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RESUMO 

 Esta dissertação examina as relações de trabalho da população que vive em habitações 

precárias na Bela Vista. No bairro com a maior concentração de cortiços de São Paulo, reside 

uma população segregada das oportunidades trabalho que prosperam na região. Para captar as 

repercussões dessa realidade na orientação profissional das pessoas, foram utilizadas duas 

bases de dados com amostras não probabilísticas, uma de natureza quantitativa e outra 

qualitativas. Recorreu-se à triangulação entre essas duas bases para tentar encontrar padrões 

de comportamento que apresentasse de que maneira os indivíduos que vivem em cortiços 

constituem suas relações sociais e de trabalho. Os resultados apontam para uma situação de 

segregação peculiar, reforçada pelos laços sociais com a localidade e uma influência 

significativa nas atividades profissionais, com forte associação a ocupações de baixa 

qualificação, elemento que determina uma remuneração muito aquém do potencial local. 

Outro fator de peso nas análises se dá pelo vínculo empregatício, a formalização das relações 

de trabalho reforça o laço das pessoas com o espaço, dando mais satisfação pessoal e 

profissional, outros fatores que aparecem muito ligados à identificação pessoal com o meio. A 

pesquisa não foi suficiente para demonstrar que a moradia precária determina a atividade 

profissional dos que se submetem a essa situação, mas trouxe informações que apresentam 

outros fatores muito fortes, o que constituiu no maior resultado de todo o esforço 

empreendido no trabalho. É também um material que pode enriquecer a compreensão dessa 

realidade para todos que trabalham pela melhoria da qualidade de vida daqueles que residem 

em habitações precárias, sejam organizações da sociedade civil, ou o próprio Estado. 

Palavras-chave: Cortiços, habitação precária, segregação, atividade profissional, relações 

sociais 
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ABSTRACT 

 This dissertation examines the working relationships of the population living in 

precarious housing in Bela Vista. In the district with the largest concentration of tenement 

houses of Sao Paulo, lies a population segregated from job opportunities that flourish in the 

region. To grasp the implications of that reality orientation in employment, were used two 

databases with non-probability samples, one quantitative and another qualitative. Was 

recourse to triangulation between these two bases to try to find patterns of behavior to present 

the people who live in tenement-house and how they put together their social relationships 

and labor activities. The results point to a peculiar situation of segregation, reinforced by 

social ties to the neighborhood and a significant influence on professional activities and a 

strong association with low-skilled occupations, an element that determines a remuneration 

far below the locality potential. Another major factor in the analysis is through employment, 

the formalization of labor relations strengthens the connection between people and the space, 

giving more personal and professional satisfaction, other factors that appear closely linked to 

personal identification with the location. The survey was not sufficient to show that tenement 

housing determines the professional activity who undergo this situation, but provides 

information that other factors have very strong influence, those conclusions were the biggest 

results of all the effort put into work. It is also a material that can enrich the understanding of 

this reality for all who work to improve the quality of life of those living in tenement housing, 

whether by the efforts of civil society organizations or by the state itself. 

Key words: Tenement housing, precarious housing, segregation, professional activity, social 

relationships 
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 “...As casas, mesmo, começavam do lado esquerdo das ruas 
Rocha, Manoel Dutra, Almirante Marquês de Leão, Santo Antônio e 
São Vicente. Neste lado baixo do bairro é onde se concentrava o 
maior número de cortiços, com escadarias sempre afundando para 
baixo. Em cada patamar, ladeavam portas que se abriam para outras 
portas. Atrás de cada porta uma família de oito a dez pessoas... 
 ...Na linha esquerda do bonde, a começar pelos cortiços da 
Marquês de Leão, viviam na maioria italianos e seus descendentes, 
seguidos de mulatos, negros, espanhóis, fazendo a mescla brasileira do 
Bexiga. 
 Do lado direito da linha, passando sobre o viaduto, moravam 
portugueses, alguns japoneses, alguns judeus e os verdadeiros 
paulistas da classe média, com professoras primárias, funcionários 
públicos, muitos funcionários, que não eram nem os portugueses, nem 
os italianos, nem os japoneses, nem os alemães, mas seus 
descendentes. 
 Do lado esquerdo vivia-se mais a biscate, de empregos a tempo 
determinado, de expediente, às vezes de fim de semana só, quando 
todos engraxavam seus sapatos em poucas bancas (caixotes) na 
esquina da Rua Santo Antônio, onde eu morei no começo. 
 Do lado direito os empregos eram estáveis, capazes de sustentar 
a família e, no dia do pagamento, comer regalados goiabada com 
queijo... 
 ...Chamar de cortiço, no bairro, já era rebaixar o povo, porque 
nas discussões, em metade italiano e metade brasileiro, todas as 
mulheres diziam: ‘O que é que você pensa, eu não sou mulher de 
cortiço, não’.” (Grünspun, 1979, p. 21) 

 
 
 
 Citação do livro Bexiga: Anatomia de um Bairro. Grünspun (1979) relata a vida do 
Bexiga (atual Bela Vista) na década de 30. Passaram-se mais de 80 anos, e os cortiços 
permanecem. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 A vida das cidades se constitui de movimentos permanentes que interferem 

diretamente no modo como cada cidadão interage com os fóruns públicos e privados. A 

questão da moradia é um fator importante nesse processo, pois exerce influência contínua na 

forma como as pessoas são vistas e como elas mesmas se constroem perante a sociedade. 

 A dinâmica da vida dos indivíduos nas metrópoles lida diretamente com os efeitos 

dessas transformações. Em grande medida, esses movimentos ocorrem de maneira 

desordenada pela pressão dos fatores econômicos que, ao longo de muito tempo, determinou a 

dinâmica da ocupação urbana. A construção coletiva do espaço possibilita a vida social 

minimamente organizada e permanente, mas extrai seus principais conteúdos de uma 

coletividade restrita, cuja justificativa não é de um modo concreto de divisão, ela tem sido 

determinada pela força do capital. 

 As grandes cidades são o exemplo mais clássico desse fenômeno. Elas estão 

constituídas sob uma lógica restritiva que capta claros sinais de distinção social por meio do 

status econômico e político. Essa diferenciação contrapõe o capital à força de trabalho de 

baixa qualificação. O primeiro exerce seu poder sobre o segundo de várias formas, mas, 

principalmente por meio do salário, exerce seu controle simbólico e material com a ameaça 

constante do desemprego. 

 O emprego hoje é uma das mais fortes preocupações das políticas públicas. A pessoa 

sem renda, sem um emprego ou em condições precárias de trabalho sofre pressões sociais de 

várias formas, o que se constitui em um dos maiores problemas de uma sociedade. O 

desemprego interfere na autoestima do cidadão, não permite que o mesmo se insira na 

sociedade de consumo, que possa garantir a segurança e o conforto para tranquilizar a si ou a 

família. Enfim, todas as repercussões do desemprego são desagregadoras e podem gerar 

consequências negativas para o Estado, amplificando-as em múltiplos setores. 

 O homem foi condenado a viver em sociedade, e, portanto, ninguém pode ser visto de 

forma isolada ou tomado como um todo fechado em si mesmo. As pessoas são parte de um 

sistema que funciona independentemente da vontade de participar ou não de seus mecanismos 

de interação social. Assim como os homens, as organizações são parte importante desse 

processo, pois elas reúnem os homens dentro de expectativas comuns, e sua perenidade é o 

trabalho conjunto daqueles que as auxiliam por meio do trabalho. 
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 As questões como saúde e educação são oferecidas à sociedade por meio de suas 

instituições, que estão interligadas e não podem jamais serem vistas de forma isolada. Tudo se 

relaciona exercendo e sofrendo influência ao mesmo tempo, é um caminho de mão de dupla. 

A sinergia pode gerar efeitos positivos recíprocos, mas também a falta dessa inter-relação 

construtiva pode trazer efeitos muito perversos. 

 Isso aconteceu em muitas cidades. O processo de industrialização de São Paulo 

promoveu uma ocupação urbana aparentemente desordenada, mas necessitava desse exército 

de trabalhadores para construir a perenidade de suas organizações sem, contudo, se preocupar 

com o elemento humano que constituía a engrenagem elementar para o sucesso de qualquer 

organização, independentemente de seus proveitos financeiros. 

 Essa conformação de status social acaba determinando a distribuição do espaço. Os 

que possuem capital se posicionam de maneira privilegiada, inclusive em relação a serviços 

públicos. A maior parte das pessoas, entretanto, é segregada a espaços mais distantes e 

afastados das oportunidades de emprego, e, além de sofrer com a distância e má remuneração, 

ainda vive sem uma devida assistência do Estado em serviços básicos. Há os que justificam a 

disponibilidade de serviços melhores por conta de uma contribuição maior com taxas 

públicas, mas esse é um processo que, de modo surreal, fortalece os vínculos de classe e 

segrega ainda mais os já desfavorecidos. 

 Na ocupação das cidades, esse é o processo mais comum. As melhores oportunidades 

de acesso, de proximidade do trabalho, dos principais centros econômicos e culturais 

beneficiam os mais afortunados pelo capital; aos demais, a apropriação subaproveitada do que 

lhes é permitido alcançar pelo fruto do trabalho mal remunerado ou do subemprego. Esse 

cenário de exclusão geralmente proporciona condições precárias de habitação e segregação do 

espaço urbano, uma representação do contraste urbano nas cidades. Conforme Véras afirma: 

“A habitação, nas diferentes formas assumidas nas cidades brasileiras, faz 
parte desse amplo quadro da interação dos efeitos do processo econômico e 
da configuração urbana. Assim, a habitação, a vizinhança e o bairro refletem 
diretamente a questão da pobreza urbana e da segregação social... Separando 
o local de viver do local do trabalho, a cidade capitalista brasileira expressa a 
desigualdade social no espaço através das zonas segregadas. Logo após a 
escravidão, onde a distância social era legal, as distâncias físico-espaciais 
passaram a regular a desigualdade social, separando podres e ricos, numa 
cidade dividida, na disputa por bairros, meios de consumo coletivo, nas 
funções urbanas, nos diferentes tipos de moradia.” (1992, p. 82) 
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 A moradia, portanto, faz parte de um processo social mais amplo de ocupação do 

espaço urbano mediado pela diferença entre os que possuem e os que não possuem dinheiro. 

Aqueles que não possuem meios materiais de negociação se submetem a condições precárias 

de habitação. E esse é um processo circular que não pende para a frente, mas está sempre 

girando sobre seu próprio eixo. 

 Mesmo que seja um lugar-comum (Bonduki, 2000), é importante falar sobre o 

processo de industrialização e a precariedade dos cortiços que foram se estabelecendo na 

região central da cidade. De fato São Paulo passou por um processo rápido de expansão das 

atividades industriais, comércio e de serviços. Esse processo econômico teve uma influência 

determinante na ocupação do espaço urbano, e o Centro teve um papel singular nesse 

processo. Sua ocupação desde o final do século XIX foi marcada por uma convivência entre 

uma parcela da sociedade de médio a alto status social e econômico, ao lado de uma mão de 

obra necessária para reforçar suas quadras fabris, os chãos de fábrica e os balcões do 

comércio. Sem falar nos biscates para atender a uma demanda por serviços gerais de todo esse 

fluxo de pessoas e mercadorias que transitavam pelos espaços centrais. 

“A estruturação espacial de São Paulo associa-se à conformação social: 
formam-se bairros operários, assim como bairros da burguesia. Os chamados 
bairros operários ocupam principalmente as zonas de várzea, inundáveis, 
insalubres, numa paisagem que alterna fábricas e casas populares. Por outro 
lado as zonas altas, tidas como mais saudáveis, vão sendo ocupadas por 
segmentos da burguesia. Eventualmente nessas áreas formam-se cortiços. 
Mas nunca se veem fábricas na Paulista, Cerqueira César ou Jardins.” 
(Pasternak, S.; Leme, M.C. da S., in Saldiva, P. et al, 2010)  

 

 No Centro da cidade, essa convivência entre estratos sociais tão distintos não interfere 

no processo de segregação do espaço e da precarização das moradias coletivas. Na verdade, é 

um elemento constitutivo do mesmo. Esse tipo de ocupação aparentemente mesclada guarda 

suas marcas de segregação muito evidentes em todos os processos sociais locais, e a 

reprodução desse mecanismo não encontra alternativas inclusivas. O movimento, pelo 

contrário, tem o potencial de segregação ainda maior, com a pressão econômica exercida 

sobre essa população, que acaba sendo deslocada “naturalmente” desses locais para regiões 

periféricas.  

 As políticas públicas que poderiam mediar uma solução para essa questão não são 

apenas ineficazes, mas quase inexistentes. Talvez esse fato esteja encravado na origem dos 

cortiços e do tratamento dado pelas políticas sanitárias, que apontavam esses espaços como 
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explicação para a transmissão de doenças. (Pasternak, S.; Leme, M.C. da S., 2010) Após 

Oswaldo Cruz assumir a Diretoria Geral de Saúde Pública, iniciou sua política sanitária com o 

combate da febre amarela, como se vê: 

“Isso se fez com a demolição de casas de cômodos e habitações coletivas, 
com a imposição de medidas de desinfecção de depósitos de água e o 
isolamento dos doentes. Em seguida à campanha de febre amarela, iniciou-se 
o combate à peste com uma ação direta sobre vetores: os ratos e pulgas 
transmissoras. A polícia sanitária agia sobre os lugares onde podiam 
proliferar os ratos: as casas superlotadas, os depósitos de lixo, os esgotos a 
céu aberto.” 

 

 Enquanto essas casas eram consideradas as causas de transmissão de doenças, medidas 

duras foram tomadas, e a necessidade pública prevaleceu sobre a dos moradores desse tipo de 

habitação. Essa origem diz muito sobre os desdobramentos de políticas públicas para a 

moradia coletiva. De fato, o problema social que ali se encontra perdeu o apelo de 

emergência, e, salvo exceções, como no governo de Luíza Erundina e das conquistas de lutas 

dos movimentos de cortiço (Bonduki, N. 2000, p. 73), a realidade desses locais permanece 

esquecida, com exceção dos momentos em que o Estado criminaliza seus moradores entrando 

nos cortiços para revistá-los sob suspeitas de abrigar pessoas que cometem crimes como 

roubos, tráfico de drogas, etc., ou atuando por meio de iniciativas que promovem a saída 

desses moradores da região, conforme uma liderança do Movimento de Moradia do Centro, 

MMC, certifica: 

“Houve várias intervenções do poder público para esses moradores de 
cortiço, mas elas nunca foram feitas para melhorar a situação deles, mas sim 
para expulsar as pessoas que moravam nessa situação. A partir do momento 
que a prefeitura faz uma intervenção dessas, que não aplica a questão da Lei 
Moura e que atende essas famílias com uma carta de crédito ou alguma outra 
coisa, não viabiliza uma moradia pra essas pessoas no Centro, ela pode ser 
atendida, mas tem que morar em outro local, porque ela não consegue ser 
atendida se quiser morar na região central.” (Entrevista com liderança do 
Movimento de Moradia do Centro, 28 de junho de 2011) 

 

 Mas esses problemas não são levados em conta pelo capital que explora o potencial 

econômico dos cortiços. Alguns fatores facilitam o surgimento desses cortiços, especialmente 

nessas regiões centrais, onde há oferta de emprego, boa localização e pessoas que sabem 

desse potencial para explorar as habitações coletivas precárias, pensões ou até mesmo as 

invasões (não confundi-las com a luta por moradia que organiza ocupações na região para 

pressionar o Estado em busca do direito à cidade e à moradia digna). 
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 De todo modo, essa exploração econômica do espaço é um processo antigo, que faz 

parte do desenvolvimento econômico e urbano da cidade. A respeito dessa exploração da 

“oportunidade de negócio” aberta pelas desigualdades sociais, é importante a posição de 

Véras (1992, p. 89): 

“...à medida que as habitações do velho núcleo urbano são abandonadas por 
seus ocupantes, elas são redispostas pelos proprietários e divididas em 
apartamentos menores, com a finalidade de obter rendas superiores, 
multiplicando o número de ocupantes”. O proprietário tem até interesse na 
‘deterioração’ física do imóvel e para de efetuar reparos, pois, de um lado, o 
preço do imóvel (edificação) está em baixa diante do preço do terreno, 
escasso na localização central – terreno caro, construção barata –; de outro, o 
proprietário sabe que há muitas pessoas, de baixa renda, à procura de 
empregos urbanos (exército de reserva para a indústria e o comércio) e de 
moradias próximas ao trabalho e que seguramente aparecerão novos 
locatários.” 

 

 Essa é uma caracterização que se aplica bem ao bairro da Bela Vista, no Centro de São 

Paulo. Nessa região, a situação de disponibilidade de moradias coletivas precárias perdura há 

mais de um século, e a omissão do Estado não é a única. De uma maneira geral, esses locais 

sempre foram considerados a fonte de diversos problemas, sejam eles sanitários, no século 

XIX (Piccini, A. 2004), ou sociais, ligados à violência urbana, tráfico e consumo de drogas. A 

concentração de habitações coletivas é histórica. Muitas dessas edificações possuem uma 

precária estrutura de moradia, com limitadíssimas condições de habitação. Em grande parte 

dos casos, são moradias com dimensões muito reduzidas, inadequações sanitárias, de saúde, 

do ambiente, entre outras. 

 Ainda quando as pessoas se organizam e exigem a aplicação da Lei Moura nas 

habitações, para criar condições sanitárias adequadas para a moradia, em grande parte das 

vezes, é exigida uma reforma por parte do proprietário. Isso, por um lado, ajuda a população, 

mas, como afirma a interlocutora do MMC em entrevista,  

“...se o cara cobrava R$ 300 num quartinho todo quebrado e tal, se ele 
arruma, daí não quer mais cobrar R$ 300, vai querer cobrar R$ 500, R$ 600. 
Então, por um lado é bom, porque você consegue dar uma situação de 
habitabilidade melhor pras pessoas, só que depois que ele arruma quem for 
pra lá não vai pagar mais R$ 300, mas um valor maior que isso, porque o 
proprietário acha que valorizou o imóvel. Então existe uma pressão 
imobiliária dentro dos próprios cortiços.” 
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 Essa pressão imobiliária também foi observada nas entrevistas qualitativas desta 

pesquisa, que serão apresentadas na próxima parte do trabalho. A população entrevistada se 

queixava muito sobre as exigências que os atuais proprietários ou sublocadores estão impondo 

para se alugar um quarto, e esse fato se insere na dinâmica imobiliária que tem se articulado 

na região. Nos últimos anos, o bairro tem convivido com o crescimento da pressão imobiliária 

por espaços onde tradicionalmente havia cortiços. Em alguns casos, essa pressão chegou a 

substituir quase todos os cortiços (como na Rua Paim) por canteiros de obras para prédios de 

alto e médio padrões.  

 Em outra situação, uma iniciativa para valorizar o patrimônio histórico da cidade, no 

fim, acabou favorecendo a permanência de cortiços. Com o tombamento de diversos imóveis 

na região, foi enfraquecida a pressão imobiliária para substituir as casas com moradias 

coletivas por novas construções verticalizadas. Na verdade, um fato curioso que reforça essa 

impressão é o crescimento de cortiços (regulares e irregulares) em algumas ruas que fazem 

parte desse bem cultural tombado pelo poder público. São fatos que indicam que a dinâmica 

social de ocupação do espaço no Centro possui sua forma muito específica de se constituir, 

majoritariamente ao redor do potencial econômico da localidade. 

 O Brasil passou por vários anos de crescimento econômico, e o aumento de 

oportunidades de emprego para os estratos socioeconômicos mais baixos, desde o início do 

Plano Real, retirou milhões de pessoas da linha de pobreza extrema. Apesar dessa expansão 

do emprego e das atividades econômicas no país, a condição de segregação e desigualdades 

na região permaneceu inalterada e o fator proximidade do emprego e localização continua 

fortemente determinante para essa população manter-se nesses locais, mesmo que por meio de 

uma atividade profissional muitas vezes deteriorada, não sendo modificado em nada pelo 

virtuoso crescimento econômico do país, conforme Kowarick (2009) complementa: 

“...a magnitude do pauperismo na atualidade de nossas cidades aparece de 
forma tão evidente que se tornou crescentemente difícil afirmar que estamos 
em uma sociedade aberta e competitiva e quem trabalha duro e arduamente 
lá consegue chegar. Mesmo porque o desemprego, o subemprego e a 
precarização do trabalho tornaram-se fenômenos massivos, que atingem 
também parcelas importantes das camadas médias.” (Kowarick, L. 2009, p. 
98)  

 

 Dessa forma, a questão do aluguel é ainda um ponto crítico nos cortiços do bairro, 

considerados caros para os padrões de outras localidades na cidade. O aumento dos aluguéis é 

constante, não segue índices oficiais para reajuste e parece adotar a lógica especulativa que 
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também ocorre com outros imóveis de locação na região. O sonho da casa própria, como se 

constata pela pesquisa apresentada na próxima parte do trabalho, é muito presente para a 

população encortiçada. Mas, nessa roda-viva, torna-se distante, é o contínuo transitório, a 

percepção de que a situação é passageira, apesar de na prática tratar-se de um estado de 

continuidade absoluta, de imobilismo social, de segregação do espaço. Véras (1992, p. 97) 

elucida: 

“No caso dos segmentos de baixa renda, incapazes de alugar habitações 
adequadas – ou delas expulsos por escassez de oferta, pelas exigências de 
estabilidade de emprego e de renda, pela seleção por presença ou não de 
fiadores, apresentação e fichas cadastrais favoráveis, etc. –, acabam por 
procurar habitações cada vez mais acessíveis, entre elas o cortiço.” 

 

 O cortiço, portanto, seria uma saída para essa população que busca um local acessível 

e central para deslocar-se ao trabalho ou até mesmo para encontrar opções de serviços 

públicos, culturais e de lazer.  

 E o que seria essa habitação precária chamada de cortiço? De fato existem algumas 

definições que determinam o que poderia ser classificado como cortiço. É possível buscá-las 

na legislação, a chamada Lei Moura, Lei Municipal nº 10.928 de 1991, que trata do assunto 

definindo esse tipo de habitação da seguinte maneira: 

Art. I º. Define-se cortiço como unidade usada como moradia coletiva 
multifamiliar, apresentando, total ou parcialmente, as seguintes 
características:  
a. constituída por uma ou mais edificações construídas em lote urbano; 
b. subdividida em vários cômodos alugados, subalugados ou cedidos a 
qualquer título; 
c. várias funções exercidas no mesmo cômodo; 
d. acesso e uso comum dos espaços não edificados e instalações sanitárias; 
e. circulação e infraestrutura, no geral precárias; 
f. superlotação de pessoas.1 

 

 Essa definição é muito utilizada por diversos órgãos do governo que atuam nesta 

problemática. Muitos desses locais já são regularizados e possuem uma infraestrutura mínima 

que, apesar de garantir a convivência no limite das exigências sanitárias, não esconde o fator 

das desigualdades que se estabelecem para os que estão nesse espaço, inclusive para os que o 

percebem de uma perspectiva exterior. Assim, a definição oficial parece insuficiente se 

                                                 
1 Em http://www.habisp.inf.br/theke/documentos/leis_decretos/lei_moura/leimoura_final.pdf, acesso em 
11/05/2011 
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pensarmos em uma análise mais abrangente sobre esse tipo de habitação. Poder-se-iam citar 

perspectivas humanas importantes presentes nessa configuração do espaço precário. 

 Nesses pequenos espaços, muitas pessoas convivem com a pressão contínua do 

proprietário para o cumprimento das obrigações do inquilinato. Em muitos desses locais é 

comum estarem sob ameaça de violência, seja do tráfico de drogas, da exploração de 

prostituição ou mesmo por rivalidades pessoais entre vizinhos. Além dessas dimensões 

trazidas até então, há outro fator importante que não se encontra presente nas definições sobre 

o cortiço: a questão de classe. 

 Essa população pertence a uma estrutura social não apenas como moradores de um 

tipo específico de habitação, mas como representantes de uma classe. Assemelham-se entre si 

dentro de uma perspectiva de desigualdade social escancarada pela segregação do espaço 

urbano. É de luta de classes na sociedade, com a burguesia dominando o espaço nobre e os 

proletários, expressão máxima dessa oposição, conforme Véras (1992, p. 104) acentua com 

propriedade: 

“Essa segregação, de certa forma, expressa a estrutura de classes da 
sociedade, os movimentos da cidade, seu dinamismo, e uma das modalidades 
da luta de classes, seu enfrentamento. Dessa maneira, se a burguesia quer a 
cidade para reunir seus meios de produção (entre eles o capital, a terra, a 
força de trabalho, os prédios) e assim expressa pela arquitetura seu poder, 
para o proletariado a cidade é o local de sua sobrevivência, lugar de moradia 
e trabalho, onde se torna visível espacialmente e também onde fermenta sua 
identidade (autoidentificação), a formação de sua consciência de classe.” 

 

  Essa oposição coloca no centro do debate a questão econômica desse processo. A luta 

de classes nos dias de hoje se torna fluída dentro de uma estrutura econômica complexa na 

qual as pessoas se identificam muito mais por meio de estratos socioeconômicos do que por 

classes propriamente dita. De todo modo, esse potencial econômico do cidadão impossibilita 

outra opção de aluguel. É muito comum pessoas que foram despejadas de outros imóveis 

optarem por esse tipo de moradia. Elas passam a ocupar um espaço involuntariamente com 

outras famílias, se apertando dentro de pequenos quartos, dividindo banheiro, áreas para lavar 

roupas, sem cozinha coletiva minimamente estruturada, enfim, a privacidade do cidadão 

subitamente se perde nesse novo quadro habitacional. 

 E não são apenas os conflitos internos que recaem sobre essas pessoas. Há, nesses 

locais, uma dimensão importante de como a vizinhança, os moradores de apartamentos e as 

casas de médio e alto padrões veem essa população. Os efeitos desse contraste urbano é o 
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preconceito, a qualificação das pessoas pelo local onde vivem. Não é raro serem apontados 

como a origem da violência, do tráfico e do consumo de drogas, entre outros tipos de 

condutas rejeitadas pelas regras sociais estabelecidas. Essa criminalização prejulgada sobre as 

pessoas por causa do local onde vivem é confirmada por uma liderança do MMC, que diz que 

é muito comum as pessoas não declararem que são moradoras de cortiço. Elas se dizem 

moradoras de pensão, e isso ocorre inclusive em outros meios sociais que convivem. O medo 

de discriminação tem diversas origens, mas um exemplo que indica uma possível 

interpretação desse fenômeno pode ser observado pelas próprias palavras dessa interlocutora 

do Movimento de Moradia: 

“Teve uma situação, uma vez, que nós ocupamos um prédio ali da Rua 
Conselheiro Crispiniano. Daí, ficamos na negociação, ficamos lá acho que 
66 dias, aí nós negociamos um prédio, um aluguel social na Nove de Julho. 
E aí, como tava difícil a negociação, a relação, a gente já tinha fechado com 
o proprietário, já tava tudo certo na COHAB, mas não davam liberação pra 
gente ir. Daí a gente resolveu sair do prédio em passeata e ir pro outro 
prédio. Já que tá tudo certo, que o proprietário já assinou o contrato, então 
vamos embora. A gente chegou, todo mundo de uma vez, então foi aquele 
pega pra capar. Daí, como tava tudo acertado, nós entramos, começamos a 
organizar a situação das famílias. Em 15 dias teve um abaixo-assinado da 
ação local da região com mais de 5.000 assinaturas, que o pessoal pegou e 
mandou pra prefeitura, pedindo pra eles retirarem a gente de lá. Que a região 
tinha perdido valor, que nunca mais iam conseguir vender, muito menos 
alugar um apartamento, se tivesse cheio de sem-teto do lado. Então, foi um 
conflito que a gente viveu em 2003, na época da Marta. A prefeitura sofreu 
uma pressão, eles têm o Conseg, tem toda uma articulação, aí a gente sofreu 
um embate ferrenho lá. Eles falavam pra Marta: ‘Se a senhora quer fazer 
uma boa ação, por que não vai fazer lá na zona leste?’” 

 

 Esse é um exemplo típico de como uma parte da sociedade dialoga com esses 

problemas de moradia. Não é surpresa quererem que fiquem bem longe de suas casas, não 

importa em que lugar, desde que não prejudiquem o valor econômico de suas propriedades, 

muito embora possa significar uma discriminação velada muito mais expressiva. 

 De qualquer forma, essa é uma questão sensível, porque essas pessoas que buscam a 

moradia em um cortiço acabam se mobilizando de outras formas para encontrar uma 

habitação, pois não conseguem cobrir, por exemplo, as garantias exigidas por programas de 

financiamento, sejam eles de bancos privados ou por meio de políticas públicas. Ainda que 

consigam, o valor não permite comprar uma habitação no Centro, ou próximo dessa região à 

qual elas já criaram vínculo pessoal ou familiar. Em outra passagem curiosa, a interlocutora 
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do MMC exemplifica como esse tipo de problema interfere na tentativa de encontrar um 

financiamento: 

“Teve uma vez que a gente foi negociar com um batalhão, um despejo, não 
lembro de que área foi, e aí o major lá, né?, a gente tava negociando: ‘Por 
favor, não despeja, dá um tempo maior pra gente, não cumpre essa liminar’. 
E, falando no celular, tava uma outra companheira, uma pessoa de outro 
movimento, o MSTC (Movimento Sem-Teto do Centro), e a pessoa tava 
falando com a imprensa, porque era toda uma situação de conflito ali no 
momento, né? Aí o major virou pra ela e disse: ‘Nossa, você é sem-teto, né?’ 
Daí ela respondeu: ‘Sou, sou sem-teto, sim, tamos aqui, a gente faz isso 
porque defende o nosso direito à moradia. Daí o major falou: ‘Engraçado, 
né?, mas a senhora anda muito bem arrumada, não tem dinheiro pra comprar 
coisa, mas tem celular. Daí ela falou: ‘Você financia uma casa pra mim, 
você fala como eu posso financiar uma casa da mesma forma que eu 
financiei este celular?’ Porque é isso, você não tem acesso, as pessoas não 
precisam de papelada pra comprar celular. Pra eles, você ser sem-teto é ser 
desprovida de qualquer coisa de cidadania, de comer bem, de se vestir. Pra 
eles a visão do sem-teto é a pessoa desprovida de qualquer bem. Pra você se 
declarar sem-teto tem que andar descalça, sem roupa e passar fome. Se eu 
tenho condições de financiar um carro, é uma situação, não tem a burocracia 
que me leva a ter um imóvel, é diferente.” 

