e o clima de cidade de interior. A Saúde tem 2.749 

moradores e 946 domicílios, segundo o Censo 2010. O comércio também é 

pequeno, tendo a prefeitura no ano de 2019 contabilizado 11 lojas de varejo e 

64 espaços de prestação de serviço37.  

d) São Paulo é avaliada a cidade mais inteligente, conectada e com maior 

potencial de desenvolvimento no Brasil de acordo com o ranking “Connected 

Smart Cities”. Outras cinco das dez cidades mais bem avaliadas também estão 

na região sudeste e a região norte não tem cidades representantes nas primeiras 

20 posições, o que indica uma desigualdade entre as regiões do país. A capital 

paulista se destacou em quatro principais indicadores: mobilidade e 

acessibilidade, tecnologia e inovação, urbanismo, empreendedorismo e 

economia38. 

e) A cidade de São Paulo ganha uma igreja por semana, principalmente 

nas periferias. As igrejas evangélicas cresceram 34% na última década e têm 

maior presença na região Norte, área periférica da cidade. 59% dos evangélicos 

do país são mulheres, 15% têm formação superior, 48% têm renda de dois 

salários mínimos e apenas 2% têm renda maior que dez salários mínimos. Os 

templos são considerados pela população a instituição que mais contribui para 

 
37 Disponível em https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/10/11/entre-os-

bairros-mais-legais-do-mundo-saude-une-agito-e-tradicao-no-rio.htm, acessado dia 12 de 
outubro de 2021.  
38 Disponível em https://www.infomoney.com.br/economia/seis-das-10-cidades-com-maior-

potencial-de-desenvolvimento-no-pais-estao-na-regiao-sudeste-mostra-estudo/, acessado no 
dia 17 de outubro de 2021. 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/10/11/entre-os-bairros-mais-legais-do-mundo-saude-une-agito-e-tradicao-no-rio.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/10/11/entre-os-bairros-mais-legais-do-mundo-saude-une-agito-e-tradicao-no-rio.htm
https://www.infomoney.com.br/economia/seis-das-10-cidades-com-maior-potencial-de-desenvolvimento-no-pais-estao-na-regiao-sudeste-mostra-estudo/
https://www.infomoney.com.br/economia/seis-das-10-cidades-com-maior-potencial-de-desenvolvimento-no-pais-estao-na-regiao-sudeste-mostra-estudo/
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a qualidade de vida do paulistano, segundo pesquisa realizada pela Rede Nossa 

São Paulo em 202039. 

f) A pandemia e a pobreza transformaram São Paulo na cidade das 

tendas. Sem emprego e sem casa, as pessoas passaram a morar em barracos 

pelo território da cidade. Acredita-se que, com a pandemia, o número de famílias 

que foram morar nas ruas e embaixo de viadutos aumentou consideravelmente, 

sendo a Zona Leste a região com maiores números de pessoas nessa situação40.  

g) A Praça Pôr do Sol, localizada em bairro nobre da zona oeste de São 

Paulo, foi cercada por grades sem realizar audiência pública. Fechada desde 

abril de 2020 sob a justificativa de evitar a aglomeração durante a pandemia, a 

praça teve seu gradeamento recentemente concluído pela prefeitura da cidade 

que executou a medida sem consultar moradores e usuários do espaço e antes 

da recomendação. Em discussão sobre a reabertura da praça, o secretário-

adjunto da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento José Armênio de 

Brito Cruz manifestou ver necessidade de uma regulação de funcionamento que 

leve em conta o interesse da cidade e a comodidade dos moradores do entorno 

e citou a intenção de buscar parcerias com a iniciativa privada para melhorias na 

praça41.  

h) De Gomel – A cidade de L. S. Vigotski. Segundo Jerebtsov (2014) 

grande parte da breve vida de Vigotski está ligada à cidade de Gomel, lugar 

“onde ele cresceu, foi educado, recebeu sua instrução, começou a trabalhar e 

formou-se sua extraordinária personalidade de pensador, cientista e psicólogo” 

(p. 07). Nas palavras do autor, podemos perceber a intenção de relacionar a 

genialidade de Vigotski com as características de sua cidade: “nós, cidadãos de 

 
39 Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/05/sao-paulo-ganha-uma-igreja-

por-semana-e-templos-se-espalham-pelas-periferias.shtml, acessado dia 17 de outubro de 
2021. 
 
40 Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/04/pandemia-e-pobreza-

transformam-sao-paulo-em-cidade-das-
tendas.shtml#:~:text=A%20regi%C3%A3o%20da%20Subprefeitura%20da,o%20visual%20de%
20S%C3%A3o%20Paulo, acessado dia 17 de outubro de 2021. 
41 Disponível em https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/06/mesmo-sem-consulta-publica-

prefeitura-coloca-grades-praca-por-do-sol-em-
sp.shtml#:~:text=A%20Prefeitura%20de%20S%C3%A3o%20Paulo,zona%20oeste%20de%20S
%C3%A3o%20Paulo.&text=Tanto%20que%20o%20MP%2DSP,realiza%C3%A7%C3%A3o%2
0de%20uma%20consulta%20p%C3%BAblica, acessado em 17 de outubro de 2021. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/05/sao-paulo-ganha-uma-igreja-por-semana-e-templos-se-espalham-pelas-periferias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/05/sao-paulo-ganha-uma-igreja-por-semana-e-templos-se-espalham-pelas-periferias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/04/pandemia-e-pobreza-transformam-sao-paulo-em-cidade-das-tendas.shtml#:~:text=A%20regi%C3%A3o%20da%20Subprefeitura%20da,o%20visual%20de%20S%C3%A3o%20Paulo
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/04/pandemia-e-pobreza-transformam-sao-paulo-em-cidade-das-tendas.shtml#:~:text=A%20regi%C3%A3o%20da%20Subprefeitura%20da,o%20visual%20de%20S%C3%A3o%20Paulo
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/04/pandemia-e-pobreza-transformam-sao-paulo-em-cidade-das-tendas.shtml#:~:text=A%20regi%C3%A3o%20da%20Subprefeitura%20da,o%20visual%20de%20S%C3%A3o%20Paulo
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/04/pandemia-e-pobreza-transformam-sao-paulo-em-cidade-das-tendas.shtml#:~:text=A%20regi%C3%A3o%20da%20Subprefeitura%20da,o%20visual%20de%20S%C3%A3o%20Paulo
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/06/mesmo-sem-consulta-publica-prefeitura-coloca-grades-praca-por-do-sol-em-sp.shtml#:~:text=A%20Prefeitura%20de%20S%C3%A3o%20Paulo,zona%20oeste%20de%20S%C3%A3o%20Paulo.&text=Tanto%20que%20o%20MP%2DSP,realiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20uma%20consulta%20p%C3%BAblica
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/06/mesmo-sem-consulta-publica-prefeitura-coloca-grades-praca-por-do-sol-em-sp.shtml#:~:text=A%20Prefeitura%20de%20S%C3%A3o%20Paulo,zona%20oeste%20de%20S%C3%A3o%20Paulo.&text=Tanto%20que%20o%20MP%2DSP,realiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20uma%20consulta%20p%C3%BAblica
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/06/mesmo-sem-consulta-publica-prefeitura-coloca-grades-praca-por-do-sol-em-sp.shtml#:~:text=A%20Prefeitura%20de%20S%C3%A3o%20Paulo,zona%20oeste%20de%20S%C3%A3o%20Paulo.&text=Tanto%20que%20o%20MP%2DSP,realiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20uma%20consulta%20p%C3%BAblica
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/06/mesmo-sem-consulta-publica-prefeitura-coloca-grades-praca-por-do-sol-em-sp.shtml#:~:text=A%20Prefeitura%20de%20S%C3%A3o%20Paulo,zona%20oeste%20de%20S%C3%A3o%20Paulo.&text=Tanto%20que%20o%20MP%2DSP,realiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20uma%20consulta%20p%C3%BAblica
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/06/mesmo-sem-consulta-publica-prefeitura-coloca-grades-praca-por-do-sol-em-sp.shtml#:~:text=A%20Prefeitura%20de%20S%C3%A3o%20Paulo,zona%20oeste%20de%20S%C3%A3o%20Paulo.&text=Tanto%20que%20o%20MP%2DSP,realiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20uma%20consulta%20p%C3%BAblica
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Gomel, contudo, gostaríamos de pensar que o meio sociocultural e a própria 

cidade do início do século XX também contribuíram para a formação de Liv 

Semionovitch” (p. 07). Gomel é a segunda maior cidade da Bielorrússia, país 

localizado no centro da Europa, e, no início de 2013, sua população era de 515,3 

mil pessoas. Atualmente, cerca de 9,5 milhões de pessoas residem na 

Bielorrússia, que faz fronteira com a Rússia, ao norte, com Ucrânia, ao sul, 

Polônia, ao ocidente e Lituânia e Letônia, ao noroeste. Ainda de acordo com o 

autor, a cidade foi mencionada pela primeira vez em crônicas de 1142, era 

chamada de Gomii e era propriedade do principado Tchernigov. Em 1335, foi 

incorporada pelo grão-ducado da Lituânia. Em 1569, pela Polônia e, em 1772, 

pela Rússia. No final do século XIX e no início do século XX, Gomel era uma 

cidade pequena, mas em pleno desenvolvimento. Segundo as lembranças de 

Semion Dobkin (apud Jerebtsov, 2014, p. 08): 

Gomel era uma cidade muito viva. Isso se explica (...), 
dado o seu rápido crescimento, porque se localizava na 
encruzilhada de duas estradas de ferro e ao lado de um 
rio navegável, o Soj, afluente de Dnieper. Por isso, a 
indústria, o comércio e manufaturas desenvolveram-se 
rapidamente em Gomel. A população da cidade também 
crescia velozmente, o que em certo grau a tornou um dos 
centros regionais da Rússia e, claro, um dos centros das 
atividades revolucionárias.  
 
A família dos Vigotski tinha oito crianças. Apesar de 
Semion Lvovitch (NT: pai de Lev Vigotski) ter tido uma 
família considerada muito grande para a época, ele 
ajudava bastante e de modo sistemático a família do seu 
irmão falecido. Fazia parte da configuração familiar de 
Semion Lvovitch o primo mais velho de Lev Semionovitch 
Vigotski, David Isaakovitch Vigodski. Os dois eram muito 
amigos e David Isaakovitch exerceu grande influência 
sobre Lev Semionovitch. Naquele tempo, qualquer 
pessoa minimamente culta que pensava para além de si 
mesma, buscava exercer alguma atividade social. Ao 
mesmo tempo, não existiam muitas condições para tanto. 
Talvez por isso, cada pessoa procurava um modo 
especial, ou uma área onde pudesse fazer algo nesse 
sentido. Semion Lvovitch Vigodski encontrou para si. 
uma atribuição. Virou presidente da seção de Gomel da 
Sociedade de Promoção da Instrução para Judeus da 
Rússia (...).  
 
A residência dos Vigotski era muito interessante. A casa 
localizava-se na esquina das ruas Rumiantseva e 
Aptetchnaia (depois, a primeira transformou-se em rua 
Sovetskaia e a Aptetchnaia, em Jarkovskaya) e foi 
construída à época dos Rumiantsev (NT.: Condes 
Rumiantsev construíram diversos prédios e um palácio, 
em Gomel; eram mecenatos e colecionadores de artes). 
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Um dos Rumiantsev chegou a residir naquela residência. 
O apartamento dos Vigotski ficava no segundo andar. 
Eram cinco quartos: dois grandes – sala de jantar e 
dormitório dos pais, outro menor, mas também espaçoso, 
onde moravam as três irmãs mais velhas, e dois 
compridos e estreitos, sendo um das duas irmãs mais 
novas e outro, dos três filhos, entre eles Lev Semionovitch 
(...).  
 
Havia uma varanda que dava para a rua Rumiantseva e 
para o bulevar. A vista para o bulevar verde era bastante 
agradável e, por isso, as crianças sempre tinham o prazer 
de ficarem ali sentadas. Em baixo, no primeiro andar, sob 
a varanda, havia uma marquise de pedra, com bancos 
antigos de ferro. Depois de crescermos, passamos a ficar 
sentados nesses bancos de ferro (…) 
 
Todos os membros daquela família nutriam interesse 
comum por línguas, história, literatura, arte dramática e 
belas artes. Em 1919, o irmão mais novo de Lev Vigotski, 
também chamado David, faleceu de tuberculose. Na 
época, Lev Semionovitch presenteou sua mãe com um 
livro de contos de Ivan Bunin, com a seguinte inscrição 
(citação de B. Zaitsev): “Dias seguem os dias, de um 
abismo enevoado a outro. Neles residimos. E os que se 
foram, residem lá conosco”. 

 

De acordo com Jerebtsov (2014), Vigotski recebeu a educação primária 

em casa, sob a responsabilidade de Solomon Markovitch Ashpiz, pessoa 

altamente culta que lecionara em clubes de trabalhadores de Gomel e que foi 

membro do Partido Social da cidade. Solomon chegou a ser preso e exilado e 

no seu retorno, em 1905, fez parte do Comitê Regional do Partido Operário 

Social-Democrata Russo de Gomel. Dentre suas estratégias de ensino, 

privilegiava o método do diálogo socrático e sempre incentivava os alunos a 

relacionar os assuntos da aula com a vida. Depois do ensino primário, em 1911 

Vigotski se matriculou no “Ginásio Masculino Particular de Ratner”. Lá, por 

iniciativa própria, estudou francês, inglês e filosofia, sua matéria preferida. No 

Ginásio de Ratner, com 15 anos de idade, fundou o Clube de Estudo de História. 

De acordo com Jerebtsov (2014): 

A abordagem histórica referente a qualquer problema era 
característica do seu pensamento. Nas atividades do 
clube, isso se revelava de forma clara. A abordagem 
dialética e histórica que manteve durante toda a vida já se 
manifestava brilhantemente naquela época” (p. 10).  

Em 1913, com 17 anos, Vigotski ingressou na Universidade Imperial de 

Moscou. Enquanto estudava em Moscou, Vigotski visitava Gomel nas férias, 
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muitas vezes permanecendo após o fim das mesmas. Em 1917 retorna à cidade 

para se juntar à família durante uma época difícil (a morte do irmão Davi e a 

tuberculose da mãe). Nessa época, Vigotski descobriu também estar com 

tuberculose. Vigotski foi um dos participantes mais ativos da vida cultural de 

Gomel pós-revolucionária, mas a cidade parecia manter uma distância entre 

aquilo que ele desejava e o que era possível fazer. Em 1924, já em Moscou, 

Vigotski encontrou a sua vocação principal, o espaço para sua realização, bem 

como o meio intelectual propício. “Lá, ele se transformou naquele que nós 

conhecemos e valorizamos hoje” (p. 12).  

A seguir, algumas memórias de Vigotski na Bielorússia: a) em 2004, na 

cidade de Minsk, a Rua Iubileinaia foi renomeada Rua Vigotski, b) em 1996, na 

cidade de Gomel, a Faculdade Técnica de Pedagogia recebeu o nome de L. S. 

Vigotski. O prédio dessa instituição recebeu uma placa memorial, c) a comissão 

de toponímia do comitê executivo de Gomel, em 25.11.2010, tomou a decisão 

de chamar uma das ruas do novo bairro em construção de L. S. Vigotski, d) no 

pavilhão de honra do Palácio Rumiantsev-Paskevitch está exposto um retrato de 

L. S. Vigotski, e) o Departamento de Psicologia da Universidade Estatal de 

Gomel realiza Conferências Internacionais sobre L. S. Vigotski e a psicologia 

histórico-cultural contemporânea, f) o Departamento de Psicologia da 

Universidade Estatal de Gomel: criou um laboratório de pesquisa científica sobre 

a Psicologia histórico-cultural; realiza projeto com voluntários para pesquisa dos 

documentos de arquivos relacionados a L. S. Vigotski; realiza concursos de 

trabalhos de pesquisa de estudantes no âmbito da Psicologia histórico-cultural; 

aprovou o tema Vivências na dinâmica da situação social do desenvolvimento 

da personalidade no âmbito das atividades de pesquisa científica, g) existem 

várias publicações sobre L. S. Vigotski na imprensa local de Gomel, h) no 

entanto, o mais importante para guardar a memória de Vigotski sempre será o 

conhecimento e a utilização do seu legado científico nas atividades pedagógicas 

e da Psicologia, bem como na realização de pesquisas42. 

 
42 Conferir Jerebtsov, S. Gomel- a cidade de L.S. Vigotski: pesquisas científicas contemporâneas 

sobre instrução no âmbito da teoria histórico-cultural de L. S. Vigotski. In Veresk – Cadernos 
Acadêmicos Internacionais: Estudos sobre a perspectiva histórico-cultural de Vigotski. Brasília: 
UniCEUB, 2014. 
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A cidade de São Paulo 

Nesta etapa da pesquisa trazemos informações sobre a cidade de São 

Paulo, com o intuito de localizar o território estudado nesta pesquisa em seu 

contexto histórico, social e urbano.  

  

História da cidade de São Paulo 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)43, 

a história da cidade de São Paulo tem início com os padres jesuítas José de 

Anchieta e Manoel da Nóbrega que subiram a Serra do Mar, nos idos de 1553, 

a fim de buscar um local seguro para se instalar e catequizar os índios. Ao atingir 

o planalto de Piratininga, encontraram o ponto ideal. Os religiosos construíram 

um colégio numa pequena colina, próxima aos rios Tamanduateí e Anhangabaú, 

onde celebraram uma missa. Era o dia 25 de janeiro de 1554, data que marca o 

aniversário de São Paulo. Daqueles tempos, restam apenas as fundações da 

construção feita pelos padres e índios no “Pateo do Collegio”. Piratininga 

demorou 157 anos para se tornar uma cidade chamada São Paulo, decisão 

ratificada pelo rei de Portugal. Nessa época, São Paulo ainda era o ponto de 

partida das bandeiras, expedições que cortavam o interior do Brasil. Tinham 

como objetivos a busca de minerais preciosos e o aprisionamento de índios para 

trabalhar como escravos nas minas e lavouras. Em 1815, a cidade se 

transformou em capital da Província de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/historico 
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Dados da cidade de São Paulo 

A cidade de São Paulo é a capital do estado de São Paulo e está 

localizada no sudeste do Brasil, país da América do Sul. Tem a área territorial de 

248.219,481km², dividida em distritos nas regiões Centro, Leste 1, Leste 2, Norte 

1, Norte 2, Oeste, Sul 1, Sul 2.  

Fonte: Mapa da Desigualdade 2020 

No último censo realizado pelo IBGE, em 2010, a população dessa cidade 

era de 41.262.199 habitantes, a maior do país, e em 2020 foi estimada em 

46.649.132 habitantes. Ainda segundo os dados de 201044, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,783. Na época, 63,9% dos habitantes 

paulistas se declararam brancos, 29,1% pardos, 5,5% pretos, 1,4% amarelos e 

0,1% indígenas. Segundo dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados, as mulheres do Estado de São Paulo, em 2020, representam 51% da 

população total. De acordo com os dados do Mapa da Desigualdade de 2020 da 

 
44 Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/panorama 
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Rede Nossa São Paulo, os bairros com maior número de habitantes são Grajaú 

e Jardim Ângela, nove vezes mais que o bairro Alto de Pinheiros e quatro vezes 

mais que o de Pinheiros, por exemplo. 0% dos domicílios de Alto de Pinheiros, 

Bela Vista e Moema são favelas, contrapondo 53% no Jardim Ângela e 69% no 

Jardim São Luís. Apenas 5% da população de Moema e 11% de Pinheiros é 

preta ou parda, enquanto cerca de 60% da população do Jardim Ângela e Grajaú 

e 44% de São Miguel Paulista corresponde a esse recorte de raça. A população 

feminina da cidade de São Paulo corresponde a uma média equilibrada de 52% 

em todas as regiões. A população jovem (0 a 29 anos) constitui um 

“desigualtômetro” (relação entre maior e menor número por distrito) de 2 vezes, 

em que Parelheiros concentra o dobro da população jovem em relação a 

Pinheiros, por exemplo. Os idosos em 2010 representavam cerca de 11% da 

população da cidade. 

A rede metroviária da cidade de São Paulo é composta por 6 linhas, 

totalizando 104,4 km de extensão e 91 estações, por onde passam mais de 5 

milhões de passageiros diariamente45. A frota paulistana de ônibus compreende 

1.314 linhas que circulam por todas as regiões da cidade. A proporção da 

população que reside em um raio de até 1 km de estações de sistemas de 

transporte público de alta capacidade (trem, metrô e monotrilho) é de mais de 

50% nos distritos de Pinheiros e Bela Vista, 40% em Moema e 0% em bairros 

como Brasilândia, Cidade Tiradentes, Jardim Ângela e Raposo Tavares, o que 

configura um “desigualtômetro” de 194 vezes46. O tempo médio com transporte 

público no acesso ao trabalho de uma pessoa que mora em Marsilac é 4 vezes 

maior que o tempo de uma pessoa que mora em Pinheiros. A proporção da 

população que reside em um raio de até 300 metros de distância de 

infraestruturas cicloviárias (ciclovias e ciclofaixas) no bairro da República é de 

98%, Moema 87%, Bela Vista 54% e 0% em distritos como Jardim Ângela, 

Marsilac e Itaim Paulista. De acordo com dados de 2020 do IBGE, São Paulo 

possui cerca de 30 mil veículos. Segundo o Mapa da Desigualdade (2020) 

Apenas 17% das famílias de Moema não possuem carro e 61% das famílias do 

Jardim Ângela. Nos distritos com maior proximidade às redes de transporte 

 
45 Disponível em http://www.metro.sp.gov.br 

46 Mapa da Desigualdade, 2020. 
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público, como a Sé e a República, têm os maiores índices de famílias sem 

automóvel, quase 80%.  

De acordo com os dados do governo do estado de São Paulo47, a capital 

possui a maior oferta cultural da América Latina, com 110 museus. No total, a 

cidade conta com 113 parques. Os museus da cidade estão localizados em 

apenas 16 distritos, gerando um “desigualtômetro” de 30 vezes de um bairro para 

outro, por exemplo, de Pinheiros e Consolação para Carrão, São Miguel Paulista 

e Pirituba48. Os centros culturais, espaços e casas de cultura também estão 

concentrados em poucas regiões da cidade e não fazem parte de distritos como 

Jardim Ângela, Carrão e Brasilândia, que são periferias, mas também em 

Moema, que é considerada uma região nobre. Com relação ao esporte, o número 

de equipamentos públicos de esporte que a cidade dispõe pode ser 44 vezes 

maior de um distrito para o outro. 

O coeficiente de mulheres vítimas de violência (todas as categorias) para 

cada dez mil mulheres residentes de 20 a 59 anos pode ser cerca de 8 vezes 

maior de um distrito para outro, sendo a Sé a região com maior número de casos. 

Alto de Pinheiros e Moema configuram 0% dos casos de Feminicídio, enquanto 

Pirituba registra a maior porcentagem. Com relação à violência contra 

LGBTQIAP+, Alto de Pinheiros e Moema também configuram 0% e a Sé 

configura o cenário de maior índice Já, em relação ao coeficiente de pessoas 

vítimas de violência de racismo e injúria racial o coeficiente se inverte,  tem uma 

diferença de 75 vezes entre as regiões de maior e menor número de caos, 

ocorrendo, por exemplo, muito mais em Pinheiros e em Moema do que no Jardim 

Ângela.  

O índice de mortalidade infantil em Moema é de 2%, no Jardim Ângela é 

de 13% e em São Miguel é de 20%. A expectativa de vida de quem mora em 

Moema é de cerca de 80 anos, quase 2 décadas a mais que a de São Miguel 

Paulista que tem a expectativa em 66 anos. 

 
47 Disponível em https://www.saopaulo.sp.gov.br  

 
48 Mapa da Desigualdade, 2020. 
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O índice do Nível Socioeconômico das Escolas (INSE) tem uma média 

relativamente equilibrada entre os distritos da cidade, mas ainda é acentuada a 

diferença entre Moema e São Miguel.  

5% dos resíduos domésticos são coletados de forma seletiva em 

Pinheiros e apenas 0,32% em São Miguel Paulista. 

A renda média familiar mensal é de R$4.418 reais em cada distrito, sendo 

a de Moema 3 vezes maior que a do Jardim Ângela, Brasilândia e São Miguel 

Paulista, por exemplo.  

De acordo com esses índices do Mapa da Desigualdade (2020), Moema 

e Pinheiros estão entre os 10 melhores distritos de São Paulo e Brasilândia, 

Jardim Ângela e São Miguel Paulista entre os 10 piores. Os distritos de Bela 

Vista, Ipiranga e Santana ficaram nas posições medianas. 

 

Política de Desenvolvimento Urbano 

Em 31 de julho de 2014, o então prefeito Fernando Haddad49 aprova a Lei 

16.05050 que abrange a Política de Desenvolvimento Urbano, conjunto de planos 

e ações que tem como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado e 

diversificado de seu território; o Sistema de Planejamento Urbano, que é o 

conjunto de planos e ações que tem como objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e o uso socialmente justo e 

ecologicamente equilibrado e diversificado de seu território; e o Plano Diretor 

Estratégico do Município de São Paulo, instrumento básico da Política de 

Desenvolvimento Urbano do Município de São Paulo para o planejamento 

urbano da cidade. De acordo com a legislação, os princípios que regem a Política 

de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico são: Função Social da 

Cidade; Função Social da Propriedade Urbana; Função Social da Propriedade 

 
49 Fernando Haddad é um político paulistano, advogado e professor universitário. Mestre em 

Economia e doutor em Filosofia, foi Ministro da Educação durante o governo petista e prefeito 
da cidade de São Paulo de 2013 a 2016 pelo Partido dos Trabalhadores. 
50 Disponível em http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16050-de-31-de-julho-de-2014.  

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16050-de-31-de-julho-de-2014
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Rural; Equidade e Inclusão Social e Territorial; Direito à Cidade; Direito ao Meio 

Ambiente Ecologicamente Equilibrado; Gestão Democrática. 

Segundo dados da Prefeitura de São Paulo51, o Plano Diretor Estratégico 

(PDE) de 2014 traz um amplo conjunto de diretrizes, estratégias e medidas para 

ordenar a transformação da cidade e representa um pacto da sociedade em 

direção à justiça social, ao uso mais racional dos recursos ambientais, à melhoria 

da qualidade de vida e à participação social nas decisões sobre o futuro da 

cidade. Com a finalidade de garantir o desenvolvimento urbano sustentável e 

equilibrado, o PDE observa e considera, em sua estratégia de ordenamento 

territorial, cinco dimensões: social, ambiental, imobiliária, econômica e cultural. 

Já em relação ao desenvolvimento social, o PDE dispõe de um Sistema de 

Equipamentos Urbanos e Sociais, composto pelas redes de equipamentos 

urbanos e sociais (da educação, da saúde, de esportes, de cultura, de 

assistência social e de abastecimento e segurança alimentar) na intenção da 

efetivação e universalização dos direitos sociais.  

Com o objetivo de difusão da produção do conhecimento e informações 

para governos, universidades, movimentos sociais, veículos de comunicação e 

sociedade civil de modo geral, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia - 

Observatório das Metrópoles criou o Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU) 

calculado para as principais regiões metropolitanas do Brasil, que procura avaliar 

a dimensão urbana do bem-estar usufruído pelos cidadãos brasileiros a partir de 

cinco dimensões: mobilidade urbana; condições ambientais urbanas; condições 

habitacionais urbanas; atendimento de serviços coletivos urbanos; infraestrutura 

urbana (Ribeiro e Ribeiro, 2013). Essa produção considera a cidade como “a 

tentativa mais bem sucedida do homem de refazer o mundo em que vive de 

acordo com os desejos do seu coração (...). Assim, indiretamente, sem ter 

nenhuma noção clara da natureza da sua tarefa, ao fazer a cidade o homem 

refez a si mesmo” (Park, 2009 apud Ribeiro e Ribeiro, 2013). Ribeiro e Ribeiro 

(2013) se apoiam na compreensão de bem-estar urbano como sendo aquilo que 

a cidade deve propiciar às pessoas em termos de condições materiais de vida, 

 
51 Disponível em https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2015/01/Plano-

Diretor-Estrat%C3%A9gico-Lei-n%C2%BA-16.050-de-31-de-julho-de-2014-Texto-da-lei-
ilustrado.pdf. 
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a serem providas e utilizadas de forma coletiva, sem desconsiderar as condições 

desiguais que marcam as cidades. Segundo os autores: 

O Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU) insere-se nessa 
tradição existente no Brasil com a importância de utilizar 
dados capazes de comparação nas diversas escalas em 
que ele é calculado: em nível de região metropolitana; em 
nível de municípios metropolitanos; em nível de bairros 
(aeras de ponderação) que integram as regiões 
metropolitanas. Neste sentido, o IBEU torna-se um 
importante instrumento para avaliação e formulação de 
políticas urbanas, pois, ao permitir a comparação na 
escala nacional, oferece parâmetros mais condizentes de 
avaliação das condições de vida urbana entre os espaços 
nas suas diferentes escalas (Ribeiro e Ribeiro, 2013, p. 
11).  

 

De acordo com esses dados52, IBEU da cidade de São Paulo é de 0,757, 

o que representa o 94º lugar no ranking do país (que totaliza 289 municípios) e 

12º lugar no ranking da própria região metropolitana de São Paulo. Com relação 

aos melhores municípios metropolitanos na dimensão de atendimento a serviços 

coletivos, a cidade está na 27ª posição no ranking do país. O IBEU de 

Infraestrutura de São Paulo supera em muito o resultado do IBEU-geral. Já no 

Ranking dos municípios metropolitanos na dimensão de Condições Ambientais 

Urbanas, São Paulo ocupa a 98ª posição no ranking geral e 12ª posição no 

ranking das regiões metropolitanas. O índice da mobilidade urbana em São 

Paulo não ocupa as melhores posições, estando em 257º lugar em relação a 

todo país. No Ranking dos municípios metropolitanos na dimensão de Condições 

Habitacionais Urbanas, a cidade de São Paulo está no 152º lugar. 

 

 

 

  

 
52 Ribeiro e Ribeiro, 2013. 
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Desafios metodológicos 

As pesquisas que pretendem investigar fenômenos psicológicos 

enfrentam, por conta do caráter de seu objeto, dificuldades na sua apreensão. 

Nesta pesquisa, que estuda as reações psicológicas/emocionais/afetivas das 

pessoas às suas vivências na cidade, também enfrentamos essa dificuldade. 

Para vencer esse obstáculo, em primeiro lugar utilizamos as contribuições 

das reflexões teóricas como um guia que norteará as intuições da pesquisadora, 

suas tomadas de decisão, o estabelecimento de relações entre as informações 

e a formulação de critérios para a obtenção de categorias de análise. A teoria, 

ao iluminar o objeto, contribui para a escolha do método a ser utilizado.  

A partir da discussão sobre a delimitação do objeto comum a todas as 

áreas do conhecimento que compõem as denominadas ciências humanas 

empreendida por Dilthey (2010) e dos apontamentos de Jerebtsov (2014) no 

texto em que ele analisa, a partir de um ponto de vista sócio histórico, a cidade 

na qual L.S. Vigotski viveu, percebemos que o conceito de “vivência” representa 

aquilo que pretendemos estudar.  

Por meio das contribuições teóricas de Espinosa (2009, 2013, 2017) sobre 

afeto, política e potência de ação e de Vigotski (1996, 1998, 2001, 2004, 2010) 

sobre motivação e emoção, decidimos mirar nos aspectos afetivos e emocionais 

das vivências adotando essa faceta da subjetividade como a unidade principal a 

ser apreendida. 

Consideramos que as vivências na cidade (que ocorrem de diferentes 

formas, por vezes como rotinas cotidianas e em outras como situações 

excepcionais) causam reações afetivas e emocionais que podem também ser 

consideradas negativas ou positivas. A princípio, inspirada em Espinosa, 

consideramos positivas as consequências de nossa relação com a existência 

que aumentam a nossa potência de vida, portanto, nossa alegria (apud Sawaia, 

2009). No polo positivo também encontramos a melhor situação para que na 

relação com o mundo, as pessoas possam experimentar processos imaginativos 

e criativos que podem nos levar à liberdade, ou seja, a “produção da existência 

e da situação que mais tem condição de potencializar o desenvolvimento das 
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pessoas” (Vigotski apud Sawaia, 2009). Negativas são as consequências de 

nossas vivências que implicam em afetos tristes, pelo cerceamento da 

liberdade.  

Diante do exposto, foi necessário pensar como o método apreenderia e 

permitiria a análise de fatores relacionados com a faceta afetivo/emocional das 

vivências na cidade. 

Bomfim (2010) chama a atenção para a necessidade da psicologia 

encontrar teorias e métodos que ajudem no planejamento e na qualidade de vida 

das pessoas nas cidades. De acordo com a autora: 

Pesquisar as cidades na Psicologia Social, com ênfase 
nas perspectivas psicossocial e histórico-cultural, é 
discutir formas de organização do território, com vistas à 
superação das dicotomias próprias das ciências 
humanas: homem e sociedade, objetividade e 
subjetividade, cidade e comunidade, indivíduo e social, 
biológico e social, interno e externo, racionalidade e 
afetividade, homem e natureza (p. 23). 

 

Concordamos com Bomfim (2010) sobre a possibilidade de conhecer a 

cidade na perspectiva psicossocial, elegendo como categoria os afetos. “Não só 

interagimos na cidade, mas formamos uma totalidade com ela, em que eu e 

mundo, espaço construído e subjetividade, formam uma unidade pulsante” (p. 

51). A partir das ponderações da autora, consideramos a possibilidade da 

experiência de uma racionalidade ético-afetiva no encontro das pessoas com a 

cidade e os territórios que habitam. Tal racionalidade se concretiza quando, na 

relação do citadino com sua cidade, “ocorre um movimento criativo-dialético que 

vai do universal (ético-humano) à singularidade individual” (p. 51).  

Ter como referência o sentir para compreender a cidade 
é estar implicado na experiência, no cotidiano, é ter o 
afeto, as emoções como palco mediador das construções 
e das descobertas. A forma como o habitante se implica 
na cidade já é um indicador da sua ação. Por isso, a 
afetividade é um indicador da ética e cidadania na cidade 
(Bomfim, 2010, p. 52). 
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Afeto, memória e vida na cidade 

Nesta pesquisa, a investigação da dimensão afetiva das vivências nas 

cidades foi realizada a partir da análise de relatos e histórias sobre a relação das 

pessoas com a cidade. A escolha desse material deve-se ao fato de 

considerarmos ser possível, nesses textos, examinar os afetos implicados nas 

vivências narradas. Tais narrativas são memórias das histórias de vida das 

pessoas em conexão com o lugar em que aconteceram, em específico, os 

bairros onde viviam, que foram realizadas de forma espontânea. 

Para Bosi (2013), o estudo das memórias nos aproxima dos aspectos 

cotidianos e dos micro comportamentos tão caros às investigações em 

Psicologia Social. Também nos apresenta uma nova história da vida em 

sociedade, contada sem desprezar “as paixões individuais” escondidas nos 

acontecimentos ao longo do tempo. De acordo com a autora: 

A memória oral, longe da unilateralidade para a qual 
tendem certas instituições, faz intervir pontos de vista 
contraditórios, pelo menos distintos entre eles, e aí se 
encontra a sua maior riqueza (Bosi, 2013, p. 15). 