 

 Mas por que, mesmo com todos esses fatores negativos, muitas pessoas continuam 

nesse tipo de aluguel? Na pesquisa quantitativa apresentada na próxima parte do trabalho são 

apontados alguns dados que permitem traçar um perfil de alguns aspectos da população 

encortiçada e sua relação com o meio social. Essa pesquisa de opinião verificou que entre os 

principais fatores para morar no bairro está sua localização na região central da cidade. A 

posição central, de proximidade do trabalho, de disponibilidade de transporte público, de 

serviços de assistência do Estado, de oportunidades de emprego, por exemplo, pode ser alguns 

dos motivos que os prendem a essa situação. 

 Ademais, o imobilismo das pessoas que vivem esse processo está muito ligado à 

exploração econômica dos cortiços, muito influenciado pelas demandas dessa mão de obra de 

reserva no mercado local. É muito comum pessoas viverem nessa situação por muitos anos, 

com o mesmo padrão de vida, o mesmo tipo de emprego. Há casos de pessoas que nasceram 

com os pais vivendo em cortiços e, assim como eles, também têm um histórico de trabalho 

sempre em áreas de baixa qualificação profissional. Enfim, neste ponto surge a indagação 

inicial do trabalho: seria possível encontrar repercussões da moradia precária sobre as áreas de 

atuação profissional desses indivíduos? Outro questionamento advém dessa primeira 

interrogação: e como na região da Bela Vista, bairro com uma das maiores concentrações de 

cortiço em São Paulo, essa questão poderia ser interpretada? 
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 E esse é o ponto que levanta a hipótese deste estudo. Talvez por causa da proximidade 

do trabalho, do medo de serem despejados se não pagarem o aluguel mensalmente, do risco de 

não terem pra onde ir, de serem excluídos do mercado de trabalho informal é que eles acabam 

se colocando numa posição de imobilismo social para poder pagar essas obrigações, se 

tornando um círculo vicioso que os envolve cada vez mais nessa roda-viva de exclusão sem 

nenhuma perspectiva de mobilidade social. Portanto, a moradia precária, de alguma forma, 

influenciaria a escolha dessas pessoas pelas áreas de atuação profissional. Essa impressão foi 

reforçada com a entrevista realizada com uma pessoa ligada ao MMC quando questionada se 

teria uma opinião sobre o porquê as pessoas se submetem a esse tipo de moradia por tão 

longos anos. Eis a resposta: 

“O cidadão, a pessoa comum, o ser humano, ele atua em dois sentidos: ele 
defende o pão de cada dia, que é sua subsistência, sua alimentação, e uma 
moradia. Para essas pessoas que vivem nessa situação, a primeira coisa que 
vem na cabeça é comer, a segunda questão da vida da pessoa é a moradia. Se 
pagar o aluguel, não come; se comer, não paga o aluguel. Daí tem essa 
situação que a pessoa diz que faz qualquer trampo pra poder comer e pagar o 
aluguel. A pessoa não pensa além disso, em casa própria, às vezes ela sonha, 
mas é uma realidade muito distante.” 

 

 Essa situação surte efeitos em diversos aspectos da vida dessas pessoas, estejam elas 

vivendo em um cortiço regularizado, nos imóveis irregulares e, principalmente, nos imóveis 

invadidos. Nessas circunstâncias, muitos não percebem que essa é uma situação contínua, que 

perdura ao longo de sua trajetória de vida. Muitas vezes, dentro desses cortiços, as pessoas 

não se mobilizam para nada, pois se amparam numa visão contínua do provisório, como se 

aquela situação fosse passageira, mas a percepção dessa transitoriedade contínua é justamente 

o mal da ambiência negativa causada pelas habitações precárias. 

 Dos problemas sociais citados até o momento, podemos perceber que eles também se 

espalham pelo fórum público dessa população, dos ambientes de participação popular e do 

exercício da cidadania. A democracia no país é nova; mesmo as pessoas mais instruídas e 

bem-sucedidas economicamente não possuem o hábito de se associar em prol de benefícios 

intangíveis ou comuns a uma coletividade. Geralmente, se fazem algo utilizando os preceitos 

de coabitação democrática, o fazem pela perspectiva individualista e muito raramente 

comunitária. A situação de precariedade na qual sobrevive a população encortiçada, em uma 

situação ideal, seria o catalisador para mobilizações sobre seus direitos e campo fértil para 

crescer uma consciência coletiva que motivasse o diálogo e a pressão do poder público, como, 
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por exemplo, para a garantia dos pré-requisitos constitucionais, dos quais podemos citar os 

artigos 182 e 225 da Carta Magna. 

 Art. 182 – A política de desenvolvimento urbano, executada pelo 

Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

garantir o bem-estar de seus habitantes.  

 Art. 225 – Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

 

 Mas o que se vê na região é uma valorização imobiliária que começa a afastar as 

pessoas. As políticas sociais e urbanas adotadas na região, de uma certa forma, também 

acabam contribuindo para essa valorização. As interferências urbanas, a melhoria de 

infraestrutura, todos os maiores problemas do bairro, à medida que são resolvidos e 

conservados, surtem um efeito excludente velado, uma vez que valorizam economicamente a 

região. Isso faz parte de um movimento que sempre foi observado na cidade, muito embora se 

origine na própria organização econômica da sociedade. 

 Ainda que seja desnecessário, é importante pontuar neste momento que este trabalho 

não tem o objetivo de denunciar ou de se transformar em um instrumento de pressão política 

sobre o governo ou as forças que se organizam na região por melhores condições de vida 

dessa população. É, na verdade, uma tentativa de olhar esse processo, de interpretá-lo sob a 

perspectiva de suas implicações na vida das pessoas, de encontrar suas principais 

características, se aproximar de uma interpretação científica que busca compreender o 

fenômeno e suas principais consequências sobre o sujeito que vive nessas condições. 

Obviamente que à medida que contribuir para interpretar o objeto, aí sim poderá ser utilizado 

como instrumento de apoio para intervenções locais, quer por meio do poder público ou por 

iniciativas da sociedade civil organizada da região. 

 As condições de vida que essas pessoas vivenciam não dizem respeito apenas a 

escolhas individuais, constituem-se em alternativas possíveis dentro de todo o espectro de 

oportunidades que possuem de inserção social, dadas as suas possibilidades viáveis. E essa 
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condição à qual se submetem certamente surte efeitos nesses indivíduos, sejam eles 

elementares e superficiais ou muito mais profundos e desestabilizadores.  

 A questão dos cortiços está intrinsecamente ligada à urbana; é resultado de suas 

múltiplas paisagens que prescrevem as condições de moradia para as populações de baixa 

renda, na sua maioria, em condições sociais já bastante vulneráveis. Tendo como cenário o 

significado social desse processo para os indivíduos sob essas condições, buscou-se um 

referencial teórico atual sobre aspectos importantes da precarização e segregação social, todos 

elementos intrínsecos à pobreza.  

 O significado que a sociedade traz sobre esse conceito tem seus efeitos sociais claros. 

A segmentação, a subtração de oportunidades nas mais diversas esferas da vida, a exploração 

da mão de obra, a exclusão de certas alternativas que são oferecidas para cidadãos com 

possibilidades econômicas diferenciadas, enfim, as repercussões da precarização e segregação 

social sobre as pessoas devem ser exploradas, é preciso encontrar o máximo de compreensão 

desse fenômeno social que tantas consequências negativas pode trazer para os cidadãos. 

 No mundo globalizado, as alternativas de acesso à informação são amplas, a inter-

relação entre as pessoas e grupos de distintas origens políticas, culturais e ideológicas ocorre 

em vários campos de trabalho, e esse processo surte efeito em todos os aspectos da vida. O 

Estado deve aproximar as demandas sociais de suas políticas. Esse cenário de muitas 

mudanças criado pela globalização também pode gerar muitas oportunidades para a solução 

de problemas sociais, inclusive os de moradia. E se não pode resolver essa situação, pelo 

menos deve criar condições para que as pessoas possam solucioná-la. 

 Mas o atual modelo de organização social e econômica continua convivendo com os 

problemas sociais sem soluções imperativas que de fato alterem a situação em que se 

encontram. As políticas públicas, até o momento, tentam suavizar os efeitos negativos do 

capitalismo sobre diversos aspectos, mas são movimentos tímidos, que não conseguem 

romper com esse tipo de situação que gera a segregação social de muitos indivíduos.  

 Em muitos casos se preocupam em regularizar as formas de exploração do trabalho. 

Até buscam construir alternativas que consigam harmonizar os processos produtivos à 

organização urbana, às questões sociais e ambientais. O problema é que a realidade é 

dialética. No papel, muitas vezes o escrito não é resultado de uma construção dialógica; o que 

determina a transformação é a prática social construtiva, e, para os problemas urbanos, o 
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Estado ainda está muito longe de encontrar alternativas que realmente harmonizem a 

convivência dos diferentes, dos desiguais ou dos excluídos e segregados. 

 As cidades sofrem consequências diretas desse crescimento vertiginoso, percebe-se o 

aumento de tensões sociais, da vulnerabilidade econômica de vários tipos de relações de 

trabalho, fora os aspectos ambientais que também sofrem com essa ocupação desordenada. A 

gama de problemas com que as cidades se deparam hoje é extensa, especialmente as grandes 

metrópoles. São perceptíveis o aumento da violência, do trânsito, da poluição, do estresse, do 

lixo nas ruas, da agressiva pressão imobiliária, dos moradores de rua, isso apenas para citar 

alguns aspectos desse cenário urbano degradado.  

 A consequência desse processo é a redução de espaços públicos que promovam a 

socialização das pessoas, a quase inexistência de áreas verdes, alagamentos, problemas de 

saúde, expulsão dos mais pobres para as periferias, onde a questão sanitária e ambiental é 

ainda mais grave. Enfim, não seria a finalidade da cidade garantir uma qualidade de vida 

digna aos cidadãos? 

 As cidades não oferecem aos seus cidadãos as possibilidades de acesso, de integração 

social e garantia de condições e oportunidades para que as pessoas possam viver felizes e em 

equilíbrio com os diversos contornos sociais com os quais interagem. Dentro dessa questão, 

há uma série de problemas que afetam todos aqueles que se encadeiam numa enorme rede de 

corresponsabilidade envolvendo governos, sociedade civil organizada, empresas e a 

comunidade em geral. Ou seja, é uma realidade que se coloca à sociedade como um todo, e, 

dessa forma, cada um possui sua parcela de responsabilidade nesse processo. 

 Nesse movimento é até perceptível a pressão que alguns grupos organizados exercem 

sobre os governos, exigindo deste uma atuação proativa com medidas que minimizem o 

impacto do nosso modelo de organização econômica e social nos aspectos urbanos mais 

deteriorados. A condição de moradia da população é um desses temas que chama a atenção, 

porque ele é diretamente afetado com a pressão imobiliária, que promove a valorização 

econômica da região onde interfere e acaba expulsando aqueles que não conseguem 

corresponder financeiramente com esse custo de vida mais alto. É bem verdade que a pressão 

imobiliária ocorre como parte de um processo mais amplo de valorização da área, mas é 

emblemático, pois simboliza as mensagens veladas mais fortes do capital. Kowarick (2000) 

defende: 
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“Pode-se dizer, em suma, que a espoliação urbana não é apenas outra faceta 
do trabalhador pauperizado. Ela decorre, convém insistir, do processo de 
acumulação do capital mas também da dinâmica das lutas e reivindicações 
em relação ao acesso a terra, à habitação e aos bens de consumo coletivo. 
Dessa forma, a questão fundamental reside na capacidade de vários grupos e 
camadas sociais de pressionar e obter do Estado esses elementos básicos 
para sua sobrevivência nas cidades. O papel do Estado é fundamental, não só 
pelas razões já arroladas, mas também porque o investimento que injeta no 
tecido urbano é fator de intensa valorização diferencial da terra, aparecendo 
como ator importante no processo de especulação imobiliária e segregação 
social.” (Kowarick, L. 2000, p. 23) 

 

 A sociedade não para, seus mecanismos de interação socioeconômica continuam em 

constante retroalimentação, e esse tipo de coação na cidade tende a ser ainda maior. A pressão 

demográfica nas cidades pela redução da ocupação no campo é um desses gargalos. De um 

lado, tem-se a ciência e a tecnologia a favor de processos de trabalho cada vez menos manuais 

no campo, e, de outro, o resultado disso: êxodo imposto dessa força laboral em busca de 

trabalho. A maioria dessas pessoas vai para as grandes cidades, lugares nos quais visualizam 

oportunidades de tornar-se novamente uma mão de obra aproveitada no trabalho.  

 Esse é um fator que aumenta a pressão sobre as cidades e seus problemas sociais. É 

um processo perverso com diversos efeitos que agravam o contraste urbano e pioram as 

condições de vida da população em geral. As garantias constitucionais como o saneamento 

básico, a saúde pública, a segurança, o transporte público, a identidade cultural, o lazer, 

enfim, estão a cada dia sendo apartadas dos cidadãos. E, nesse processo, o efeito perverso 

atinge a todos, é como o câncer, não escolhe classes sociais, nem credo, cor, opção sexual, 

nada; além de indistinto, ele pode ser voraz. 

 Este trabalho, portanto, é uma leitura desses contornos urbanos especialmente focados 

na questão da moradia, nessas habitações coletivas conhecidas como cortiços.  

1.1 Objetivo geral 
 Analisar as condições de vida da população encortiçada e suas repercussões nas 

relações de trabalho. 

1.2 Objetivos específicos 
• Identificar o perfil das áreas de atuação profissional das pessoas que vivem em 

cortiços na Bela Vista; 

• Detectar fatores de reprodução da pobreza pelo processo de ocupação do espaço; 

• Verificar os fatores que determinam a fixação das pessoas em moradias precárias  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 Analisar a realidade na qual os moradores de cortiço convivem exige não só o olhar 

crítico do pesquisador, mas a observação acurada tentando ao máximo não envolver questões 

pessoais em um assunto tão sensível quando olhado de perto. Para qualificar essa discussão é 

importante o amparo de um corpo teórico que seja capaz de revelar como as principais 

dinâmicas da pobreza, da segregação urbana, da precarização do espaço, da privação de 

capacidades se dão. 

 Definir esses conceitos é uma tarefa que exige uma opção por determinado autor e um 

ponto de vista específico. São todos assuntos que geram debates sobre a perspectiva mais 

apropriada para se tratar desses temas. A pobreza, por exemplo, é muito comumente tratada 

como a relação do indivíduo com os bens materiais, com o poder aquisitivo em uma 

determinada sociedade. Esse poder se mede basicamente pela renda do indivíduo e da família 

do mesmo. Amartya Sen (2000) estrutura uma visão diferente da tradicional buscando uma 

definição mais relativista, que encara as capacidades e as liberdades das pessoas em se 

articular com a sociedade, na relação do ponto de vista material, intelectual, cultural, pessoal, 

enfim, entre todos os fatores nos quais a vida em sociedade intervém. 

 A privação das capacidades dos indivíduos é o cerne desse conceito, como ele mesmo 

defende: 

“O que a perspectiva da capacidade faz na análise da pobreza é melhorar o 
entendimento da natureza e das causas da pobreza e privação desviando a 
atenção principal dos meios (e de um meio específico que geralmente recebe 
atenção exclusiva, ou seja, a renda) para os fins que as pessoas têm a razão 
para buscar e, correspondentemente, para as liberdades de poder alcançar 
esses fins.” (Sen, 2008, p. 112) 

 

 O transcurso dessa privação de capacidades, ou de outros aspectos sobre a pobreza que 

se dão na sociedade, está diretamente ligado às dinâmicas sociais e econômicas das cidades. O 

encadeamento disso com o problema das moradias coletivas pode ser observado nos fatores 

de exclusão, da segregação urbana e dos espaços nos quais vários aspectos da pobreza podem 

ser apreendidos. 

 Muitos desses aspectos são comumente tratados como exclusão social, tanto pelos 

meios de comunicação como por políticos ou mesmo dentro de algumas linhas acadêmicas. 

De uma maneira geral aparecem muito ligados aos fatores materiais, em oposição à riqueza e 
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prosperidade econômica. Essa visão coloca no centro da discussão a questão econômica como 

elemento causal desse processo. Esse tipo de conceituação qualifica toda e qualquer pessoa 

dentro do mesmo matiz, independentemente da situação social na qual se encontra o sujeito. 

A acepção abaixo elucida bem esse tipo de interpretação: 

“Defino exclusão social como o processo pelo qual determinados grupos e 
indivíduos são sistematicamente impedidos do acesso a posições que lhes 
permitiriam uma existência autônoma dentro dos padrões sociais 
determinados por instituições e valores inseridos em um dado contexto. Em 
circunstâncias normais, no capitalismo informacional, tal posição em geral 
está associada à possibilidade de acesso ao trabalho remunerado com relativa 
regularidade a, pelo menos, um membro de um lar estável. A exclusão é de 
fato o processo que priva alguém do direito ao trabalho no contexto do 
capitalismo.” (Castells, M. 1999, p. 98) 

 

 Outra definição clássica a partir de aspectos econômicos é sobre a pobreza. Em ambos 

os casos, essas visões delimitam demais o campo de trabalho sobre os aspectos das 

desigualdades e das tensões sociais. Existem várias dimensões subjetivas intrínsecas que 

devem ser analisadas nessa discussão. Paugam (2003, p. 54) afirma que a pobreza é uma 

questão relativa e, portanto, não poderia ser definida por uma abordagem global que tentasse 

esgotá-la em um sentido unidimensional. Segundo o autor, a construção intelectual da pobreza 

constitui-se de definições dicotômicas, ora concentrando-se na característica dos pobres e 

percebendo uma teia de consequências perpassadas por gerações, com os próprios indivíduos 

sendo responsabilizados indiretamente pela continuidade dessa situação, ora discutindo as 

questões estruturais, e assim responsabilizando a sociedade por essa situação. Para Paugam, 

essas abordagens tornam-se elas mesmas realidades que fazem parte do fenômeno em si. 

 Essa discussão também é feita por Santos (2009). Em publicação de 1978, o autor faz 

um diálogo com as definições para a pobreza urbana. Muitas linhas de pensamento que tentam 

explicar esse fenômeno são questionadas, como as que apontam a explosão demográfica e o 

êxodo rural como fator causal; a falta de capital doméstico para as indústrias aquecerem suas 

atividades gerando emprego; a presença de uma cultura da pobreza que reproduziria esse 

processo entre aqueles que a compartilham; ou devido ao processo de crescimento econômico 

que não resulta em desenvolvimento (Santos, 2009). Enfim, todos esses aspectos não 

conseguem explicar o que o autor chama de epifenômeno, ou seja, as raízes desse problema 

estariam no sistema mundial de organização da sociedade, e aí entram todos os aspectos que 

atuam em conjunto, as relações econômicas, sociais, culturais, políticas, que são os 

responsáveis por essa organização do espaço urbano (Santos 2009). 
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 Essa visão, portanto, desloca o fator causal da pobreza para dentro do sistema de 

organização da sociedade. Apesar de antiga, a discussão de Santos não é anacrônica porque, 

de fato, essa configuração macroestrutural é o que determina esse processo. Entretanto, quais 

fatores dessa organização seriam determinantes para o problema? Essa é uma questão de 

difícil resposta, e talvez em alguns países as dinâmicas socioeconômicas e culturais abriram 

outras possibilidades de interpretação. É preciso, por isso, compreender como essas dinâmicas 

se dão na atualidade. 

 O conceito de exclusão social é bastante discutido e gera muitas divergências na 

tentativa de especificar o fenômeno. Castel (2010, p. 25), aprofundando esse debate, afirma 

que tem sido tratado por muitos com um significado negativo, de ausência, que não especifica 

com nitidez o que de fato está ausente. Exemplifica essa inconsistência apresentando dois 

casos: o de um desempregado crônico, que já viveu o mundo do trabalho de oportunidade 

nesse mercado e vive entre quatro paredes em uma situação de autocomiseração pela 

vergonha do grupo social ao qual pertenceu, e o de um jovem de uma periferia que sai às ruas, 

ruma uma vida fora do espaço privado sem, no entanto, ter qualquer oportunidade de se 

incluir no mercado de trabalho. 

 Obviamente, ambos os casos são situações de exclusão notadamente diferentes entre 

si, por isso Castel (2010, p. 27) esclarece: 

“Na maior parte dos casos “a exclusão” nomeia, atualmente, situações que 
traduzem uma degradação relacionada a um posicionamento anterior. Assim 
é a situação vulnerável de quem vive de um trabalho precário, ou que ocupa 
uma moradia de onde pode ser expulso se não cumprir seus compromissos... 
Podemos assim distinguir, pelo menos metaforicamente, “zonas” diferentes 
da vida social, na medida em que a relação do trabalho for mais ou menos 
assegurada e a inscrição em redes de sociabilidade mais ou menos sólida.” 

 

 Analisando a questão de um ângulo mais próximo, Castel (2010, p. 40) argumenta que 

a exclusão é discutida na sociedade atualmente tendo em vista basicamente as relações de 

trabalho, nas políticas de proteção do trabalho e condições salariais. De fato o autor reconhece 

a importância dessa questão, mas que deve ser tomada devidamente por políticas e 

interpretações sobre os fatores de desregulamentação da sociedade salarial, sobre os processos 

de produção e distribuição de riquezas sociais. (Castel, 2010, p. 52)  

 Embora seja importante visualizar essa cadeia significativa do componente salarial, ela 

não melhora o entendimento da questão social da exclusão em si. Assim, o fenômeno ou é 
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entendido dentro de um significado negativo oficial, ou nesses processos de desestabilização 

das relações de trabalho. 

“Afirmar a necessidade de realizar tal discussão não implica que essas 
situações de exclusão não sejam graves em si mesmas, nem que a exclusão 
não represente hoje uma ameaça. São graves nelas mesmas porque, como já 
disse, alimentam uma desestabilização geral da sociedade. Observa-se, 
assim, uma multiplicação de categorias da população que sofrem de um 
déficit de integração com relação ao trabalho, à moradia, à educação, à 
cultura, etc., e, portanto, pode-se dizer que estão ameaçadas de exclusão.” 
(Castel, 2010, p. 47) 

 

 Nesse sentido, aponta para o risco maior de um tipo de exclusão positiva, aquela que 

designa um status especial para o sujeito que usufruiu benefícios do estado de bem-estar 

social, como auxílios em diversas áreas (moradia, emprego, educação, cultura, etc.). Castel 

(2010, p. 50) alerta que essa discriminação positiva pode se tornar uma discriminação 

negativa. 

“...vê-se que a margem é estreita entre as medidas específicas que visam 
ajudar públicos em dificuldade e sua instalação em sistemas de 
categorização que lhes atribuem um status de cidadão de segunda classe.” 

 

 A discussão ganha um sentido interessante quando analisamos a sociedade atual e as 

desregulamentações das relações trabalhistas, de um modelo capitalista agressivo, que traduz 

o sucesso ou não das pessoas em função de suas aquisições materiais e de seu padrão de 

consumo. Há discussões profícuas sobre a determinação de limites para esse processo dentro 

das empresas, como a sustentabilidade, mas ela não se aprofunda, não discute a natureza dos 

processos produtivos nem a transformação do bem material em disposição transitória da 

espiritualidade, agora, restrita às gôndolas e vitrines. 

 Assim, é importante definir bem o cenário em que se analisa a questão da exclusão, 

sobre o que de fato na sociedade leva as pessoas ao desemprego, a viverem em moradias 

coletivas precárias, a viverem nas ruas, enfim, é preciso verificar os fatores sociais que levam 

a essa situação. Como defende Castel (2010, p. 28): 

“...a tarefa da sociologia consiste, precisamente, em analisar esses ‘fatores’ 
que precedem a exclusão para medir os riscos da fratura social: ver como 
funciona hoje a empresa, como se desfazem as solidariedades e desagregam 
as proteções que asseguram a inclusão na sociedade... Como situações-limite 
se inscrevem num continuum de posições que interrogam a coesão do 
conjunto da sociedade. Na maior parte dos casos, ‘o excluído’ é de fato um 
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desfiliado cuja trajetória é feita de uma série de rupturas em relação a 
estados de equilíbrio anteriores ou menos estáveis ou instáveis.” 

 

 Essa noção de desfiliação é posta por Castel reposicionando a discussão sem entrar 

nas polêmicas que o conceito exclusão incorpora. É, portanto, necessário delimitar o estudo 

das situações de vulnerabilidade socioeconômicas e civil (Kowarick, L. 2009) dentro de 

categorias específicas de modo que não se confunda com qualquer outro fenômeno 

completamente extrínseco ao que se busca explicar. No caso deste trabalho, as pessoas que 

vivem nos cortiços possuem esse elo comum que permite uni-las segundo uma categoria 

específica, mesmo reconhecendo que dentro dos próprios cortiços existem situações muito 

distintas entre si. 

 Assim, não escapa a este trabalho que no universo dos moradores de cortiço há uma 

diferenciação das situações de cada um e origens distintas para a escolha de se submeterem a 

determinada situação. O que se quer entender nesse caso são quais efeitos da moradia precária 

favorecem a segregação do indivíduo, como ela atinge esse cidadão que se insere no mercado 

de trabalho, de que maneira se dão as relações pessoais com o meio e de que modo essa 

situação interfere em sua lógica de autoconsciência e autodeterminação como indivíduo. De 

modo geral, a ideia é explorar de que forma essa rede intrínseca de processos sociais 

determina as situações de segregação e como são entendidas por esses sujeitos. Véras (2010, 

p. 40) alerta para essa discussão conceitual sobre a nova desigualdade e sustenta:  

“A nova desigualdade, portanto, necessita ser analisada através de uma 
‘fenomenologia dos processos sociais excludentes’, porque além de se 
produzirem e (re)produzirem relações marginais, cria-se também um 
universo ideológico no imaginário da sociedade de consumo.” 

 

 Nesse sentido, Véras (2010) procura situar a ambiguidade dos valores sociais de 

consumo que, ao mesmo tempo que se apresentam de uma maneira única para todos, 

independentemente de suas potencialidades econômicas, cria um mundo fantasioso de 

pretensas possibilidades de ascensão social e de poder de consumo. Alerta que esse discurso 

gera uma falsa ideia de igualdade, incentiva a imitação, a reprodução vulgarizada e ampla, e 

estabelece apenas a reprodutibilidade do sistema, sem de fato possibilitar a mobilidade social 

necessária para que todos assumam a real condição de sujeitos independentes e capazes de 

adquirir os bens conforme seus desejos pessoais. 
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 Partindo dessa visão, a questão da exclusão e inclusão fica determinada pelo aspecto 

especificamente econômico. O problema é que as regras de inclusão e exclusão são dadas 

pelos processos capitalistas, e está aí uma vulgarização que não permite que o entendimento 

do conceito seja de alguma maneira associado a processos de superação das situações de 

desigualdade social e econômica.  

 Nesse contexto, Paugam se apropria de um conceito de Simmel (1971, apud, Paugam, 

2003, p. 54) que define as pessoas que vivem na pobreza segundo um ponto comum entre 

eles: a assistência do Estado. Ou seja, à medida que os indivíduos são assistidos pelas 

políticas públicas, as distinções pessoais e circunstanciais entre eles encontram um elo 

comum. Nesse ponto, então, o status social comum é a característica de assistido. Mantém-se, 

nesse caso, a característica institucional do fenômeno na sociedade (Paugam, 2003, p. 55). 

 Uma das hipóteses principais de Paugam (2003) é a de que os indivíduos que vivem 

sob condições de precariedade econômica e social encontram no auxílio do Estado uma 

identificação, um status social que exerce uma força negativa significativa sobre os indivíduos 

que reagem a essa situação por meio de uma reinterpretação dos traços negativos da 

identidade, como uma forma de aceitar a situação de submissão à assistência social.  

 Neste trabalho, a conceituação dessa problemática é inevitável. Ao mesmo tempo que 

constitui minimamente como se dá esse processo de vínculo a ações sociais locais, ou 

programas governamentais de assistência social, ele fornece uma fonte de inspiração para 

caracterizar a população estudada na pesquisa sobre como unir uma categoria tão distinta de 

pessoas em uma concepção que possa agregá-los de alguma maneira como semelhantes e 

mecanismo do mesmo fato social. Encontrar um traço que permita uni-los em uma condição 

específica é o ponto de partida para observá-los dentro de um fenômeno particular. 