 

Por meio dos relatos, podemos perceber as diferenças de experiências 

vivenciadas por sujeitos que compartilham o mesmo espaço, bem como as 

semelhanças. É importante mencionar que uma história de vida ou mil histórias 

de vida jamais substituirão um conceito ou uma teoria da história. Para Bosi 

(2013): 

Depoimentos colhidos, por mais ricos que sejam, não 
podem tomar o lugar de uma teoria totalizante que elucide 
estruturas e transformações econômicas, ou que explique 
um processo social, uma revolução política (p. 49). 

Muito mais que qualquer outra fonte, o depoimento oral ou 
escrito necessita esforço de sistematização e claras 
coordenadas interpretativas (p. 49). 

Nesta investigação, o estudo das memórias foi orientado pela perspectiva 

sócio-histórica de Vigotski (1996, 1998, 2001, 2004, 2010), por considerações 

filosóficas de Espinosa (2008, 2009, 2013, 2017) sobre a relação do homem com 
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a natureza e pelos desdobramentos teóricos e práxicos das ideias desses 

autores empreendidos por Sawaia (2009). 

 

Fonte das informações 

O compromisso e a disposição ética de proteger os sujeitos dessa 

investigação limita a descrição detalhada das fontes onde os relatos e as 

histórias de vida na cidade foram coletados. Consultamos o material em duas 

plataformas virtuais, uma pública e uma privada, que promoveram projetos que 

tinham a intenção de reunir opiniões, experiências e histórias vivenciadas na 

cidade de São Paulo. Todos os relatos foram feitos de forma espontânea, uma 

vez que as próprias pessoas escolheram publicá-los. 

 

Critérios para a seleção dos relatos 

Procuramos, na análise, ainda que de forma limitada, incluir vivências que 

pudessem abarcar as desigualdades sociais presentes na cidade de São Paulo. 

Para isso, utilizamos como referência os dados do Mapa da Desigualdade da 

cidade de São Paulo (2020), que, por meio de diversos índices (culturais, 

econômicos, políticos e sociais) elabora um ranking em que os distritos da cidade 

foram organizados a partir dos seus níveis de exclusão/inclusão social. Dessa 

forma, selecionamos um território que vigoraria no topo desse ranking por ser o 

local em São Paulo onde as pessoas têm as melhores condições de vida, o 

distrito de Moema. Selecionamos ainda um distrito que representa as condições 

de vida médias na cidade, o distrito de Bela Vista. Por fim, também será objeto 

de nossas análises os relatos de pessoas que vivem em um local com alto índice 

de exclusão social, o distrito de São Miguel Paulista. As escolhas levaram em 

consideração o resultado geral das análises expostas no Mapa da Desigualdade 

da Cidade de São Paulo (2020). Um distrito que mais vezes apareceu na primeira 

posição, no que diz respeito à qualidade de vida, um distrito que ocupou na 

maioria dos índices uma posição mediana em relação aos outros e um distrito 

que apareceu muitas vezes nas últimas posições. 
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O Distrito de Moema - Melhores condições de vida 

Localizado na zona sul de São Paulo, o distrito de Moema é composto 

pelos bairros Ibirapuera, Indianópolis, Jardim Luzitânia, Jardim Novo Mundo, 

Moema, Parque Ibirapuera, Vila Nova Conceição e Vila Uberabinha. No site da 

prefeitura53 é descrito como um elegante e sofisticado bairro.  

 

O Distrito de Bela Vista - Condições medianas de vida 

Localizado na região central da cidade, o distrito de Bela Vista é composto 

pelos bairros Bela Vista, Bixiga, Morro dos Ingleses e Vila Helena. Para a 

prefeitura54, é considerado o mais paulistano e o mais boêmio de todos os 

lugares da capital.  

 

O Distrito de São Miguel Paulista - Condições de vida precárias 

Localizado na zona leste de São Paulo, inclui uma extensa lista de bairros: 

Cidade Nitro Operária, Cidade Nova São Miguel, Cidade São Miguel, Jardim Alto 

Pedroso, Jardim Beatriz, Jardim Danúbio Azul, Jardim Ipanema, Jardim Lajeado, 

Jardim Lapena, Jardim Lucinda, Jardim Nair, Jardim São Miguel, Jardim São 

Sebastião, Jardim São Vicente, São Miguel Paulista, Vila Americana, Vila 

Chavantes, Vila Danúbio Azul, Vila Doutor Eiras, Vila Giordano, Vila Nitro 

Operária, Vila Pedroso, Vila Progresso, Vila Raquel, Vila Rosária, Vila São 

Silvestre, Vila Sinhá, Vila Vessoni, Vila Xavantes. De acordo com a prefeitura da 

cidade55, caracteriza-se como um lugar de assentamentos irregulares e habitado 

pela classe operária.  

 

 

 
53 https://www.capital.sp.gov.br 

54 Idem. 
55 Idem. 

https://www.capital.sp.gov.br/
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Caracterização dos relatos 

Todas as histórias são constituídas por memórias dos habitantes da 

cidade de São Paulo, que, como dito anteriormente, voluntariamente 

compartilharam suas vivências nos bairros da cidade. Selecionamos, no 

conjunto total de mais de 9 mil histórias, aquelas que tinham como local das 

narrativas os bairros supracitados (Moema, Bela Vista e São Miguel Paulista), 

ao todo 50.  

 

Tabela 1 - Distribuição dos Relatos Selecionados por Gênero 
 

  Distrito   

Gênero Moema Bela Vista  São Miguel Paulista Total 

Masculino 9 17 9 35 

Feminino 9 4 2 15 

Total 18 21 11 50 

 

 

Tabela 2 - Distribuição dos Relatos Selecionados por Ano de 
Publicação 

 
Ano do 
Relato 

Moema Bela Vista 
São Miguel 

Paulista 
Total 

por Ano 

2006 1 1 0 2 

2007 1 1 0 2 

2008 0 2 0 2 

2009 2 6 0 8 

2010 1 2 0 3 

2011 2 3 1 6 

2012 1 2 4 7 

2013 1 0 3 4 

2014 1 1 0 2 

2015 1 0 0 1 

2016 1 1 0 2 

2017 1 0 2 3 

2018 1 1 0 2 

2019 1 0 1 2 

2020 2 1 0 3 

2021 1 0 0 1 

Total 18 21 11 50 
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Nas informações disponíveis sobre os autores e autoras das histórias não 

constava a idade, no entanto, na leitura dos textos fica evidente que a maioria 

dos relatos é de pessoas com bastante experiência de vida.  

 

Procedimentos da Análise 

Foi realizada a leitura dos relatos selecionados e, com isso, identificamos 

trechos que expressavam e representavam os afetos envolvidos nas vivências 

descritas. Desses trechos, descobrimos as categorias analíticas que orientam as 

análises.  

 

Categorias Analíticas 

a. Atividade cultural: as experiências nos equipamentos culturais dos bairros 

mostraram-se repletas de sentimentos e emoções. 

b. Arquitetura urbana: é comum encontrar relatos sobre o impacto da 

arquitetura urbana na vida afetiva das pessoas. 

c. Conhecimento histórico: o conhecimento da história do local onde vivem 

as pessoas preenche de afetos as experiências nos bairros da cidade.  

d. Convívio social: aqui a ênfase recai nos sentimentos e emoções 

relacionados com a possibilidade de manter um convívio próximo e 

harmonioso com a vizinhança. 

e. Cuidado com a cidade: com esta categoria centramos a atenção nos 

sentimentos e emoções advindos de constatações e reflexões das 

pessoas sobre as questões sanitárias e ambientais. 

f. Diversidade e Democracia: a constatação, ou não, da ocupação e 

utilização democrática dos espaços públicos é fonte de experiências 

emocionais para as pessoas que vivem nas cidades 
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g. Implicações dos interesses econômicos e representações sociais: nesta 

categoria encontramos os sentimentos e as emoções relacionados ao 

efeito do reconhecimento, por parte das pessoas, de que não são a 

prioridade no planejamento e gestão dos lugares onde vivem, bem como 

representações sobre a cidade. 

h. Infraestrutura: a possibilidade de encontrar ou não os serviços e 

dispositivos considerados essenciais para a qualidade de vida nas 

cidades e oportunidade de trabalho é fator que mobiliza sentimentos e 

emoções. 

i. Lugares marcantes: muitos sentimentos e emoções são expressos nos 

relatos sobre os lugares específicos da cidade que fizeram parte da 

história de vida das pessoas. 

j. Parques e praças: a frequência com que as pessoas relataram vivências 

afetivas nesses lugares faz necessária sua presença na lista de 

categorias. Além disso, a existência de parques e praças nos distritos é 

utilizada para aferir a qualidade de vida pelo Mapa da Desigualdade 

(2020). 

k. Personagens da cidade: a lembrança das pessoas que, de certa forma, 

são consideradas emblemáticas por moradores de uma determinada 

região faz transparecer os sentimentos e emoções associados a elas, 

mas, também, à cidade. 

l. Saber e ação popular: por vezes, há diferenças nas nomenclaturas dos 

lugares da cidade entre as informações oficiais e a forma como os 

moradores nomeiam os espaços onde vivem. Aqui foram consideradas as 

ações dos cidadãos que resultaram em mudanças no planejamento 

urbano. 

m. Sensação de segurança e Violência: a impressão das pessoas sobre a 

segurança dos lugares onde vivem afeta de forma incisiva as emoções e 

os sentimentos relacionados à cidade. Nesta categoria também se 

enquadram os sentimentos e emoções causados pela vivência de 
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situações violentas inclusive aquelas que resultaram em agressões ou 

mortes de pessoas próximas. 
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Análise das experiências afetivas nos distritos 

 

Nesta parte da pesquisa apresentamos as análises dos relatos das 

vivências na cidade que tiveram como foco principal a apreensão da dimensão 

afetiva dessas experiências. Não se trata de uma inspeção rigorosa em termos 

quantitativos, apesar da presença de mensurações. Orientados pela reflexão 

teórica apresentada nos capítulos anteriores, realizamos as leituras das 

histórias, percebemos as principais questões abordadas e destacamos excertos 

que, nem sempre de forma direta, evidenciaram a dimensão afetiva das relações 

das pessoas com os bairros em que vivem ou viveram. Ainda assim, ponderamos 

que a presente análise conseguiu cercar e iluminar o objeto investigado, a saber, 

o efeito da vivência na cidade e suas implicações afetivas. Procedemos da 

seguinte forma:  

 

a. Por distrito, agrupamos os excertos selecionados nas categorias 

analíticas que foram pensadas a partir dos conteúdos das próprias 

histórias. Com isso, pudemos identificar quais temas com mais frequência 

aparecem nos relatos das pessoas, bem como reconhecer o caráter 

afetivo das experiências, caráter esse que foi conceituado como positivo 

ou negativo. 

 

b. Realizamos análises de todos os relatos selecionados com o intuito de 

identificar os afetos envolvidos nas vivências nas diversas temáticas de 

cada categoria.  

 

c. Por fim, apresentamos uma reflexão sobre os aspectos afetivos das 

vivências na cidade com o objetivo de pensar a respeito do quanto as 

experiências nos territórios são mobilizadoras de sentimentos bons que 

potencializam a ação dos indivíduos, ou o quanto resultam em 

sentimentos ruins que afirmam e mantêm condições de exclusão social. 
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Análise dos relatos organizados por categoria analítica 

Nesta parte da pesquisa, apresentamos os excertos selecionados dos 

depoimentos dos moradores dos distritos de Moema, Bela Vista e São Miguel 

Paulista. A seleção procurou reconhecer, nas histórias de cada morador, 

situações emblemáticas das quais pudemos aferir a dimensão afetiva das 

experiências relatadas.  

Na análise, pensamos sobre a situação de cada bairro, mas, também, na 

relação entre aquilo que os moradores de cada região mostraram ser importante 

no momento de registrar suas memórias sobre os lugares onde vivem. Dessa 

forma, o que, por vezes, aparece em um distrito e não aparece no outro, também 

foi motivo para reflexões. 

Para permitir a melhor visualização da qualidade da reação afetiva dos 

excertos selecionados, colorimos de azul aqueles que indicam afetações 

positivas e de vermelho os que indicam afetações negativas. 
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Categoria “Atividade Cultural” 

Nos relatos dessa categoria, ficou evidente que as atividades culturais são 

importantes para a vida na cidade. Devemos mencionar que, nessa categoria, o 

distrito de Bela Vista contém um grande conjunto de memórias relacionadas a 

alguma experiência cultural. Experiência esta que também se fez presente nos 

relatos dos moradores do distrito de Moema. Chamou nossa atenção o fato de, 

nos relatos dos moradores do distrito de São Miguel Paulista, nesta categoria 

não ter registros.  

Quadro Expositivo 1 - Categoria Atividade Cultural 

Categoria Analítica 

Atividade Cultural 

Distritos  

Moema 
Bela Vista São Miguel 

Paulista 
 

“Eu era um menino ainda e me 

lembro de que nas noites de sábado 

ia com meu pai, minha mãe e que 

sempre havia primos aproveitando 

o passeio. Algumas vezes íamos ao 

planetário ou a alguma exposição 

que sempre acontecia no parque. O 

melhor de tudo, porém, sempre 

acontecia após o término do 

passeio. Todos nos dirigíamos ao 

grande lago do parque para passear 

de barco” (homem, 2009). 

“Depois de idas e vindas em processos 

infindáveis “parece” que o local [Vila 

Itororó] vai ser recuperado e preservado 

na atualidade com investimentos na 

ordem de cinquenta milhões de reais para 

dar lugar a um espaço que deverá 

manter, com todo o direito aos interesses 

do Bixiga, recintos que englobam a 

cultura geral do local, destacando 

atividades de educação e instalação de 

um museu, biblioteca e restaurante, que 

deve contemplar todas as tradições deste 

espaço que deverá manter sua “bela 

vista” e legar um patrimônio histórico 

para a cidade de São Paulo” (homem, 

2014).  
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“Ainda tem o planetário que 

sempre nos maravilha com o seu 

céu estreladissimo, como já não se 

vê mais na cidade, nos 

apresentando o universo” (mulher, 

2007). 

“(...) instalou o TBC - Teatro Brasileiro 

de Comédia -, que seria a grande 

semente da agitada vida cultural e 

noturna do Bixiga, que perdura e cresce a 

cada dia. Foi o primeiro passo para 

transformar o bairro na "Broadway-

Bixiga". Novas casas de espetáculos 

foram sendo montadas, como o Teatro 

Imprensa, o Sérgio Cardoso, o Ruth 

Escobar e outros. Isso sem contar o 

Teatro Bandeirantes na Brigadeiro Luís 

Antônio, onde a inesquecível Elis Regina 

ficou mais de um ano em cartaz com o 

show "Falso Brilhante" (um marco na 

história dos musicais brasileiros)” 

(homem, 2006).  

 

“Lembro como se fosse hoje de 

nossos piqueniques no museu do 

Ipiranga e no zoológico” (homem, 

2013). 

“Pelas ruas do bairro, por falta de lugar 

apropriado, aconteciam os ensaios da 

Escola de Samba Vai-Vai, na época 

Cordão Vai-Vai” (homem, 2020).  

 

“Hoje, tenho uma filha de 14 anos. 

Infelizmente, ela não sabe o que é 

brincar na rua. Mas com certeza 

aprendeu como aproveitar o que a 

cidade de São Paulo nos oferece” 

(homem, 2013). 

“Porém, eu gostava mesmo era de 

permanecer no centro e foi quando passei 

a frequentar a casa de um tio que era ator 

e morava no bairro do Bixiga. A paixão 

pela cidade aumentou. Ia muito ao teatro, 

shows e frequentava regularmente os 

mesmos ambientes dos atores” (homem, 

2018).  

 

“Adolescente, áurea época do rock 

nacional, fui a todos os shows do 

Teatro Brigadeiro” (mulher, 2015). 

“(...) fico com mais vontade de viver ali, 

pois é onde encontro o mundo todo 

vivendo na vizinhança, e posso ir 

caminhando a teatros, cinemas, 

exposições, shows e excelentes 

restaurantes” (homem, 2018).  

 

“Enfim, dei-me conta de que estou 

em São Paulo, que, em 

contrapartida, tem Bienal do livro, 

de Artes, Teatro Municipal, Casa 

Mário de Andrade, roteiro 

modernista, Pátio do Colégio, Sala 

São Paulo, Parque do Ibirapuera 

(...)” (mulher, 2015). 

“Lembro bem dos ensaios da Vai Vai 

semanas antes do carnaval, onde os 

sambistas e foliões saíam pelas ruas, 

talvez para aquecer” (homem, 2016). 

 

 

“Bonde, escada rolante, elevador, 

feira livre, locais maravilhosos 

como o Aeroporto de Congonhas, o 

zoológico, o Anhangabaú, o Parque 

do Ibirapuera e, também, muita 

gente, de todas as idades e cores, 

em qualquer lugar que se vá” 

(homem, 2016). 

“No Bixiga, existiam dois cinemas: o 

Rex e o Arlequim. A primeira vez que 

fui num cinema, assisti a Peter Pan, no 

Cine Arlequim. Quanta emoção!” 

(homem, 2016). 

 

 

“São Paulo é isso. Uma imensa 

cidade cheia de lugares especiais, 

para todos os gostos” (homem, 

2013). 

“Os domingos eram sempre esperados. 

Íamos nos cinemas, ora Esperia, ou o 

Cine Rex, assistir os seriados 

imperdíveis como o zorro, Tom mix, 

Tarzan e outros” (homem, 2009).  
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“O bixiga sempre teve divulgadores. Era 

lá que Amacio Mazzaropi gostava de 

fazer seus filmes. O Corintiano, por 

exemplo, foi rodado lá” (homem, 2007).  