 A linha de raciocínio parte de uma definição de que o assistido possui implicitamente 

a questão da desqualificação social. Paugam (2003, p. 62) defende que, para ser explorado 

com mais profundidade, o conceito demanda uma hierarquização do status social, que se 

consolida com uma classificação dos beneficiários dos serviços sociais defendida pelo autor 

dentro desta concepção característica: os fragilizados (com um tipo de intervenção social 

pontual), os assistidos (intervenções sociais regulares) e os marginalizados (com uma 

infraintervenção social). 

 A visão sobre a população estudada pela pesquisa originou-se de uma diferenciação 

também dentro de uma categoria própria: os moradores de cortiço que vivem na residência há 
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mais de cinco anos em habitações de apenas um cômodo, e dentro deste grupo segmentou-se 

entre aqueles que possuem ou não vínculo empregatício formal, com carteira de trabalho 

assinada. Essas diferenciações surgem dentro do contexto das pesquisas realizadas pelo autor 

(quantitativa e qualitativa) e foram determinantes para conseguir classificar o objeto de 

estudo.  

 Esse é o processo de desqualificação social definido por Paugam (2003), que coloca 

como desafio para o indivíduo sua inclusão na sociedade sob a dualidade da construção social 

dessa inserção e sua integração normativa aos processos de produção, especificamente ligadas 

à questão do mercado de trabalho.  

 Todas essas concepções sobre a pobreza apresentadas até aqui divergem quanto à 

forma de abordar o problema. Suas limitações não deixam de ser, todavia, importantes 

perspectivas de análise, e trazem adequações muito profícuas, redirecionando as abordagens 

que consideram apenas os aspectos econômicos do processo. A conceituação no trabalho, 

assim, deve se amparar nesse diálogo entre conceitos que distinguem o problema, cada qual à 

sua maneira. O esforço maior será adequá-lo a categorias que permitam visualizar as 

conexões mais próximas entre o problema e a realidade observada, uma vez que os aspectos 

individuais de cada situação ou pessoa são parte dessa conjuntura e, portanto, motivo para 

reflexão mais detalhada. 

 Nesse sentido, um ponto crucial é a visão sobre a dimensão social do indivíduo. É 

muito difícil eliminar o caráter social da mais simples manifestação de sentimentos. As 

emoções são parte de uma construção social, elas não fogem disso. Uma visão impressionista 

e instrumental dessas questões subjuga aspectos importantes da construção de valores sociais 

no dia a dia, em qualquer que seja o tipo de relação. Para Bourdieu e Passeron (2010), por 

exemplo, os mecanismos sociais de reprodução das desigualdades e diferenças de classe 

passam pelos processos educacionais. São aspectos sociais relevantes, porque há sempre nessa 

relação uma reciprocidade que demonstra como os mais simples mecanismos de interação 

social estão completamente vinculados às estruturas de reprodução social. 

 Para uma discussão sobre esses processos educativos e sua repercussão sobre o 

indivíduo, podemos recorrer ao conceito de “violência simbólica” que, segundo os autores 

citados, significa:  

“Todo poder de violência simbólica, isto é, todo poder que chega a impor 
significações e a impô-las como legítimas, dissimulando as relações de força 
que estão na base de sua força, acrescenta sua própria força, isto é, 
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propriamente simbólica, a essas relações de força... (e) toda ação pedagógica 
é objetivamente uma violência simbólica enquanto imposições por um poder 
arbitrário de arbítrio cultural.” (Bourdieu e Passeron, 2010, p. 25)  

 

 

 Bourdieu e Passeron (2010), portanto, defendem que a ação pedagógica é, por si só, 

uma relação de força que contrapõe atores sociais distintos, de classes distintas, prevalecendo 

a lógica do que arbitra sobre os que são obrigados a se submeter a essas regras de inculcação 

cultural. Em A Reprodução, os autores apresentam pesquisas empíricas para avaliar o domínio 

linguístico dos alunos de diferentes escolas e níveis sociais. Os resultados sugerem que o 

acesso cultural mais amplo das camadas superiores por meio de uma educação que ultrapassa 

o processo de ensino clássico das escolas é responsável pelo melhor domínio da linguagem. 

 Utilizam-se desses resultados para tentar demonstrar como a educação é responsável 

pela manutenção da ordem vigente. Apontam outros mecanismos pedagógicos a serviço da 

“perpetuação da estrutura das relações de classe”, como os exames escolares, que 

selecionam os mais aptos para oportunidades sociais e, dessa forma, impõem a cultura 

dominante por meio de uma “definição social do conhecimento”. �

 

 De certa forma, defendem que as estruturas de ensino não permitem a emancipação 

das pessoas em uma sociedade na medida em que todos são obrigados a seguir a ordem 

vigente, e aqueles com menos acesso ao conhecimento dominante seguem à margem do 

processo. Para esclarecer a definição do que seria essa emancipação social, utilizar-se-á o que 

diz Adorno (1995, p. 142) sobre o assunto:  

“ ...(a emancipação social seria) a aptidão e a coragem de cada um em se 
servir de seu próprio entendimento... (e defende) que não fazemos jus 
completamente à questão da emancipação se não iniciarmos por superar, por 
meio do esclarecimento, o falso conceito de talento, determinante em nossa 
educação.”   

 

E, segundo Helmutt Becker, 

“ ...o talento não se encontra previamente configurado nos homens, mas que, 
em seu desenvolvimento, ele depende do desafio a que cada um é submetido. 
Isto quer dizer que é possível “ conferir talento”  a alguém. A partir disto, a 
possibilidade de levar cada um a “ aprender por intermédio da motivação”  
converte-se numa forma particular do desenvolvimento da emancipação... 
Portanto, um ensino baseado em instituições que não perpetuem as relações 
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de desigualdades de classes possibilita um ensino votado à emancipação.”  
(Becker, H.; et al, p. 146, 1995)�

 

 

 A questão de talento aproxima-se do conceito de Sen (2000) sobre as privações de 

capacidades e torna-se parte de uma interpretação sobre a pobreza. Divergem em alguma 

medida sobre essa forma de conferir talento por meio da educação. Para Sen, a questão é mais 

estrutural e envolve uma determinação multivariada. Ainda assim, parte de uma visão sobre as 

capacidades de cada um para os mecanismos que permitiriam que fosse respeitada e garantida 

a todos.  

 Toda essa problemática faz parte de aspectos muito próximos e reais da sociedade. 

Berger e Luckmann (2006), em A Construção Social da Realidade, estabelecem conceitos 

específicos para a realidade e o conhecimento. Os autores apresentam uma relação direta entre 

a realidade de cada sujeito e aquilo que conhecemos como interpretações do nosso meio 

segundo as relações específicas em que cada um está sob influência. As relações sociais 

também se dão em um ambiente em que o conhecimento e a realidade estão interligados por 

regras preestabelecidas, e muitas vezes rígidas, pelas quais os cidadãos se relacionam com o 

mundo. A educação é uma parte importante desse processo que, para Adorno, é uma questão 

essencial na medida em que garante mecanismos de emancipação às pessoas. 

 Esse aspecto é fundamental para um cidadão consciente de sua vontade de ser, de se 

emancipar e participar de seus direitos e deveres, o que, de alguma forma, acaba tornando a 

pessoa mais bem preparada para buscar uma autonomia financeira que lhe permita transitar 

por orientações socioculturais de maneira consciente e autodeterminada. 

 E está aí um dos pontos mais importantes sobre a relação entre o indivíduo e seu meio 

– esse processo de autodeterminação e autogoverno que alguns estudiosos apontam hoje como 

movimentos que começam a ganhar espaço na sociedade. No atual cenário de valores da 

sociedade, o indivíduo sobrepõe-se sobre o coletivo, a sociedade privilegia os que têm 

melhores condições e segrega os que não as tem. Em uma comunidade, esse fator deve ser 

percebido, pois a pressão por qualquer assunto que lhes diga respeito é sempre em função dos 

resultados diretamente observados como um futuro ganho financeiro individual. É muito 

comum notar as pessoas pensando sob essa perspectiva egoísta, sobre os ganhos particulares 

que motivam sua participação numa ação. 
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  A articulação política desse sujeito nessa realidade específica é uma questão 

fundamental. A política na visão marxista está intrinsecamente ligada ao poder de uma pessoa 

exercer sua vontade sobre outro homem. E, dentro de um contexto em que se priorizam as 

relações com as questões de propriedade material, enriquece a interpretação desse 

encadeamento de distintas conjunturas socioeconômicas. Marx defende que só é poder 

político na medida em que trata de interesse de governantes. Assim, todo esse complexo 

social só seria compreendido segundo uma visão materialista da história, ou seja, que nada 

pode ser explicado se forem desconsideradas as relações materiais da existência humana 

(Bobbio, 1997, p. 955). Max Weber (1999, p. 27) redireciona a questão do poder político em 

uma definição clássica de Estado, mas, ainda assim, não retira o aspecto arbitrário de o poder 

se constituir da influência sobre o outro: 

“ Por Estado se há de entender uma empresa institucional de caráter político 
onde o aparelho administrativo leva avante, em certa medida e com êxito, a 
pretensão do monopólio da legítima coerção física, com vistas ao 
cumprimento das leis.”  

 

 Pensar os processos de segregação sob essa perspectiva é pensar que a lógica do poder 

exerce uma força vital para manter esse aspecto inalterado, tendo em vista todo um histórico 

de desigualdade e pobreza. Assim, a política seria a ferramenta transformadora que 

permanece guardada nas mãos dos que a usurpam no exercício do seu poder sobre os demais.  

 Apesar desse aspecto negativo desalentador, a questão da iniciativa política também é 

vista de maneira positiva e, mesmo que o otimismo seja influenciado pelos resultados 

desumanos da Segunda Guerra (Arendt, 2004), merece ser destacada aqui. A autora situa a 

função da política como essencial e útil para a garantia da existência humana, para a 

continuidade da vida. Na visão de Arendt (2004), a política trataria de garantir a vida, ao 

passo que o Estado seria apenas um instrumento de garantia de nossas liberdades individuais. 

A concepção ideal de política é aparentemente distante de sua face real, mas não deve ser 

tomada de assalto pelo conformismo social.  

 Rosanvallon (1997) classifica essa opacidade social na interface entre o público e o 

coletivo como uma das principais causas da limitação das alternativas propostas até então para 

a crise do estado de bem-estar social. Esse modelo está visivelmente se esgotando do ponto de 

vista da materialidade de seus benefícios, mas o que se poderia criar na sociedade como 
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alternativa de bem material para a rede de atenção social? Essa é a questão das desigualdades 

sociais que exerce uma pressão coletiva sobre a atuação positiva do Estado.  

 O próprio Rosanvallon (1997) acusa a falta de opções para a dualidade das respostas à 

crise desse Estado-providência (o Estado de bem-estar social) que se colocam apenas entre as 

alternativas “ privatização”  e “ estatização” . São possibilidades que têm sentido se explicadas e 

discutidas sob uma perspectiva histórica da sociedade. Mas hoje, com a multiplicidade de 

atores e de diferentes demandas se colocando frente a frente com esse debate, há uma 

realidade distinta que exige uma discussão alternativa que seja plural e multilateral, que traga 

todos os atores sociais para a construção de uma saída para esse impasse. 

 Essas variantes sobre as interpretações de aspectos relativos à pobreza fazem parte de 

uma preocupação de definir minimamente o contexto sociopolítico, econômico e cultural da 

sociedade atual. É importante compreender como se estabelecem essas relações sociais dentro 

de valores e princípios atuais, e a referência contemporânea desses sistemas são os princípios 

filosóficos da modernidade (e/ou pós-modernidade, quando as duas coisas são entendidas 

como diferentes para seus intérpretes. Neste trabalho, considera-se que a modernidade não é 

um paradigma superado, e que a pós-modernidade é o nome de um desdobramento da 

modernidade).  

 De certa forma, todos os valores permanecem inalterados, e as promessas da 

modernidade, que ainda estão vigentes, como a universalidade, a individualidade e a 

autonomia, todavia não se concretizaram. Mesmo assim, constituem-se como valores que 

ainda servem como ancoradores da perspectiva intelectual que pensa e age na 

contemporaneidade. 

 É sob esse aspecto que os sujeitos serão pensados, como seres autônomos, livres, 

indivíduos que têm à disposição toda a gama de valores contemporâneos, para interpretar e 

conhecer as coisas. O foco será colocado nos fins de cada processo, na racionalização relativa 

do cotidiano e da vida, sem deixar de considerar o lugar dos aspectos subjetivos e a influência 

do senso comum nas relações entre essas pessoas. 

 Discutir a segregação social é também entender todo o aparato racional que está a 

serviço de grupos organizados que buscam imprimir uma mudança profunda de 

comportamento das pessoas nos seus fóruns íntimos e públicos. A globalização exerce esse 

tipo de influência na vida privada, no mundo do trabalho e nos espaços públicos em que 

exercitamos nossos direitos e deveres como cidadãos.  
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 Rouanet discute a crise do projeto moderno de civilização, afirma que os valores da 

modernidade, como a universalidade, a individualidade e a autonomia, não são garantidos. 

Para o autor, o projeto civilizatório da modernidade está em colapso. Segundo ele, vivemos 

um vácuo civilizatório chamado de “ barbárie” . (Rouanet, 1993, p. 33) 

 Mas a crise também é o momento de criação. O autor David Harvey, no livro A 

Condição Pós-Moderna, fala sobre essa descoberta do caos. A desmistificação do homem 

somente aumentou suas incertezas, o projeto iluminista que pretendia liberar o homem dos 

grilhões do mundo por meio da razão universalista não mais do que criou um novo, mais 

poderoso, porque baseia-se na razão, na ciência. (Harvey, 1992) 

 Para esclarecer essa discussão, faz-se necessária uma descrição do que consiste a ideia 

iluminista. Assim, utilizar-se-á a seguinte definição: 

Para ela, (1) todos os homens e mulheres, de todas as nações, culturas, 
raças e etnias, (2) desprendendo-se da matriz coletiva e passando por 
processos crescentes de individualização, devem alcançar (3) a 
autonomia intelectual, ou seja, o direito e a capacidade plena de usar 
sua razão, libertando-se do mito e da superstição, sujeitando ao crivo 
da razão todas as tradições, seculares ou religiosas, problematizando 
todos os dogmas, criticando todas as ideologias, e desenvolvendo 
livremente a ciência, o pensamento especulativo e criatividade 
artística, o que pressupõe um sistema cultural que tenha 
institucionalizado e dado condições efetivas de exercício à liberdade 
de pensamento e expressão, (4) a autonomia política, ou seja, o direito 
e a capacidade plena de participar dos processos decisórios do Estado, 
o que pressupõe um sistema político que tenha institucionalizado e 
dado condições efetivas de funcionamento à democracia e aos direitos 
humanos, e (5) a autonomia econômica, ou seja, o direito e a 
capacidade plena de obter, sem prejuízo para os outros indivíduos e 
sem danos para o meio ambiente, os bens e serviços necessários ao 
próprio bem-estar, o que pressupõe um sistema econômico que tenha 
institucionalizado e dado condições efetivas de funcionamento aos 
direitos dos agentes econômicos, dentro dos limites compatíveis com 
os objetivos superiores da justiça social e da preservação da 
natureza. (Rouanet, 1993, p. 33) 

 

 A ciência aparece como o grande fiador das promessas iluministas da modernidade, 

pois seria o grande instrumento para garanti-las. Permitiria aos homens e mulheres a liberdade 

plena de pensar e de agir. A princípio, todo indivíduo teria a liberdade de escolha e de 

igualdade. Para se chegar a isso deveríamos ter técnicas, ferramentas, e um desses 

instrumentos seria baseado na educação, na escola. Ainda assim, surge aqui outro problema: 

que educação estaria sendo proposta? Quem daria o conteúdo e as formas? Esse é um dos 



 
42 

dramas da modernidade, pois o conhecimento acumulado é utilizado por uma parcela restrita 

da sociedade. Quem possui o poder econômico e material se assenhora desses meios e divide 

o futuro desse conhecimento. As promessas da modernidade, que no fim criaria uma 

reorganização da ordem social e econômica, não passam, portanto, de mero discurso. 

 Para que esse ideal da modernidade seja alcançado, o Estado exerceria um papel 

fundamental. A maioria das teorias se concretiza nele, mesmo que por caminhos que não 

necessariamente sejam característicos dos fóruns públicos onde o Estado exerce sua 

influência. Contudo, a segregação do espaço urbano se acentua num contexto diferente. A 

globalização surge como um movimento do modelo capitalista de produção que sobrepõe as 

prerrogativas do Estado em várias questões, e desse modo abala a maioria de seus alicerces. 

 Assim, o que está sendo colocado aqui com essa discussão é que a modernidade (ou 

pós-modernidade) funciona como cenário onde se dão as relações sociais e suas diversas 

ambiguidades e desigualdades. Mas haveria uma saída, uma luz no fim do túnel? A utopia 

seria essa saída, utopia entendida como uma construção possível, como uma antecipação para 

o que pode ocorrer no futuro ou, como define Paulo Freire, o inédito viável. 

“ ...os temas se encontram encobertos pelas ‘situações-limite’  que se 
apresentam aos homens como se fossem determinantes históricas, 
esmagadoras, em face às quais não lhes cabe outra alternativa senão adaptar-
se. Desta forma, os homens [e mulheres] não chegam a transcender as 
situações-limites e a descobrir ou a divisar, mais além delas e em relação 
com elas, o inédito viável.”  (Freire, 1975, p. 110)  

 

 A definição de utopia aqui é tratada como uma antecipação do real, como algo que 

pode de fato acontecer, mas que ainda se encontra no campo das ideias. A articulação em 

torno de políticas focadas na redução dos contrastes sociais seria uma antecipação desse 

inédito viável, de uma estrutura organizacional diferente e possível da sociedade. Dada essa 

conjuntura da sociedade, todos estão diretamente envolvidos de uma forma ou de outra, e as 

consequências de não buscar alternativas coerentes com os ideais de uma “ nova sociedade”  

são de uma abrangência quase universal. O momento atual é o do caos urbano, da poluição 

excessiva, da devastação ambiental, do caos social, enfim, o determinismo econômico 

imprime seu mecanismo de atuação mesmo diante do cenário exposto. É fundamental analisá-

lo sob diversos ângulos para poder perceber seus efeitos nas mais diversas dimensões 

humanas. 
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 Isso posto, é importante, finalmente, apresentar os aspectos mais relevantes que serão 

utilizados para analisar as observações de campo. A ideia principal é conseguir interpretar as 

relações sociais, a relação das pessoas com o espaço segredado dentro de uma região 

específica que não é periférica. Essa característica distingue o processo de segregação no 

centro, que é sensivelmente diferente das dinâmicas que ocorrem nas periferias da cidade. 

Nessas áreas há uma concentração de pessoas, de uma maneira geral, dentro de um mesmo 

patamar social. A segregação nos bairros centrais possui uma especificidade, as pessoas 

nessas situações vivem numa região onde a realidade local dos vizinhos é totalmente diferente 

da realidade das habitações coletivas. O bairro concentra uma população com pleno potencial 

para exercer suas capacidades na sociedade, e isso inclui alto nível de escolaridade e renda, o 

que certamente repercute de modo muito diferenciado na relação social com o espaço e com o 

bairro em geral. 

 Uma característica interessante dessa região é que ela possui uma rede de serviços 

públicos muito bem servida e articulada, unindo diversos setores da assistência social, de 

saúde e de educação. Mesmo que nas periferias o Estado consiga disponibilizar uma rede de 

serviços públicos para a população, o bairro da Bela Vista, por exemplo, dispõe de serviços 

médicos especializados e gerais, com atenção para a estruturada rede de pediatria, e há vagas 

para todos nas escolas, nas creches, nos serviços de assistência social. Enfim, a 

disponibilidade de serviços não altera o quadro de segregação, mas pode servir como 

elemento constitutivo da fixação dessa população segregada no território. Marques (2010) 

elucida: 

“ A segregação diz respeito à separação e ao isolamento espacial dos grupos 
sociais em áreas em parte homogêneas internamente, em termos dos 
atributos sociais de cada grupo.”  

 

 Nesse sentido, a ideia de segregação se diferencia da questão da pobreza (Marques 

2010), mas seria parte desse fenômeno. Assim, as peculiaridades dessa definição dentro de 

uma abordagem sobre os cortiços merecem avançar nos aspectos dessa homogeneidade sobre 

os moradores de cortiços, o que em si é uma situação peculiar. Os processos de identificação 

mútua nessa comunidade passam pelos aspectos relacionais aos quais estão ligados. O 

simbolismo social pode exercer uma força importante como condicionante da segregação, 

uma vez que aproxima as pessoas de suas particularidades que dividem com o outro, fato que 

pode se reproduzir por toda a rede de relações nessas localidades.  
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  A questão da territorialidade, portanto, é parte integrante desse problema. Apesar de 

distinta nas periferias, a segregação se reproduz no Centro de São Paulo por meio dessas 

habitações coletivas. Curiosamente, o fenômeno se fortalece por meio das próprias relações 

sociais que se dão dentro desse espaço apartado. O fator relacional, portanto, seria um dos 

elementos mais determinantes para a reprodução das situações de pobreza e, 

consequentemente, da moradia precária. Marques (2010) discute os processos de 

autossegregação nas áreas ricas da cidade que constroem muros e outros mecanismos de 

segurança, separando-os dos problemas sociais locais. Nas situações de pobreza, a segregação 

percorre um caminho análogo e pode ser percebida pela semelhança de grupos sociais, e 

defende: 

 

“ A separação dos grupos sociais em espaços socialmente homogêneos só 
ganha sentido se houver dificuldades para o estabelecimento de contato 
frequente entre eles. As distâncias, portanto, dão origem a padrões mais 
contínuos do fenômeno do que os capturados pelos conceitos de guetos, 
cidadelas e enclaves.”  (Marques, 2010, p. 33) 

 

 Ainda que a continuidade de um determinado fenômeno seja de difícil apreensão nas 

realidades dos cortiços, os elementos de segregação se repetem nos locais de moradia 

precária. Dificilmente pode-se afirmar que vivem realidades semelhantes, mas, de fato, 

compartilham de uma série de características que permitem uma classificação com indícios de 

padrões e homogeneidade em diversos processos sociais. Isso é importante nesse momento, 

pois existem estudos que apontam para a existência de outros fatores, além da escolaridade e 

da renda, para determinar a situação de segregação dos indivíduos, ciclo de vida e estrutura 

familiar. (Marques, 2010, p. 34) 

 E esses padrões de comportamentos análogos entre semelhantes, fortalecendo os 

vínculos entre eles no processo de segregação, funcionam como motor reprodutor dessa 

situação e podem ser definidos pelo conceito de homofilia, que sustenta a tendência a uma 

inclinação dos indivíduos em construírem vínculos sociais com pessoas de “ características 

sociais (atributos) similares”  (Marques, 2010). O autor resume: 

Se a homofilia é produzida e mantida por dimensões intrínsecas da 
sociabilidade – práticas, gosto e linguagem, entre outros –, ela tende a ser 
reforçada pelo espaço e pela segregação. Como a segregação agrupa 
indivíduos similares, a homofilia é provocada a princípio por um efeito 
numérico, que diz respeito à maior disponibilidade de indivíduos 
socialmente similares para construção de contatos, no que a literatura 
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denomina baseline homophily... Portanto, a questão não está relacionada à 
constituição, mas a tendências diferenciadas de manutenção de laços. 
(Marques, 2010, p. 41) 

  

 Essa ideia será retomada para análise das pesquisas. Ainda que não seja o único fio 

condutor das observações, traz a dimensão dos aspectos relacionais para o centro do debate. A 

concepção de que essas pessoas, ali naquele espaço, por meio de afinidades sociais, 

reproduzem as situações de pobreza ganha força com os resultados da pesquisa, repercutindo 

de diversas maneiras nessa população. Essa noção, portanto, indica que os indivíduos se 

relacionam com seus iguais, com seus semelhantes, do ponto de vista social, cultural e até 

mesmo econômico. 

 A pesquisa reúne o esforço de interpretar como a relação com esse meio de habitação 

precário interfere nas relações de trabalho dessas pessoas. A ideia central é de que há uma 

repercussão significativa da habitação nas atividades profissionais da população que reside em 

cortiços. Dessa forma, buscar-se-á investigar a hipótese do trabalho, a seguir: 

 - A precarização do espaço é um dos fatores que influencia as áreas de atividade 

profissional dessa população. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 O processo de investigação social é, por si só, uma busca. E, neste caso, o que se 

procura nem sempre é algo claro e transparente, que permite ser interpretado e conhecido por 

uma simples observação e análise. Determinar uma sequência de etapas encadeadas de modo 

coerente auxilia uma investigação consistente com clareza de objetivos, de formulações 

teóricas, e ferramentas de pesquisa e análise. Um procedimento de investigação social trata-

se, portanto, de... 

“ ...compreender melhor os significados de um acontecimento ou de uma 
conduta, a fazer inteligentemente o ponto da situação, a captar com maior 
perspicácia as lógicas de funcionamento de uma organização, a refletir 
acertadamente sobre as implicações de uma decisão política, ou ainda a 
compreender com mais nitidez como determinadas pessoas apreendem um 
problema e a tornar visíveis alguns dos funcionamentos de suas 
representações... mas raramente se trata de investigações que contribuam 
para fazer progredir os quadros conceituais das ciências sociais, os seus 
modelos de análise ou os seus dispositivos metodológicos.”  (Quivy, R. & 
Campenhoudt, 2008, p. 19) 

 

 O processo de construção do estudo que se inicia por meio deste trabalho deverá 

seguir a perspectiva colocada acima. Não há aqui a pretensão de se expandir qualquer 

fronteira do conhecimento, nem se trata tampouco da simples descrição de um fenômeno. 

Propõe-se aqui um olhar voltado à compreensão de determinada situação crítica da vida na 

cidade, da ocupação do espaço urbano, das dinâmicas desse processo na vida de pessoas que 

vivem sob determinadas condições sociais e econômicas. A ideia é tentar instigar, por meio de 

um processo metodológico estruturado, a ruptura sobre a interpretação dessa questão, romper 

com as ideias comuns, simplistas ou reducionistas sobre o tema, que reduzem a compreensão 

e limitam as interpretações dos aspectos que se busca interpretar em uma dada realidade. 

 Quando se utiliza a expressão “ ruptura” , quer dizer exatamente o que Quivy & 

Campenhoudt apresentam como conceito, consistindo em: 

“ ...romper com os preconceitos e falsas evidências, que somente nos dão a 
ilusão de compreendermos as coisas.”  (p. 26) 

 

 Apesar de essa amarração metodológica dar mais garantia e confiança aos resultados 

do estudo, o processo de investigação se mostrou dinâmico e se retroalimentou ao longo de 

todas as etapas da pesquisa. A construção da pesquisa exigiu uma revisão contínua dos seus 
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procedimentos, seja nas entrevistas, nas perspectivas de análise ou no referencial teórico. 

Assim, a teoria de referência que serviu como ponto de apoio de toda a pesquisa não foi, 

necessariamente, um guia cego, conforme prevê Morin et al (2007, p. 24) 

“ Uma teoria não é o conhecimento, ela permite o conhecimento. Uma teoria 
não é uma chegada, é a possibilidade de uma partida. Uma teoria não é uma 
solução, é a possibilidade de tratar o problema. Uma teoria só cumpre seu 
papel cognitivo, só adquire vida, com o pleno emprego da atividade mental 
do sujeito. E é essa intervenção do sujeito o que confere ao termo método 
seu papel indispensável.”  

 

 Essa, portanto, foi uma etapa de diálogo intenso entre as diferentes correntes teóricas, 

tendo em vista todo o objeto observado em campo. O fundamental nessa construção 

conceitual foi estabelecer um modelo de análise que pôde dialogar com os resultados por 

meio de uma operação instrumental que aproxima o referencial teórico dos fenômenos 

observados. Como defende Morin et al (2007, p. 29), o método deve ser utilizado como 

estratégia, uma forma mais flexível para encarar problemas complexos que exigem análises 

menos repetitivas e fechadas. 

 Minayo et al (2008) também defende que o cientificismo não deve ser levado ao 

extremo de se tentar encontrar a verdade absoluta, posto que é inatingível. Dessa forma, não 

se deve tratar a cientificidade como algo fechado com normas e padrões a serem seguidos 

obtusamente, mas deveria... 

...ser pensada como uma ideia reguladora de alta abstração. (Minayo et al, 
2008, p. 11) 

 

 É importante que os processos de observação e análise estejam, de fato, amparados por 

pilares conceituais e objetivos, articulados de modo que a operacionalização da investigação 

em si se concretize de maneira construtiva e que contribua para a discussão sobre o problema 

pesquisado. Esse processo se concluirá, portanto, com um modelo de análise que permeie o 

conceitual com a hipótese da pesquisa.  

 Em termos de organização, a metodologia de investigação foi dividida conforme o 

guia metodológico de Quivy & Campenhoudt (2008) em sete etapas combinadas,  dentro de 

uma dinâmica estrutural composta por três momentos específicos:  

A) a ruptura seria o primeiro momento da pesquisa; trata-se do ato de retirar todas as  

conclusões precipitadas e falsas evidências sobre um fenômeno em si (Quivy & 
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Campenhoudt, 2008, p. 26). As etapas deste momento da pesquisa são a pergunta de 

partida (etapa 1); a exploração do tema com a articulação entre as leituras preliminares 

e as entrevistas exploratórias (etapa 2); e as discussões conceituais sobre a 

problemática (etapa 3); 

B) a construção é o momento em que se concebem as referências teóricas elaboradas 

pelo autor, e esse referencial deve ser um construto cientificamente validado e que 

realmente se constitua em um fundamento válido para a pesquisa. Nessa fase, a 

concepção conceitual se articula com a operação lógica para criar proposições 

explicativas ao fenômeno abordado. (Ibidem, p. 27). A etapa que faz parte desse 

momento da pesquisa chama-se construção do modelo de análise (etapa 4); e  

C) a verificação, como o próprio nome diz, é o momento de verificar a proposição 

estudada por meio dos fatos; é o que dá o caráter de estatuto científico ao 

procedimento de investigação de um fenômeno. Nesse momento da pesquisa, temos a 

observação (etapa 5), a análise das informações (etapa 6) e as conclusões do estudo 

(etapa 7).  