 

 

“Impossível deixar de lembrar e registrar 

neste Carnaval um pouco da história da 

Vai-Vai, nascida e inserida à cultura de 

São Paulo e ao bairro da Bela Vista” 

(mulher, 2011).  

 

 

“Família reunida, o nosso despertar 

dava-se, impreterivelmente, às 07 h com 

as ordens expressas de meu pai para que 

fossemos à missa das 08h, na igreja da 

Consolação ou na 'catedral bixiguense' 

de Nossa Senhora Achiropita, na 13 de 

Maio” (homem, 2012).  

 

 

“O Bixiga é uma instituição cultural de 

uma tradição remota desde meados do 

século XIX” (homem, 2009).  

 

 

“Bairro dos mais destacados da capital 

paulista, berço do samba onde até 

italiano bate o pandeiro, espanhol 

"chora" na cuíca e o português "arrepia" 

no repique” (homem, 2009).  

 

 

Escólios - Atividade Cultural 

 

De acordo com as experiências relatadas, podemos pensar que, ter no 

lugar onde vivemos, espaços deliberadamente destinados à atividades culturais 

aumenta a chance de termos relações com a cidade que resultam em reações 

afetivas positivas. Daí, entendemos que a cultura é um fator determinante para 

despertar nos moradores de um distrito os afetos que os fazem sentirem-se 

pertencentes ao lugar em que vivenciam suas experiências. Desse 

pertencimento, há grandes chances de surgirem movimentos e ações de 

autonomia, bem como, sensações que auxiliam as pessoas a reconhecerem 

aquilo que dos territórios da cidade os fazem felizes e satisfeitos. 

O distrito de Bela Vista foi aquele no qual as experiências culturais 

parecem ter mais marcado, de forma positiva, as vivências de seus habitantes. 

Os moradores do distrito de Moema também fizeram menções que mereceram 

destaque sobre experiências nos equipamentos culturais da cidade. Em São 

Miguel Paulista, não encontramos nos depoimentos analisados qualquer 

referência às vivências ou mesmo uma citação sobre algum equipamento 

cultural.   
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Categoria “Arquitetura Urbana” 

 Apesar de poucos excertos terem sido selecionados para esta categoria, 

a nossa percepção de que a estrutura arquitetônica da cidade pode ser fonte de 

reações afetivas positivas, nos fez incluí-la nessa análise. Mais uma vez, foi o 

distrito de Bela Vista, com os relatos de seus moradores, que teve destaque nas 

menções ao efeito da arquitetura da cidade sobre as pessoas. Nos relatos dos 

moradores do distrito de Moema, selecionamos uma menção. E, novamente, no 

distrito de São Miguel Paulista, não encontramos relatos significativos sobre 

experiências que colocavam em evidência a arquitetura do local. 

Quadro Expositivo 2 - Arquitetura Urbana 

Arquitetura Urbana 

Distritos  

Moema Bela Vista São Miguel Paulista  

“Eu venho de Vera Cruz, interior 

do estado. A cidade é tão 

pequena, que a igreja, um 

solitário semáforo e um edifício 

de 3 andares são as referências 

mais importantes. Para mim, o 

início e o fim de Vera Cruz estão 

delimitados pela extensão da rua 

principal. Meu primeiro 

pensamento ao ver tantos 

edifícios e luzes intermináveis é 

saber onde começa e onde 

termina a cidade de São Paulo” 

(mulher, 2016). 

“[A Vila Itororó] Possui(a) quatro 

pavimentos de um conjunto de 37 

habitações adornadas com 18 colunas 

de sustentação, que no ano de 1922 

fez parte do imaginário da cidade, 

ornando a paisagem urbana, 

denominada de “Casa Surrealista”, 

diferenciada da arquitetura da época, 

arrojada e edificada com materiais 

usados e reaproveitáveis em uma área 

de quatro mil e quinhentos metros 

quadrados, no centenário da 

Independência do Brasil e na Semana 

de Arte Moderna” (homem, 2014).  

 

 

“O Bixiga ainda guarda e preserva o 

seu lado antigo e romântico, com 

suas ruas, algumas pequenas e 

estreitas, com suas casas coloridas 

em suaves tons pastel, algumas 

avarandadas ou alpendradas, sejam 

elas térreas ou assobradadas, com 

suas portas de uma ou duas folhas, 

embandeiradas ou não, janelas com 

venezianas que se escancaram por 

sobre uma floreira, de onde se pode 

vislumbrar o delicado avanço do 

terreno interno com gramados sempre 

bem cuidados” (homem, 2009).  
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Escólios - Arquitetura Urbana 

A reflexão teórica que precedeu essa análise nos fez entender o quanto 

as reações das pessoas à estética do lugar onde vivem são importantes para 

pensarmos o relacionamento com a cidade. A pouca frequência de relatos sobre 

esse tema pode estar relacionada ao fato de, nos distritos analisados, a 

arquitetura não ser um diferencial diante de outros elementos que parecem 

mobilizar com maior força as memórias relacionadas a esses lugares. A 

importância que em geral as pessoas atribuem à estética arquitetônica dos 

lugares quando viajam para outras cidades nos faz compreender que seria 

relevante para uma cidade preocupar-se com essa questão. 
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Categoria “Conhecimento Histórico” 

Sabemos que, ao visitarmos exposições, museus e eventos culturais, 

deter conhecimento histórico sobre aquilo que está sendo apresentado qualifica 

a nossa experiência. Podemos perceber que, na relação das pessoas com a 

cidade, isso também acontece. Nesta categoria, diferentemente das outras, o 

distrito em que mais encontramos a questão do conhecimento histórico sobre os 

lugares como tema principal dos relatos, foi São Miguel Paulista. Mas, nos 

distritos de Moema e Bela Vista, encontramos nos depoimentos menções sobre 

a história desses lugares que indicavam esse quesito como importante para a 

memória afetiva. Todas as vezes, registrados como algo positivo para as 

vivências dos moradores. 

Quadro Expositivo 3 - Conhecimento Histórico 

Conhecimento Histórico 

Distritos  

Moema Bela Vista São Miguel Paulista  

“Zé da farmácia era conhecido por ser 

um farmacêutico benemérito, foi 

candidato a vereador por muitas vezes, 

representando o bairro de Santo 

Amaro, e perdia todas as eleições que 

concorria. Era muito amigo de Roque 

Petroni Junior, também farmacêutico, 

dono de uma humilde farmácia na 

Vila Cordeiro, a farmácia Nossa 

Senhora Aparecida” (homem, 2012). 

“Esse vale foi o 

foco de varíola que 

infestou os 

italianos que 

ficaram com 

"bixigas" na face 

daí o nome 

pitoresco da Bela 

Vista” (mulher, 

2011). 

“Na Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, a 

qual nós da aristocracia local nos 

recusamos a pronunciar a atual 

denominação, está o templo religioso mais 

antigo de nossa cidade. Datada de 1622, 

tombada pelo Patrimônio Histórico no ano 

de 1938, a nossa Igreja Velha é um 

monumento histórico da maior 

importância. Ponto de visitação de turistas 

nacionais e estrangeiros foi recentemente 

classificado pela BBC como o sexto local 

mais visitado do Ocidente, atrás apenas da 

Torre Eiffel, do Museu do Louvre, do 

Cristo Redentor, do Palácio de 

Buckingham e das obras do Itaquerão” 

(homem, 2012). 
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“À época, conta-se que as senhoras 

vestiam suas melhores roupas para 

circular no recém-inaugurado espaço 

paulistano, onde Niemeyer se 

apresentava em todo seu esplendor, 

em cada linha, em cada curva do 

projeto” (mulher, 2018). 

"Bela Vista, mais 

conhecido como 

Bixiga, foi o local 

escolhido por uma 

grande parte da 

colônia italiana” 

(homem, 2007). 

“A Grande São Miguel, que compreende as 

pequenas comunidades de Itaquera, 

Guaianases, Itaim Paulista, Ermelino 

Matarazzo, Ponte Rasa e Penha, tem seu 

núcleo central na Vila Americana, polo 

irradiador de cultura e riqueza para toda a 

região. Estima-se que 87% do PIB da 

Grande São Miguel, já incluídas as 

pequenas comunidades mencionadas, é 

gerado na área limitada pela Rua da 

Estação ao norte, pela Avenida Nordestina 

ao sul; Praça Padre Aleixo a oeste e Rua 

Pedro Soares de Andrade a leste” (homem, 

2012). 

 

  

“Provavelmente, Tarcílio tenha sido o 

primeiro vereador eleito por São Miguel, 

isso em 1952. Dele pouco sei ou lembro, a 

não ser que era janista, locutor de rádio e 

que se mudou de São Miguel para Taubaté 

no fim dos anos 60. Minhas únicas (e boas) 

lembranças de Tarcílio são dois de seus 

filhos, ele do colégio, ela do samba.Em 

Taubaté existe uma Avenida Deputado 

Tarcílio Bernardo, mas não encontrei 

registros de sua passagem pela Assembleia. 

Será um homônimo ou o velho Tarcílio 

recomeçou a carreira por lá?” (homem, 

2012). 

 

  

“Voltando a São Miguel, a política daquele 

tempo corria em torno de alguns nomes. 

Por ordem de entrada em cena: Tarcílio, 

Aurelino e Fausto, nem antes nem depois 

nenhum político, além deles, se destacou 

no cenário político da metrópole. Alguns 

até se elegeram, mas foram efêmeros e não 

despertaram as paixões que inflamavam os 

seguidores daqueles pioneiros” (homem, 

2012). 

 

 

Escólios - Conhecimento Histórico 

As situações em que o conhecimento histórico é preponderante para 

vivenciarmos experiências que resultem reações afetivas positivas são 

notadamente conhecidas e diversas (frequência à exposições, visita a museus, 
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aulas assistidas, leitura, música). Isso porque conhecer a história ajuda, em 

primeiro lugar, a entender os motivos pelos quais as coisas são como são e, a 

partir desse entendimento, poder imaginar quais outras coisas poderiam ter 

acontecido ou deveriam acontecer para que a nossa relação com o mundo seja 

sempre a melhor possível. No caso da relação dos moradores com o lugar onde 

vivem, essa hipótese parece estar confirmada.  
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Categoria “Convívio Social” 

 Nesta categoria, foi interessante perceber que, em todos os excertos 

selecionados, as experiências de convívio social aparecem como situações que 

resultaram em afetações positivas. Isso pode, em parte, ter acontecido pelo fato 

das pessoas preferirem lembrar de momentos bons das suas vidas, no entanto, 

a frequência de relatos que resultaram em afetações negativas nas outras 

categorias analisadas nos faz pensar que não é somente esse o motivo que fez 

as pessoas, nos relatos, incluírem situações de convívio social. De todos os 

fatores que influenciam na socialização, o encontro com as outras pessoas é 

certamente o mais marcante. Aqui, novamente, o distrito de São Miguel 

destacou-se pela ênfase dos relatos no quesito convívio social. Mas, nos outros 

dois distritos, Bela Vista e Moema, foi possível perceber o efeito que a 

possibilidade de ter bons relacionamentos causa nas pessoas.  

Quadro Expositivo 4 - Convívio Social 

Categoria Analítica 

Convívio Social 

Distritos  

Moema Bela Vista São Miguel Paulista  

“Saía da Nhambiquaras, virava 

na Tupiniquins e pronto, 

caminho livre, logicamente 

encontrava com diversos amigos 

que na rua brincavam de taco, 

bolinha de gude, queimada e eu 

não perdia a oportunidade de 

brincar. Bons tempos…” 

(mulher, 2006). 

“No meu velho e bom Bixiga, a 

vida seguia seu rumo. Gente 

caminhando pra lá e pra cá na 

velha Rua Santo Antônio, meu 

tio Rafael, sempre na porta de 

casa, inteirando-se das 

novidades (era membro 

honorário do DIVA - 

Departamento de Investigação 

da Vida Alheia) e, por lá, colhia 

as informações de tudo e de 

todos, para depois comentar 

com os outros membros de sua 

"sociedade"” (homem, 2009). 

“Corte para São Miguel Paulista, 

Vila Nitro Operária, esquina da 

Avenida São Paulo Rio com Rua 

Ribeiro dos Santos, Padaria e 

Panificadora Vasco da Gama, 23h15 

do sábado, 16 de dezembro de 1977. 

Oito eufóricos corintianos, colados 

ao rádio da padaria, aguardam a 

batida do pênalti” (homem, 2013). 
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“E acredite se quiser, conheci 

quem vivia da pesca no lago! 

Comecei a vê-lo diariamente 

pescando e, um dia, cheguei 

perto e disse: Mas este lago é 

poluído, moço. Ao que ele 

respondeu: Não fossem estes 

peixinhos, dona, não sei como 

estaria vivendo! O fato é que, 

em São Paulo, todo mundo 

arranja um jeito de viver” 

(mulher, 2007). 

“Quem te viu como eu, vem a 

lembrança a amizade entre os 

vizinhos, a parceria sincera que 

norteava os amigos, sem falar da 

ajuda mútua sempre presente 

nas famílias "bexigentas"” 

(homem, 2009). 

“E foram todos para a casa dele. 

Uma algazarra incrível nos dois 

quarteirões que separavam a casa da 

padaria. De uma das casas ouviu-se 

um grito. Vibraram ainda mais. 

Devia ser mais um corinthiano 

zuando os santistas. Chegaram, 

abriram as cervejas, fatiaram a 

mortadela, o queijo, arrumaram as 

azeitonas no prato e esperaram.” 

(homem, 2013). 

 

“As famílias eram numerosas, 

porém proprietárias de seu 

pedaço de terra. Apresentavam-

se modestamente vestidos e com 

pouca cultura. Remendados sim, 

porém muito limpos, educados, 

ardorosamente trabalhadores e, 

o mais importante, com 

religiosidade definida. O sentido 

comunitário da prestatividade 

era o ponto de honra de qualquer 

família no bairro” (homem, 

2010). 

“Mas o que mais me chamava a 

atenção eram os personagens 

que moravam ou frequentavam 

essa rua, e todos se conheciam 

como uma imensa família” 

(homem, 2011). 

“Em criança, na Vila Nitro Operária, 

pertinho de minha casa, em São 

Miguel Paulista, havia uma pequena 

fábrica de bolos e doces.Sua 

provocante chaminé, logo de manhã, 

lançava ao ar aromas de baunilha, 

canela, chocolate, avelã e outras 

fragrâncias de guloseimas de dar 

água na boca, saídos do forno ainda 

bem quentinhos. Acorria que eu, 

Itamar, Dorival, Marcos e Cia Bela 

não tínhamos dinheiro algum para 

comprar aquilo ou, como dizia meu 

pai, “andávamos mais lisos do que 

popô de santo”, mas com faro e 

salivação de constranger cão 

perdigueiro” (homem, 2019). 

 

  

“Como nem tudo é só tristeza, 

muitos dos amigos daquele tempo 

são, hoje, chefes de família, repletos 

de responsabilidades, com breves 

noites para descanso e sono, pois 

acordam de madrugada ao som 

estridente do despertador, pulam de 

chofre da cama e,depois de um 

rápido banho e lépido café, seguem 

direto para o ônibus ou trem, rumo à 

lida, em busca do sustento da 

prole,alimentando o sonho de um 

futuro melhor e mais doce para si 

e,principalmente, para os seus” 

(homem, 2019). 
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“Voltando ao Dom Pedro, onde 

estudei até 1968,recordo-me que 

tudo girava em torno deste, onde 

nos reuníamos: Estudantil, 

Chaparral, Festas Juninas,Correio 

Elegante etc. Existia poucas 

pizzarias, e o Nelsão, da padaria 

“hum”, fazia as pizzas mais 

saborosas da época, conversando 

com este disse-me que chegava a 

vender mais de 300 por final de 

semana, quem se lembra do Geraldo 

e Chico empregados do Nelsão” 

(homem, 2012). 

 

  

“Continuo residindo na Zona Leste, 

no bairro do Tatuapé, mas pelo 

menos uma vez por mês vou a São 

Miguel Paulista para fazer compras 

em um supermercado do bairro com 

minha tia Nim. Tenho saudades dos 

amigos e parentes que ainda estão 

lá,dos anos vividos na Rua Professor 

Joaquim de Camargo e das 

procissões do Santo Padroeiro, São 

Miguel, quando o Padre Aleixo 

Monteiro Mafra (hoje nome da 

praça principal, onde se encontra a 

capelinha e a Igreja Matriz), são-

paulino roxo, saia da procissão, ia 

até uma casa ou bar para tomar 

informação do resultado do jogo do 

seu time do coração. Era o que 

bastava para as carolas dizerem: que 

pecado!” (homem, 2013). 

 

 

Escólios - Convívio Social 

 A qualidade dos nossos encontros com as pessoas que são 

determinantes para nossa formação como ser humano inclui a qualidade dos 

territórios onde esses encontros ocorrem. Os bons encontros normalmente 

acontecem em bons lugares. As memórias selecionadas têm essa característica, 

aconteceram em locais pelos quais as pessoas também tinham estima.  
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Categoria “Cuidado com a Cidade” 

 Nesta categoria, a maioria dos excertos selecionados apontam para uma 

experiência afetiva negativa quando pensamos sobre a percepção das pessoas 

com o cuidado que a cidade recebe de seus gestores e cidadãos. Vale 

mencionar que, no distrito de São Miguel Paulista, a única menção descreve uma 

situação problemática. No distrito de Bela Vista, a única menção é sobre uma 

vivência positiva. Em Moema, há uma menção positiva, no entanto, todas as 

outras relatam realidades consideradas ruins.  