 Dentro desse procedimento de pesquisa, há uma construção organizativa para 

apreender o fenômeno estudado. Ele se dá pelos processos em si, pelos dados coletados, pelas 

perguntas das entrevistas, enfim, por tudo aquilo que leve à compreensão do objeto estudado. 

  A metodologia do estudo, dessa forma, se estrutura pela articulação entre as 

referências teóricas e as observações de campo. É um estudo não probabilístico, que busca 

examinar a realidade dos moradores de cortiço em um bairro da região central de São Paulo, a 

Bela Vista. Essa amostra não probabilística não impede que dentro da população estudada se 

encontrem vínculos que façam parte da realidade dessas pessoas, embora seja muito difícil 

amplificá-la, tendo em vista as diferentes realidades que se dão nesse processo.  

 A pesquisa não pode ser considerada um estudo de casos, pois não se trata da 

exploração intensa de um caso único (Goldenberg, 2009). A amostra não probabilística soma 

201 casos (191 da pesquisa quantitativa e 10 das entrevistas qualitativas). De todo modo, o 

trabalho incorpora muitos de seus procedimentos, intercalando os aspectos descritivos e 

exploratórios. Essa proposta busca combinar, dentro de um mesmo sistema de análise, as 

múltiplas fontes de dados, e assim explorar melhor a inter-relação do problema das moradias 

precárias com as possíveis repercussões nas áreas de atividade profissional dos indivíduos que 

vivem em cortiços. O estudo apresentado, desse modo, vincula-se a particularidades dos 
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estudos de caso, como pode ser observado pela sustentação de Goldenberg (2009, p.33) sobre 

o assunto:  

“ O estudo de caso não é uma técnica específica, mas uma análise holística, a 
mais completa possível, que considera a unidade social estudada como um 
todo, seja um indivíduo, uma família, uma instituição ou uma comunidade, 
com o objetivo de compreendê-los em seus próprios termos. O estudo de 
caso reúne o maior número possível de informações, por meio de diferentes 
técnicas de pesquisa, com o objetivo de aprender a totalidade de uma 
situação e descrever a complexidade de um caso concreto. Através de um 
mergulho profundo e exaustivo em um objeto delimitado, o estudo de caso 
possibilita a penetração na realidade social, não conseguida pela análise 
estatística.”   

 

 Independentemente do tipo de metodologia estabelecido para aprofundar a 

interpretação sobre um determinado problema, é importante frisar que a observação do 

investigador faz parte desse processo de construção de um conhecimento sobre uma 

determinada realidade. Isso se dá porque há uma inter-relação intrínseca entre o interlocutor e 

o objeto de estudo e sua interpretação por meio de um referencial teórico estabelecido. Essa 

intermediação já tem uma interferência natural, portanto existe um viés não intencional nesse 

processo, que deve ser minimizado buscando-se observá-lo do modo mais isento possível. É 

certo que qualquer forma de apreensão de um problema incorpora uma influência da pessoa 

que o interpreta, e todo o repertório cultural, social e intelectual dessa pessoa vai interferir no 

processo.  

 Só que essa interferência também faz parte da pesquisa, faz parte da construção desse 

conhecimento, uma vez que o ponto de vista do observador não surge de um indivíduo vazio, 

mas de um contexto social macroestrutural. Então, a construção do conhecimento envolve a 

reciprocidade entre o objeto de estudo e o investigador, e essa especificidade precisa ser 

explorada com cuidado, especialmente quando envolve uma análise tão aprofundada, com 

procedimentos que examinam aspectos subjetivos das pessoas. 

 A construção das análises, das tabelas, da hipótese, todas as etapas do processo de 

interpretação de conteúdos qualitativos com categorizações sobre o comportamento dos 

indivíduos observados, todo esse processo de tentar quantificar o argumento, um texto, de 

colocá-lo de uma forma que possa ser interpretado dentro de um padrão, dentro de uma forma 

que permita clarificá-lo, é importante que seja objetivo.  

 Desse modo, o trabalho foi ordenado em basicamente três fases: os procedimentos 

exploratórios e leituras sobre o tema, para planejar o estudo; a observação de campo, com o 
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uso de duas fontes de dados que abrangem a população estudada; e, por fim, a análise e as 

conclusões das observações de campo, onde estão os modelos teóricos e os dados encontrados 

de modo a interpretar o fenômeno estudado. 

 

3.1 Procedimentos exploratórios 
 

 Para examinar as características gerais do tema, foram realizados alguns 

procedimentos exploratórios que permitiram visualizar melhor o tema, aproximando o 

pesquisador da realidade que se busca compreender. A abordagem exploratória seguiu 

algumas etapas, apresentadas a seguir: 

1. Discussão sobre a realidade dos cortiços na Bela Vista com a especialista no assunto, 

Patrícia Brant Mourão Teixeira Mendes, que no início de 2011 lançou o livro 

Gerenciamento do Risco em Habitações Precárias: Percepções, Novas Ambiências e 

Novos Ambientes. O trabalho conjunto com organizações do terceiro setor que atuam 

na região possibilitou a aproximação e a discussão sobre a realidade dos cortiços 

locais. Discutiu-se não só as perspectivas da habitação precária, como também a 

pesquisa realizada nos cortiços em 2007 (detalhada no próximo capítulo do trabalho), 

com várias sugestões de análise que enriqueceram o estudo. 

2. Entrevista com Maura Pardini Bicudo Véras, professora do Departamento de 

Sociologia e do Programa de Estudos Pós-Graduados de Ciências Sociais da PUC-SP, 

com larga e reconhecida experiência não só acadêmica, coordenando estudos e 

pesquisas sobre o assunto, como também na gestão pública sobre Habitação e 

Desenvolvimento Urbano. Nessa fase, a pesquisa estava delineada em suas linhas 

gerais, e na entrevista foram discutidos os objetivos principais do projeto. Essa etapa 

foi fundamental para trazer o problema à tona, com conceitos mais atuais sobre o 

assunto e orientações fundamentais para a compreensão e análise dos dados. 

3. Entrevista com Miriam Hermógenes, da liderança do Movimento de Moradia do 

Centro (MMC). A entrevista de uma hora de duração foi transcrita (26 páginas) e 

utilizada na introdução. O diálogo foi realizado baseando-se nas principais questões 

que se colocam aos moradores de cortiço, como liderança que trabalha há muitos anos 

com essa problemática, e foi essencial para o enriquecimento da abordagem, com 

diversas associações importantes entre moradia precária e trabalho, as relações sociais, 
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os aspectos mais relevantes da segregação e o desrespeito aos direitos dos cidadãos. 

Enfim, essa etapa aproximou ainda mais o pesquisador da realidade, especialmente nas 

visitas que foram feitas em cortiços da região da Bela Vista, permitindo entender ainda 

melhor as diferentes situações que se dão nesses locais. 

4. Fórum de Habitação Rede Social Bela Vista – Apesar de ter ocorrido durante o 

período em que as entrevistas qualitativas estavam sendo realizadas, foi importante 

como elemento para explorar as perspectivas de análise e incorporar nas discussões a 

dimensão do trabalho e da moradia no dia a dia dessas pessoas. O evento ocorreu em 

uma organização da Bela Vista que trabalha especificamente com os moradores de 

habitações coletivas precárias do bairro. Assim, as pessoas estavam em um ambiente 

familiar e não se intimidaram em discutir o tema abertamente. 

5. Pesquisa sobre a vocação econômica do bairro – Em 2008, a Fecomércio realizou um 

levantamento sobre a vocação econômica do bairro, com base nos dados da Relação 

Anual de Informações Sociais (RAIS), que recolhe anualmente diferentes informações 

sobre as empresas que possuem mão de obra registrada. Essa pesquisa é apresentada 

no próximo capítulo. Sua relevância se dá pela relação direta com o problema 

estudado e apresenta o potencial de geração de emprego na região. 

 

3.2 Explicações sobre as estratégias de observação de campo 
 

 A fase de levantamento de dados da pesquisa foi dividida em duas etapas, aqui 

tratadas como: etapa quantitativa e etapa qualitativa. 

 

 3.2.1 Metodologia da pesquisa quantitativa 
 

 Um dos instrumentos de observação sobre essa população que vive em cortiços na 

Bela Vista foi um survey com questões fechadas e abertas. Esse levantamento realizado em 

2007 teve o objetivo de analisar os moradores das regiões vulneráveis, segundo definição do 

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), método criado pela Fundação Sistema 

Estadual de Análise de Dados (SEADE).  



 As unidades de localização espacial utilizadas pelo IPVS foram os setores censitários 

classificados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no censo de 2000. O 

IPVS faz uma associação de vários indicadores das famílias dentro dos setores censitários e 

classifica cada unidade segundo suas condições de vulnerabilidade social. Abaixo, é 

apresentado o mapa de vulnerabilidade social da Bela Vista, utilizado para a pesquisa. O 

levantamento foi realizado nos domicílios localizados nas áreas de maior vulnerabilidade, 

onde se concentram os cortiços. 

Figura 1- Mapa da Bela Vista com os setores de vulnerabilidade social destacados

 
Legendas 
Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS)

  Vulnerabilidade alta
  Vulnerabilidade média
  Vulnerabilidade baixa
  Vulnerabilidade muito baixa e nenhuma vulnerabilidade

 
Nenhuma Vulnerabilidade:
Renda elevada, escolaridade elevada, chefes de família mais velhos,
crianças. Engloba os setores censitários em melhor situação socioeconômica (muito alta), com 
os responsáveis pelo domicílio possuindo os mais elevados níveis de renda e escolaridade. 
Apesar de o estágio das famílias no ciclo de vida n
responsáveis tendem a ser mais velhos, com menor presença de crianças pequenas e de 
moradores nos domicílios, quando comparados com o conjunto do Estado de São Paulo. 
Vulnerabilidade Muito Baixa:
Segunda maior renda, seg
maior concentração de famílias mais velhas. Abrange os setores censitários que se classificam 
em segundo lugar, no Estado, em termos de dimensão socioeconômica (média ou alta). Nessas 
áreas concentram-se, em média, as famílias mais velhas.
Vulnerabilidade Baixa:
Terceira renda nominal do chefe, terceira média de responsáveis com ensino fundamental 
completo, terceira maior média de idade do responsável, terceira menor média de crianças de 0 
a 4 anos. Formado pelos setores censitários que se classificam nos níveis altos ou médios da 

As unidades de localização espacial utilizadas pelo IPVS foram os setores censitários 

classificados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no censo de 2000. O 

associação de vários indicadores das famílias dentro dos setores censitários e 

classifica cada unidade segundo suas condições de vulnerabilidade social. Abaixo, é 

apresentado o mapa de vulnerabilidade social da Bela Vista, utilizado para a pesquisa. O 

ntamento foi realizado nos domicílios localizados nas áreas de maior vulnerabilidade, 

onde se concentram os cortiços.  

 

Mapa da Bela Vista com os setores de vulnerabilidade social destacados

Vulnerabilidade Social (IPVS) 
Vulnerabilidade alta 
Vulnerabilidade média 
Vulnerabilidade baixa 
Vulnerabilidade muito baixa e nenhuma vulnerabilidade 

Nenhuma Vulnerabilidade: 
Renda elevada, escolaridade elevada, chefes de família mais velhos, 

Engloba os setores censitários em melhor situação socioeconômica (muito alta), com 
os responsáveis pelo domicílio possuindo os mais elevados níveis de renda e escolaridade. 
Apesar de o estágio das famílias no ciclo de vida não ser um definidor do grupo, seus 
responsáveis tendem a ser mais velhos, com menor presença de crianças pequenas e de 
moradores nos domicílios, quando comparados com o conjunto do Estado de São Paulo. 
Vulnerabilidade Muito Baixa: 
Segunda maior renda, segunda média de responsáveis com ensino fundamental completo, 
maior concentração de famílias mais velhas. Abrange os setores censitários que se classificam 
em segundo lugar, no Estado, em termos de dimensão socioeconômica (média ou alta). Nessas 

se, em média, as famílias mais velhas. 
Vulnerabilidade Baixa: 
Terceira renda nominal do chefe, terceira média de responsáveis com ensino fundamental 
completo, terceira maior média de idade do responsável, terceira menor média de crianças de 0 

Formado pelos setores censitários que se classificam nos níveis altos ou médios da 
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As unidades de localização espacial utilizadas pelo IPVS foram os setores censitários 

classificados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no censo de 2000. O 

associação de vários indicadores das famílias dentro dos setores censitários e 

classifica cada unidade segundo suas condições de vulnerabilidade social. Abaixo, é 

apresentado o mapa de vulnerabilidade social da Bela Vista, utilizado para a pesquisa. O 

ntamento foi realizado nos domicílios localizados nas áreas de maior vulnerabilidade, 

Mapa da Bela Vista com os setores de vulnerabilidade social destacados 
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unda média de responsáveis com ensino fundamental completo, 
maior concentração de famílias mais velhas. Abrange os setores censitários que se classificam 
em segundo lugar, no Estado, em termos de dimensão socioeconômica (média ou alta). Nessas 

Terceira renda nominal do chefe, terceira média de responsáveis com ensino fundamental 
completo, terceira maior média de idade do responsável, terceira menor média de crianças de 0 

Formado pelos setores censitários que se classificam nos níveis altos ou médios da 
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dimensão socioeconômica, e seu perfil demográfico caracteriza-se pela predominância de 
famílias jovens e adultas. 
Vulnerabilidade Média: 
Quarta renda nominal do chefe, quarta média de escolaridade do responsável, concentração de 
famílias jovens, concentração de crianças pequenas. Composto pelos setores que apresentam 
níveis médios na dimensão socioeconômica, estando em quarto lugar na escala em termos de 
renda e escolaridade do responsável pelo domicílio. Nesses setores concentram-se famílias 
jovens, isto é, com forte presença de chefes jovens (com menos de 30 anos) e de crianças 
pequenas. 
Vulnerabilidade Alta:  
Pior nível de renda, pior nível de escolaridade, concentração de famílias mais velhas, pequeno 
número de crianças. Engloba os setores censitários que possuem as piores condições na 
dimensão socioeconômica (baixa), estando entre os dois grupos em que os chefes de 
domicílios apresentam, em média, os níveis mais baixos de renda e escolaridade. Concentra 
famílias mais velhas, com menor presença de crianças pequenas.2 

 

O IPVS calcula as áreas de vulnerabilidade pelas variáveis: 

• Escolaridade média dos responsáveis pelos domicílios;  

• Percentual de responsáveis pelos domicílios com ensino fundamental completo;  

• Percentual de responsáveis com renda até 3 salários mínimos;  

• Percentual de responsáveis pelos domicílios alfabetizados;  

• Percentual de responsáveis com idade até 29 anos;  

• Percentual de pessoas com até 4 anos no total de residentes;  

• Rendimento nominal médio do responsável pelo domicílio;  

• Idade média dos responsáveis pelos domicílios 

 
 Após a definição dos setores censitários baseados no critério de vulnerabilidade 

apresentado, partiu-se para a realização do survey. A construção do estudo obedeceu algumas 

etapas para aproximar as perguntas de algumas características e particularidades da população 

estudada, a fim de familiarizar o pesquisador à realidade dessa população. O processo de 

construção foi feito em quatro etapas:  

1. Pesquisa de dados secundários (desk research) – Levantamento dos dados já 

disponíveis sobre a região, projetos existentes e características da população residente. 

Nessa etapa foi feito o mapeamento da região, com dados sobre equipamentos 

disponíveis, projetos e entidades assistenciais. 

2. Entrevistas semiestruturadas – Pesquisa qualitativa com moradores atendidos por 

programas sociais, gestores de organizações sociais e líderes comunitários para 
                                                 
2 Fundação SEADE, www.al.sp.gov.br/web/ipvs/index_ipvs.htm, acesso em 30/06/2007 
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identificar as articulações dos programas e a comunidade, bem como as principais 

necessidades da população e os aspectos relevantes sobre a vida da população sob 

condições de vulnerabilidade social da Bela Vista. Essa etapa precedeu a construção 

do questionário de pesquisa. 

 3. Pesquisa quantitativa – Pesquisa de campo por meio de questionário em uma 

amostra dessa população para avaliar o perfil dos moradores das regiões vulneráveis, 

suas demandas e perspectivas presentes e futuras no bairro sob os aspectos 

profissionais, econômicos e sociais. Foi pesquisado também o interesse da população 

nos programas sociais, o impacto e a imagem das ações das organizações sociais, 

iniciativa privada e governo sobre a região. 

4. Processamento e análise dos dados – Nessa fase final da pesquisa, os dados foram 

processados e analisados pelo próprio autor. O processamento foi realizado por meio 

do programa de análise estatística SPSS 17. 

 Também foram estabelecidas cotas para os entrevistadores, de modo que 

conseguissem corresponder ao perfil demográfico das regiões vulneráveis do bairro. As cotas 

foram segmentadas por: faixa etária, sexo e setor de vulnerabilidade (setor censitário).  

 Para garantir a integridade dos dados levantados, adotou-se um processo de auditoria 

(verificação e crítica) dos questionários. Duas auditoras realizaram o trabalho de verificar se 

cada questionário havia sido realmente respondido corretamente e pela pessoa indicada. Esse 

processo de verificação foi realizado por meio de telefone ou visita em domicílio do sujeito 

entrevistado e garantiu a acuidade dos questionários preenchidos pelos entrevistadores. 

 Os setores censitários identificados nessas áreas vulneráveis possuem um código. Na 

região, todos eles tinham o prefixo 35 50308 07 e os finais: 035, 041, 045, 073 (setor com 

maior concentração de cortiços), 094, 096, 105, 106, 107, 108, 110, 115, e 134. Nessas 

regiões existem diversos domicílios que não são cortiços, e nesses locais reside uma 

população que também se encontra em situação de vulnerabilidade social. Essas pessoas 

conseguem alugar um imóvel, mas o fazem de modo extremamente exigente, consumindo 

grande parte da renda da família. A pesquisa realizada não buscava encontrar o perfil somente 

dos moradores de cortiço, mas de todos que vivem em regiões socialmente vulneráveis. Ao 

total foram 625 pessoas entrevistadas em seus domicílios. 

 Para separar essa base e encontrar somente os moradores de cortiços, a amostra foi 

segmentada retirando com 100% de certeza apenas aqueles questionários respondidos por 
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pessoas que viviam em cortiço de apenas um (1) cômodo no momento da entrevista. Para 

validar essa fase, todos os endereços foram confirmados. 

 Os domicílios de um (1) cômodo possuem uma característica particular. Todos eles 

são cortiços que permitem apenas divisões improvisadas na habitação, os espaços geralmente 

são pequenos, todos precisam dividir banheiros, não existe cozinha coletiva e, na maioria dos 

casos, a pia de lavar roupa também é comum.  

 Esse é um aspecto importante, e em muitos cortiços a situação de ter um banheiro 

próprio e a conzinha separada em um cômodo específico realmente existe, apesar de ser 

exceção. Nesses casos é possível verificar uma situação sensivelmente mais humana e 

adequada em termos de condições de moradia. De toda forma, são pessoas que também vivem 

em situação de vulnerabilidade, ainda que compartilhem de características comuns, mas não 

serão objeto de análise na pesquisa quantitativa. Na pesquisa qualitativa, percebemos que em 

alguns casos há pessoas que vivem em domicílios de mais de um cômodo, mas o fato se deve 

à omissão do próprio entrevistado sobre as condições de sua moradia no momento em que foi 

agendada a pesquisa. A estrutura real do domicílio só foi revelada durante a entrevista. Esse 

dado será explicado com mais detalhes na análise das entrevistas semiestruturadas, no 

próximo item. 

 Após a segmentação da base original, gerou-se uma amostra de 191 pessoas que 

viviam no momento da pesquisa em cortiços de apenas um (1) cômodo. Todas as análises 

apresentadas foram realizadas somente sobre a população que compartilha uma característica 

comum: a moradia em uma habitação de apenas um (1) cômodo. 

 Apesar de ser um universo pequeno, a amostra de moradores é suficiente para um 

survey com erro esperado de 7%, o que significa um intervalo de confiança de 93%. 

Assim, a pesquisa não pode ser considerada uma amostra probabilística confiável, e esse de 

fato não é o objetivo dos dados. Ainda assim, dentro de um intervalo de 93% de confiança, se 

o mesmo estudo fosse realizado 100 vezes, o resultado em 93 casos seria o mesmo. Isso, por 

si só, não justifica uma confiança nos dados, mas denota a relevância do universo estudado e, 

sem dúvida, constitui-se em uma base significativa para análise dessa população.  

  O cálculo do intervalo de confiança foi realizado conforme fórmula abaixo: 
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Figura 1 – fórmula para cálculo do intervalo de confiança 

N – população dos cortiços na Bela Vista – 8.501 (Fonte: PAC – Programa de Atuação em 

Cortiços do CDHU e Fundação Seade, 2000) 

n – tamanho da amostra – 191 

p – proporção esperada (desconhecida – 0,5) 

Confiança – intervalo de confiança de um estudo normal (95% - 1,92) 

erro – erro esperado 

 Ainda que pareça repetitivo, é importante frisar que essa é uma amostra não 

probabilística, com o erro esperado acima do considerado ideal para uma pesquisa amostral. 

Entretanto, a população entrevistada representa uma parcela significativa de pessoas que 

viviam em habitações coletivas no momento da entrevista. Não se podem considerar os 

resultados do estudo como representativo do universo dessa população, mas eles revelam 

singularidades que se repetiram nas pesquisas qualitativas e, desse modo, servem como um 

dado de análise fundamental que produz um rico cenário sobre como essas pessoas se 

relacionam com o meio e algumas repercussões de se submeterem a condições de habitação 

precária em suas vidas. 

 

 3.2.2 Metodologia da pesquisa qualitativa 
 Para aprofundar o estudo sobre as áreas de atuação profissional da população que vive 

em cortiços, entrevistas semiestruturadas foram realizadas com 10 moradores de cortiço. 

Essa fase representou um enriquecimento significativo das informações já apresentadas e 

permitiu ampliar o olhar sobre as repercussões desse tipo de moradia na inserção dessas 

pessoas no emprego.  

 A escolha da população pesquisada buscou somente pessoas que viviam em cortiços 

por mais de cinco (5) anos em domicílios de apenas um (1) cômodo. Nesses casos, as pessoas 

dividem banheiro, na maioria das vezes a área para lavar e estender roupa é comum, e em 

nenhum dos casos a cozinha era coletiva. Isso implica o perigo do uso de gás em fogões 

nessas habitações. 

 Esse aspecto comum foi respeitado na escolha das pessoas entrevistadas. O processo 

de agendamento para a entrevista foi difícil, e muitas pessoas se recusaram a participar da 
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pesquisa por diversas causas. Mas, na maioria dos casos, as pessoas ficavam desconfiadas 

sobre os motivos da entrevista, o que revela uma situação característica dessa população em 

permanente estado de tensão sobre a moradia. 

 Em alguns casos, as pessoas alegaram cansaço do trabalho, atividades ligadas à 

família, a casa; e outros que não aceitavam ser entrevistados porque as pessoas estão cansadas 

de responder a pesquisas e a situação continuar a mesma. Não se pôde verificar que tipo de 

expectativa elas ansiavam com as pesquisas que já foram feitas anteriormente, mas o fato de 

reclamarem da falta de algo simboliza uma demanda por auxílio de alguma natureza. Tendo 

em vista a situação de precariedade em que vivem, não seria precipitado supor que fosse por 

melhores condições de vida. 

 O agendamento foi realizado via telefone ou por meio de visitas às residências das 

pessoas. Em ambos os casos, foi necessária a intermediação de uma pessoa que possuía algum 

tipo de relação com eles, seja por meio de lideranças comunitárias conhecidas na região ou 

por pessoas que trabalham em serviços que atendem diretamente a população de cortiços. Em 

todos os casos se perguntou sobre o domicílio, e se o mesmo era de apenas (1) um cômodo. 

Apesar de a resposta ser positiva no momento do agendamento, em dois casos uma situação 

diversa foi revelada ao longo da entrevista, e as habitações dos entrevistados possuíam 

banheiro próprio.  

 Mesmo que esse tipo de viés possa prejudicar os resultados da investigação, em todos 

os casos as pessoas viviam em situação de vulnerabilidade social e partilhavam de uma 

situação comum: viver por mais de cinco anos no bairro. Já nas outras duas situações, viviam 

por mais de 10 anos em cortiços. Outro fator comum desses dois casos era que no mesmo 

cortiço havia outras habitações sem banheiro, e o espaço de uso coletivo (para lavar e secar 

roupa) era compartilhado por todos. Esses dois casos, portanto, foram considerados na análise 

por se tratar de situações muito típicas dessa população e comungavam de diversos pontos 

comuns entre os demais entrevistados. 

 Um aspecto interessante surgiu durante os agendamentos das entrevistas com os 

moradores de cortiço, quando era relatado o tema da pesquisa e as áreas de atuação 

profissional de moradores de cortiços. Apesar de confirmarem todas as características sobre a 

situação do domicílio, muitos diziam que não viviam em cortiços, mas em pensões. Por conta 

dessa rejeição espontânea, uma pergunta foi colocada na entrevista sobre o que as pessoas 

achavam de ver o lugar que moravam ser chamado de “ cortiço” . As respostas exibem uma 
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questão curiosa. Mesmo entre eles, há uma certa discriminação com o nome, que foi muito 

associado a locais de baderna, de pessoas amontoadas umas nas outras. Essa questão é 

importante, pois revela um valor pessoal muito singular para a própria moradia, um apego, 

mesmo que incidental, ao local em que vivem, valorizando-o como uma conquista pessoal, do 

trabalho, de ter vencido e conquistado um espaço na região na qual o valor do aluguel de um 

quarto encontra-se muito valorizado. 

 As entrevistas foram transcritas num total de 81 páginas de conteúdo analisado. A 

transcrição registrou as peculiaridades que foram além do conteúdo das respostas. Observou-

se a forma como se comportavam os entrevistados, as nuances subjetivas que ocorreram no 

momento da entrevista, os sorrisos, as interjeições e todo o tipo de manifestação que trouxe 

elementos importantes para a análise. Todos os aspectos do comportamento das pessoas 

(risos, postura, reação negativa às perguntas...), portanto, foram utilizados para tentar captar 

ao máximo as mensagens explícitas e implícitas nos discursos proferidos. 

 A escolha por uma pesquisa semiestruturada (Minayo, et al, p. 64) demonstrou-se 

acertada, e as pessoas, na maioria das vezes, não gostavam de discorrer sobre um assunto por 

algum tempo. O estímulo por meio de perguntas sobre a questão pesquisada foi muito 

importante para fazê-las expressarem-se melhor, o que ampliou a compreensão do universo 

dessa população.  

 O roteiro para as entrevistas inspiriou-se no estudo de Paugam (2003, p. 313), 

incorporando variáveis adaptadas para a realidade local que tentaram cobrir o objetivo do 

trabalho. As entrevistas foram divididas em blocos temáticos para dar uma direção ao 

entrevistador, mas isso não quer dizer que tenha sido seguido burocraticamente ponto a ponto. 

Ao longo das entrevistas, muitas respostas, por exemplo, anteciparam perguntas que seriam 

feitas mais à frente. A ideia principal era deixar o interlocutor falar com liberdade, para tentar 

captar ao máximo a relação que tinha com o meio e o trabalho. Como o repertório linguístico 

de muitas pessoas nesses locais não permitia a compreensão do sentido exato de algumas 

perguntas, muitas delas foram feitas por meio de uma linguagem que tentava se aproximar da 

realidade local. Essa adaptação, por sua vez, não interferiu no resultado das respostas, pelo 

contrário, foi essencial para cobrir com mais propriedade o fenômeno observado. A entrevista 

buscou abranger três perspectivas da pessoa: 

1. Modos de vida e relações sociais no bairro 

2. Condições de moradia 
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3. Trajetória socioprofissional 

 Para a sistematização e análise desse conteúdo, o guia metodológico utilizado compõe 

técnicas de análise de conteúdo sobre o discurso, o enunciado, tentando explorar as relações 

psicológicas que os indivíduos criam com seu espaço, com sua relação com a cidade e de que 

modo ela se concebe dentro das qualificações sociovalorativas de cada entrevistado. (Bardin, 

2010) 

 O processo de codificação das entrevistas foi realizado em duas fases, como orienta 

Bardin (2010, p. 91). A primeira delas foi a decifração estrutural, cujo objetivo é se debruçar 

no caso a caso de cada entrevista, em todos os aspectos que fogem às análises quantitativas, 

em que o aspecto interpretativo das questões subjetivas tem um alto valor para a construção 

da compreensão sobre o discurso do indivíduo. A etapa seguinte foi a análise horizontal, 

explorando a transversalidade temática das entrevistas, com o foco na síntese das respostas 

encontrando pontos comuns e expressões recorrentes. É um processo mais superficial, que 

basicamente procura agrupar categorias expressivas que fazem parte das perspectivas de 

análise.  

 Essa triangulação entre diferentes fontes de observação tem o objetivo de trazer uma 

visão integrada entre os aspectos quantitativo e qualitativo da pesquisa. Tenta-se, com isso, 

ampliar a compreensão do problema estudado e dos indivíduos que são o foco desse estudo. 

Nesse ponto, pode-se citar Goldenberg (2009, p. 63): 

“ Enquanto os métodos quantitativos pressupõem uma população de objetos 
comparáveis, que fornecerá dados que podem ser generalizáveis, os métodos 
qualitativos poderão observar, diretamente, como cada indivíduo, grupo ou 
instituição experimenta, concretamente, a realidade pesquisada.”   

 

 O modelo de análise, assim, será construído por meio dos dados, tomados cada qual 

dentro do seu contexto específico, e da associação entre ambos. Por meio das análises será 

possível melhorar a compreensão desse processo metodológico. 

 Nenhuma metodologia de pesquisa é capaz de abarcar a totalidade de um fenômeno. A 

compreensão integral de qualquer universo, por menor que seja, é praticamente impossível. 

Por outro lado, qualquer problema pode ser explorado de diversas maneiras. Dessa forma, o 

trabalho se constitui de uma visão muito específica da realidade estudada, e a pretensão de 

esgotar o tema não esteve presente em nenhum momento dentro das aspirações do autor. 
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Talvez um preciosismo de tentar cercá-lo ao máximo dentro das variáveis de análise 

apresentadas, mas, ainda assim, a temática estudada é complexa. 

 É muito difícil definir um perfil geral dessa população, pois a realidade dos cortiços é 

por natureza heterogênea e volátil. O fluxo migratório de pessoas no bairro, por exemplo, é 

um processo contínuo; mesmo que seja importante conhecê-la, a população flutuante não é 

foco deste trabalho. O objetivo do estudo está na população que se fixa na região, assumindo 

todos os custos de viver em uma habitação precária por motivos socioeconômicos que a 

coloca naquela situação. 

 Embora o estudo fale de uma população determinada, somando-se as duas pesquisas, 

ela pode ser considerada representativa em alguma medida. Este olhar sobre uma população 

específica, que não necessariamente abrange a sua totalidade, pode ser explorado por outras 

perspectivas. Se interpretado por meio do conceito de pobreza, definido como privação de 

capacidades (Sen, 2000), essa população está dentro de uma perspectiva comum, dentro de 

uma realidade que cerca muitos dos vivem ali, levando basicamente ao mesmo ponto: a 

pressão social por meio de uma marginalidade complexa, pois ao mesmo tempo que vivem 

numa uma área geograficamente bem localizada e de alto padrão de renda, são pessoas que 

transitam por universos paralelos nesse mesmo território. É dentro dessas circunstâncias que 

se busca compreender quais repercussões ela produz no indivíduo, especialmente sob a 

orientação profissional dessa população. 
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4. CONSTATAÇÕES DE CAMPO 
 

4.1 Vocação econômica da Bela Vista 

 

“ O Centro é tudo isso e muito mais: é vai e vem alucinado, local onde 
trabalho informal dos homens-cartazes, ofertando serviços baratos, e dos 
flanelinhas, junta-se a dezenas de milhares de balconistas, sem mencionar as 
inúmeras oportunidades de trabalho autônomo permanente ou ocasional.”  
(Kowarick, 2007, p. 182 – Áreas Centrais de São Paulo: Dinamismo 
econômico, pobreza e políticas. Lua Nova nº 70, Centro de Estudos de 
Cultura Contemporânea, São Paulo – SP) 
 

 A análise da vocação econômica da área examinada nesta dissertação é um passo 

importante para compreender as particularidades da região central. Apesar da transferência de 

grandes empresas e escritórios para outras localidades da cidade, o Centro ainda concentra um 

enorme potencial econômico e de geração de emprego e renda. E essa configuração atual sob 

os aspectos econômicos é de extrema utilidade quando se quer interpretar a inter-relação dos 

sujeitos que vivem em habitações coletivas precárias e o potencial de emprego dessa mão de 

obra que se acumula nessas regiões. 

 A pesquisa apresentada a seguir foi realizada com dados da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS), que recolhe anualmente diversos dados das empresas que 

possuem mão de obra registrada. A declaração é obrigatória para todas as empresas 

legalmente constituídas, e por isso é uma base relevante de informações sobre o mercado de 

trabalho formal.  

 Essa pesquisa foi um trabalho realizado pela Fecomércio, em parceria com uma rede 

de organizações na Bela Vista que trabalha pelo desenvolvimento local do bairro. Essa rede 

chama-se Rede Social Bela Vista, e em 2008 conseguiu o apoio de especialistas da 

Fecomércio, que fez um levantamento sobre o perfil dos empregos formais que existiam no 

bairro. Para delimitar a área de abrangência, escolheu-se os estabelecimentos comerciais que 

se localizam entre os CEPs 013000-000 a 01399-999. 

 Com base nessas informações, foi possível verificar o perfil das empresas e 

empregados em 2006 e 2008.  Na Tabela 1 é possível perceber o potencial de absorção de 

mão de obra na região, e o número de estabelecimentos comerciais e de trabalhadores foi 

altíssimo. A área registra um forte dinamismo econômico, estabelecendo com mais vigor a 

vocação no setor de serviços. E o mercado parece aquecido, com a criação de 27.955 
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empregos em dois anos, um aumento de 17% em curto período de tempo. O número de 

empresas registradas também cresceu bastante, com o aumento de 13%, uma marca 

importante que aponta para um potencial econômico consolidado e em crescimento na região. 

 Quando avaliados comparativamente o setor de serviços e o comércio, o primeiro tem 

ampla vantagem sobre o potencial de geração de emprego e renda na região. Em 2008 o 

segmento representava 80% da economia local. Quando se verifica o número de empregados, 

essa potencialidade consolida-se ainda mais; 91% dos empregos da região estão nos 

estabelecimentos de serviços, conforme se apresenta a seguir: 

 

Tabela 1 – Empresas e Empregados no Distrito da Bela Vista, 2006 e 2008 

 2006 2008 
Setor da 
economia Empresas Empregados Empresas Empregados 

Serviços 13.491 144.977 15.752 171.908 
Comércio 3.756 16.828 3.907 17.852 
Total 17.247 161.805 19.659 189.760 
Fonte: MTE/RAIS 
Elaboração: Fecomércio 
 
Tabela 2 – Proporção entre Empresas e Empregados no Distrito da Bela Vista, 2006 e 
2008 

 2006 2008 
Setor da 
economia Empresas Empregados Empresas Empregados 

Serviços 78% 90% 80% 91% 
Comércio 22% 10% 20% 9% 
Fonte: MTE/RAIS 
Elaboração: Fecomércio 
 

 É importante segmentar essas bases para entender um pouco melhor as atividades 

comerciais em que se concentram esses empregos (Tabela 3). A começar pelo comércio, a 

segmentação desse tipo de estabelecimento conseguiu verificar 11 atividades preponderantes: 

lojas de departamentos; lojas de eletroeletrônicos e eletrodomésticos; lojas de móveis e 

decorações; lojas de vestuário, tecidos e calçados, supermercados (alimentos e bebidas); 

farmácias e perfumarias; concessionárias de veículos e motos; lojas de autopeças e acessórios; 

lojas de material de construção; comércio atacadista em geral e outros tipos de comércio com 
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participação expressiva na base de emprego, mas muito pulverizados em relação à sua 

atividade econômica. A escolha de agregá-los numa base só com a identificação de “ outros 

tipos de comércio”  foi opção da equipe técnica, que fez o levantamento das informações por 

se tratar de uma quantidade muito heterogênea de comércio, como restaurantes, bares, casas 

noturnas, padarias, armazéns, entre outros, que, tratados isoladamente, não teriam 

representatividade para fins de análise proposta pelo levantamento.  

 Ao analisar os números absolutos, verifica-se que o comércio atacadista em geral 

possui o maior número de trabalhadores em regime de carteira assinada, com 4.420 

empregados registrados, seguido do setor de vestuário, tecidos e calçados com 3.947 

empregos em 2008. 

 

Tabela 3 – Comércio: Número Absoluto de Empresas e Empregados no Distrito da Bela 
Vista, 2006 e 2008 

 2006 2008 
Segmentos do comércio Empresas Empregados Empresas Empregados 

Concessionárias de veículos e 
motos 43 444 46 447 

Lojas de departamentos 62 1.003 61 499 
Lojas de autopeças e acessórios 80 191 77 181 
Lojas de móveis e decorações 105 403 89 499 
Farmácias e perfumarias 205 872 324 1.103 
Lojas de material de construção 245 746 135 202 
Supermercados (alimentos e 
bebidas) 414 2.489 462 2.925 

Lojas de eletroeletrônicos/ 
eletrodomésticos 557 1.138 592 1.313 

Comércio atacadista em geral 560 3.867 536 4.420 
Lojas de vestuário, tecidos e 
calçados 656 3.785 696 3.947 

Outros tipos de comércio 829 1.890 889 2.316 
Total 3.756 16.828 3.907 17.852 
Fonte: MTE/RAIS – Números absolutos 
Elaboração: Fecomércio 
 

 Comparando-se 2008 com 2006 é perceptível que o crescimento do número de 

estabelecimentos e de empregos foi significativo em valores absolutos, como mostra a tabela 

seguinte. Mas houve algumas alterações expressivas no perfil desse cenário econômico, como 
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no setor de lojas de materiais de construção, apresentando em 2008 uma queda de 45% em 

termos de números de estabelecimentos em relação a 2006. A redução do número de 

funcionários foi ainda mais representativa, com variação negativa de 73%. As lojas de 

departamentos também tiveram uma perda significativa no número de emprego, resultado da 

mudança de uma grande loja que existia na região. Essa alteração gerou um grande impacto, 

com a redução de 50% do número de empregados registrados no segmento estudado. 

 Por outro lado, o setor com maior crescimento foi o de farmácias e perfumarias, com 

aumento de 26% do número de empregos e de 58% de estabelecimentos novos abertos na 

região.  

 

Tabela 4 – Comércio: Variação entre Empresas e Empregados no Comércio do Distrito 
da Bela Vista, 2008/2006 

Segmentos do comércio Variação de 
empresas (%) 

Variação de 
empregados (%) 

Concessionárias de veículos e motos 7% 1% 
Lojas de departamentos -2% -50% 
Lojas de autopeças e acessórios -4% -5% 
Lojas de móveis e decorações -15% 24% 
Farmácias e perfumarias 58% 26% 
Lojas de material de construção -45% -73% 
Supermercados (alimentos e bebidas) 12% 18% 
Lojas de eletroeletrônicos/eletrodomésticos 6% 15% 
Comércio atacadista em geral -4% 14% 
Lojas de vestuário, tecidos e calçados 6% 4% 
Outros tipos de comércio 7% 23% 
Total 4% 6% 
Fonte: MTE/RAIS 
Elaboração: Fecomércio 
 

 O número de empregados por empresa também aponta para um dado interessante: 

os segmentos do setor de serviços possuem em geral um número pequeno de funcionários por 

empresa. Em média, o setor que agrega o maior número de funcionários contratados chega a 

quase 10, no caso das concessionárias de veículo. Mesmo sem poder destrinchar os dados, 

pode-se deduzir, no caso de setores com empresas de grande porte, que há muito mais pessoas 

contratadas do que a média do setor. Isso pressupõe que outras empresas possuem um número 

muito menor do que a média de profissionais CLT. Esses dados, vistos por essa perspectiva, 
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apontam para uma região com várias empresas de pequeno porte, um potencial empreendedor 

marcante. 

 Outros setores, por outro lado, como os de lojas de materiais de construção e de 

lojas de autopeças e acessórios, apresentam o caráter de baixa capacidade de absorver a mão 

de obra de reserva existente na localidade estudada (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Comércio: Relação Empregados/Empresas no Distrito da Bela Vista, 2006 e 
2008 

Segmentos do comércio Empregados/ 
Empresas 2006 

Empregados/ 
Empresas 2008 

Concessionárias de veículos e motos 10,33 9,72 
Lojas de departamentos 16,18 8,18 
Lojas de autopeças e acessórios 2,39 2,35 
Lojas de móveis e decorações 3,84 5,61 
Farmácias e perfumarias 4,25 3,40 
Lojas de material de construção 3,04 1,50 
Supermercados (alimentos e bebidas) 6,01 6,33 
Lojas de eletroeletrônicos/eletrodomésticos 2,04 2,22 
Comércio atacadista em geral 6,91 8,25 
Lojas de vestuário, tecidos e calçados 5,77 5,67 
Outros tipos de comércio 2,28 2,61 
Total 4,48 4,57 
Fonte: MTE/RAIS 
Elaboração: Fecomércio 

 

 

 A análise do setor de serviços apresenta um cenário ainda mais forte do ponto de 

vista da atividade econômica e geração de emprego na região. Para compreender melhor esse 

potencial das empresas do setor de serviços em 2006, elas foram segmentadas em 11 

atividades, baseada na Comissão Nacional de Classificação do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, a ver: agropecuária; alojamento e alimentação; atividades imobiliárias e 

serviços prestados às empresas; reparação de veículos automotores e outros equipamentos; 

educação; intermediação financeira e serviços relacionados; organismos internacionais e 

outras instituições; outros serviços coletivos, sociais e pessoais; saúde e serviços sociais; 

serviços domésticos; transporte, armazenagem e comunicações. Em 2008 foi mantida a 
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mesma segmentação, entretanto, os dados passaram a atender a uma nova definição, 

integrando outras atividades que não eram mapeadas em 2006. A distribuição de empresas e 

empregos criados por segmento segue conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 6 – Serviços: Número Absoluto de Empresas e Empregados no Distrito da Bela 
Vista, 2006 e 2008 

 2006 2008 
Segmentos do setor de serviços Empresas Empregados Empresas Empregados 

Agropecuária 7 69 6 84 
Serviços domésticos 12 8 11 9 
Organismos internacionais e 
outras instituições 17 114 20 147 

Educação 205 7.045 284 5.639 
Reparação de veículos 
automotores e outros 
equipamentos 

377 610 271 867 

Transporte, armazenagem e 
comunicações 1.025 16.082 1.171 16.255 

Alojamento e alimentação 1.129 7.799 1.279 8281 
Outros serviços coletivos, sociais 
e pessoais 1.441 8.450 1.242 23.441 

Saúde e serviços sociais 1.603 19.796 2.034 27.798 
Intermediação financeira e 
serviços relacionados 1.742 26.101 1.869 14.593 

Atividades imobiliárias e serviços 
prestados às empresas 5.933 58.903 5.871 54.599 

Outras atividades não 
especificadas anteriormente   1.694 20.195 

Total 13.491 144.977 15.752 171.908 
Fonte: MTE/Rais – Números Absolutos 
Elaboração: Fecomercio 

 

 Um os resultados que sobressaltam na Tabela 7 é sobre os serviços no setor de 

Educação, que teve crescimento 39% em relação à 2006, mas diminui em 18% o número de 

empregados. Esse dado é possível ser analisado com mais profundidade, uma vez que em 

números absolutos é possível visualizar que o crescimento de 39% representa 3 

estabelecimentos de educação a mais do que 2006. Nesse setor, a mudança de uma grande 

instituição com vários empregados altera bastante as médias apresentadas no estudo.  
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 A área de Saúde e Serviços Sociais compõe também uma expressiva presença e viveu 

um aquecimento nesse período de dois anos estudados, em 2008 o número de instituições 

desse setor teve um aumento de 27%. Os serviços de saúde representam hoje uma forte 

potencialidade do local com uma geração expressiva de emprego. Outros setores, por outro 

lado, encontraram dificuldades, na área de Reparação de Veículos Automotores e outros 

equipamentos o decréscimo de 28% mostra um indício importante sobre as características 

imobiliárias na região, com diversos setores mais estruturados e até mesmo a construção civil, 

estão presentes nessa fase de aquecimento econômico da região. O mesmo ocorreu com a 

Agropecuária e Outros Serviços Coletivos, Sociais e Pessoais (ambos com recuo de 14%) e 

Serviços Domésticos (-8%), mais um sinal de dinamismo da economia local que parece estar 

se movendo para um processo de reprodução de serviços mais especializados e voltados para 

um público de poder aquisitivo elevado.  

 A variação positiva de emprego é outro indício no sentido apresentado anteriormente, 

apesar da redução do número de empresas registradas, o número de empregados aumentou 

significativamente, essa aparente contradição na verdade aponta para esse dinamismo 

econômico local, com empresas mais estruturadas e mais dinâmicas. A visualização da Tabela 

7 mostra essa variação positiva no número de empregos, o crescimento do número de 

empregos em Outros Serviços Coletivos, Sociais e Pessoais foi de 177%, na área de 

Reparação de Veículos Automotores e outros equipamentos 42%, no setor Saúde e Serviços 

Sociais 40%, e Agropecuária 22%. 

 O setor de serviços atualmente emprega mais funcionários formalmente do que o setor 

de comércio. O comparativo entre setores da razão empregados/empresas resulta em uma 

média de 10,91 funcionários para cada estabelecimento de serviço e 4,57 no segmento de 

comércio.  

 Os serviços ligados à Educação empregam cerca de 19,86 funcionários por 

estabelecimento, seguido de Outros Serviços Coletivos, Sociais e Pessoais com 

aproximadamente 18,87 empregados por empresa. Os Serviços Domésticos são os menos 

representativos em termos de empregados por estabelecimento, com média de 0,82. 
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Tabela 7 – Serviços: Variação de Empresas e Empregados no Distrito da Bela Vista, 
2006 e 2008 

Segmentos do setor de serviços Variação de 
Empresas 

Variação de 
Empregados 

Agropecuária -14% 22% 
Serviços domésticos -8% 13% 
Organismos internacionais e outras instituições 18% 29% 
Educação 39% -20% 
Reparação de veículos automotores e outros 
equipamentos -28% 42% 

Transporte, armazenagem e comunicações 14% 1% 
Alojamento e alimentação 13% 6% 
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais -14% 177% 
Saúde e serviços sociais 27% 40% 
Intermediação financeira e serviços relacionados 7% -44% 
Atividades imobiliárias e serviços prestados às 
empresas -1% -7% 

Total 17% 19% 
Fonte: MTE/Rais - Variação 2008/2006 
Elaboração: Fecomercio 
 

 Se observada a relação de empregados por empresas, os números apresentam uma 

realidade parecida com aquela relatada no comércio, com algumas exceções como o segmento 

Educação, Outros Serviços Coletivos, Sociais e Pessoais, e Saúde e Serviços Sociais. O 

segmento de serviços de saúde, por exemplo, pode ser citado para mostrar que os dados dão 

apenas um número médio que não permite se compreender as características intrínsecas de 

cada setor. Na região existem alguns hospitais privados de grande porte, como o Hospital 

Santa Catarina, Hospital 9 de Julho, Hospital Sírio-Libanês e Hospital Alemão Oswaldo Cruz,  

que representam aproximadamente 50% desse potencial na região, o que pressupõe que 

diversas empresas nesse ramo de atividades contam com um baixo número de pessoas 

trabalhando.  
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Tabela 8 – Serviços: Relação Empregados/Empresas no Distrito da Bela Vista, 2006 e 
2008 

 2006 2008 

Segmentos do setor de serviços Empregados/ 
Empresas 

Empregados/ 
Empresas 

Agropecuária 9,86 14,00 
Serviços domésticos 0,67 0,82 
Organismos internacionais e outras instituições 6,71 7,35 
Educação 34,37 19,86 
Reparação de veículos automotores e outros 
equipamentos 1,62 3,20 

Transporte, armazenagem e comunicações 15,69 13,88 
Alojamento e alimentação 6,91 6,47 
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 5,86 18,87 
Saúde e serviços sociais 12,35 13,67 
Intermediação financeira e serviços relacionados 14,98 7,81 
Atividades imobiliárias e serviços prestados às 
empresas 9,93 9,30 

Outras atividades não especificadas anteriormente  11,92 
Total 10,75 10,91 
Fonte: MTE/Rais 
Elaboração: Fecomercio 
 

 Os dados da Tabela 9 apresentam representatividade de cada segmento do setor de 

serviços nos empregabilidade geral do setor. Percebe-se que a representatividade de cada 

segmento em dois anos teve alterações significativas, o que aponta para um dinamismo 

econômico particular da região, com dois setores se consolidando na criação de empregados 

formais no na região. São eles: Outros serviços coletivos, sociais e pessoais com crescimento 

de aproximadamente 8% comparando-se os dois anos estudados, e o setor de Saúde e serviços 

sociais, com um crescimento menor de aproximadamente 3%.  

 Outra relação importante que pode ser observada é a redução de empregos no 

segmento de intermediação financeira e serviços relacionados, que teve uma queda acintosa 

em dois anos, e o setor de atividades imobiliárias e serviços prestados às empresas também 

perdeu representatividade. Ambos os casos podem ser questionados por conta de um novo 

segmento que não foi utilizado anteriormente, ainda assim, mesmo que tenha ocorrido a 

reavaliação de setores da economia nessa categoria, a vacação de empregos formais na região 

em alguns ramos específicos, são informações importantes para a pesquisa em si. 
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Tabela 9 – Serviços: Proporção de Empregados totais por setor de serviços no Distrito 
da Bela Vista, 2006 e 2008 

 2006 2008 

Segmentos do setor de serviços 
Participação de 
empregados no 

setor 

Participação de 
empregados no 

setor 
Agropecuária 0,05% 0,05% 
Serviços domésticos 0,01% 0,01% 
Organismos internacionais e outras instituições 0,08% 0,09% 
Educação 4,86% 3,28% 
Reparação de veículos automotores e outros 
equipamentos 0,42% 0,50% 

Transporte, armazenagem e comunicações 11,09% 9,46% 
Alojamento e alimentação 5,38% 4,82% 
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 5,83% 13,64% 
Saúde e serviços sociais 13,65% 16,17% 
Intermediação financeira e serviços relacionados 18,00% 8,49% 
Atividades imobiliárias e serviços prestados às 
empresas 40,63% 31,76% 

Outras atividades não especificadas anteriormente  11,75% 
Fonte: Pesquisa Fecomercio (MTE/Rais) 
Elaboração própria 
 

 Na realidade, não é o foco deste trabalho analisar de maneira tão detalhada a 

metodologia da pesquisa sobre as características do emprego na região, o que se quer mostrar 

é a capacidade econômica do bairro e seu potencial de absorver uma mão de obra de reserva. 

Mais à frente discutir-se-á os dados da pesquisa, e é possível visualizar que a realização do 

sonho de alguns moradores de cortiço pode estar ao lado. 

 Esse panorama sobre a vocação econômica da região, precede outra discussão que será 

um dos pilares da discussão da pesquisa apresentada neste trabalho. Isso pode ser dito porque 

uma das perspectivas de análise foca justamente nessa caracterização muito específica da 

região, que a diferencia de outros pontos da cidade onde se concentram habitações coletivas 

em situação precária. Essa especificidade foi estudada por este autor em uma pesquisa 

própria, financiada por uma instituição do bairro (o Hospital Sírio-Libanês).  

 Essa instituição possui algumas ações e projetos sociais locais de bastante capilaridade 

na região. Nesses projetos que une a assistência pediátrica de crianças até 12 anos, e projetos 
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socioeducativos e de inclusão social para a família, atende-se uma média de 2.800 famílias, 

são mais de 6.000 pessoas que residem na região sendo beneficiadas por essas intervenções. 

 Por conta desses projetos, uma pesquisa sobre o perfil da população socialmente 

vulnerável, bem como outras questões muito específicas da vida dessas pessoas e sua relação 

com sua realidade externa, conseguiu absorver uma quantidade muito importante de 

informações que caracteriza o perfil dessas pessoas. Essa pesquisa será apresentada a seguir. 

 Algumas coisas que esses dados sobre a vocação econômica apresentam apontam para 

uma possibilidade ao menos de se absorver a mão de obra excedente em empregos 

registrados, mesmo que não sejam vagas que exijam um nível alto de qualificação 

profissional. Essa migração externa acaba movimentando uma economia local necessária para 

dar suporte à necessidades de uma área com milhares de pessoas transitando diariamente, com 

demandas básicas como alimentação, cultura, lazer, transporte, mobilidade, entre as diversas 

outras. 
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4.2 Pesquisa quantitativa - população de cortiços na Bela Vista sob perspectiva 
 

 Uma percepção muito nítida para quem observa a questão das moradias coletivas na 

região são as distintas situações que ocorrem em cada espaço coletivo utilizado como 

moradia. Como essas habitações ocorrem de acordo com situações muito distintas e pontuais, 

não há um cortiço igual a outro. Tentar encontrar um elo entre as pessoas que vivem nesse 

tipo de condição é uma tarefa difícil. Ainda assim, apesar das situações serem distintas, um 

ponto importante é a questão da vulnerabilidade social vista de um modo mais amplo, como 

sublocação voluntária de uma moradia coletiva por conta de questões específicas ligadas à 

falta de fiador, por questões legais ou criminalização do sujeito, da incapacidade de conseguir 

crédito no mercado, de uma comprovação oficial de renda, dívidas protestadas, entre outros 

tipos de situações que apontam para os tipos de adversidades que atinge essa população. 

 Estes são aspectos muito presentes nessa realidade que não podem ser generalizados 

de modo arbitrário, mas é uma situação que se repete em grande parte dos moradores de 

cortiço, e no fundo, acabam se transformando em elo aglutinador para uma perspectiva 

analítica mais específica da situação. A pessoa que reside nesse tipo de habitação, vive sob 

uma série de pressões que não são comuns, por exemplo, ao cotidiano dos cidadãos que vivem 

um imóveis com contrato, regulamentos e normas de mediação de conflitos muito claros. 

Vivem sob uma realidade cívica mais equilibrada, com regras do jogo pré-estabelecidas e 

respeito aos direitos e deveres numa relação de inquilinato. 

 No cortiço essa vulnerabilidade aos acontecimentos diuturnos os une em uma 

categoria particular de pessoas desprovidas de amparo legal capaz de assegurar-lhes os 

direitos à moradia. Existem diversos movimentos sociais que atuam nessas ocasiões, mas a 

procura por eles não é uma característica comum, e muitos sequer sabem quais direitos 

possuem. Essas situações de vulnerabilidade devem ser examinadas com cuidado porque 

fazem parte do núcleo de análise da pesquisa.  

 Um dos pontos que caracterizam a região é justamente o convívio de uma população 

muito heterogênea no mesmo espaço territorial. Na Bela Vista existem diferenças 

socioeconômicas muito marcadas, grandes prédios de luxo, pessoas com altíssimo poder 

aquisitivo, que convivem lado a lado com uma população em situação completamente 

distinta. Para entender um pouco melhor essa realidade basta olhar a composição dos cortiços 

na região, é perceptível a alta concentração no bairro. Muito desse processo se dá por uma 
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característica histórica e pela formação da região, que sempre concentrou um número grande 

de habitações destinadas a abrigar a população de baixa renda por meio das “ pensões” . 

 Uma pesquisa feita pela Secretaria Municipal de Habitação, SEHAB, na região central 

(Sé e Mooca) aponta a existência de 1888 cortiços, com 14.617 domicílios e uma população 

de 38.512 habitantes. O Bairro da Bela Vista tem o maior numero de cortiços da região 

central com 280, o que representa 15% do total. Estes dados sobre os cortiços na região 

central estão distribuídos em 12 distritos, conforme a Tabela 10 apresenta.  

 O levantamento foi feito pela SEHAB e a CDHU. Esta verificação abrangeu doze 

distritos: Água Rasa, Bela Vista, Belém, Bom Retiro, Brás, Cambuci, Liberdade, Mooca, Pari, 

República, Santa Cecília e Sé. Nestes perímetros foi realizada uma pesquisa sobre todos os 

imóveis identificados como encortiçados e, sobre este universo, foi realizada uma pesquisa 

amostral para estimar o número de domicílios e habitantes em cortiços e levantar as 

características socioeconômicas desta população (PMSP, Sehab, Habi-Centro, Habisp, 2008 e 

CDHU, PAC-BID, 2003). 

 

Tabela 10 – Distribuição de cortiços, domicílios e habitantes por distritos das 
subprefeituras, 2003 e 2008 

Distrito Nº de cortiços 
Água Rasa 20 
Bela Vista 280 
Belém 211 
Bom Retiro 173 
Brás 230 
Cambuci 132 
Liberdade 268 
Mooca 104 
Pari 41 
República 98 
Santa Cecília 238 
Sé 93 

TOTAL 1888 

Fonte: PMSP, Sehab, Habi-Centro, Habisp, 2008 e CDHU, PAC-BID, 2003.   

 

Dentre as principais características destes imóveis, o estudo delineia o seguinte perfil:  



 
78 

• até 38% dos cortiços tem de 6 a 10 cômodos por imóvel, 23% tem de 11 a 15 
cômodos;  

• 46% dos habitantes tem renda média de 1 a 2 salários mínimos, 31% dos habitantes 
ganham de 2 a 3 salários mínimos; 

• 43% dos imóveis são construções da Década de 1930/40, 15% dos imóveis são 
construções da Década de 1950/60; 

• 83% dos imóveis apresentam adensamento máximo; 
• 67% dos imóveis não possuem ventilação; 
• 66% dos imóveis não possuem iluminação; 

• 73% dos imóveis não possuem revestimento no W.C.  