Quadro Expositivo 5 - Cuidado com a Cidade 

Categoria Analítica 

Cuidado com a Cidade 

Distritos  

Moema 
Bela Vista São Miguel 

Paulista 
 

“Nós crianças colocávamos nossas 

mãos na água e íamos refrescando-

as sem medo de doenças ou de 

contaminações” (homem, 2009). 

“A capital era arborizada; possuía 

lindas praças; tinha o encanto do 

centro; com suas ruas que eram 

limpas; com pessoas alegres; simples e 

despreocupadas; trânsito com poucos 

veículos; bondes; com seus 

motorneiros elegantes, passando 

lentamente pela Brigadeiro Luiz 

Antônio” (homem, 2012). 

“Quem se lembra que a 

fábrica Nitro Química em 

seu auge chegou a ter 

quase 5.000 funcionários. 

Quem se lembra que a 

Nitro Química soltava um 

gás da fábrica de soda que 

ninguém aguentava o 

cheiro.” (homem, 2012). 

 

“Tanta bicicleta, gente correndo, 

gente jogando, gente brincando, 

gente simplesmente descansando, 

gente namorando, gente lendo, 

gente patinando, gente skatista, 

gente respirando infelizmente um ar 

bem poluído, apesar de todas as 

árvores, seria muito dizer que ele é 

o pulmão da cidade, mas com 

certeza é um dos pólos culturais 

mais arejados da cidade” (mulher, 

2007). 
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“O lago vai, pouco a pouco, 

perdendo a alegria. Somem os 

peixes. Desaparecem os 

barquinhos. O perfume da grama e 

das flores começa a se misturar 

com o odor desagradável” (mulher, 

2018). 
  

 

“Apesar dos diversos tipos de 

poluição e da fumaça sufocante, a 

cidade ainda respira e transpira” 

(homem, 2019). 

  

 

 

Escólios - Cuidado com a Cidade 

Por ser moradora de São Paulo, não foi uma surpresa para esta 

pesquisadora o resultado encontrado nas menções dos relatos que se referem 

ao cuidado com a cidade. Podemos pensar que os habitantes de um território 

sentem a falta de cuidado com esse lugar como uma falta de cuidado com eles 

próprios. O contrário também é verdadeiro, viver em um lugar bem cuidado nos 

traz a sensação de também sermos bem cuidados.  
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Categoria “Diversidade e Democracia” 

 Na maior parte dos relatos selecionados, as experiências registradas que 

evidenciaram a percepção sobre a liberdade de viver na cidade apontam para 

reações emocionais positivas. Aquelas que indicam reações emocionais 

negativas dizem respeito à vivencias ligadas à momentos de falta de diversidade 

e democracia. Chamou atenção o fato da única menção destacada nos relatos 

do distrito de São Miguel Paulista ser a lembrança de uma situação 

antidemocrática. Nos distritos de Moema e Bela Vista, ficou evidente que ter a 

chance de vivenciar os espaços da cidade de forma livre e democrática é fonte 

de experiências afetivas positivas.  

Quadro Expositivo 6 - Diversidade e Democracia 

Categoria Analítica 

Diversidade e Democracia 

Distritos  

Moema Bela Vista São Miguel Paulista  

“Bonde, escada rolante, elevador, 

feira livre, locais maravilhosos 

como o Aeroporto de Congonhas, 

o zoológico, o Anhangabaú, o 

Parque do Ibirapuera e, também, 

muita gente, de todas as idades e 

cores, em qualquer lugar que se 

vá” (homem, 2016). 

“Enfim o BIXIGA, (...) conserva o 

espírito dos Imigrantes Italianos, 

hoje acrescido dos Portugueses, 

Espanhóis, enfim a Miscigenação de 

povos, na CAPITAL MUNDIAL 

DA GASTRONOMIA, a MINHA 

CIDADE, a NOSSA CIDADE. 

Portanto o BIXIGA representa a 

BOSSA NOVA, CULTURA, 

ARTÍSTICA, GASTRONOMIA, 

TURISMO, LAZER E SOCIAL” 

(homem, 2008). 

“Política nos anos 60 em São 

Miguel escrevia-se com “P” 

maiúsculo. “P” de paulada, de 

porrete, de pancadaria e de 

patifaria. Era o tempo dos 

comícios, ainda sem artistas, 

que terminavam quase sempre 

em grossa pancadaria; de um 

lado os adhemaristas, do outro 

os janistas. Rivalidade 

implacável que separava 

famílias, amigos, casais, times 

de futebol, qualquer coisa. Não 

foram poucas as vezes que 

refugiamos em nossa casa 

vítimas e vilões dessas 

batalhas” (homem, 2012). 
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“São Paulo é isso. Uma imensa 

cidade cheia de lugares especiais, 

para todos os gostos” (homem, 

2013). 

“Nos meus tempos de menino, lá na 

Rua Santo Antônio, minha rotina 

com a molecada era, depois do 

colégio, as brincadeiras com 

carrinhos de rolimãs, que fazíamos 

(eu, Nelsinho Schiolla, Sidnei, 

Roberto Amaral, filho do seu João 

Amaral da oficina mecânica) e 

íamos para as Rua Rocha, Sílvia e 

até o túnel da 9 de Julho, com os 

nossos "bólidos", fazer um "racha" 

daqueles” (homem, 2009). 
 

 

“A Avenida Paulista, adulta 

imponente vinda lá do século 

XIX, já aprendia, àquela altura, a 

ser mais democrática. A São 

Silvestre, a Fundação Casper 

Líbero, o MASP são testemunhas 

de tal transformação” (mulher, 

2018). 

“Na rua Rui Barbosa, os vizinhos 

retiravam as cadeiras de suas casas, 

levando-as às calçadas onde 

sentavam enfileirados lembrando os 

costumes calabreses, sicilianos e 

napolitanos” (homem, 2020). 

 

 

“O povo ocupa o espaço, outrora 

privilégio da minoria 

aristocrática. A Paulista ganha 

metrô, vira palco das grandes 

festas, comemorações, 

manifestações políticas, paradas 

gay… acolhendo a diversidade de 

povos e pessoas, de causas e 

ideais. É a centenária e 

aristocrática avenida abraçando, 

definitivamente, a democracia. E 

assim se une ao meu 

contemporâneo e sempre 

democrático Ibirapuera, que se 

faz, hoje, ponto de encontro para 

as muitas caminhadas cívicas até 

a Paulista” (mulher, 2018). 

“Mas, de tudo, o que eu mais 

gostava era passear pelo centro de 

São Paulo, a pé, junto com eles” 

(homem, 2018). 

 

 

“Nas ruas, o comércio atende a 

todos os gostos e classes sociais; 

desde um badalado e falsificado 

sábado na 25 de Março ao nariz 

empinado e endinheirado da 

Oscar Freire” (homem, 2019). 

“Conclusão, fico com mais vontade 

de viver ali, pois é onde encontro o 

mundo todo vivendo na vizinhança, 

e posso ir caminhando a teatros, 

cinemas, exposições, shows e 

excelentes restaurantes” (homem, 

2018). 
 

 

“(...) a mais paulista das avenidas 

mostra uma nova cara a cada dia. 

Deixou de lado a sisudez de 

terno, gravata e tailleurs e abriu 

os braços para todas as tribos” 

(mulher, 2020). 

“A nossa rua era bastante 

estratificada, onde vizinhos se 

davam muito bem apesar das 

diferenças sociais” (homem, 2016). 
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“Vila Nova Conceição… Este 

bairro de São Paulo agora tão 

aristocrático, a selva de pedra 

onde o preço do metro quadrado 

de qualquer imóvel é 

simplesmente estratosférico, um 

bem, aliás, exclusivo só para os 

bilionários da vida” (homem, 

2010). 

“No meu velho e bom Bixiga, a vida 

seguia seu rumo. Gente caminhando 

pra lá e pra cá na velha Rua Santo 

Antônio, meu tio Rafael, sempre na 

porta de casa, inteirando-se das 

novidades (era membro honorário 

do DIVA - Departamento de 

Investigação da Vida Alheia) e, por 

lá, colhia as informações de tudo e 

de todos, para depois comentar com 

os outros membros de sua 

"sociedade"” (homem, 2009). 

 

 

 

“Dado ao tamanho da praça, 

barraqueiras das mais diversas 

localidades por ali se instalavam 

para venderem seus produtos” 

(homem, 2009). 

 

 

 

“A comunidade negra era volumosa 

no bixiga. Era o contraponto dos 

italianos em termos de futebol, a 

maioria era corinthiano. Quando 

jogava Palmeiras e Corinthians, era 

uma festa de vitrolas, cada uma 

tocando o hino de seus clubes” 

(homem, 2007). 
 

 

 

“No trajeto até o cinema, víamos 

nossos amigos e vizinhos reunidos 

às portas ou nas esquinas em 

conversas animadas sobre os mais 

diversos assuntos” (homem, 2012). 

 

 

 

“Nas décadas de minha infância, 

pude desfrutar das alegrias das 

brincadeiras de rua” (homem, 2009). 

 

 

 

“Foram naqueles momentos, nos 

meus cinco anos que comecei a 

conhecer o preconceito... É que os 

lojistas fechavam as portas para 

evitar contato com o pessoal da Vai 

Vai, na maioria negros” (homem, 

2016). 
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Escólios - Diversidade e Democracia 

 Muitos estudos e a própria história da humanidade confirmam que o 

regime democrático é aquele em que os indivíduos têm mais possibilidades de 

desenvolverem seus potenciais. Na relação das pessoas com os locais onde 

vivem, isso também é evidente. Foi possível perceber nos relatos a satisfação 

das pessoas ao descreverem suas percepções sobre a chance de vivenciarem 

de forma livre e diversa os espaços da cidade.  
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Categoria “Implicações dos Interesses Econômicos e Representações de 

Cidade”  

 Nesta categoria, a grande parte dos excertos selecionados indica uma 

afetação negativa quando os moradores de um determinado local sentem que 

os interesses econômicos são supervalorizados em detrimento de outras 

demandas sociais. Nesse quesito, chama atenção a grande quantidade de 

menções a esse tema destacadas nos relatos. Percebemos que sentir que o 

planejamento das cidades não considera as pessoas como prioridade gera 

afetações negativas. No entanto, quando a sensação é de que a cidade está 

voltada para os interesses das pessoas, o resultado são afetações positivas. Nos 

três distritos, as experiências negativas sobre essa questão foram as mais 

relatadas. O distrito de Moema foi o que maior abrigou lembranças positivas a 

respeito das implicações dos interesses econômicos para a vida das pessoas, o 

que é de se esperar, pois Moema é um distrito privilegiado economicamente. 

 Quadro Expositivo 7 - Implicações dos Interesses Econômicos e 

Representações de Cidade 

Categoria Analítica 

Implicações dos Interesses Econômicos e Representações de Cidade 

Distritos  

Moema Bela Vista São Miguel Paulista  

“Moema é hoje um dos bairros 

nobres e privilegiados que a 

cidade de São Paulo possui” 

(homem, 2011). 

“Independentemente das 

transformações estéticas de algumas 

ruas e localidades (a Rua João 

Passalacqua simplesmente 

desapareceu), a vida no Bixiga 

segue tênue e tranquila, contrária à 

grande agitação do centro da 

cidade” (homem, 2009). 

“São Paulo com seus lindos 

prédios, inúmeras 

possibilidades de emprego, 

capaz de abrigar todos os 

sonhos… que abrigou e acolheu 

os meus!” (mulher, 2017). 

 



 

127 
 

“Saía da Nhambiquaras, virava 

na Tupiniquins e pronto, caminho 

livre, logicamente encontrava 

com diversos amigos que na rua 

brincavam de taco, bolinha de 

gude, queimada e eu não perdia a 

oportunidade de brincar. Bons 

tempos…” (mulher, 2006). 

“Depois de idas e vindas em 

processos infindáveis “parece” que 

o local vai ser recuperado e 

preservado na atualidade com 

investimentos na ordem de 

cinquenta milhões de reais para dar 

lugar a um espaço que deverá 

manter, com todo o direito aos 

interesses do Bixiga, recintos que 

englobam a cultura geral do local, 

destacando atividades de educação 

e instalação de um museu, 

biblioteca e restaurante, que deve 

contemplar todas as tradições deste 

espaço que deverá manter sua “bela 

vista” e legar um patrimônio 

histórico para a cidade de São 

Paulo” (homem, 2014). 

“Quando tinha uns dez anos, 

brincava de mocinho e bandido 

nos morros da Vila Jacuí. Na 

sede do Clube Nitro Química, 

havia bailes e os de Carnaval 

eram muito concorridos. No 

Natal, a Companhia Nitro 

Química distribuía presentes 

aos filhos de seus funcionários 

e havia também uma grande 

festa com comes e bebes” 

(homem, 2013). 

 

“E acredite se quiser, conheci 

quem vivia da pesca no lago! 

Comecei a vê-lo diariamente 

pescando e, um dia, cheguei perto 

e disse: Mas este lago é poluído, 

moço. Ao que ele respondeu: Não 

fossem estes peixinhos, dona, não 

sei como estaria vivendo! O fato 

é que, em São Paulo, todo mundo 

arranja um jeito de viver” 

(mulher, 2007). 

“O bairro da Bela Vista (Bixiga, 

para os íntimos) cerca-se de muitas 

áreas pitorescas, como ruas, 

travessas, pequenas praças, pessoas 

que chegaram recentemente, outras 

que se foram para outras 

localidades (como eu, que estou na 

Bahia) e as que permaneceram e 

viveram as mudanças e 

transformações que o bairro sofreu, 

tudo em nome do progresso 

(sempre o famigerado progresso)” 

(homem, 2009). 

“Mas afinal, quem precisava de 

relógio público em São 

Miguel? Bem que podiam ter 

instalado no local uma estátua 

do Antônio Marcos, nosso ídolo 

maior, que em seus áureos 

tempos baixava no bairro só 

para um racha de salão no 

Crnq” (homem, 2012). 

 

“As famílias eram numerosas, 

porém proprietárias de seu 

pedaço de terra. Apresentavam-se 

modestamente vestidos e com 

pouca cultura. Remendados sim, 

porém muito limpos, educados, 

ardorosamente trabalhadores e, o 

mais importante, com 

religiosidade definida. O sentido 

comunitário da prestatividade era 

o ponto de honra de qualquer 

família no bairro” (homem, 

2010). 

“Falando sobre o Conde vejam o 

que fizeram com sua mansão que 

abrangia um quarteirão. 

Transformaram-na em 

estacionamento para veículos” 

(homem, 2009). 

“Muita gente de fora acha que 

São Miguel é uma cidade 

independente de São Paulo. 

Enganam-se. Somos um dos 

bairros de São Paulo, o 

penúltimo do extremo leste da 

capital. Depois de São Miguel, 

ainda há vestígios de 

civilização, mas são cada vez 

mais raros” (homem, 2012). 

 

“Em razão do status alcançado 

pelo bairro, sua nomenclatura é 

convenientemente confundida 

para interesses negociais em seu 

entorno” (homem, 2011). 

“Assisti à desapropriação na década 

de 60 que desfigurou grande parte 

da Região” (homem, 2020). 

“Fausto é o último deles que foi 

mais longe. Vereador pela 

primeira vez em 1964, já em 

sua segunda eleição, a de 1968, 

chegou à Assembleia 

Legislativa (...) É dele a famosa 

expressão, proferida na tribuna 

da Câmara: ‘Senhor presidente, 

desculpe-me, eu tive um lápis 

de memória’” (homem, 2012). 
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“Talvez meus amigos estejam 

como eu, pendurados nos 

arranhas céu da nova Moema, 

entrelaçados na multidão do 

Shopping Ibirapuera ou em 

cruzamentos do trânsito 

horroroso da Av. Bandeirantes” 

(mulher, 2006). 

“Hoje, passados mais de quarenta e 

cinco anos daquela época, não 

temos mais as feiras livres. Os 

super/hiper/mega mercados se 

instalaram nas esquinas, nas 

grandes lojas e nos grandes espaços, 

oferecendo-nos, além do necessário, 

o que de mais supérfluo tenha e as 

pessoas adquirem” (homem, 2009). 

“Diz a lenda que não gostava 

de pobres. Não posso 

confirmar, mas de futebol 

certamente não gostava” 

(homem, 2012). 

 

“Por detrás das torres soberbas 

dos edifícios da grande cidade, o 

sol na altura do poente já 

desmaiado, não tarda a morrer no 

horizonte” (homem, 2009). 

“Para quem não conheceu o Bixiga 

daquela época, não consegue 

imaginar como era legal viver ali. 

Não existia o Minhocão! Existiam 

casas do século 19 bem no lugar do 

Minhocão...” (homem, 2016). 

“Voltando ao Estudantil, este 

não era apenas um bar. Era 

também uma delegacia: tinha 

delegado que passava lá todo 

dia e dava plantão com mesa 

cativa e atendimento 

personalizado. E o que não 

faltava naquele bar eram 

sujeitos que precisassem de um 

delegado amigo. Advogados e 

comendadores, então... Eram às 

dúzias.Médicos, professores, 

arquitetos, engenheiros, 

colunistas sociais, mas, 

sobretudo, vagabundos” 

(homem, 2012). 

 

“O parque suporta diferentes 

usos, em seus diferentes horários, 

dias semanais e em suas 

diferentes políticas, mas, como 

São Paulo, ele é sempre super 

populado” (mulher, 2007). 

“Fico profundamente magoada e 

impotente diante dos casarões 

antigos, sendo desmoronados pelo 

tempo, como se junto a eles 

estivessem desmoronando nossas 

histórias, nossas lembranças, nossas 

almas e nossos corações” (mulher, 

2010). 