 Por esse panorama apresentado pela pesquisa da SEHAB já se pode tirar algumas 

impressões sobre as características estruturais desse tipo de habitação. É uma moradia que na 

maior parte dos casos não possui ventilação, concentram uma população de baixa renda, 

possuem um adensamento que esgota a capacidade dos cortiços; são informações que 

permitem compreender um pouco a situação em que vivem as pessoas nesses locais. Sob esse 

aspecto mais geral, já se percebe as condições de salubridade dessas moradias. Nos relatos das 

pesquisas e nas visitas que foram feitas para a construção do estudo, em muitos lugares havia 

reclamações sobre ratos, baratas, paredes mofadas, goteiras, água da chuva que praticamente 

inundava o quarto, enfim, são espaços precários que abrigam famílias inteiras. 

 Algumas coisas, por outro lado, esse estudo da SEHAB e CDHU não deixa claro, 

como as repercussões dessa situação na vida das pessoas que vivem nessas habitações 

precárias; como elas se relacionam com o meio, com o bairro, suas relações sociais e de 

trabalho. Para esse fim, a pesquisa apresentada em seguida pode contribuir para um 

entendimento mais amplo dessa população, que opta por permanecer nessa situação, e como 

se vê na pesquisa, em grande parte dos casos, estão até satisfeitas com suas próprias vidas. 

 Esse é outro aspecto que a pesquisa qualitativa (apresentada no item seguinte) 

enriquece bastante a visão do pesquisador. Essa satisfação com a vida parece muito uma 

postura social, ligada ao meio, às vicissitudes que enfrentam na vida, e como se perceberá, a 

renda e o vínculo de trabalho também constituem elementos fundamentais nesse processo. O 

espírito de trabalho, de luta pela vida, de terem vencido em São Paulo é uma característica 

que se percebe nas entrevistas semiestruturadas, e de fato se mostra como uma particularidade 

muito curiosa da população, que encara o trabalho com uma compostura tenaz, da pessoa que 

veio de fora, enfrentou as dificuldades pra vencer na vida, e conseguiu. Embora tenham 
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também estabelecido vínculos sociais muito fortes com o local, contribuindo para a 

perenidade dessa situação que encontram nas moradias de cortiço.  

 A análise dos dados da pesquisa amostral quantitativa, por outro lado, apresenta vários 

dados menos aprofundados sobre a população estudada, que não perdem sua importância 

pelas riquezas de informações que revelam. 

 Quando analisadas sob a perspectiva de sexo e idade, a composição segue conforme as 

próximas duas tabelas abaixo. É possível perceber uma pequena diferença entre gêneros, já os 

grupos de idade mostram uma composição de pessoas jovens vivendo nessas habitações, 

59,7% tinham até 34 anos de idade no momento da pesquisa. Observa-se que até 44 anos 

concentra-se 77% da população. A composição de idosos é ainda muito baixa, apenas 6,3% 

estão acima de 60 anos.  

 

Tabela 11 – Distribuição dos entrevistados, por sexo, 2007 

Sexo Frequência Porcentagem 
Masculino 89 46,6% 
Feminino 102 53,4% 
Total 191 100,0% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
  

Tabela 12– Distribuição dos entrevistados, por faixa etária, 2007 

Faixa Etária Frequência Porcentagem Percentual 
Acumulado 

De 15 a 24 anos 48 25,1% 25,1% 
De 25 a 34 anos 66 34,6% 59,7% 
De 35 a 44 anos 33 17,3% 77,0% 
De 45 a 59 anos 32 16,8% 93,7% 
De 60 anos ou mais 12 6,3% 100,0% 
Total 191 100,0%  
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 

 É notável o baixo grau de instrução desses moradores apresentado na Tabela 13. 

Quase metade da população não tem o ensino fundamental completo e mais de 80% da 

população pesquisada não chega a completar o ensino médio: Esse é seguramente um dos 
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fatores que exerce forte influência para as pessoas que vivem em cortiços trabalharem 

geralmente em segmentos da economia com baixa exigência de qualificação profissional. 

 

Tabela 13– Distribuição dos entrevistados, grau de instrução do morador, 2007 

Grau de instrução Frequência Porcentagem Percentual 
Acumulado 

Desde analfabeto até a 4ª série do 1º 
grau incompleta 26 13,6% 13,6% 

Primário completo (4ª série do 
primeiro grau completa) 17 8,9% 22,5% 

Ginásio incompleto (5ª série do 
primeiro grau incompleta até 8ª série 
incompleta) 

49 25,7% 48,2% 

Ginásio completo (8ª série do 
primeiro grau completa) 30 15,7% 63,9% 

Colégio incompleto (1ª série do 
segundo grau incompleta até 3ª série 
incompleta) 

35 18,3% 82,2% 

Colégio completo (3ª série do 
segundo grau completa) 24 12,6% 94,8% 

Curso universitário incompleto 
(primeiro até último ano incompleto) 5 2,6% 97,4% 

Curso universitário completo 5 2,6% 100,0% 

Total 191 100,0%  

Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 
 Essa composição de baixa escolaridade e uma população jovem vivendo nesse tipo de 

domicílio pode ser complementada com número das pessoas que vivem na habitação (Tabela 

14). Constata-se que o número de pessoas por domicílio no momento da entrevista concentra-

se entre uma e três pessoas, são 73,3% das habitações nessa condição. Mas o número de 

pessoas que vivem com quatro e cinco pessoas também é significativo, chega a 22% dos 

domicílios. 

 

Tabela 14– Número de pessoas que moram no domicílio, 2007 

Quantidade por 
domicílio Frequência Porcentagem Percentual 

Acumulado 
Uma pessoa 34 17,8% 17,8% 
Duas pessoas 66 34,6% 52,4% 
Três pessoas 40 20,9% 73,3% 
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Quatro pessoas 30 15,7% 89,0% 
Cinco pessoas 12 6,3% 95,3% 
Seis pessoas 7 3,7% 99,0% 
Sete pessoas 1 ,5% 99,5% 
Oito pessoas 1 ,5% 100,0% 
Total 191 100,0%  
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 

 Ao somar a frequência multiplicada pelo número de moradores nos domicílios 

entrevistados (Tabela 15), tem-se o número de moradores de todos os 191 domicílios 

entrevistados na amostra. O número total de pessoas que vivem nesses cortiços é de 523, uma 

média de 2,7 pessoas por domicílio. Verificando-se a composição etária dessa população, 

percebe-se que grande parte dos residentes são jovens até 34 anos. O número de crianças e 

adolescentes também é alto, se considerada até a faixa de 24 anos é quase a metade da 

população. 

 

Tabela 15 – Faixa etária de todos os moradores dos domicílios, 2007 

Faixa etária Frequência Porcentagem Percentual Acumulado 
Até 5 anos 50 9,6% 9,6% 
De 5 a 10 anos 47 9,0% 18,5% 
De 11 a 15 anos 37 7,1% 25,6% 
De 16 a 24 anos 116 22,2% 47,8% 
De 25 a 34 anos 124 23,7% 71,5% 
De 35 a 44 anos 72 13,8% 85,3% 
De 45 a 59 anos 56 10,7% 96,0% 
De 60 anos ou mais 21 4,0% 100,0% 
Total 523 100,0%  
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 

 O grau de instrução desses moradores (Tabela 16) também revela que a condição de 

baixa escolaridade se repete aos demais moradores do domicílio, com 83,7% das pessoas que 

à época da pesquisa não havia completado o ensino médio. Apesar do grande número de 

crianças nesses domicílios (97 até 10 anos de idade), o número de analfabetos é bastante 

significativo (142), com alta representatividade dentro da composição geral dos moradores.  
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 Em muitos relatos da pesquisa qualitativa além de outras percepções durante as 

pesquisas exploratórias, observou-se um comportamento muito comum nessas famílias, que é 

a necessidade de todos ajudarem nos custos do domicílio. Em alguns casos, a necessidade de 

trabalhar para ajudar a família foi o principal motivo relatado pelas pessoas que abandonaram 

os estudos. Se olhado dessa maneira, o bairro oferece uma situação de suscetibilidade grande 

ocasionada pela conveniência local da disponibilidade de ocupações nos ramos informais e 

menos qualificados da economia. 

 

Tabela 16 - Grau de instrução dos moradores dos domicílios, 2007 

Grau de Instrução Frequência Porcentagem Percentual 
Acumulado 

Desde analfabeto até a 4ª série do 1º 
grau incompleta 142 27,2% 27,2% 

Primário completo (4ª série do primeiro 
grau completa) 68 13,0% 40,2% 

Ginásio incompleto (5ª série do 
primeiro grau incompleta até 8ª série 
incompleta) 

109 20,8% 61,0% 

Ginásio completo (8ª série do primeiro 
grau completa) 50 9,6% 70,6% 

Colégio incompleto (1ª série do 
segundo grau incompleta até 3ª série 
incompleta) 

69 13,2% 83,7% 

Colégio completo (3ª série do segundo 
grau completa) 47 9,0% 92,7% 

Curso universitário incompleto 
(primeiro até último ano incompleto) 8 1,5% 94,3% 

Curso universitário completo 5 1,0% 95,2% 
Não sabe 21 4,0% 99,2% 
Não Respondeu 4 0,8% 100,0% 
Total 523 100,0%  
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 
 A relação entre a renda e a baixa escolaridade é nítida pela tabela a seguir. Até 76,4% 

da população ganhava à época do estudo até R$700,00, ou seja, se considerado o valor do 

salário mínimo em 2007 de R$380,00, quase 80% dessa população não ganhava dois salários 

mínimos. Isso em uma região central de São Paulo, com um custo de vida bastante elevado 

comparando-se outros centros urbanos brasileiros, ou bairros da periferia da cidade. Se 

observado o número de pessoas sem rendimento percebe-se que uma parcela significativa da 

população economicamente ativa sobrevive por meio de outras pessoas.  
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 Dentro da renda familiar, também concentra-se uma grande parte abaixo dos dois 

salários mínimos mensais, 50,4% da das famílias ganhavam até R$700,00, mas uma parcela 

significativa tinham uma renda familiar até R$1750,00, uma remuneração relativamente boa, 

de 4,6 salários mínimos da época. Esse talvez seja um tipo de benefício muito propício para as 

pessoas permanecerem no bairro.  

 

Tabela 17 – Distribuição dos entrevistados, renda individual e familiar, 2007 

 Renda individual Renda familiar 
 Frequência Porcentagem Frequência Porcentagem 

Mais de 3500 a 7000 reais 1 ,5% 2 1,0% 
Mais de 1750 a 3500 reais 3 1,6% 12 6,3% 
Mais de 700 a 1750 reais 28 14,7% 67 35,1% 
Mais de 350 a 700 reais 72 37,7% 74 38,7% 
Até 350 reais 38 19,9% 21 11,0% 
Não tem rendimento 36 18,8% 2 1,0% 
Não sabe/Não respondeu 13 6,8% 13 6,8% 
Total 191 100,0% 191 100,0% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 
 A baixa renda dessa população pode ser verificada quando se observa a ocupação no 

trabalho, no momento da pesquisa mais de 30% das pessoas estavam desempregadas e entre 

os que exerciam alguma atividade profissional, apenas a metade era formada por empregados 

com carteira de trabalho assinada (tabelas 18 e 19). Outros 46,5% são empregados sem 

carteira assinada ou trabalhadores autônomos. Os empregadores ou donos de negócio, são 

todos pessoas que se consideram assim, mas que não possuem empresas registradas, são 

vendedores de produtos por conta própria. É uma possibilidade de erro do entrevistador, mas 

que revela um dado importante, a percepção da população sobre sua realidade vai além da 

compreensão previamente estabelecida pelo pesquisador. O que seria considerado um trabalho 

autônomo, se transformou em uma percepção própria de que era dono do próprio negócio. 

Para o estudo realizado é mais um dado que reforça o caráter informal da economia à qual 

essa população se ocupa. 
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Tabela 18 – Distribuição dos entrevistados, exerce alguma atividade profissional, 2007 

Exerce atividade 
profissional Frequência Porcentagem 

Sim 131 68,6% 
Não 60 31,4% 
Total 191 100,0% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 

Tabela 19 – Distribuição dos entrevistados, empregado por vínculo, 2007 

Vínculo empregatício Frequência Porcentagem 
Empregado com carteira assinada 66 50,4% 
Empregado sem carteira assinada 35 26,7% 
Conta própria ou autônomo 26 19,8% 
Empregador, dono de negócio 4 3,1% 
Total 131 100,0% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 

 Outra característica que ressalta é a satisfação das pessoas sobre sua vida profissional, 

48,7% está satisfeita, as respostas negativas chegam a apenas 19,4% dos entrevistados 

(Tabela 20). Aqueles que estão pouco satisfeitos aparentemente não estão nem satisfeitos nem 

insatisfeitos, tem uma representatividade relativa, mas na comparação entre os extremos 

(muito satisfeitos e satisfeitos; e insatisfeitos e muito insatisfeitos) a diferença de 29,3% é 

uma das informações que será trabalhada na análise qualitativa e que demonstra mais um 

traço de união entre as pessoas nessa situação, a relação de apego com o espaço, um certo 

sentimento de orgulho por viverem no bairro, apesar da renda muito baixa e do alto nível de 

informalidade das atividades econômicas exercidas.  

Tabela 20 – Satisfação dos entrevistados sobre a atividade profissional que exerce, 2007 

Grau de satisfação Frequência Porcentagem 
Muito Satisfeito 33 17,3% 
Satisfeito 60 31,4% 
Pouco Satisfeito 41 21,5% 
Insatisfeito 26 13,6% 
Muito Insatisfeito 11 5,8% 
Não Sabe 3 1,6% 
Não Respondeu 17 8,9% 
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Total 191 100,0% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 

 Entre os empregados com carteira assinada, o nível de satisfação é o maior entre todos 

os tipos de vínculo empregatício, 63,6%, estão contentes com a vida profissional, acima da 

média do grupo. O setor com menos satisfação, por outro lado, se dá entre aqueles que 

trabalham por conta própria ou autônomos, apenas 34,6%, uma diferença muito grande em 

relação ao emprego formal. Os insatisfeitos nessa categoria são 57,7% dos entrevistados, um 

número muito acima em comparação com todos os outros setores. A tabela abaixo apresenta 

os dados citados. 

 

Tabela 21 – Satisfação com a profissão por Tipo de relação trabalhista, 2007 

Satisfação 
Empregado 
com carteira 

assinada 

Empregado 
sem carteira 

assinada 

Conta 
própria ou 
autônomo 

Empregador, 
dono de 
negócio 

Total 

Muito Satisfeito 31,8% 14,3% 7,7%  21,4% 
Satisfeito 31,8% 34,3% 26,9% 50,0% 32,1% 
Pouco Satisfeito 16,7% 31,4% 38,5%  24,4% 
Insatisfeito 13,6% 17,1% 19,2% 25,0% 16,0% 
Muito 
Insatisfeito 6,1%  7,7% 25,0% 5,3% 

Não Sabe  2,9%   0,8% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
  

 Um dado significativo da Tabela 22 é o percentual de pessoas empregadas com medo 

de perder o emprego nos próximos 6 meses ou aqueles que estiveram desempregados nos 

últimos 6 meses, o percentual é alto em ambos os casos, mas é essencial ressaltar a quantidade 

de pessoas que estiveram desempregadas. Este número indica uma dinâmica flutuante das 

áreas de atuação profissional que distingue essa população, um indicador muito característico 

dos tipos de trabalho que realizam. 
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Tabela 22 – Preocupação em perder o emprego nos próximos 6 meses e esteve 
desempregado nos últimos 6 meses, 2007 

 Preocupado em perder o 
emprego Esteve desempregado  

Resposta Frequência Porcentagem Frequência Porcentagem 
Sim 38 29,0% 44 33,6% 
Não 89 67,9% 86 65,6% 
Não Respondeu 4 3,1% 1 ,8% 
Total 131 100,0% 131 100,0% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 
 Quando considerado mais uma vez por tipo de vínculo empregatício (Tabela 23), os 

profissionais por conta própria e autônomos são os mais preocupados em perder o emprego. 

Por outro lado os empregados sem carteiras assinadas foram aqueles com maior índice de 

desemprego nos últimos seis meses, muito acima de todos os outros profissionais. Constata-se 

um comportamento mais volátil dentro dos setores de empregado sem carteira assinada. Se 

observado em números absolutos de fato há mais pessoas empregadas com carteira assinada 

do que a soma de todos os demais setores, mas ainda assim, a soma dos desempregados nos 

últimos seis meses dos demais setores (27) supera e muito o número dentro dos empregados 

com carteira assinada (16). 

 

Tabela 23 – Tipo de relação trabalhista por está preocupado em perder o emprego nos 
próximos 6 meses e esteve sem emprego nos últimos 6 meses, 2007 

 Tipo de vínculo empregatício 
Está preocupado 

em perder o 
emprego 

Empregado 
com carteira 

assinada 

Empregado 
sem carteira 

assinada 

Conta 
própria ou 
autônomo 

Empregador, 
dono de 
negócio 

Total 

Sim 24,2% 34,3% 38,5%  29,0% 
Não 74,2% 60,0% 57,7% 100,0% 67,9% 
Não Respondeu 1,5% 5,7% 3,8%  3,1% 

 Tipo de vínculo empregatício 

Esteve sem 
emprego 

Empregado 
com carteira 

assinada 

Empregado 
sem carteira 

assinada 

Conta 
própria ou 
autônomo 

Empregador, 
dono de 
negócio 

Total 

Sim 27,3% 45,7% 38,5%  33,6% 
Não 72,7% 51,4% 61,5% 100,0% 65,6% 
Não Respondeu  2,9%   0,8% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 



 
87 

 

 Uma das variáveis de análise que se mostrou determinante na pesquisa é o fator renda 

individual. Para entender a distribuição da renda na população entrevistada, pode-se destacá-

la por sexo, escolaridade e vínculo empregatício (tabelas 24, 25 e 26). A classificação por 

sexo é perceptível a diferença entre homens e mulheres, os primeiros concentram a maior 

parte da renda nessa população, talvez uma indicação da composição familiar, muito comum 

nessa situação, na qual a mulher é responsável pela casa e filhos. Um indicador que apresenta 

em linhas gerais a baixa participação da população feminina na receita financeira doméstica, é 

também um indicador que aponta para baixo potencial econômico e participação reduzida nas 

conquistas das mulheres em sua inserção no mercado de trabalho. 

 

Tabela 24 - Renda individual por sexo, 2007 

 Renda individual 

Sexo 
Mais de 
3500 a 

7000 reais 

Mais de 
1750 a 

3500 reais 

Mais de 
700 a 1750 

reais 

Mais de 
350 a 700 

reais 

Até 350 
reais 

Não tem 
renda 

Masculino 100,0% 100,0% 85,7% 45,8% 31,6% 25,0% 
Feminino ,0% ,0% 14,3% 54,2% 68,4% 75,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 

 

 A escolaridade parece não interferir de maneira determinante na renda dessa 

população como apresentam os dados da tabela abaixo. Nas faixas de maior renda não se 

observa um comportamento progressivo por conta do grau de instrução, mesmo que na faixa 

entre 700 e 1750 reais a distribuição indique uma acomodação mais direcionada aos que 

possuem mais escolaridade. Ainda assim, dentro do quadro geral, esse não é o fator decisivo. 

Isso talvez explique a baixa escolaridade, a realidade que se apresenta a essa população não 

incentiva que estudem para ampliar a renda. Esse aspecto excludente pode representar uma 

perspectiva do processo de segregação dessa população. 
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Tabela 25 – Renda individual por nível de escolaridade, 2007 

 Renda individual 

Grau de instrução 

Mais de 
3500 a 
7000 
reais 

Mais de 
1750 a 
3500 
reais 

Mais de 
700 a 
1750 
reais 

Mais de 
350 a 
700 

reais 

Até 350 
reais 

Não tem 
renda 

Desde analfabeto até a 
4ª série do 1º grau 
incompleta 

,0% 33,3% 7,1% 13,9% 23,7% 2,8% 

Primário completo (4ª 
série do primeiro grau 
completa) 

,0% 33,3% 7,1% 5,6% 10,5% 13,9% 

Ginásio incompleto (5ª 
série do primeiro grau 
incompleta até 

,0% ,0% 17,9% 26,4% 39,5% 27,8% 

Ginásio completo (8ª 
série do primeiro grau 
completa)  

100,0% ,0% 17,9% 15,3% 15,8% 11,1% 

Colégio incompleto (1ª 
série do segundo grau 
incompleta até  

,0% 33,3% 17,9% 18,1% 5,3% 33,3% 

Colégio completo (3ª 
série do segundo grau 
completa)  

,0% ,0% 21,4% 15,3% 5,3% 11,1% 

Curso universitário 
incompleto (primeiro 
até último ano inco 

,0% ,0% 7,1% 1,4% ,0% ,0% 

Curso universitário 
completo ,0% ,0% 3,6% 4,2% ,0% ,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 

 

 A relação entre a renda e o vínculo empregatício já traz elementos que confirmam uma 

distribuição mais decisiva desse aspecto em relação à melhoria da renda. Mesmo que na maior 

faixa de rendimentos esteja um empregado por conta própria, ele é apenas 1 dos 191 casos 

avaliados. Na faixa entre 1750 e 3500 (apenas 3 casos) a distribuição é homogênea. Mas nas 

demais, o empregado com carteira assinada predomina com a maior renda entre as pessoas 

dentro de cada faixa analisada.  
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Tabela 26 – Renda individual por vínculo empregatício, 2007 

 Renda individual  

Vínculo 
empregatício 

Mais de 
3500 a 7000 

reais 

Mais de 
1750 a 3500 

reais 

Mais de 700 
a 1750 reais 

Mais de 350 
a 700 reais 

Até 350 
reais 

Empregado com 
carteira assinada ,0% 33,3% 69,2% 56,9% 22,2% 

Empregado sem 
carteira assinada ,0% ,0% 3,8% 27,7% 44,4% 

Conta própria 
ou autônomo 100,0% 33,3% 19,2% 15,4% 29,6% 

Empregador, 
dono de negócio ,0% 33,3% 7,7% ,0% 3,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 

 

 Nas duas tabelas que seguem (27 e 28), a variação da renda aparece muito ligada às 

questões avaliadas: vontade de mudar do bairro e orgulho por morar na Bela Vista. No 

primeiro caso, tabela abaixo, a parcela das pessoas entre as faixas mais altas que quer mudar é 

muito pequena, mas ainda assim chama a atenção na faixa intermediária (mais de 350 a 700 

reais). Se a renda de fato determinasse tanto, seria esperado um comportamento um pouco 

menos otimista nessa faixa, mas em todas as outras a distribuição revela que entre os que 

ganham mais a vontade de mudar do bairro é inversamente proporcional, já entre os que 

ganham até 350 reais ou não tem renda, de fato o comportamento entre as pessoas nessas 

faixas indica maior propensão a sair do que nas demais.  

 

Tabela 27 – Renda individual por vontade de mudar do bairro, 2007 

 Renda individual 
Tem 
vontade 
de mudar 

Mais de 
3500 a 

7000 reais 

Mais de 
1750 a 

3500 reais 

Mais de 
700 a 1750 

reais 

Mais de 
350 a 700 

reais 

Até 350 
reais 

Não tem 
renda 

Sim ,0% 33,3% 39,3% 34,7% 47,4% 44,4% 
Não 100,0% 66,7% 60,7% 65,3% 52,6% 55,6% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
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 A situação apresentada pelos números da Tabela 28 traz um comportamento 

semelhante à tabela anterior, se analisados pelo indicador daqueles que mais discordam de ter 

orgulho de morar no bairro, as faixas de menor renda são aquelas que mais se percebe 

desacordo em ter orgulho por morar na Bela Vista. 

 

Tabela 28 – Renda  individual por orgulho em morar no bairro, 2007 

 Renda individual  
Tem 

orgulho do 
bairro 

Mais de 
3500 a 

7000 reais 

Mais de 
1750 a 

3500 reais 

Mais de 
700 a 

1750 reais 

Mais de 
350 a 700 

reais 

Até 350 
reais 

Não tem 
renda 

Concorda 
totalmente 100,0% 100,0% 60,7% 66,7% 50,0% 69,4% 

Concorda em 
parte ,0% ,0% 14,3% 16,7% 10,5% 5,6% 

Discorda em 
parte ,0% ,0% 7,1% 4,2% 15,8% 11,1% 

Discorda 
totalmente ,0% ,0% 10,7% 11,1% 23,7% 11,1% 

Não sabe ,0% ,0% 7,1% 1,4% ,0% 2,8% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 

 

 O perfil da área de atuação desses profissionais é apresentado a seguir. Em uma 

pergunta aberta codificada após a verificação das respostas, encontrou-se uma série de 

atividades exercidas pela população dos cortiços, a grande maioria delas são atividades sem 

muito valor agregado e geralmente considerado como subemprego dada a informalidade do 

mercado que o contrata ou da instabilidade que os caracteriza.  

 A área de serviços gerais, como faxina, diarista, doméstica, caseiro, jardineiro e 

guarda-lava carros, é disparada a maior atividade dessa população com 28,8% dos 

entrevistados trabalhando nesse segmento. Outro setor que agrega grande quantidade de mão 

de obra é o de garçom, balconista, atendente, chapeiro, copeira com 8,4% das citações, 

seguido por pedreiro, encanador, pintor, servente, chaveiro, construção civil (5,8%), trabalho 

como cozinheira e cozinha (5,2%), vigilante e segurança (4,2%), porteiro e zelador (4,2%) e 

motorista, manobrista, metroviário e caminhoneiro (4,2%). Somando esses números tem-se 

60,8% da mão de obra em atividades muito particulares e próprias da região e com exigências 

técnicas muito limitadas. O número de estudantes e pessoas que não trabalha foi de (5,8%). 
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 Os números mais expressivos das áreas de atuação profissional foram apontados, mas 

a pergunta era aberta gerando uma quantidade muito grande de atividades. Para facilitar o 

entendimento as respostas foram codificadas em grandes categorias. Por essa análise 

categorizada das áreas de atuação profissional, percebe-se que a quase totalidade das 

trajetórias profissionais são em áreas de baixa exigência em qualificação para o trabalho.  

 Quando questionados sobre a área onde gostariam de atuar profissionalmente o 

comportamento muda significativamente, mas a perspectiva de carreira e mercado é limitada 

aos tipos de trabalho que realizam, sem qualificações profissionais muito exigentes. O setor 

com mais citações foi cozinheira e cozinha, com 8,4%, mas merece destaque a segunda área 

de atuação mais comentada, profissões de nível superior, advogado, arquiteto, pedagoga, 

psicóloga, educação física com 7,9% de intenções. Os outros mais citados foram serviços 

gerais, como faxina, diarista, doméstica, caseiro, jardineiro e guarda-lava carros com 7,3% de 

citações, seguida por proprietário, comerciante, dono de negócio de pequeno porte (5,2%); 

secretária, recepcionista, ascensorista, telefonista (4,7%); enfermagem e auxiliar de 

enfermagem (4,7%); garçom, balconista, atendente, chapeiro, copeira (4,2%); vigilante e 

segurança (4,2%); e pedreiro, encanador, pintor, servente, chaveiro, construção civil (3,7%) 

 Esses dados mostram o senso de realidade dos moradores de cortiços, que obviamente, 

a maioria sem um grau de escolaridade que permita uma profissão mais qualificada, opta por 

querer atuar em áreas que são de conhecimento próprio. Ainda assim, o número daqueles que 

buscam uma atividade mais qualificada é significativo, somando as profissões de nível 

superior e as ligadas a enfermagem, tem-se um dado razoável, de 12,6% dessas pessoas que 

sonham em ter uma vida profissional diferente do que atualmente vivenciam. 

 Os dados dessa pergunta aberta foram categorizados em unidades de análise que 

permitiu uma visão sobre a atuação profissional e a preferência pessoal sobre a carreira nos 

segmentos que são mais presentes no bairro (ver estudo sobre vocação econômica da Bela 

Vista na seção anterior do trabalho). Dessa forma, foram estabelecidas categorias de 

segmentos da economia aos quais as atividades profissionais estão ligadas, como segue 

abaixo: 

1. Serviços 

2. Comércio (majoritariamente varejista, pela característica de serem mais voltados para 

o consumidor final) 

3. Servidor Público/ Aposentado 
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4. Nunca trabalhou/ Estudante 

 Essas categorias podem ser entendidas dessa maneira e serão utilizadas para apresentar 

como se divide o perfil da mão de obra de reserva que se concentra no bairro. Isso será 

importante na medida em que apresentar a lacuna existente entre oferta e demanda de 

empregos no bairro. Nessas discussões não é demais ressaltar que, quando se trata de 

alternativas individuais, cada um escolhe seu caminho, e cada um sabe o que é melhor pra 

carreira e o que pode satisfazê-lo profissionalmente. Dizer isso não retira desse trabalho a 

visão de tentar entender esse universo profissional das pessoas que vivem em cortiço, que por 

diversos motivos, se restringem à sua rede de relações e permanecem dentro de uma 

característica muito abaixo do potencial que pode ser explorado na região. O setor de 

comércio e serviços se complementam e muitas vezes podem até se confundir, mas a ideia é 

trazer a diferenciação acima apenas como já foi dito anteriormente, para aprofundar o 

entendimento da dinâmica da vida econômica da região. 