“A calçada em frente era 

território proibido para moças 

de boa família e mulheres lá 

dentro eram raras. Não que 

houvesse baixaria ou brigas, era 

mais pela fama dos 

frequentadores. Brigar lá dentro 

significava o risco de ser 

botado para fora à força pelos 

donos e ficar um tempão sem 

poder aparecer, o que era uma 

pena muito pesada para 

qualquer um” (homem, 2012). 

 

“A quarentena atravessou o ano 

de 2020, e já adentra em 2021. A 

mesma Moema em  que alguns 

meses quase não nos permitia 

ouvir o som dos pássaros ou do 

silêncio. Ganhamos um pouco de 

quietude nestes tempos sombrios, 

o que me fez relembrar quando 

aqui cheguei, no início da década 

de 60. (...) E hoje, na calma triste 

da pandemia, revisito a 

transformação de mim mesma. 

Os espaços? Ficaram vazios, 

atônitos” (mulher, 2021). 

“As saudades da minha velha e 

querida Rua Santo Antônio é muito 

grande que, antes de deixá-la com 

destino a Bahia (isso em 1973), 

ainda pude testemunhar a 

dilaceração por qual passou com a 

construção do tal minhocão (o 

prefeito Faria Lima foi o 

responsável)” (homem, 2009). 

“Ali nasceu a Mesa 50, 

organizamos o Torneio de 

Férias, saímos às 11h para 

muitas baladas, fundamos o 

Pula Muro, discutimos sobre 

tudo, aprendemos muito e 

bebemos mais ainda. Depois, 

para azar de São Miguel, foi 

vendido e virou mais um self-

service igual a tantos. O 

Estudantil, um bar diferente, 

não merecia um fim desses” 

(homem, 2012). 
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“A frieza dos olhares colados em 

relógios e celulares, bem como a 

pressa cotidiana do paulistano, 

contrastam com o calor da sua 

receptividade” (homem, 2019). 

“Hoje, ainda bem situado, embora 

rasgado pelas vias de acesso do 

progresso aslfáltico e de concreto 

armado a rasgar-lhe com seus 

viadutos, elevados e vias de ligação 

expressa” (homem, 2009). 

“Nesta altura de minha 

existência, olhando pelo 

retrovisor e relembrando 

algumas das inúmeras lutas que 

participei, ombreado com 

outros trabalhadores como eu, 

muitas vezes, no exercício de 

meu mister, lutando para evitar 

que fossem despejados de suas 

casas por grileiros 

inescrupulosos, infectados pelo 

deletério vírus da ganância, 

percebi que ganhamos muitas 

mas compreendi também que 

tudo aquilo que fiz, diante do 

latifúndio de desigualdade, não 

passa de um diminuto, tênue e 

fluído risco de giz” (homem, 

2019). 

 

“As mudanças na cidade eram 

visíveis e dava para acompanhar 

o que nascia e o que morria. 

Agora, a velocidade com que 

tudo acontece não dá tempo para 

expectativas” (mulher, 2020). 

 

 

 

“E só para terminar essa 

declaração de amor. Hoje fiquei 

2h30’ no trânsito da Avenida 

Rebouças, por angústia” (mulher, 

2015). 
  

 

“As ruas deixaram de ser 

tranquilas. O trânsito aumentou. 

A maioria virou mão única” 

(homem, 2020). 

  

 

 

Escólios - Implicações dos Interesses Econômicos e Representações de 

Cidade 

 A primazia dos interesses econômicos sobre outros interesses 

considerados importantes pela sociedade é uma marca do sistema capitalista, 

que tem como lema principal o lucro em primeiro lugar. As experiências relatadas 

sobre a vida na cidade são a expressão de um sentimento geral que abala boa 

parte das pessoas e é uma das principais causas do sofrimento ético-político.  
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Categoria “Infraestrutura” 

 Nesta categoria, encontramos nos relatos dos moradores dos três distritos 

menções à vivências positivas que se relacionam com a capacidade de um 

território fornecer, em termos estruturais, aquilo que ajuda a melhorar a 

qualidade de vida para as pessoas que nele vivem. Apenas São Miguel Paulista 

contém histórias que colocam em destaque os efeitos negativos da falta de 

estrutura, fato este que pode estar relacionado com a alto índice de 

vulnerabilidade desse território.  

Quadro Expositivo 8 - Infraestrutura 

Categoria Analítica 

Infraestrutura 

Distritos  

Moema Bela Vista São Miguel Paulista  

“Para atenuar o estresse que o 

cotidiano da vida produz, o 

lindo Parque do Ibirapuera ao 

lado e muitos outros privilégios 

que faz com que o bairro 

atualmente seja o sonho de 

muitos, mas a realidade de 

poucos” (homem, 2011). 

“Nos dias em que não havia feiras 

livres, éramos servidos por 

vendedores ambulantes que, 

empurrando uma espécie de 

carroção tipo plataforma (ou 

bancada), seguiam pelas ruas do 

bairro (as planas, evidentemente, 

posto que os tais carroções 

pareciam ser muito pesados) e, 

anunciando suas vendas (frutas, 

verduras e hortaliças), utilizavam-

se de um inusitado sistema de 

divulgação, alcunhado de "boca 

de lata", que era um cone metálico 

com um bocal que amplificava a 

voz e podia ser propagado até 

certa distância” (homem, 2009). 

“Bairro bom e generoso, com suas 

ladeiras, suas festas religiosas, e as 

procissões em louvor a Nossa 

Senhora da Penha. Aos 15 anos, 

consegui meu primeiro emprego … 

quanta alegria ao receber o 

primeiro pagamento e entregar para 

mamãe. A sensação foi tão boa que 

nunca mais parei de trabalhar” 

(mulher, 2017). 

 

“Meu pai consegue um 

emprego de alfaiate com um 

patrício que tem uma bela 

alfaiataria na Domingos de 

Moraes. Meus dois irmãos mais 

velhos também começam a 

trabalhar e eu cuido da casa e 

da comida, com a ajuda da 

outra irmã menor. Até minha 

mãe começar a trabalhar” 

(mulher, 2016). 

“Iniciei a minha vida profissional 

trabalhando na Mercearia Paris 

(hoje já extinta), que ficava na 

Santo Antônio em frente a 

Conselheiro Ramalho” (homem, 

2008). 

“Que cidade linda, movimentada, 

pujante! Rua Direita, viaduto do 

Chá, praça da República … quanta 

beleza e alegria no ir e vir das 

pessoas” (mulher, 2017). 
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“Zé da farmácia era conhecido 

por ser um farmacêutico 

benemérito, foi candidato a 

vereador por muitas vezes, 

representando o bairro de Santo 

Amaro, e perdia todas as 

eleições que concorria. Era 

muito amigo de Roque Petroni 

Júnior, também farmacêutico, 

dono de uma humilde farmácia 

na Vila Cordeiro, a farmácia 

Nossa Senhora Aparecida” 

(homem, 2012). 

“O Bixiga tem de tudo. Escola de 

samba, a Vai-Vai, as melhores 

padarias italianas, as melhores 

cantinas, os melhores vinhos, a 

vida pulsa desde o dia até a noite e 

varando as madrugadas com seus 

bares e botecos intimistas” 

(homem, 2009). 

“De outra banda, uma diminuta 

parcela, os chamados 

resilientes(como é bom andar com 

quem nos ensina, pois aprendi esta 

palavra com uma pessoa 

inteligente!) conseguiram se formar 

professores, engenheiros, 

contadores, advogados, ou algo 

assim. Eu, por meu turno, na 

qualidade de advogado, continuo a 

trocar o meu labor – agora 

“madeira de lei” — por outros 

sonhos, individuais e coletivos. 

Assim, alicerçado na razão, emoção 

entendo a palavra como 

instrumento, procuro atuar nos 

fóruns da vida para a realização 

desses sonhos, sobretudo, o da 

construção de uma pátria mais justa 

e de um mundo melhor, mais alegre 

e,de preferência, mais doce” 

(homem, 2019). 

 

  

“Fiori dá uma pausa, respira, 

pigarreia e anuncia: “Autoriza, 

Armando Marques. Nair corre e...” 

(silêncio). Acabou a luz na Vila 

Nitro Operária. O rádio silencia, os 

corintianos endoidam, o português 

teme pelas consequências e o breu 

impera dentro e fora da padaria. 

Nenhuma vivalma na rua, nenhum 

radinho de pilha disponível, nada 

que pudesse acalmar aqueles 

corações. Passam-se os minutos, 

cinco, dez, quinze, a luz não volta” 

(homem, 2013). 

 

  

“Temos, também, o nosso Big Ben, 

tão pontual quanto o original, pelo 

menos nos três dias em que 

funciona por ano. Inaugurado em 

1967, junto com o Mercadão, 

funcionou nos primeiros quinze 

dias e ficou parado quase trinta 

anos. Nesse meio tempo serviu 

apenas como motivo de apostas 

para desocupados. Quando osujeito 

não tinha mais nada a fazer 

chegava ao Estudantil e apostava 

que ia subir na torre do relógio. A 

troco de alguns cruzeiros ou 

cervejas, ou apenas para 

impressionar as menininhas do 

Dom Pedro, desajustados sociais e 

semelhantes escalavam os 600 

metros de escadas da torre 

principal. Azar do bairro é que 

alguns voltaram" (homem, 2012). 
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“Adhemar chegou a prometer uma 

vez ligar São Miguel à Penha por 

um túnel para que o pessoal não 

torrasse no sol dentro dos ônibus. 

Aliás, o que esse Adhemar gostava 

de construir túneis era uma 

grandeza. O homem do "rouba, mas 

faz" fez escola, mas nos dias de 

hoje não seria mais que um 

trombadinha. Gordo, bonachão, 

demagogo, rico e “bon vivant”, 

Adhemar era a alegria dos 

caricaturistas e das secretárias do 

palácio” (homem, 2012). 

 

  

“Pegamos o ônibus 2059 Circular 

Guaianazes, na Avenida Nordestina 

– esse ônibus saía da estação São 

Miguel Paulista,passava pela 

Avenida Nordestina até Guaianazes 

e de lá pegava a estrada do Lajeado 

e a estrada Dom João Nery até o 

Itaim Paulista, e retornava a São 

Miguel pela Marechal Tito (...) 

Com o passar do tempo,dormi no 

banco da frente e, no desembarque, 

meu pai, distraído,desceu e me 

deixou lá” (homem, 2017). 

 

 

Escólios - Infraestrutura 

 Quando sugerimos que alguém pense sobre o lugar onde vive é muito 

possível que seja feita alguma referência à sua estrutura objetiva. A 

infraestrutura representa a capacidade do local de atender as necessidades de 

seus habitantes. Logo, tanto a abundância quanto a falta de espaços físicos 

essenciais para a qualidade de vida das pessoas são determinantes para o 

resultado das experiências afetivas na cidade.  
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Categoria “Lugares Marcantes” 

 Quando o assunto é lugares importantes para a vida das pessoas, não é 

difícil encontrar boas memórias, advindas possivelmente de vivências positivas. 

É importante mencionar que a maioria dos relatos do distrito de Moema sobre 

esse tema constam na categoria “Parques e Praças”, que foi criada nesta 

pesquisa pelo fato desses espaços serem considerados critérios para aferir a 

qualidade de vida nos lugares. Em todos os distritos, as lembranças dos lugares 

marcantes indicaram boas experiências de vida que resultaram em bons afetos. 

Podemos associar que a Bela Vista, por ser um distrito de bairros considerados 

históricos pela comunidade paulistana, contém muitas menções a lugares 

especiais para as pessoas.  

Quadro Expositivo 9 - Lugares Marcantes 

Categoria Analítica 

Lugares Marcantes 

Distritos  

Moema Bela Vista São Miguel Paulista  

“Mas a papelaria tem uma 

presença indelével em toda 

minha memória, afinal, 

foram anos e anos 

visitando-os, tanto de um 

lado da avenida como 

depois do outro lado, ao 

lado do boliche. 

Acompanhou minha vida 

escolar até o final do 

segundo grau” (mulher, 

2014). 

“O que não me sai da memória são as 

duas "vendas" (empórios) situadas na 

minha rua: a do Felício De Carli e a 

outra do Gino Vanucci e seu irmão 

Mário” (homem, 2009). 

“Em criança, na Vila Nitro 

Operária, pertinho de minha casa, 

em São Miguel Paulista, havia uma 

pequena fábrica de bolos e doces. 

Sua provocante chaminé, logo de 

manhã, lançava ao ar aromas de 

baunilha, canela, chocolate, avelã e 

outras fragrâncias de guloseimas de 

dar água na boca, saídos do forno 

ainda bem quentinhos" (homem, 

2019). 
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"A Vila Itororó, em São Paulo, surgiu 

da vontade do imigrante português 

Francisco de Castro. Ele possuía 

uma tecelagem no interior paulista e 

adquiriu parte da demolição do 

Teatro São José, na capital, que 

estava 

situado onde é hoje o Edifício 

Alexandre Mackenzie - Shopping 

Light, no Viaduto do Chá, próximo 

ao 

Theatro Municipal de São Paulo. Foi 

idealizada uma construção na Bela 

Vista, em frente à Rua Martiniano 

de Carvalho vendo-se ao fundo a 

Avenida Vinte Três de Maio, onde 

“corre” o leito do Córrego Itororó 

(homem, 2014). 

“Passeávamos no Casteluchi, na 

Nitro Química, íamos a pé até a 

estação de trem de mãos dadas e 

quantos sonhos, quantas 

esperanças... Eu daria tudo para 

reviver esses anos maravilhosos que 

não voltarão mais, tempo do “boca 

de Traíra", diziam que era um 

bandido perigoso, não sei, só sei 

que eu era feliz e não sabia, por isso 

e muito mais é que amo São Miguel 

Paulista, Jardim Helena e o Parque 

Paulistano” (homem, 2011). 

 

 

"Nesse ano, Franco Zampari alugou 

um prédio na Rua Major Diogo e 

nele instalou o TBC - Teatro 

Brasileiro de Comédia -, que seria a 

grande semente da agitada vida 

cultural e noturna do Bixiga, que 

perdura e cresce a cada dia. Foi o 

primeiro passo para transformar o 

bairro na "Broadway-Bixiga". Novas 

casas de espetáculos foram sendo 

montadas, como o Teatro Imprensa, o 

Sérgio Cardoso, o Ruth Escobar e 

outros. Isso sem contar o Teatro 

Bandeirantes na Brigadeiro Luís 

Antônio" (homem, 2006). 

“Entrei depois do curso de admissão 

no Ginásio Roosevelt Freire, atual 

Dom Pedro, e desta época me 

lembro da diretora Dona Deise; do 

secretário Teixeira; do seu Bento e 

Mozar inspetores de alunos; dos 

professores Orlando, Olintho, 

Osvaldo, Ênio Dentista, Anfiteatro; 

das aulas de Educação Física, onde 

se jogava handball, futebol de salão 

e basquete; da cantina do Sr. Milton 

onde se comia cachorro quente e 

quem não tinha dinheiro comia pão 

com molho. Frequentava-se o Clube 

da Nitro que tinha barcos no Rio 

Tietê, pescava-se e nadava-se no 

Rio limpinho” (homem, 2012). 

 

 

“Nos meus tempos de menino, lá na 

Rua Santo Antônio, minha rotina 

com a molecada era, depois do 

colégio, as brincadeiras com 

carrinhos de rolimãs, que fazíamos 

(eu, Nelsinho Schiolla, Sidnei, 

Roberto Amaral, filho do seu João 

Amaral da oficina mecânica) e íamos 

para as Rua Rocha, Sílvia e até o 

túnel da 9 de Julho, com os nossos 

"bólidos", fazer um "racha" 

daqueles” (homem, 2009). 

“Butique Meninas de Tranças do 

Mineirinho, amigo do nosso 

conterrâneo cantor Antônio Marcos 

que estudou no Dom Pedro, o pai do 

Antônio Marcos seu Vicente que 

vendia enciclopédia Barsa. Quem se 

lembra que a fábrica Nitro Química 

em seu auge chegou a ter quase 

5.000 funcionários. Quem se lembra 

que a Nitro Química soltava um gás 

da fábrica de soda que ninguém 

aguentava o cheiro. Quem se lembra 

que a Nitro Química tocava os 

apitos nos seguintes horários: 6h30, 

6h45, 6h55, 11h00, 11h45, 11h55, 

16h00, 17h30,21h30 e no ano novo 

apitava por mais de 15 minutos 

seguidos anunciando o ano novo” 

(homem, 2012). 
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"Do colégio Santo Alberto direto 

para o colégio São Luiz, curso 

noturno" (homem, 2009). 

“Estudei no Colégio D. Pedro I, da 

rede estadual de ensino, em frente 

ao Mercado Municipal do bairro, 

onde começa a Rua Serra Dourada, 

que hoje se parece mais com a Rua 

Direita do centro de São Paulo, tão 

grande é o movimento de pessoas” 

(mulher, 2013). 

 

 

"Falando da Avenida Paulista, que 

saudade ela nos traz. Uma das 

avenidas mais bonitas da capital. 

Toda ricamente arborizada. Dava 

gosto passear por ela. Com meu pai 

aos domingos ia ao Trianon. 

Brincava a valer. Meu pai me 

empurrava na balança e depois fazia 

questão de beber água na fonte que 

tinha a cara de um leão. Ficava 

extasiado ao ver o bicho preguiça se 

movendo vagarosamente. Meu pai 

ria. Domingos inesquecíveis eram 

aqueles" (homem, 2009). 

“Tenho saudades dos amigos e 

parentes que ainda estão lá, dos 

anos vividos na Rua Professor 

Joaquim de Camargo e das 

procissões do Santo Padroeiro, São 

Miguel, quando o Padre Aleixo 

Monteiro Mafra (hoje nome da 

praça principal, onde se encontram 

a capelinha e a Igreja Matriz)...” 