 A idéia de fazer essa segmentação, portanto, é entender um pouco melhor como a 

população economicamente ativa dos cortiços interage com os setores da economia mais 

fortes na Bela Vista. Os moradores de cortiço são mão de obra barata, e como se pôde 

verificar até aqui, têm baixíssima qualificação profissional e não conseguem usufruir do 

aquecimento econômico da região em empregos que paguem melhor ou que exijam uma mão 

de obra um pouco melhor qualificada. Os dados da Tabela 29 confirmam a inclinação para o 

setor de serviços e comércio que exigem pouca qualificação profissional 

 

Tabela 29 – Área de atuação profissional e área onde gostaria de atuar 
profissionalmente por segmento categorizado, 2007 

Segmento da economia* Área de atuação 
profissional 

Área em que 
gostaria de atuar 

Serviços 70,2% 62,3% 
Comércio 20,9% 28,3% 
Servidor Público/Aposentado 3,1% 4,7% 
Nunca trabalhou/estudante 5,8% ,5% 
Não sabe dizer  4,2% 
Total 100% 100% 
(*) Nota: segue abaixo as divisões da codificação realizada na questão. As respostas das perguntas abertas foram 
agrupadas em grandes categorias para esclarecer o significado mais amplo das reações dos entrevistados. 
Área de atuação no Setor de Serviços - Vigilante/segurança - Turismo e hotelaria / agente de viagens / guia 
turístico - Telemarketing / operador de TMKT/ pesquisa - Tecnologia (informática, automação 
industrial)/eletrônica - Setor agropecuário - Serviços gerais (faxina, diarista, doméstica, caseiro, jardineiro, 
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guarda-lava carro) - Secretária/recepcionista/ascensorista/ / telefonista - Promoter/ relações públicas/ eventos / 
animador / projetos culturais - Profissões de nível superior (advogado, arquiteto, pedagoga, psicóloga , ed. física) 
Porteiro/zelador - Pedreiro (encanador, pintor, servente, chaveiro, construção civil) - Office-boy/ 
entregador/ajudante geral -  Música/DJ - Motorista/manobrista/metroviário/caminhoneiro – Metalúrgico - 
Mecânico/funileiro - Marcenaria / carpinteiro / restaurador - Mãe de santo - Estilística (moda, designer, modelo, 
desfile, jóias) - Estética (cabeleireiro, maquiador, manicure, massagem, manipulação de cosméticos) - 
Enfermagem / auxiliar de enfermagem - Dona de casa / mãe - Decoração/paisagismo - Corretor de seguros / 
imóveis / vendas / promotor de vendas - Controle de qualidade - Bancário / área financeira - Babá/dama de 
companhia - Atividades ligadas ao ensino/ professor/educador - Assistência social / filantropia / auxilio aos 
pobres / crianças carentes - Artes visuais (fotografia, audiovisual, produção de filmes) - Artes plásticas / desenho 
/ tatuagem - Artes cênicas (ator, dançarino, montagem de espetáculos, TV/radialismo/dublagem) - Áreas ligadas 
à saúde / medicamentos / farmácia - Área desportiva (ginástica, atleta, jogador de futebol) - Área administrativa 
(auxiliar/assistente administrativo/almoxarifado/contabilidade) - Aeroviário / metroviário -  
Área de atuação no Setor de Comércio - Cozinheira/cozinha - Vendedor em loja / comerciário - Venda direta  
ao consumidor (Avon, Natura, Lingerie de nome) - Venda de produtos de fabricação própria (comida, limpeza, 
roupa) - Reciclagem de material / ligados ao meio ambiente - Proprietário / comerciante / dono de negócio de 
pequeno porte - Gastronomia/chef de cozinha/culinária - Garçom/ garçonete/ balconista/ atendente/ chapeiro/ 
copeira - Costureira/confecção - Camelô / ambulante - Caixa / operador de caixa/repositor/conferente 
Barman - Artesanato / artes manuais/artesão - Área de supermercados / mercearia / hortifruti/ armazém - Área de 
restaurantes / alimentação 
Servidor Público/ Aposentado - Aposentado / não trabalha / não quer trabalhar - Funcionário Público/polícia 
Nunca Trabalhou/ Estudante 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 

 

 Quando questionados sobre o que poderia melhorar a vida profissional (Tabela 30), 

chama a atenção o alto número de pessoas que dentre várias perspectivas muito próximas da 

realidade profissional, prefere estudar para melhorar a formação, é o item com o maior 

número de citações. Pensando que entre as opções dentre as quais poderiam escolher, havia 

melhores salários e outro emprego, é um indicador importante sobre a característica dessa 

população. Na pesquisa qualitativa esse fato fica ainda mais marcado com as respostas das 

pessoas que sonham em melhorar de profissão ou terminar os estudos.  

 Nessas tabelas se vê também a perspectiva de mudança social dos entrevistados, a 

relação aqui fala muito forte, há uma visão sobre setores mais informais, de exigência 

profissional menos qualificada, isso é um dos indícios sobre as relações com o meio, com o 

espaço, influenciando as áreas de atuação profissional dessa população. No cortiço, a vida 

precária pode não interferir tanto, mas é um dos efeitos dessa rede de relações pessoais. E a 

visão deles do mercado de trabalho local, das potencialidades da região são mínimas. Como a 

maioria prefere ficar no bairro, esse é um ponto que pode ser explorado pelas políticas 

públicas e pelos projetos sociais atuantes no bairro, estreitando a relação com empresas da 

região para qualificação profissional dessa mão de obra. 
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Tabela 30 – O que poderia melhorar a vida profissional, 2007 

O que melhoraria a vida profissional Frequência Porcentagem 
Outro emprego 40 20,9% 
Melhor salário no mesmo emprego 44 23,0% 
Melhores condições de trabalho 10 5,2% 
Trabalhar menos e ter mais tempo para passar com a família 14 7,3% 
Estudar, fazer cursos, faculdade, melhorar a formação 46 24,1% 
Não sabe 2 1,0% 
Alguma outra atividade 1 ,5% 
Não Respondeu 34 17,8% 
Total 191 100,0% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 

 

 Quando na Tabela 31 analisa-se a segmentação das questões que poderiam melhorar a 

satisfação profissional dessa população por vínculo empregatício, conseguir outro emprego é 

um dos principais fatores. Entre os empregados sem carteira assinada o percentual dos que 

vêem no estudo uma possibilidade de melhorar sua condição de trabalho, é bastante 

significativo. 

Tabela 31 – Tipo de relação trabalhista por o que melhoraria a vida profissional, 2007 

 Tipo de vínculo empregatício 

O que melhoraria a 
vida profissional 

Empregado 
com carteira 

assinada 

Empregado 
sem carteira 

assinada 

Conta 
própria ou 
autônomo 

Empregador
, dono de 
negócio 

Total 

Outro emprego 16,7% 22,9% 30,8% 25,0% 21,4% 
Melhor salário no 
mesmo emprego 42,4% 20,0% 15,4%  29,8% 

Melhores condições 
de trabalho 4,5% 2,9% 19,2%  6,9% 

Trabalhar menos e 
ter mais tempo para 
passar com a família 

7,6% 14,3% 3,8%  8,4% 

Estudar, fazer 
cursos, faculdade, 
melhorar a formação 

25,8% 31,4% 23,1% 50,0% 27,5% 

Alguma outra 
atividade    25,0% 0,8% 

Não Respondeu 3,0% 8,6% 7,7%  5,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 



 
95 

Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 

 

 Ainda que nem todos os entrevistados tenham respondido que gostariam de fazer 

cursos para melhorar a vida profissional, uma pergunta fechada sobre o assunto foi feita a 

todos eles, com três abordagens distintas, uma avaliando o tipo de curso que daria mais 

satisfação na vida profissional, outra questionando qual poderia melhorar seus rendimentos e 

qual daria mais condições de emprego na Bela Vista (Tabela 32). Essa questão inclui três 

perspectivas que avaliam como a população estudada analisa o mercado de trabalho e as 

possibilidades de melhorar sua inserção no mesmo.  

 O curso de informática é uma necessidade presente em todos os casos, inclusive se 

destaca bastante dentre aqueles que avaliam o tipo de curso que daria mais satisfação 

profissional. Esse é um indício de que no mercado de trabalho que essas pessoas visualizam, 

seja na atual profissão ou em uma visão de futuro, a exigência de conhecimento em 

informática é clara. Esse é um senso de realidade importante e fala tanto sobre as pessoas 

quanto sobre o mercado. 

 Quando a análise é sobre melhorar rendimentos as respostas são mais dispersas, mas 

pode-se destacar os cursos de cozinha e culinária, línguas estrangeiras, corte e costura, e de 

auxiliar e técnico de enfermagem. O nível de desconhecimento sobre o que poderia melhorar 

os rendimentos se destaca nas respostas. Esses números reforçam o argumento sobre o perfil 

desse trabalhador e sobre sua colocação profissional, muito ligada ao setor informal da 

economia. 

 Essa pergunta se completa com a seguinte, que avalia quais cursos os entrevistados 

acreditam que poderia dar mais emprego no bairro da Bela Vista. Aqui o item com maior 

número de citações foi o desconhecimento sobre o mercado local. Nem mesmo a presença 

conhecida de serviços de saúde que existem no bairro favorece as citações nesse setor. Mas a 

vocação gastronômica de uma parte do bairro é lembrada nas respostas, e compõe uma 

parcela significativa das respostas. 

 Nessa pergunta havia um campo que permitia a pessoa escolher um tipo de curso que 

não estivesse na lista indicada, as citações de outros cursos foi muito baixa e ainda assim 

foram apontados cursos em áreas muito próximas do mercado de trabalho que a população já 

atua. Seguem as áreas citadas: serviços gerais (faxina,diarista, doméstica, lavradora, auxiliar 

de higiene, guarda carro); estética (cabeleireiro, manicura, massagem, manipulação de 
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cosméticos); área administrativa (auxiliar/assistente administrativo/almoxarifado); controle de 

qualidade; turismo e hotelaria / agente de viagens / guia turístico; ser alfabetizado/ estudar/ 

técnica de leitura rápida; e, artes visuais/audiovisuais/fotografia 

 

Tabela 32– Cursos que dariam mais satisfação, rendimentos, e mais condições para 
conseguir um emprego na Bela Vista, 2007 

Cursos Mais 
satisfação 

Melhorar 
rendimentos 

Mais condições 
para emprego 
na Bela Vista 

Informática 34,0% 17,3% 17,3% 
Corte e Costura 9,4% 9,9% 8,9% 
Línguas Estrangeiras (Inglês,Espanhol) 12,0% 11,0% 2,6% 
Mecânica de Carros 9,4% 6,8% 7,9% 
Construção Civil 1,0% 1,0% 2,1% 
Eletricista 4,2% 5,2% 5,8% 
Marcenaria 1,0% 1,6% 1,0% 
Cozinha, Culinária 10,5% 13,6% 15,2% 
Segurança 2,6% 4,7% 5,8% 
Encanador 0,0% 1,0% ,5% 
Garçom/ Barman 2,6% 2,6% 4,2% 
Auxiliar/ Técnico de Enfermagem 2,6% 9,4% 8,4% 
Não Sabe/ Não Respondeu 7,3% 13,1% 18,8% 
Outros 3,1% 2,6% 1,6% 
Total 100,0 100,0% 100,0% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 

 

 Ao longo das últimas tabelas as informações apontam para um perfil de trabalho muito 

particular dessa população. Por outro lado, há também alguns indícios de um espírito 

empreendedor na população. Uma pergunta que reforça essa impressão está apresentada na 

Tabela 33, quando questionados sobre o que achavam da ideia de formar uma cooperativa, 

para 91,7% a ideia é boa ou muito boa, mas quando foram questionados sobre o tipo de 

cooperativa eles reforçam a impressão do mercado em que atuam como mostra em que tipo de 

cooperativa gostariam de participar. 
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Tabela 33– Ideia de formar uma cooperativa, 2007 

Ideia de 
cooperativa Frequência Porcentagem Percentual 

Acumulado 
Muito Boa 9 9,4% 9,4% 
Boa 70 72,9% 82,3% 
Ruim 3 3,1% 85,4% 
Muito Ruim 3 3,1% 88,5% 
Não Sabe 8 8,3% 96,9% 
Não Respondeu 3 3,1% 100,0% 
Total 96 100,0%  
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 

 

 Abaixo, seguem as citações sobre os tipos de cooperativas que gostariam de participar: 

Garçom/garçonete/balconista/atendente/chapeiro/copeira; Vigilante/segurança; Serviços 

gerais; Cozinheira/cozinha; Pedreiro; Secretária/recepcionista/ascensorista/ telefonista; 

Costureira/confecção; Estética; Enfermagem / auxiliar de enfermagem; Mecânico/funileiro; 

Artesanato / artes manuais/artesão; Música/DJ; Proprietário / comerciante / dono de negócio 

de pequeno porte; capacitação, treinamento, recolocação profissional; Assistência social / 

filantropia / auxilio aos pobres; reciclagem de material / ligados ao meio ambiente; setor 

agropecuário; área desportiva (ginástica, atleta, jogador de futebol); venda de produtos de 

fabricação própria (comida, limpeza, roupa); vendedor em loja / comerciário; área de 

restaurantes / alimentação; Área de supermercados / mercearia / hortifruti/ armazém.  

 Um dado que também faz despertar a curiosidade do pesquisador sobre o perfil 

profissional da população estudada, é sobre as conquistas e realizações pessoais, mais da 

metade (54,5%) afirma que está longe ou muito longe de realizar. O percentual que se diz 

realizado ou próximo de, é muito baixo. O dado pode ter várias interpretações, a variável 

determinante pode ser a idade das pessoas, por exemplo, mas há um fato concreto, existe um 

potencial muito grande nessa população para mudanças e perspectiva de conquista. Isso 

tomado por uma perspectiva de ação, de mudança real para concretização de um sonho, indica 

a necessidade de trabalho e outras realizações que exigirão movimentos em torno de algo que 

as realize. Isso no mínimo mostra o potencial de mobilização que existe nessa população. 

(Tabela 34) 
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Tabela 34 – Projetos pessoais que gostaria de conquistar e realizar, 2007 

Projetos pessoais Frequência Porcentagem 
Já realizou 7 3,7 
Está muito próximo de realizar 9 4,7 
Está próximo de realizar 33 17,3 
Realizou mais ou menos metade 35 18,3 
Está longe de realizar 59 30,9 
Está muito longe de realizar 45 23,6 
Não sabe 2 1,0 
Não respondeu 1 ,5 
Total 191 100,0 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 

 
 Na tabela seguinte, essa impressão fica muito evidente pela opção da categoria 

moradia, mesmo que o fator empregabilidade também seja grande. Ainda assim, para a 

conquista da moradia seria necessária basicamente uma forma de reversão da situação atual 

que tradicionalmente se dá por meio de uma troca financeira, mesmo quando em projetos de 

casa própria incentivados pelo governo. E nesses casos, uma questão sensível são as 

comprovações de renda e de outras exigências que o mercado de crédito, mesmo por parte de 

políticas públicas, exige dos cidadãos. Nos casos de pessoas que vivem nos cortiços 

justamente por não possuírem esse tipo de recurso, a conquista de uma moradia própria é uma 

realidade consideravelmente distante. 

 

Tabela 35 – Realização de objetivos pessoais, 2007 

O que falta para realizar 
objetivos* Porcentagem 

Moradia 44,6% 
Empregabilidade 29,5% 
Sociabilidade 10,8% 
Acesso a educação 9,4% 
Outras respostas/ Não respondeu 5,8% 
Total 100,0% 
(*) Nota: segue abaixo as divisões da codificação realizada na questão. As respostas das perguntas abertas foram 
agrupadas em grandes categorias para esclarecer o significado mais amplo das reações dos entrevistados. 
Moradia - Adquirir casa/apartamento própria/comprar terreno (este item sozinho teve 41% de citações 
espontâneas entre todas as respostas dessa pergunta, um índice muito forte para uma pergunta aberta, sem 
estímulo do entrevistador) - Ter uma casa melhor/maior - Mudar de cidade/país - Mudar de bairro/ir para bairro 
mais tranqüilo 
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Acesso a educação - Estudar/ Voltar a estudar - Terminar os estudos - Fazer faculdade/terminar faculdade/curso 
técnico 
Sociabilidade – Casar - Ter filhos - Ajudar a família/filhos/reconquistar a família 
Empregabilidade - Arrumar emprego - Melhorar no emprego/trabalhar mais - Montar negócio próprio/trabalhar 
por conta- Viver do que gosto/do que sei fazer/da minha profissão - Ter dinheiro/ estabilidade financeira 
Sociabilidade - Melhorar de vida/ viver sem preocupação (S/E) – Aposentadoria - Viajar/comprar moto, carro/ 
sítio - Começar tudo de novo/ falta tudo - Plano de saúde/médico/ter saúde 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 
 Os dados abaixo indicam que essa não realização das conquistas pessoais pouco 

interfere no modo como eles mesmos percebem a situação geral do bairro. Uma das pesquisas 

que abrem o questionário é sobre a satisfação dos entrevistados sobre como está a Bela Vista 

de uma maneira geral. As respostas positivas (muito boa e boa) somam 31,9%, acrescentando-

se aqueles que consideram a situação regular tem-se mais da metade da população pesquisada. 

Embora esse dado apresente uma aparente situação positiva, 45,1% consideram a situação 

ruim ou muito ruim. Um cenário de certo modo dividido, que merece um pouco mais de 

atenção. Comparando-se os extremos (muito boa e boa ante ruim e muito ruim) a diferença é 

significativa. 

 

Tabela 36– Opinião sobre a situação da Bela Vista, 2007 

Situação da Bela Vista Frequência Porcentagem Percentual 
Acumulado 

Muito Boa 5 2,6% 2,6% 
Boa 56 29,3% 31,9% 
Regular 43 22,5% 54,5% 
Ruim 54 28,3% 82,7% 
Muito Ruim 32 16,8% 99,5% 
Não Sabe 1 ,5% 100,0% 
Total 191 100,0%  
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 

 Para verificar qual seria o motivo para a situação da Bela Vista estar da forma que o 

entrevistado assinala, foi feita uma pergunta aberta sobre o porquê de a situação estar daquela 

forma. Os principais fatores são aspectos ligados à sociabilidade e localização do bairro, as 

duas respostas compreendem 67,2% das pessoas (Tabela 37). Esse é um fator que mostra um 

dos principais motivos para a população se fixar no bairro como poderá ser percebido mais à 

frente. A questão sobre serviços de saúde e educação foram pouco citadas, apesar de ser um 

aspecto muito importante dentro das entrevistas da pesquisa qualitativa como se pode 

verificar na próxima seção deste trabalho.  
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Tabela 37– Opinião sobre situação da Bela Vista estar Boa e Muito Boa, 2007 

Motivo* Frequência Porcentagem 
Sociabilidade 22 36,1% 
Localização do bairro/ Serviços 19 31,1% 
Segurança 8 13,1% 
Cultura e lazer 3 4,9% 
Acesso à educação 2 3,3% 
Acesso à saúde 2 3,3% 
Assistência Social 2 3,3% 
Empregabilidade 2 3,3% 
Não sabe/ não respondeu 1 1,6% 
Total 61 100,0% 
(*) Nota: segue abaixo as divisões da codificação realizada na questão. As respostas das perguntas abertas foram 
agrupadas em grandes categorias para esclarecer o significado mais amplo das reações dos entrevistados. 
Sociabilidade - Tranqüilo/ não tem barulho/ sossegado - Vizinhança boa/ as pessoas se conhecem/ se tratam 
bem/é uma - Outras respostas sobre sociabilidade 
Localização do bairro/ Serviços - É perto do centro/ é central - É perto de tudo/tem comércio próximo (banco, 
farmácia, feira, mercado, igreja) - Bem localizado/ de fácil acesso/ tem ônibus e metrô/ transporte - É perto do 
trabalho/ Não pago condução para trabalhar 
Segurança - Não tem assalto/ roubo/ violência/ diminuiu violência - Muita violência/ 
assalto/roubo/trombadinhas/bandidagem  
Cultura e lazer - Tem festas/ Achiropita/ salão de dança 
Acesso à educação - As escolas são boas - Tem creches perto 
Acesso à saúde - Tem hospital próximo 
Assistência Social - Tem benefícios sociais (leve leite, Igreja) 
Empregabilidade - Oportunidade de emprego/ arranja emprego fácil 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 

 Sobre os aspectos que mais incomodam os insatisfeitos com a região as questões sobre 

a infraestrutura urbana e criminalidade concentram a maior parte das respostas (60,5%), 

conforme apresenta a Tabela 38. Os aspectos relacionados à moradia são pouco considerados 

pelos entrevistados. Os temas educação e saúde aparecem muito incidentalmente e não são 

vistos como temas que prejudicam a visão das pessoas sobre o bairro, na verdade são mais 

citadas dentro de uma perspectiva positiva do que negativa.  
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Tabela 38– Opinião sobre a situação da Bela Vista estar Ruim e Muito Ruim, 2007 

Motivo* Frequência Porcentagem 
Infraestrutura 27 31,4% 
Criminalidade e segurança 25 29,1% 
Moradia 12 14,0% 
Empregabilidade 9 10,5% 
Acesso à saúde 5 5,8% 
Cultura e lazer 3 3,5% 
Custo de vida 3 3,5% 
Acesso à educação 2 2,3% 
Total 86 100% 
(*) Nota: segue abaixo as divisões da codificação realizada na questão. As respostas das perguntas abertas foram 
agrupadas em grandes categorias para esclarecer o significado mais amplo das reações dos entrevistados. 
Infraestrutura - Ruas sujas/ muito lixo pelas ruas - Calçadas esburacadas/ buracos nas ruas - 
Fachadas/construções/praças mal-cuidadas/abandonadas/bairro - Poluição do ar/ o bairro é poluído 
Criminalidade e segurança - Falta segurança / policiamento - Muita violência/ 
assalto/roubo/trombadinhas/bandidagem - Muito consumo de drogas/ muita gente drogada nas ruas - Muito 
tráfico de drogas/ traficantes/ boca de fumo 
Moradia - Faltam moradias - Tem muita pensão/ cortiço - Tem muita ocupação/ sem teto - Vizinhança ruim/ 
não tem respeito/ não tem relação - Tem muitos mendigos/maloqueiros/moradores de rua/gente pedindo esmola 
Empregabilidade - Não tem emprego/ difícil arranjar emprego 
Acesso à saúde - Atendimento deficitário/lento/demora para marcar consulta/atender/faltam médicos 
Cultura e lazer - Faltam teatros/lazer/opções de lazer 
Custo de vida - As coisas são caras - Aluguel caro/imóvel caro 
Acesso à educação - Faltam escolas/ruins - Faltam creches/ruins 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 

 Os entrevistados foram questionados sobre quem seria o responsável pela situação do 

bairro estar boa ou não (Tabela 39). Dentre as pessoas que consideram boa e muito boa, há 

uma dispersão mais perceptível sobre os responsáveis, com uma correspondência muito 

significativa dos que consideram os próprios moradores, um indício sobre a importância do 

fator relacional. Na percepção das pessoas que vêem a situação do bairro de modo negativo, 

as respostas se concentram no poder executivo municipal. É importante lembrar que a 

pergunta era estimulada, com uma lista fechada e um campo aberto para citar outro 

responsável (com baixíssimas ocorrências). Contudo, os dados estão coerentes com os 

aspectos apontados pela tabela anterior (que era uma pergunta aberta), incidindo com grande 

força os temas de infraestrutura e a criminalidade, aspectos muito ligados à administração 

pública. 

 

 



 
102 

 

Tabela 39 – Responsável pela situação da Bela Vista estar boa, muito boa, ruim, muito 
ruim, 2007 

 Situação da Bela Vista 

Responsável Boa/ Muito 
Boa 

Ruim/ Muito 
Ruim 

Prefeitura, Prefeito 34,4% 70,9% 
Moradores do Bairro, População 31,1% 8,1% 
Governo do Estado, Governador 9,8% 7,0% 
Empresas 8,2% 0,0% 
ONGs 4,9% 0,0% 
Não Sabe 4,9% 0,0% 
Governo federal, presidente 3,3% 2,3% 
Políticos 3,3% 9,3% 
Outros 0,0% 2,3% 
Total 100,0% 100,0% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 
 A Tabela 40 apresenta uma situação bem interessante sobre o aspecto da relação entre 

aqueles que possuem um trabalho e os desempregados. Na segunda e terceira colunas, 

observa-se a distribuição das pessoas que acham a situação boa e muito boa por situação de 

trabalho, a concentração de desempregados é muito baixa, especialmente se comparada entre 

os entrevistados que acham a situação ruim ou muito ruim. Nesse caso, a questão do emprego 

parece ter uma influência significativa no comportamento da satisfação dessas pessoas sobre a 

situação do bairro em geral. Isso demonstra em certa medida, que o trabalho está intimamente 

ligado às questões pessoais de convivência com o espaço que coabitam.  

  

 

Tabela 40 – Situação da Bela Vista boa, muito boa, ruim, muito ruim, por exerce 
atividade profissional, 2007 

 Situação da Bela Vista 
Exerce atividade 

profissional 
Boa/ Muito 

Boa 
Ruim/ Muito 

Ruim 
Sim 80,3% 60,5% 
Não 19,7% 39,5% 
Total 100,0% 100,0% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
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 Em uma pergunta aberta feita a todos os moradores sobre o que teria de melhor no 

bairro, as respostas se concentram em particularidades da região, sua localização, a 

diversidade cultural que são caracterizados pela convivência social, e aspectos sobre a 

sociabilidade (Tabela 41). Todas essas categorias têm muita relação entre si e concentram a 

maioria das respostas. Os serviços do estado também são lembrados, e dentro de uma 

pergunta aberta essa incidência é de fato bastante significativa. Cabe aqui ressaltar a 

valorização de ações de assistência social muito ligadas às organizações do terceiro setor que 

atuam na região. Esse aspecto será tratado com mais propriedade à frente, mas esse dado já 

aponta para a credibilidade desse setor no bairro. 

 

Tabela 41– Vantagens da Bela Vista, 2007 

O que tem de melhor no Bairro* Porcentagem 
Localização do bairro/ Serviços 27,0% 
Cultura e lazer 17,8% 
Sociabilidade 15,2% 
Acesso à Saúde 12,2% 
Acesso à Educação 9,6% 
Não Sabe, Não responde, não tem nada bom, é tudo bom 7,8% 
Assistência Social 6,7% 
Segurança 3,0% 
Infraestrutura 0,4% 
Empregabilidade 0,4% 
Total 100% 
(*) Nota: segue abaixo as divisões da codificação realizada na questão. As respostas das perguntas abertas foram 
agrupadas em grandes categorias para esclarecer o significado mais amplo das reações dos entrevistados. 
Localização do bairro/ Serviços - É perto do centro - É perto de tudo (banco, farmácia, feira, mercado, igreja) - 
Localização (S/E) - Bem localizado/ é de fácil acesso/ tem ônibus e metrô/ transporte -  Fácil acesso a serviços 
públicos (S/E) 
Cultura e lazer - Vai-Vai -Tem praças - Tem casas noturnas/baladas/Forró/bailes/festas - Tem 
restaurantes/bares/cantinas/pizzarias - Tem teatros/cinemas/shopping/circuito cultural -  Outro tipo de opções de 
lazer (academia, banca de jornal, S/E, bloco, bolo) -  Festa da Achiropita 
Sociabilidade - Vizinhança boa/ as pessoas se conhecem/ se tratam bem/ é uma comunidade - 
Tranqüilo/silencioso - Gosto do movimento do bairro/movimentado 
Acesso à Saúde - Tem hospital perto - Tem posto de posto de saúde perto - Proximidade ao Sírio Libanês - Tem 
bom atendimento na saúde (S/E) 
Acesso à Educação - Tem escolas perto - Tem creches perto - Tem faculdades perto 
Assistência Social - Benefícios sociais (leve leite, CEDO, Cora Garido) - Convênio com o Sírio Libanês/Abrace 
seu bairro – Achiropita -  Igrejas 
Segurança - Não tem assalto/ roubo/ violência/ diminuiu violência -  
Infraestrutura -  Não tem lixo espalhado/ É limpo 
Empregabilidade - Oportunidade de emprego/ arranja emprego fácil 
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Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 

 Sobre os aspectos negativos da região (Tabela 42), também aparecem problemas que 

são percebidos em outras partes da pesquisa e um fato interessante, os aspectos relacionados à 

moradia quase não são citados. As questões de segurança (tráfico e consumo de drogas) e 

infraestrutura urbana (especialmente a questão do lixo), novamente são os aspectos mais 

negativos visto pela população de um modo geral. 

 

Tabela 42 – Desvantagens da Bela Vista, 2007 

O que mais incomoda na Bela Vista* Porcentagem 
Segurança e Criminalidade 37,9% 
Infraestrutura 23,7% 
Sociabilidade 9,1% 
Não sabe/ não respondeu/ Outras respostas/ Nada 8,7% 
Assistência Social 7,5% 
Empregabilidade 4,3% 
Cultura e lazer 3,2% 
Moradia 2,8% 
Localização do bairro/Serviços 1,6% 
Acesso à Educação 1,2% 
Total 100,0% 
(*) Nota: segue abaixo as divisões da codificação realizada na questão. As respostas das perguntas abertas foram 
agrupadas em grandes categorias para esclarecer o significado mais amplo das reações dos entrevistados. 
Acesso à Educação - Faltam escolas - Faltam creches 
Cultura e lazer - Vai-Vai - Bares/forrós -  Faltam áreas de lazer/ esporte/praças 
Segurança e Criminalidade - Muita violência/ assalto/roubo/trombadinhas/bandidagem - Falta 
segurança/policiamento -  Muito tráfico de drogas/ traficantes/ boca de fumo -  Muito consumo de drogas 
Infraestrutura -  Ruas sujas/ muito lixo pelas ruas -  Calçadas esburacadas/ buracos nas ruas -  Tem muito 
trânsito (S/E- Sem especificar) - Poluição do ar - Iluminação ruim 
Moradia - Faltam moradias / moradias ruins 
Localização do bairro/Serviços -  bairro mal servido/sem condução/farmácia/médicos/praça 
Sociabilidade - Vizinhança ruim/ não tem respeito/fofoca/nordestinos/acabou a tradição - Tem muito barulho/ 
som alto/ Poluição sonora 
Assistência Social - Tem muitos mendigos/maloqueiros/moradores de rua/gente pedindo esmola - Crianças 
abandonadas/crianças nas ruas 
Empregabilidade - Não tem emprego/ difícil arranjar emprego 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 

 Sobre as ações de melhoria para os moradores do bairro (Tabela 43), apesar de 

aparecem reivindicações sociais muito comuns, essa presença somada não deixa de ser um 

indício de como a população vê a participação do Estado na realidade local. Mais à frente isso 
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será tratado com mais propriedade. Todavia, duas questões chamam a atenção, apesar de não 

serem tão significativas, mas os aspectos de empregabilidade e moradia aparecem com mais 

presença. Nessa etapa da pesquisa o entrevistador já estava concluindo o questionário, e após 

toda a bateria de perguntas a percepção do entrevistado sobre as deficiências locais estava 

mais ampliada do que no início. Talvez por essa razão, a percepção sobre determinados 

problemas acabou notando-se mais presentes no final da bateria de perguntas.  