(mulher, 2013). 

 

 

"A Cruzada Pró-Infância tornou-se 

bem mais tarde no Hospital Pérola 

Byington e até hoje funciona na 

Brigadeiro Luiz Antônio. Em frente 

ficava a famosa Rádio São Paulo, a 

pioneira das novelas radiofônicas. 

Tinha uma sala ampla separada por 

um grosso vidro. De um lado nós, os 

assistentes, e de outro os atores" 

(homem, 2009). 

“No Estudantil não era um, mas 

cinco irmãos japoneses. E ainda 

tinha a irmã, que da cozinha 

mandava umas coxinhas, quibes e 

moelas, que eu nunca mais 

encontrei, pelo menos tão deliciosos 

e honestos. Mais estranho ainda é 

que eram mestres em fazer 

caipirinha, aliás, a única coisa que 

tinham em comum. Desde que o bar 

fechou no final dos anos 70, nunca 

mais tomei uma caipirinha de bar” 

(homem, 2012). 

 

 

"Até hoje tem casas tombadas pelo 

patrimônio como as das Ruas 

Conselheiro Carrão, Treze, Ramalho, 

no miolo antigo onde tem a Igreja 

Achiropita" (mulher, 2011). 

“Recordo da Escola de Datilografia 

que ficava ao lado da casa de meu 

pai, dos Cines Lapena e São 

Miguel, da Farmácia do Senhor 

Alfredo e Dona Risoleta, que 

tinham os filhos: Marlene, 

Elisabete, Orlando e Reinaldo; da 

Antiga Igreja, do Padre Aleixo 

Monteiro Mafra, torcedor do São 

Paulo Futebol Clube; do Posto de 

Gasolina do Senhor Adelino 

Guerra; das famílias: Miragaia, do 

Tarcílio Bernardo, do Dr. Campos, 

do Dr. Santana, do Vereador 

Aurelino Soares de Andrade 

(homem, 2013). 
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"Ao domingos era infalível a missa 

na capela do Colégio Passalacqua. A 

seguir, os alunos rumavam para a 

segunda missa, na igreja Nossa 

Senhora de Achiropita. Nos fins de 

semana, a moda era frequentar o cine 

Rex, que exibia dois filmes aos 

moradores do bairro. Na rua Rui 

Barbosa, os vizinhos retiravam as 

cadeiras de suas casas, levando-as às 

calçadas onde sentavam enfileirados 

lembrando os costumes calabreses, 

sicilianos e napolitanos." (homem, 

2020). 

“Lembro ainda do Salão de Baile 

Fubá, do Bar Cascatinha, do Bar do 

Amâncio; dos times de futebol do 

Nitro Química, do Esporte Clube 

São Miguel e do time da empresa de 

ônibus Penha-São Miguel, onde 

meus cinco primos jogavam. 

Quando tinha uns dez anos, 

brincava de mocinho e bandido nos 

morros da Vila Jacuí. Na sede do 

Clube Nitro Química, havia bailes e 

os de Carnaval eram muito 

concorridos” (homem, 2013). 

 

 

"Mas, de tudo, o que eu mais gostava 

era passear pelo centro de São Paulo, 

a pé, junto com eles. Passar pela Rua 

Direita, nem que fosse rapidamente, 

era obrigatório" (homem, 2018).  

 

 

"Atravessamos a 14 Bis, subimos a 

Rua Rocha e depois a Itapeva. 

Ladeira acima" (mulher, 2010). 

 

 

 

“No Bixiga, existiam dois cinemas: o 

Rex e o Arlequim” (homem, 2016). 

 

 

 

"O que mais me chamava atenção era 

a extensa escadaria do Bixiga que 

saia da Rua dos Ingleses, era a 

ligação com a parte baixa, se não me 

engano era a Rua Manoel Dutra. A 

cena, aos meus olhos, era então 

deslumbrante, os antigos sobrados, as 

casas simples com flores, se viam ao 

longe, o aspecto bucólico era 

apresentado" (homem, 2012). 
 

 

 

Escólios - Lugares Marcantes 

 Como mencionado anteriormente, os bons encontros dependem das 

pessoas, mas, também, dos espaços onde acontecem. O número de menções 

a esses lugares marcantes indica a importância da existência de bons lugares 

onde as vivências podem acontecer. É esperado que, nas lembranças sobre a 

vida, as pessoas incluam os lugares onde desfrutaram suas experiências.  
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Categoria “Parques e Praças” 

 A presença de parques e praças em um território é considerada quando 

se analisa a qualidade de vida na cidade56. Deve ser por isso que, no distrito de 

Moema, o Parque Ibirapuera figura como o local que mais aparece nas 

lembranças de seus moradores como um espaço promotor de experiências 

afetivas positivas. Em contrapartida, nos relatos de São Miguel Paulista, não 

encontramos referências sobre vivências em parques e praças. Podemos pensar 

que, no distrito de Bela Vista, por conta da abundância de outros locais que 

marcaram a vida das pessoas, também não encontramos menções sobre esse 

tema. 

Quadro Expositivo 10 - Parques e Praças 

Categoria Analítica 

Parques e Praças 

 

Distritos  

Moema 
Bela Vista São Miguel 

Paulista 
 

“Creio que são poucos os que se lembram de 

como era o Parque Ibirapuera aqui em São Paulo. 

Devia ser o final da década de 50 e o início dos 

anos 60. Naquele tempo, o parque já era um dos 

recantos preferidos da população paulistana. Era, 

como ainda é hoje, um lugar maravilhoso” 

(homem, 2009). 

 

 

 

“O Ibirapuera era a porta para a cidade, para ir 

para a escola, para o trabalho, para a ginástica, 

fazia parte de todos os itinerários para entrar na 

cidade. Como era bom sair de bicicleta e dar uma 

volta no parque” (mulher, 2007). 

  

 

 
56 Parques e praças são referenciados como índice indicativo de qualidade de vida no Mapa da 
Desigualdade da Cidade de São Paulo (2020). 
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“Minhas mais remotas memórias confundem-se 

com dois marcos de São Paulo: o Parque 

Ibirapuera e a Avenida Paulista” (mulher, 2018). 

  

 

“E, acreditem ou não, em São Paulo há 

fotossíntese! Talvez mais do que o imaginado e 

menos que o necessário. Que o digam as famílias 

que transitam pelos parques Ibirapuera, do 

Carmo, da Cantareira, da Juventude ou da bela 

Aclimação, entre tantos outros” (homem, 2019). 

  

 

“Para atenuar o estresse que o cotidiano da vida 

produz, o lindo Parque do Ibirapuera ao lado e 

muitos outros privilégios que fazem com que o 

bairro atualmente seja o sonho de muitos, mas a 

realidade de poucos” (homem, 2011). 

  

 

 

Escólios - Parques e Praças 

 A utilização da presença de parques e praças como índice de qualidade 

de vida, bem como a ênfase dos moradores do distrito de Moema nas vivências 

no Parque Ibirapuera são indicativos que esse tipo de espaço social é importante 

para a vida das pessoas. 
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Categoria “Personagens da Cidade” 

 A vida humana é, por essência, um fenômeno social, o que faz aparecer 

nas lembranças das pessoas, personagens que, ao longo do tempo, marcaram 

suas vivências. O interessante é perceber que, com muito mais frequência, são 

lembradas as pessoas com quem tiveram experiências afetivas positivas. Nos 

relatos dos moradores dos três distritos encontramos menções a personagens 

importantes. Os distritos de Bela Vista e de São Miguel Paulista foram os que 

mais apresentaram referências desse tipo.  

Quadro Expositivo 11 - Personagens da Cidade 

Categoria Analítica 

Personagens da Cidade 

Distritos  

Moema Bela Vista São Miguel Paulista  

“Além de Zé da farmácia e 

Roque Petroni, também 

Roque Petrella, que era 

médico, se integrou aos 

dois, formando um trio da 

filantropia, que aos 

domingos iam de casa em 

casa ver como estavam 

aqueles moradores que 

tanto consumiam seus 

produtos” (homem, 2012). 

“Figuras tradicionais do Bixiga, 

como ADONIRAN BARBOSA, 

cantor e compositor, que tem rua 

com seu nome no bairro. A 

tradicional BANDA DO 

CANDINHO, com suas mulatas, 

Rainha e Princesas” (homem, 2008). 

“Fomos morar na Vila Esperança, 

em frente a uma escola primária que 

abrigava meus sonhos de aprender. 

Ficava próxima a estrada São 

Miguel, na época apenas uma rua 

comprida e asfaltada, onde havia 

um guarda de nome Senhor Luis, 

que era o encarregado de atravessar 

as crianças da escola, na perigosa 

travessia da estrada” (mulher, 

2017). 

 

“Lembrei-me da Rua Barra 

do Peixe e da Araguari, no 

fundo do vale espremido e 

do velho que ali morava, 

numa casa a beira do 

córrego com uma enxada 

aos ombros, o cavador, 

retirando cascalho e areia 

do fundo, nas beiradas das 

curvas do brejo, para vender 

na outra ponta da cidade” 

(homem, 2009). 

“Vicente Sesso, escritor consagrado, 

bixiguense autêntico, filho de dona 

Mena e do "Tenente", vez por outra 

nos levava para a TV Record, onde 

participávamos do "Clube do 7". 

Marcos Paulo começou sua carreira 

fazendo propaganda e pequenos 

especiais por lá, até estourar como 

ator de novelas, e agora, diretor de 

núcleo da Globo” (homem, 2009). 

“Mas, afinal, quem precisava de 

relógio público em São Miguel? 

Bem que podiam ter instalado no 

local uma estátua do Antônio 

Marcos, nosso ídolo maior, que em 

seus áureos tempos baixava no 

bairro só para um racha de futebol 

de salão no Crnq. E vinha com 

Cauby Peixoto, Vanuza, quando ela 

tinha memória, o Cláudio Fontana, 

o Nelson Ned e aquele rapaz que 

cantava Tijolinho” (homem, 2012). 
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“Com certeza conheci a 

livraria e papelaria Martin 

Francisco, do senhor 

Domingos e da Donana, e 

com certeza lembro-me de 

você também, Roberto. 

Aliás, quando fui começar o 

primeiro ano primário no 

Martin Francisco, minha 

mãe, dona Neusa, levou-me 

para comprar os primeiros 

cadernos. Brochura, é 

claro” (mulher, 2014). 

“Meio esquecido, otimista, 

simpático, bem humorado e 

trabalhador. Assim é Seu Cândido, 

um carroceiro do pedaço. Se precisar 

dele, fale com o jornaleiro da Praça 

14 Bis. Ele dá o recado ao nosso 

personagem” (mulher, 2010). 

“Sem artistas, a figura principal dos 

comícios era o animador. Cabia a 

ele entreter e segurar a assistência 

enquanto os candidatos 

protagonistas não chegavam 

atrasados como sempre. Um bom 

animador era a certeza de que o 

comício seria um sucesso e que o 

candidato iria encontrar a praça 

lotada o aguardando. O mais 

famoso deles era o Manoelzinho 

Chagas, figura marcante, voz 

bonita, chegado a poeta e 

cantor,aurelinista até o último fio de 

seus tingidos cabelos. Era tarefa das 

mais ingratas entreter aquela turba, 

muito mais interessada em brigar e 

xingar os adversários do que ouvir 

as propostas de seus candidatos” 

(homem, 2012). 

 

“A atual Rua Doutor Alceu 

de Campos Rodrigues 

recebeu esse nome em 

homenagem ao fundador e 

benemérito médico do 

Hospital São Luiz” (mulher, 

2014). 

“Lembro do Teleco, que fundou a 

escola Vai Vai. Sua mãe está viva e 

mora no mesmo endereço, na Rua 

Major Diogo. Ela deve ter mais de 

cem anos” (homem, 2009). 

“Não vou correr o risco de 

encontrar outro seu Afonso na 

minha vida. O velho Afonso, 

concessionário do bar do clube, 

ficou famoso como autor das piores 

caipirinhas já servidas em toda a 

Via Láctea. Tão ruins que só eram 

suportáveis quando se adicionava 

uma groselha, mas aí já não era 

caipirinha, era xarope mesmo. 

Depois da terceira caipirinha do seu 

Afonso, o sujeito entrava em transe. 

Houve até uma tentativa de 

criminalizar o consumo. Não 

prosperou, mas devia” (homem, 

2012). 

 

 

“Adoniran Barbosa, que "viveu" o 

Bixiga como ninguém, deve ter se 

inspirado nas "malocas do Bixiga" ao 

compor um de seus grandes 

sucessos, até hoje cantado em muitas 

rodas de amigos (Saudosa Maloca)” 

(homem, 2008). 

“Provavelmente, Tarcílio tenha sido 

o primeiro vereador eleito por São 

Miguel, isso em 1952. Dele pouco 

sei e lembro, a não ser que era 

janista, locutor de rádio e que se 

mudou de São Miguel para Taubaté 

no fim dos anos 60. Minhas únicas 

(e boas) lembranças de Tarcílio são 

dois de seus filhos, ele do colégio, 

ela do samba.Em Taubaté existe 

uma Avenida Deputado Tarcílio 

Bernardo, mas não encontrei 

registros de sua passagem pela 

Assembleia. Será um homônimo ou 

o velho Tarcílio recomeçou a 

carreira por lá?” (homem, 2012). 
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“Mas quem mais divulgou o Bixiga 

foi Armandinho Puglisi. Que muito 

cedo nos deixou. Armandinho amava 

o Bixiga como ninguém. 

Armandinho Puglisi foi o pioneiro do 

que hoje se chamam agentes 

culturais. Que nasceu como não 

podia deixar de ser, no mais 

significativo dos bairros culturais de 

São Paulo: o Bixiga” (homem, 

2007). 

“Lembro-me da vidraçaria São José 

que tinha uma Rural Willys 

vermelha, que ainda está rodando 

até hoje por São Miguel. O antigo 

Grupo Escolar Carlos Gomes 

funcionou, se eu não me engano, até 

1963, quando foi inaugurado o novo 

prédio na Vila São Silvestre, para 

onde eu me mudei em 1964, as ruas 

não tinham asfalto,eram de barro 

vermelho. Construíram a rede de 

esgoto e a molecada entrava nas 

galerias fazendo a maior algazarra, 

era uma farra. Naquela época para 

se entrar no ginásio fazia-se um 

curso de admissão, eu fiz com a 

Dona Edila Dotori, o Hugo e o 

Miroti, em uma pequena salinha na 

casa deles, depois o nome Dotori, 

virou símbolo de ensino em São 

Miguel” (homem, 2012). 

 

 

“Adoniran Barbosa (notório 

compositor), simplificou e tipificou o 

então Bexiga para "BIXIGA"” 

(homem, 2009). 

“Nasci na Zona Leste de São Paulo, 

mais especificamente em São 

Miguel Paulista, na época, 1949, em 

Baquirivu, ali, vizinho de 

Guaianazes. Vivi 60 anos nesse 

bairro, que mais parecia uma cidade 

do interior, onde se reconhecia as 

pessoas pelo sobrenome:“ele é dos 

Piassi”, ou “ela é dos Lapenna”, ou 

“ele é dos Velucci”,e assim por 

diante. Tempo que se comprava 

com caderneta no açougue e do 

“Seu Osvaldo”, e no empório do 

“Seu Firmino” e se comprava em 

prestações o material de construção 

no Depósito Jaraguá, onde eu ia de 

mãos das com o meu pai, muito 

orgulhosa,no início do mês para 

pagar as prestações da casa que fora 

construída recentemente” (mulher, 

2013). 

 

 

“Mas o que mais me chamava a 

atenção eram os personagens que 

moravam ou frequentavam essa rua, 

e todos se conheciam como uma 

imensa família, pessoas/personagens 

como o Queixada, o Cabeção, o 

Birinaites, o Zé Pinguinha, o 

Chambolão, Sapucaia e tantos 

outros” (homem, 2011). 
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Escólios - Personagens da Cidade 

 As experiências sociais são determinantes para a criação de um vínculo 

entre as pessoas e o lugar em que vivem e incluem o reconhecimento de 

personalidades que representam, de um jeito bom, a comunidade a qual 

pertencem. Mesmo em um local carente e precário de infraestrutura como São 

Miguel Paulista, encontramos muitas menções a essas pessoas especiais que 

são consideradas seus símbolos representantes. Bela Vista, pelo seu contexto 

histórico e sua dinâmica social abundante, traz muitas referências a 

personagens emblemáticos da cidade. No distrito de Moema, também não 

faltaram menções sobre o tema. Nos três distritos, as lembranças desses 

personagens vêm acompanhadas de reações afetivas positivas.  
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Categoria “Saber e Ação Popular” 

 Nesta categoria, incluímos os excertos dos relatos que mencionam uma 

contradição entre a forma como os moradores conhecem o lugar onde vivem e 

sua nomenclatura oficial instituída pelo poder público. Somente em Moema 

encontramos menções não somente sobre essa contradição, mas, também, 

sobre um movimento que realmente conseguiu fazer valer a vontade da 

população.  

Quadro Expositivo 12 - Saber e Ação Popular 

Categoria Analítica 

Saber e Ação Popular 

Distritos  

Moema 
Bela Vista São Miguel 

Paulista 
 

“Já que falamos na Avenida dos Eucaliptos, essa 

via era conhecida somente na boca do povo porque, 

oficialmente, ela não existe. No registro da 

prefeitura consta o nome oficial Rua João Castaldi. 

Veja o exemplo: se alguém perguntar onde fica a 

panificadora Empório Santa Marcelina, todo 

mundo vai dizer que é na Avenida dos Eucaliptos. 

Mas, ao verificar o cupom fiscal, verá que a razão 

social consta Rua João Castaldi” (homem, 2012). 
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"No início dos anos 1950, eu não conhecia o nome 

Moema. Para todos o nome do bairro era 

Indianópolis, não sei por que cargas d’água 

Indianópolis ficou sendo somente a Avenida. Eis 

que de repente ali ficou sendo o bairro Moema. No 

início dos anos 1950 a prefeitura, para homenagear 

a raça Árabe, trocou o nome da Avenida 

Indianópolis pela Rua República do Líbano. Houve 

uma revolta do povo que tirou as placas jogando-as 

fora. Depois,através de um acordo entre moradores 

e prefeitura, esta avenida ficou com os dois nomes. 

República do Líbano até a Avenida IV Centenário, 

continuando como Avenida Indianópolis" (homem, 

2012) 

  

 

 

Escólios - Saber e Ação Popular 

 Podemos pensar que a percepção da possibilidade de intervir nas 

decisões sobre o território onde vivemos é promotora de sentimentos de potência 

e comunhão. Infelizmente, nos relatos investigados a aparição de situações que 

indicam percepções dessa ordem foram raras. Somente no distrito de Moema, 

conhecido por abrigar a elite da sociedade paulistana, tivemos exemplos de 

movimentos que, além de interferirem socialmente, tiveram sucesso nas ações 

empreendidas.  
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Categoria “Sensação de Segurança e Violência” 

 A sensação de sentir-se seguro ou não no lugar onde vivem apareceu nos 

relatos dos moradores dos três distritos. Em Moema, a maioria das menções 

fazem referência às experiências problemáticas que implicaram em afetos 

negativos. No distrito de Bela Vista, apesar de encontrarmos relatos sobre as 

consequências ruins da falta de segurança, a maioria dos trechos selecionados 

mencionam percepções positivas no que diz respeito à sensação de segurança. 

Em São Miguel Paulista, a situação relacionada a essa temática não só se refere 

à falta de segurança, como também inclui a lembrança da morte de pessoas 

queridas. De todas as histórias que lemos, somente essa traz um exemplo 

carregado dessa violência extrema. 

Quadro Expositivo 13 - Sensação de Segurança e Violência 

Categoria Analítica 

Sensação de Segurança e Violência 

Distritos  

Moema Bela Vista São Miguel Paulista  

“Meus irmãos e eu 

saíamos de casa cedo 

e só voltávamos na 

hora das refeições, 

geralmente 

acompanhados de 

alguns amigos. 

Brincávamos o dia 

inteiro nos fins de 

semana e durante as 

férias. O portão e a 

porta de casa ficavam 

sempre abertos” 

(homem, 2013). 

“Na rua Rui Barbosa, os vizinhos 

retiravam as cadeiras de suas casas, 

levando-as às calçadas onde sentavam 

enfileirados lembrando os costumes 

calabreses, sicilianos e napolitanos” 

(homem, 2020). 

“O tempo passou e alguns meninos 

daquela turminha — que tive a fortuna 

de conhecer e pertencer, com pureza 

de criança — já nem existem mais. 

Uma parte deles, frágeis como dentes-

de-leão, no primeiro soprar do vento 

tiveram suas vidas e sonhos ceifados 

pelo aparato opressor do Estado ou 

pelas mãos implacáveis de agentes do 

tráfico de drogas, e jazem em sono 

profundo, restando, pois, na caverna 

da minha memória, um misto de 

nostalgia e indeléveis cicatrizes. 

Outros tiveram seus sonhos 

petrificados nas geleiras da antiga 

Febem ou cárceres correlatos, sem 

deixarem vestígios, rastros ou notícias, 

apenas lembranças” (homem, 2019). 
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“Outro pormenor que 

não pode deixar de 

ser citado é o aviso 

que devemos tomar 

muito cuidado com 

os batedores de 

carteiras” (homem, 

2016). 

“(...) fico com mais vontade de viver ali, 

pois é onde encontro o mundo todo 

vivendo na vizinhança, e posso ir 

caminhando a teatros, cinemas, 

exposições, shows e excelentes 

restaurantes” (homem, 2018). 

 

 

“Hoje, tenho uma 

filha de 14 anos. 

Infelizmente, ela não 

sabe o que é brincar 

na rua” (homem, 

2013). 

“No trajeto até o cinema, víamos nossos 

amigos e vizinhos reunidos às portas ou 

nas esquinas em conversas animadas 

sobre os mais diversos assuntos” 

(homem, 2012). 

 

 

 

“À noite, depois das aulas (às 11h00), 

andar pela Paulista era a maior 

tranquilidade. Eu seguia a pé até a 

Brigadeiro Luiz Antônio e daí até minha 

casa, na Rua Major Diogo. Uns cinco 

quilômetros. Andar hoje esse percurso 

sem ser assaltado é ganhar na loteria” 

(homem, 2009). 

 

 

 

“Na época, a região já tinha fama de 

apresentar um “certo perigo”, pois havia 

trombadinhas e prostitutas” (homem, 

2018). 

 

 

 

Escólios - Sensação de Segurança e Violência 

 O contexto de violência dos distritos das cidades é amplamente 

reconhecido como fator que implica diretamente na redução da qualidade de vida 

das pessoas. Apesar do episódio mais violento dos relatos analisados ser de um 

morador de um bairro com extrema vulnerabilidade social, nos outros lugares a 

questão da falta de segurança também foi mencionada. No entanto, em Moema 

e Bela Vista, encontramos vivências que indicam a condição de sentir-se seguro 

como algo que acarreta reações afetivas positivas. 
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Apontamentos para existência de Cidades Mestres 

           Nesta etapa da pesquisa, apresentamos o resultado das reflexões sobre 

as experiências afetivas das vivências na cidade dos moradores nos distritos de 

Moema, Bela Vista e São Miguel Paulista com o intuito de obter orientações que 

possam fazer emergir novas formas de planejamento e estruturação das cidades 

e seus territórios. Entendemos por cidades mestres aquelas que são capazes de 

promover vivências que resultam na descoberta de novos conhecimentos, de 

uma nova forma de enxergar as coisas e de pensar possibilidades de 

transformação. Uma cidade mestre também é aquela capaz de promover 

afetações que acarretam o aumento da potência, aqui compreendida como a 

soma da força vital da resistência com a qualidade ética da existência.  

 Vale destacar que a investigação da vida afetiva nem sempre foi interesse 

das pesquisas no campo da psicologia. A escassez de estudos aumentou a 

dificuldade em encontrar métodos e técnicas capazes de apreender essa faceta 

da subjetividade humana.  

 Do pensamento de Ribot (2005), retiramos alegações que colocam a 

questão afetiva como determinante para a formação das ideias e as tomadas de 

decisão para as ações durante a vida. Nesse autor, encontramos a convicção de 

que é imprescindível a realização de pesquisas sobre as emoções e os afetos.  

 Das elaborações teóricas de Vigotski (1996, 1998, 2001, 2004, 2010), 

extraímos argumentos que permitem a superação de dicotomias que há muito 

tempo se fazem presentes nas pesquisas psicológicas e nas visões de homem 

e mundo dos psicólogos. A principal delas e a mais importante para essa 

pesquisa, é a superação da dicotomia entre razão e afeto. No entanto, também 

nos foram determinantes as reflexões do autor sobre a relação entre indivíduo e 

sociedade, e conexão da mente com o corpo. Vigotski (2004) reafirma a 

importância dos afetos para as experiências de socialização que contribuem 

para o desenvolvimento dos sujeitos.   

 Na filosofia de Espinosa (2008, 2009, 2013, 2017), encontramos 

inspiração para pensar na qualidade das reações afetivas das experiências e de 

seus efeitos sobre os sujeitos e a vida social. 
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 Nos estudos de Sawaia (1996, 1999, 2008, 2009, 2011), encontramos a 

preocupação com a questão afetiva como tema central para a práxis do 

psicólogo e as reflexões sobre os efeitos das experiências sociais que acarretam 

maus sentimentos e sofrimento ético-político.  

À luz desses autores que sugerimos os seguintes apontamentos com o 

objetivo de contribuir para a existência de cidades mestres.  

As análises mostraram ser fundamental a possibilidade dos moradores de 

uma determinada região vivenciarem experiências culturais. Para isso, é 

necessário que existam espaços destinados a esse fim e também a condição 

das pessoas frequentarem esses lugares. Os relatos analisados mostraram que 

as atividades culturais promovem afetações que contribuem positivamente para 

a formação dos sujeitos e com sua relação com a região que habitam. É 

fundamental que as cidades invistam nessa questão. Muitas vezes, pelo excesso 

de problemas sociais urgentes a cultura é relegada a um lugar sem importância.  

Evidenciou-se que a arquitetura urbana é um fator que interfere nos 

sentimentos dos cidadãos advindos da relação com o lugar em que vivem. Uma 

experiência estética agradável também é promotora de afetações positivas, 

capazes de fortalecer o vínculo entre as pessoas e o meio social. A preocupação 

com arquitetura urbana deve ser incluída de forma efetiva no planejamento das 

cidades. 

Uma cidade que pretende potencializar o surgimento de novas 

compreensões sobre a vivência nos territórios urbanos deve investir na 

divulgação da história dos lugares que a compõem. Foi notável a percepção de 

que deter conhecimento histórico sobre o local onde vivem as pessoas aumenta 

consideravelmente a possibilidade de existirem experiências que acarretam em 

afetos alegres e novas concepções sobre a cidade capazes de gerar ações 

transformadoras.  

A cidade mestre deve ser berço dos bons encontros e, com seus espaços, 

propiciar um convívio social harmonioso que influencie positivamente o 

desenvolvimento de seus habitantes. Pelo fato da vida ser essencialmente social 

é imprescindível a possibilidade das pessoas vivenciarem de forma plena os 
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seus relacionamentos interpessoais. Os espaços da cidade devem contribuir 

para que isso aconteça.  

As análises demonstraram que a percepção dos habitantes sobre a forma 

como são cuidadas as cidades impacta fortemente suas reações afetivas. A falta 

de cuidado com a cidade gera a sensação de que as pessoas que vivem nela 

também não recebem cuidado. Já a sensação de que vivem em um lugar bem 

cuidado resulta em sentimentos bons que podem gerar atitudes que, de certa 

forma, estendem os efeitos dessa atenção para além dos territórios citadinos. O 

cuidado com a cidade é essencial e deve ser aspecto importante no 

planejamento e gestão das cidades. 

Constatou-se a importância dos locais serem espaços democráticos e 

capazes de abarcar a diversidade inerente a todas as sociedades. Perceber que, 

independentemente das questões que nos diferenciam (classe social, gênero, 

raça, credo, etc.), o lugar onde vivemos nos inclui, faz surgir emoções e 

sentimentos ligados à liberdade e à alegria. Em contrapartida, a percepção das 

pessoas de que não são bem-vindas nos lugares gera afetações negativas, que 

enfraquecem os vínculos sociais e inibem ações promotoras de transformações. 

É imprescindível que nas cidades os territórios sejam democráticos e inclusivos. 

O sistema econômico no qual as cidades contemporâneas existem é fonte 

de experiências que afetam de forma problemática as pessoas. No entanto, o 

desafio de se distanciar dos preceitos da sociedade capitalista parece ser o mais 

difícil de se alcançar por um local que pretende ser promotor de vivências que 

acarretem em afetações passíveis de resultarem em bons sentimentos. Um outro 

sistema econômico que supere as deficiências inerentes ao Capitalismo seria 

determinante não somente para o surgimento de cidades mestres mas também 

para muitas outras transformações necessárias à sociedade contemporânea.  

Ter ciência que o lugar onde vivemos possui a infraestrutura necessária 

para fornecer os subsídios essenciais à nossa sobrevivência imediatamente nos 

faz sentir afetos positivos. Por outro lado, a percepção de que não encontramos 

nos lugares onde vivemos a infraestrutura necessária gera maus sentimentos, 

que, na maioria das vezes, acarretam impotência e impossibilidade de 
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elaborarmos novas concepções sobre o futuro. As cidades devem contar com 

uma infraestrutura que atenda de forma eficiente as demandas sociais. 

A presença de lugares marcantes também é condição para existência das 

cidades mestres. Ainda que os lugares estejam ligados às histórias individuais 

dos habitantes de um território, estas teriam outro efeito na vida das pessoas 

caso os lugares que frequentaram durante a vida não fossem considerados bons. 

Para isso acontecer, é preciso que a cidade, sua estrutura e organização 

cumpram seu papel. A lembrança de lugares especiais na vida das pessoas 

indica o quanto eles são nascentes de afetações positivas.  

Em consonância com os índices sociais que consideram a existência de 

parques e praças como fundamentais para a qualidade de vida nos territórios, 

nossas análises também apontam nessa direção. Vale destacar que as 

experiências em parques e praças são descritas como positivas e geradoras de 

bons sentimentos. Uma cidade mestre certamente deve ter praças e parques. 

Muitos dos afetos positivos relacionados ao lugar onde as pessoas vivem 

têm como referência a lembrança de personagens que representam a região que 

habitam. É fundamental que as cidades promovam e enfatizem a existência 

dessas personalidades, que mobiliza nas pessoas sentimentos e emoções de 

identificação, admiração e pertença.  

Reconhecer que temos potência para resistir e contrapor as ações do 

poder público sobre a região em que vivemos gera sentimentos de potência e 

comunhão. Com isso, pensamos que as cidades devem oferecer meios para as 

pessoas interferirem no seu planejamento.  

Foi notório constatar que a sensação de segurança afeta os habitantes de 

uma cidade. Essa afetação é positiva quando a sensação é de ter segurança, o 

que faz surgir comportamentos e atitudes que levam os cidadãos a ocuparem 

com tranquilidade e liberdade os espaços onde vivem. Logo, a falta de segurança 

gera sentimentos de medo e falta de liberdade, o que impede os cidadãos de 

vivenciarem experiências mobilizadoras de afetos positivos e ações 

transformadoras. A questão da segurança é fundamental para a vida nas 

cidades. 
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Considerações Finais 

        Estudou-se nesta pesquisa o efeito das vivências das pessoas nos 

territórios da cidade, com ênfase nas reações afetivas e na ideia norteadora de 

cidades mestres. A tese central é a de que as características culturais, 

econômicas, éticas, geográficas, políticas e sociais do território afetam os 

cidadãos de modo a influenciar os sentimentos relativos às vivências sociais no 

que diz respeito à potencialização ou não do surgimento de ações e ideias 

emancipadoras, libertadoras e transformadoras capazes de reduzir as 

consequências psicológicas do sofrimento ético-político, resultado da 

desigualdade e exclusão social. Por isso, procurou-se responder a seguinte 

pergunta: Como as condições de territórios específicos das cidades interferem 

na vida das pessoas? Como as vivências das pessoas nos territórios da cidade 

podem ser compreendidas no sentido ético-político? Como o sofrimento ético-

político incide sobre o sujeito excluído nas cidades?  

A fim de responder o referido questionamento, realizaram-se as seguintes 

etapas: a) Considerações teóricas sobre o caráter social da subjetividade; b) 

Reflexão sobre a importância do afeto para a superação da dicotomia mente e 

corpo, com ênfase na lógica dos sentimentos e no papel dos afetos nas 

experiências de socialização e desenvolvimento dos sujeitos; c) Apontamentos 

sobre conceitos caros às pesquisas sobre cidade; d) Levantamento junto à 

plataformas virtuais de relatos pessoais sobre as vivências na cidade de São 

Paulo; e) Análise dos relatos e categorização dos temas principais, com intuito 

de investigar a dimensão afetiva das vivências relatadas; f) Por fim, 

apresentamos orientações para o planejamento das cidades a partir dos 

resultados obtidos.  

Para isso, como base teórica para as reflexões, foram utilizados os 

estudos de autores que reconhecem a afetividade como tema central dos 

estudos psicológicos. Tal investigação pressupõe uma análise conceitual sobre 

a relação entre indivíduo e sociedade. Entende-se que não há como 

compreender cada um deles sem considerar a íntima relação que os 

estabelecem, uma vez que os territórios da cidade são produto e produtor da 

subjetividade. Observou-se que o entendimento da faceta afetiva da 
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subjetividade é essencial para a compreensão dessa relação. O estudo sobre os 

afetos evidencia uma lógica própria do circuito afetivo e a necessidade desta ser 

considerada nas pesquisas sobre as vivências, em especial, as vivências na 

cidade. Verificou-se que as vivências resultam em reações afetivas que, 

dependendo do caráter da experiência, podem minimizar ou potencializar a 

vontade de existir. Constatou-se que as reações afetivas são o bojo da 

percepção e do efeito da exclusão social sobre os sujeitos. A análise das 

vivências, através dos relatos, permitiu o reconhecimento do papel do território 

da cidade para a qualidade das reações afetivas dos seus habitantes. As 

experiências relatadas continham a carga afetiva própria das memórias 

marcantes. Elaborou-se, por meio da análise, um conjunto de contribuições para 

os estudos sobre a vida nas cidades e o planejamento urbano, adotando como 

ideia reguladora: cidade educadora ou cidade mestre, que a pesquisa demonstra 

ser aquela que promove bons encontros. 

Sabe-se que a possibilidade da existência das Cidades Mestres é tarefa 

dos cidadãos, mas, principalmente, dos gestores da administração pública e dos 

princípios que regem o funcionamento da sociedade contemporânea. Sugere-se 

um planejamento urbano orientado eticamente e guiado por análises capazes de 

revelar as situações que contribuem para o desenvolvimento pessoal e social. É 

com estas análises que, singelamente, a presente pesquisa traz contribuições.  

Por fim, reafirma-se a necessidade da produção de mais estudos sobre 

as questões afetivas implicadas nas vivências nas cidades. Espera-se que esta 

investigação possa suscitar novos desdobramentos no que se refere às 

contribuições da psicologia para a compreensão da função dos afetos nas 

experiências de formação dos sujeitos.  
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