 

Tabela 43 – Ações para melhora na situação dos moradores da Bela Vista, 2007 

O que precisa ser feito para melhorar* Porcentagem 
Combater a Criminalidade 16,8% 
Infraestrutura 15,7% 
Empregabilidade 12,0% 
Acesso à Educação 10,5 
Moradia 9,9% 
Cultura e lazer 8,9% 
Assistência Social 8,4% 
Não sabe/ Não responde/ Está tudo bem 8,4% 
Acesso à Saúde 4,2% 
Sociabilidade 3,1% 
Fiscalização 2,1% 
Total 100% 
(*) Nota: segue abaixo as divisões da codificação realizada na questão. As respostas das perguntas abertas foram 
agrupadas em grandes categorias para esclarecer o significado mais amplo das reações dos entrevistados. 
Codificações da questão (perguntas abertas) – a codificação foi realizada em categorias (famílias e temas) e sub-
categorias (mais próximo do que foi dito), apresentar-se-á as categorias em números, e as respectivas sub-
categorias serão explicadas após a tabela, como segue abaixo. É importante lembrar que essa é uma pergunta 
aberta na qual o entrevistado não tem uma lista para escolher, a escolha é feita espontaneamente. 
Combater a Criminalidade - Ter mais segurança/policiamento/diminuir/melhorar bandidagem - Combater o 
tráfico de drogas/ traficantes/ boca de fumo 
Infra-estrutura - Tirar o lixo das ruas/limpar as ruas - Arrumar  iluminação das ruas -  Consertar/arrumar 
buracos/ruas esburacadas - Melhorar/restaurar fachadas das casas/prédios/pensões/cortiços/áreas públicas - Ter 
mais serviços (sacolão, mercado, transporte) 
Empregabilidade - Ter mais oportunidade de emprego/ cursos profissionalizantes 
Acesso à Educação - Melhorar escolas - Ter mais escolas -  Melhorar creches - Ter mais creches - Melhorar 
educação/investir na educação (S/E) 
Moradia - Ter mais moradia - Melhorar condições de moradia - Acabar com pensões/albergues/cortiços (só uma 
citação, 0,5% da amostra) 
Cultura e lazer:  Arrumar/ter mais áreas de lazer/esporte/praças - Ter mais espaços culturais/atividades culturais 
Assistência Social - Ajudar moradores de rua / tirar pessoas da rua -  Ter mais albergues - Projetos para ocupar 
as crianças/grupos de jovens/cursos para pessoas  carentes/3a idade -  Dar assistência aos pobres 
Acesso à Saúde - Melhorar atendimento no hospital/posto de saúde -  Melhorar hospitais/mais hospitais - 
Atendimento deficitário/lento/demora para consulta 
Sociabilidade - Unir os moradores/conscientizar/solidariedade/campanhas -  Conscientizar sobre o lixo/ 
reciclar/ coleta do lixo 
Fiscalização - Fiscalizar/regularizar /legalizar irregularidades/ ocupações - Fiscalizar bares/comércio/som alto 
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Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 

 Um dos dados mais relevantes apresentados pela pesquisa se refere ao tem de moradia 

no bairro e os aspectos que condicionaram a mudança dessas pessoas para a região. Isso se dá 

na medida em que fica constatada o fator da relação entre as pessoas, dos aspectos ligados à 

rede que se forma dentro desses espaços que favorecem a mudança das pessoas para o bairro. 

Pela Tabela 44, verifica-se uma população que vive há bastante tempo no bairro, à época, 

apenas uma pequena parcela havia chegado há menos de um ano na região. Aqueles que 

nasceram e sempre viveram na região concentram-se dentro de uma parcela pequena da 

população, o que significa dizer que 86,9% vieram de outras localidades.  

 

Tabela 44 – Tempo de residência na Bela Vista, 2007 

Quanto tempo mora no bairro Frequência Porcentagem 
Menos de 1 ano 26 13,6% 
De 1 a 10 anos 90 47,1% 
Mais de 10 anos 50 26,2% 
Sempre morou aqui, nasceu no bairro 25 13,1% 

Total 191 100,0% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 
] 

 A Tabela 45 possibilita localizar a origem da maioria das pessoas que se mudaram 

para o bairro, 48,2% são da grande São Paulo, mas o fluxo de pessoas de outros estados do 

país (especialmente das regiões norte e nordeste) também é muito significativo e representam 

47% da população estudada. 

 
Tabela 45 – Origem antes de mudar para o bairro, 2007 

Região de origem Frequência Porcentagem Percentual 
Acumulado 

Zona Central / Centro 15 9,0 9,0 
Zona Norte 10 6,0 15,1 
Zona Sul 34 20,5 35,5 
Zona Leste 7 4,2 39,8 
Zona Oeste 8 4,8 44,6 
Grande São Paulo 6 3,6 48,2 
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Cidades com até 100 quilômetros 
distantes de São Paulo 5 3,0 51,2 

Outras cidades do interior 
de São Paulo 3 1,8 53,0 

Bahia 11 6,6 59,6 
Paraíba 10 6,0 65,7 
Ceará 10 6,0 71,7 
Pernambuco 10 6,0 77,7 
Maranhão 5 3,0 80,7 
Piauí 11 6,6 87,3 
Alagoas 7 4,2 91,6 
Sergipe 2 1,2 92,8 
Minas Gerais 6 3,6 96,4 
Rio de Janeiro 3 1,8 98,2 
Rio Gde do Sul 1 ,6 98,8 
Brasília 1 ,6 99,4 
Pará 1 ,6 100,0 
Total 166 100,0  
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 

 A Tabela 46 revela um dado que também foi verificado nas entrevistas qualitativas, o 

aspecto de mudar para o bairro por causa das relações pessoais, de aspectos muito ligados à 

vida das pessoas com seu meio social (a opção já conhecia alguém que morava no bairro teve 

56 respostas), são fatores que parecem facilitar esse fluxo migratório. Se considerados juntos 

com as pessoas que sempre viveram no bairro (25 casos, conforme Tabela 44), que se fixaram 

de alguma maneira pela relação que possuem na região, a soma desses dois casos resulta em 

81 pessoas, o que representa 42% de todo o universo da pesquisa.  

 Os aspectos de localização (próximo do trabalho, localização, fácil acesso), também 

são características ligadas à relação das pessoas com seu universo de interrelação social. A 

soma dessas freqüências abrange 164 pessoas, ou seja, 86% do universo estudado (191 casos). 

Essa é a ponte que se faz no estudo com todos os aspectos vistos até agora. Se fica claro que a 

situação do bairro está ruim pra muitos, se não há emprego, se vivem em cortiços, se ganham 

muito pouco, se não têm um grau de escolaridade muito avançado, todas essas questões não 

interferem no motivo para morar no bairro, são apenas conseqüências desse movimento. Na 

próxima parte do trabalho, ficará mais claro como os aspectos relacionais contribuem para o 

entendimento dessa dinâmica da população que vive em cortiços. 
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Tabela 46 - Motivo para a Bela Vista, 2007 

Motivo para mudar para o bairro Frequência Porcentagem 
Próximo do trabalho 65 39,2% 
Boas escolas 1 ,6% 
Transporte público 3 1,8% 
Serviço de saúde bom 2 1,2% 
Preço dos imóveis 8 4,8% 
Localização, fácil acesso 18 10,8% 
Já conhecia alguém que mora no Bairro 56 33,7% 
Comércio 1 ,6% 
Lugar tranqüilo para viver 3 1,8% 
Outros 7 4,2% 
Não Respondeu 2 1,2% 
Total 166 100, 0% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 

 É possível perceber também que essa relação criou uma identidade muito peculiar 

dessas pessoas com a localidade. Na questão seguinte, o entrevistador lia uma frase e a pessoa 

respondia se concordava ou não com ela. Pelas respostas, repara-se a identificação das 

pessoas com a região, 76% concordam totalmente ou concordam em parte que tem orgulho de 

dizer que é daqui (ver a quinta coluna da Tabela 47). Quando questionados se vêm tentando 

sair da Bela Vista, outra resposta que aponta uma acomodação da população na região, os que 

gostariam de continuar vivendo na região são quase 60%. O ponto que indica outras questões 

importantes é sobre a localização, de fato é uma população que vive nessa condição por 

circunstâncias sociais muito pontuadas e perceptíveis, eles não visualizam opções fora do 

círculo de relação que criaram na região.  

 Outro aspecto muito importante é sobre ver os filhos e netos crescerem na Bela Vista.  

A perspectiva de longo prazo aqui é fundamental, e a situação das moradias precárias para as 

crianças é muito delicada, existem uma série de questões que os atinge diretamente, como 

falta de espaço, de liberdade para brincar, ter que ficar confinado em habitações minúsculas 

com os pais, em muitos casos a falta de privacidade do casal expõem a sexualidade do adulto 

para crianças muito pequenas, enfim, diversas questões se apresentam sobre esse aspecto que 

foi também muito ressaltado dentro das entrevistas qualitativas. 

 



 
109 

Tabela 47– Identificação pessoal do morador com o bairro, 2007 

 

Gostaria de 
ver os filhos e 

netos 
crescerem na 

Bela Vista 

Vem tentando 
sair da Bela 

Vista há 
algum tempo 

Gostaria de 
continuar 
vivendo na 
Bela Vista 

Quando está 
em outro 

bairro tem 
orgulho de 
dizer que é 

daqui 

Se não fosse 
pela 

localização já 
teria saído do 

bairro 

Concorda 
totalmente 31,4% 19,9% 44,0% 63,4% 46,6% 

Concorda em 
parte 17,3% 10,5% 15,2% 12,6% 12,6% 

Discorda em 
parte 10,5% 11,5% 9,4% 8,4% 11,0% 

Discorda 
totalmente 33,5% 55,5% 28,8% 13,1% 27,7% 

Não sabe, 
não responde 7,3% 2,6% 2,6% 2,6% 2,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 

 A identificação com o bairro é reforçada quando respondem sobre a vontade de mudar 

da região, 60% confirma o desejo de permanecer apesar da situação de moradia em que 

vivem. O comportamento por sexo é muito parecido (Tabela 48), mas altera-se sensivelmente 

quando observado dentro das faixas etárias, a população com mais de 45 anos parece mais 

suscetível a mudar do bairro (Tabela 49). O tempo em que vive na região não aparece como 

determinante e tem um comportamento muito parecido entre si (Tabela 50). Um fator que 

parece sensibilizar o comportamento geral é a renda (Tabela 51), as pessoas com menor poder 

aquisitivo demonstraram maior propensão a sair da região. Todavia, se mostra ainda mais 

determinante quando analisados sob a satisfação com a vida profissional (Tabela 52), 

confirmando-se na Tabela 53 a relação direta com a satisfação sobre a situação geral do 

bairro. 

 Nesses casos, como já foi relatado anteriormente, o nível de satisfação profissional 

parece ser um fator muito presente na identificação das pessoas com a região e com a vontade 

de permanecerem ali. A moradia nessa questão tem pouca influência nesse tipo de sentimento 

das pessoas, optar por mudar da região está muito ligado à insatisfação pessoal com a vida 

profissional e consequentemente à situação geral do bairro. 
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Tabela 48 – Vontade de mudar do bairro por sexo, 2007 

 Vontade de Mudar do Bairro 

Sexo Sim Não, nenhuma 
vontade 

Masculino 41,6% 58,4% 
Feminino 38,2% 61,8% 
Total 39,8% 60,2% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 
 

Tabela 49 – Vontade de mudar do bairro por faixa etária, 2007 

 Vontade de Mudar do Bairro 

Faixa Etária Sim Não, nenhuma 
vontade 

De 15 a 24 anos 37,5% 62,5% 
De 25 a 34 anos 40,9% 59,1% 
De 35 a 44 anos 33,3% 66,7% 
De 45 a 59 anos 46,9% 53,1% 
De 60 anos ou mais 41,7% 58,3% 
Total 39,8% 60,2% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 

 

Tabela 50 – Vontade de mudar do bairro por tempo em que vive na Bela Vista, 2007 

 Tem vontade de mudar do bairro? 
Há quanto tempo mora 

na Bela Vista Sim Não, nenhuma 
vontade 

Menos de 1 ano 42,3% 57,7% 
De 1 a 10 anos 37,8% 62,2% 
Mais de 10 anos 40,0% 60,0% 
Sempre morou aqui, 
nasceu no bairro 44,0% 56,0% 

Total 39,8% 60,2% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
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Tabela 51 – Vontade de mudar do bairro por renda individual, 2007 

 Tem vontade de  
mudar do bairro 

Renda individual Sim Não, nenhuma 
vontade 

Mais de 3500 a 7000 reais  100,0% 
Mais de 1750 a 3500 reais 33,3% 66,7% 
Mais de 700 a 1750 reais 39,3% 60,7% 
Mais de 350 a 700 reais 34,7% 65,3% 
Até 350 reais 47,4% 52,6% 
Não tem rendimento 44,4% 55,6% 
Não sabe/Não respondeu 38,5% 61,5% 
Total 39,8% 60,2% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 

 

Tabela 52 – Vontade de mudar do bairro por satisfação com a atividade profissional, 
2007 

 Tem vontade de mudar do 
bairro 

Satisfação com a 
vida profissional Sim Não, nenhuma 

vontade 
Muito Satisfeito 30,3% 69,7% 
Satisfeito 40,0% 60,0% 
Pouco Satisfeito 34,1% 65,9% 
Insatisfeito 50,0% 50,0% 
Muito Insatisfeito 63,6% 36,4% 
Não Sabe 66,7% 33,3% 
Não Respondeu 35,3% 64,7% 
Total 39,8% 60,2% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
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Tabela 53 – Vontade de mudar do bairro por opinião sobre a situação da Bela Vista, 
2007 

 Vontade de Mudar do Bairro 
Como está a situação 

da Bela Vista Sim Não, nenhuma 
vontade 

Muito Boa 20,0% 80,0% 
Boa 28,6% 71,4% 
Regular 48,8% 51,2% 
Ruim 40,7% 59,3% 
Muito Ruim 46,9% 53,1% 
Não Sabe 100,0%  
Total 39,8% 60,2% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 

 Aprofundando-se o entendimento sobre os motivos que levam as pessoas a quererem 

mudar do bairro, a Tabela 54 traz as respostas de uma pergunta aberta para todos que 

manifestaram desejo em deixar a região. Nesse ponto aprece um dado muito importante, 

aspectos ligados à moradia são os fatores mais citados por essas pessoas. Lendo-se as sub-

categorias do que se agregou como moradia, existem poucas citações sobre a precaridade da 

habitação, mas o fato de adquirir uma condição melhor, seja ela por que motivo for, está 

ligada ao viver, ao habitar em condições distintas das quais se encontravam no momento da 

pesquisa. Essa percepção aparece ainda com mais intensidade nas entrevistas da próxima 

seção do trabalho. 

  

Tabela 54 – Motivos para de mudar do bairro, 2007 

Porque tem vontade de mudar da Bela 
Vista* Porcentagem 

Cultura e lazer 1,3% 
Criminalidade 14,5% 
Infraestrutura 5,3% 
Moradia 53,9% 
Sociabilidade 14,5% 
Custo de vida alto 6,6% 
Não sabe/ Não responde/ Outras respostas 3,9% 
Total 100,0% 
(*) Nota: segue abaixo as divisões da codificação realizada na questão. As respostas das perguntas abertas foram 
agrupadas em grandes categorias para esclarecer o significado mais amplo das reações dos entrevistados. 
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Cultura e lazer - Não tem lazer/ baladas/ cultura 
Criminalidade - Muita violência/ assalto/roubo/trombadinhas/bandidagem - Falta segurança/policiamento - 
Muita droga - Tráfico de drogas 
Infraestrutura - Bairro é sujo/Ruas sujas/ muito lixo pelas ruas - Poluição/bairro poluído - Falta iluminação - 
Infraestrutura deficitária 
Moradia - Quero mudar de cidade/ ir para minha terra/ para o interior - Quero morar em casa própria (esse é o 
item dentro da categoria com mais menções em relação ao total, 15,8%). - Moradias ruins/ Não têm casas boas 
no bairro - Não quero mais morar em pensão/morar em pensão é ruim (esse item teve apenas 1,3% das citações) 
- Quero morar em bairro melhor/ de melhor nível social/ aqui é muito pobre - Quero morar perto do trabalho 
Sociabilidade - Quero ir para um lugar tranqüilo/Tem muito bagunça/ é muito agitado - Tem muito barulho/ 
barulhento/ som alto/ poluição sonora - Quer conhecer gente nova/mudar de ares - Não gosta da vizinhança 
Custo de vida - As coisas são caras/ custo de vida alto - Aluguel aqui é caro/ quero pagar aluguel mais barato 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 

 

 Um dos aspectos tratados anteriormente no trabalho traz uma referência à atuação de 

organizações da sociedade civil na região. Muitas dessas instituições estão voltadas às pessoas 

em situação de vulnerabilidade. Esse trabalho é reconhecido pela população como observa-se 

na Tabela 55. Os programas sociais do Estado são naturalmente mais conhecidos pela 

população. Mas os programas sociais na região são muito reconhecidos, o comportamento no 

entanto, é curioso e traz um indício interessante. Os albergues são os programas sociais mais 

conhecidos.  

 De fato, não é possível fazer qualquer tipo de afirmação com apenas um dado como 

esse em mãos, mas ele se destaca bastante entre tantos outros projetos com muito mais 

atuação na região, apesar de que os abrigos disponibilizam muitas vagas no centro da cidade. 

Talvez um dos fatores dessa questão se relaciona com a falta de perspectiva de alternativas 

que essas pessoas visualizam fora da região onde vivem, essa é uma característica muito 

particular encontrada nas entrevistas qualitativas, a região parece ser o limite de segurança 

dessas pessoas, muitas das quais são obrigadas a deixar suas habitações, mas permanecem na 

região mesmo tendo que dormir alguns dias nas ruas. Os albergues, nesses casos, poderiam 

significar soluções momentâneas na composição do repertório de sobrevivência dessa 

população. 
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Tabela 55 – Conhecimento sobre programas sociais ou políticas públicas na Bela Vista, 
2007 

 Conhecem ou não programas sociais e/ou ações 
políticas 

Políticas Públicas Sim Não Não Sabe/ 
Não Responde 

Bolsa Família 95,8% 4,2% 0,0% 
Bolsa Escola 91,6% 7,9% 0,5% 
INSS (Pensão, auxílio doença, 
aposentadoria) 93,2% 6,8% 0,0% 

Leve Leite 86,4% 13,6% 0,0% 
Dose Certa 62,3% 36,6% 1,0% 
Primeiro Emprego 60,2% 39,8% 0,0% 
Projeto Cidade Limpa 58,6% 40,3% 1,0% 
Jovem Aprendiz 42,9% 56,5% 0,5% 
Escolas Abertas 22,5% 77,0% 0,5% 

 Conhecem ou não programas sociais e/ou ações 
políticas 

Programas sociais Sim Não Não Sabe/ 
Não Responde 

Ambulatório de Pediatria Social 51,8% 47,6% 0,5% 
Abrace Seu Bairro 41,9% 58,1% 0,0% 
Centro Educacional Dom Orione 
(Achiropita) 67,5% 31,9% 0,5% 

Albergues 82,2% 17,3% 0,5% 
Refeitórios Comunitários 50,3% 48,7% 1,0% 
Telecentro 30,4% 69,1% 0,5% 
Segundo Tempo 5,8% 93,7% 0,5% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 

 Para apresentar superficialmente a impressão sobre a importância desses projetos para 

a população, apresentar-se-á na Tabela 56 a opinião dos entrevistados sobre os programas 

sociais e ações mencionadas na tabela anterior. Em primeiro lugar está um benefício 

governamental o Bolsa Família, em segundo aparece um projeto do Hospital Sírio-Libanês 

que tem uma atuação significativa no bairro, chamado Ambulatório de Pediatria Social, com 

9,9% das considerações registradas, situado à frente.de um programa importante do governo, 

o Bolsa Escola. 
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Tabela 56 – Opinião sobre a importância de programas sociais ou políticas públicas na 
Bela Vista, 2007 

Programas sociais ou políticas públicas Porcentagem 
Bolsa Família 25,7% 
Ambulatório de Pediatria Social - Sírio Libanês 9,9% 
Bolsa Escola 9,4% 
Leve Leite 7,9% 
Primeiro emprego 7,3% 
INSS - (pensão, auxílio doença, aposentadoria) 5,8% 
Centro Educacional Dom Orione (Achiropita) 4,2% 
Jovem Aprendiz 2,6% 
Albergues 2,6% 
Projeto Cidade Limpa 2,1% 
Abrace seu Bairro - Sírio Libanês 2,1% 
Nenhum 2,1% 
Dose Certa 1,6% 
Refeitórios Comunitários 1,6% 
Escolas Abertas 1,0% 
Telecentro 0,5% 
Todos 0,5% 
Não Sabe/Não Respondeu 13,1% 
Total 100,0% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 
 
  

 A Tabela 57 mostra se o entrevistado foi ou era beneficiado pelos projetos no 

momento da pesquisa. Entre os programas sociais oferecidos pelas organizações do terceiro 

setor, o porcentual de pessoas beneficiadas não é baixo quando comparados com os das 

políticas públicas, fato que demonstra ampla cobertura das organizações sociais que 

trabalham no bairro. 

 

 

 



 
116 

Tabela 57 – Benefício pessoal em programas sociais ou políticas públicas na Bela Vista, 
2007 

 Foi pessoalmente beneficiado 

Políticas Públicas Sim Não Não Sabe/ Não 
Responde 

Bolsa Família 8,2% 91,8% 0,0% 
Bolsa Escola 4,6% 94,9% 0,6% 
INSS (Pensão, auxílio doença, 
aposentadoria) 19,7% 80,3% 0,0% 

Leve Leite 22,4% 77,0% 0,6% 
Dose Certa 17,6% 81,5% 0,8% 
Primeiro Emprego 0,0% 98,3% 1,7% 
Projeto Cidade Limpa 6,3% 93,8% 0,0% 
Jovem Aprendiz 1,2% 97,6% 1,2% 
Escolas Abertas 7,0% 93,0% 0,0% 

 Foi pessoalmente beneficiado 

Programas sociais Sim Não Não Sabe/ Não 
Responde 

Ambulatório de Pediatria Social 16,2% 83,8% 0,0% 
Abrace Seu Bairro 15,0% 85,0% 0,0% 
Centro Educacional Dom Orione 
(Achiropita) 13,2% 86,8% 0,0% 

Albergues 3,2% 96,2% 0,6% 
Refeitórios Comunitários 15,6% 84,4% 0,0% 
Telecentro 20,7% 79,3% 0,0% 
Segundo Tempo 0,0% 100,0% 0,0% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 
 

 Essa cobertura das organizações do bairro tem reflexo direto no grau de confiança 

dessa população nos programas da sociedade civil organizada. Neste caso foi questionado 

somente instituições que possuem trabalho no bairro, ou o Estado de uma forma geral. A lista 

foi filtrada da organização que apresentou maior nível de confiança para a de menor. Entre os 

três primeiros estão duas organizações do terceiro setor com forte atuação social no bairro, em 

um hospital público pediátrico. Outro dado interessante é a desconfiança na classe política, 

com o Congresso Nacional e os partidos políticos, ambos aparecem com os menores níveis de 

confiança e maiores índices de desconfiança (Tabela 58). 
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Tabela 58 – Confiança da população em instituições do bairro, 2007 

   Nível de Confiança 

 Instituições do Bairro Confia 
muito 

Confia 
pouco 

Não 
confia 

Não 
Sabe Total 

1 Igreja Nsa. da Achiropita 70,7 14,7 4,7 9,9 100,0 

2 Hospital Municipal Infantil 
Menino Jesus 69,1 10,5 4,2 16,2 100,0 

3 Hospital Sírio-Libanês 65,4 10,5 6,3 17,8 100,0 
4 Igreja Nsa. do Carmo 49,2 13,6 5,8 31,4 100,0 
5 UBS Humaitá 46,1 26,7 14,7 12,6 100,0 
6 Comerciantes 28,3 37,7 28,3 5,8 100,0 
7 Hospital Nove de Julho 27,7 11,0 6,8 54,5 100,0 
8 Escola de Samba Vai- Vai 25,7 21,5 35,1 17,8 100,0 
9 Fundação Getúlio Vargas 19,4 11,5 9,9 59,2 100,0 

10 Governo do Estado de São Paulo 19,9 25,7 51,3 3,1 100,0 
11 Bancos e Financeiras 18,8 27,2 48,7 5,2 100,0 
12 Governo Federal 17,3 28,8 49,2 4,7 100,0 
13 UBS Nossa Senhora do Brasil 12,6 4,7 2,1 80,6 100,0 
14 Prefeitura de São Paulo 12,0 28,8 52,9 6,3 100,0 

15 Conselhos Municipais de 
Segurança e Saúde 11,5 18,3 20,9 49,2 100,0 

16 Subprefeitura da Sé 11,5 18,3 41,9 28,3 100,0 
17 Polícia 10,5 37,2 49,2 3,1 100,0 
18 Igesp 5,8 2,6 6,3 85,3 100,0 
19 Fecomércio 5,8 5,2 7,3 81,7 100,0 
20 Congresso Nacional 5,2 19,9 69,1 5,8 100,0 
21 Partidos Políticos 1,6 17,3 78,5 2,6 100,0 

Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
  

 Quando questionados sobre se essas instituições trouxeram benefícios para a região 

(Tabela 59), é possível perceber um comportamento semelhante ao dos níveis de confiança, 

embora mude um pouco a ordem. Mas uma hipótese aparece nesse momento como bastante 

plausível, é bem possível que a prestação serviço direta para a população funcione como um 

fator que gera confiança nas instituições e a percepção de que trazem benefícios para a 

sociedade. Todas as instituições que aparecem nos primeiros lugares são organizações que 

abrem suas portas para prestar atendimento direto à população socialmente vulnerável do 

bairro. Mas há outra informação nesses dados, o nível de conhecimento sobre os serviços que 

possuem na localidade é alto. Essa é uma questão que também se apresenta muito presente 

nas entrevistas semiestruturadas. 



 
118 

 

 

Tabela 59 – Benefício de instituições para o bairro, 2007 

A instituição trouxe benefícios para o bairro 

 Instituições do Bairro Trouxe 
benefícios 

Não 
trouxe 

Não 
Sabe Total 

1 Hospital Municipal Infantil Menino Jesus 74,9 9,9 15,2 100,0 
2 Igreja Nsa. da Achiropita 73,3 15,2 11,5 100,0 
3 UBS Humaitá 70,2 16,2 13,6 100,0 
4 Hospital Sírio-Libanês 62,3 19,4 18,3 100,0 
5 Comerciantes 51,8 39,3 8,9 100,0 
6 Igreja Nsa. do Carmo 50,8 15,2 34,0 100,0 
7 Escola de Samba Vai- Vai 41,9 39,8 18,3 100,0 
8 Polícia 41,4 52,9 5,8 100,0 
9 Prefeitura de São Paulo 33,0 57,1 9,9 100,0 

10 Governo do Estado de São Paulo 31,4 63,4 5,2 100,0 
11 Bancos e Financeiras 29,8 62,8 7,3 100,0 
12 Hospital Nove de Julho 29,3 19,4 51,3 100,0 
13 Governo Federal 23,6 68,6 7,9 100,0 
14 Conselhos Municipais de Segurança e Saúde 22,5 29,8 47,6 100,0 
15 Subprefeitura da Sé 18,8 52,9 28,3 100,0 
16 Fundação Getúlio Vargas 17,3 26,2 56,5 100,0 
17 Partidos Políticos  15,2 80,1 4,7 100,0 
18 UBS Nossa Senhora do Brasil 14,1 8,4 77,5 100,0 
19 Congresso Nacional 13,6 78,5 7,9 100,0 
20 Igesp 6,8 12,0 81,2 100,0 
21 Fecomércio 5,2 16,2 78,5 100,0 

Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 

 Nas tabelas seguintes concebe-se uma perspectiva geral sobre o perfil de atividade 

cívica e de mobilização social dessa população. Nas ações com menos participação direta 

como assinar um abaixo assinado e mandar carta e email para autoridades ou imprensa, as 

pessoas parecem mais predispostas a fazê-las. A participação em manifestações também 

encontra uma resposta positiva, embora o número de pessoas que diz que não faria seja bem 

significativo. Já para participar de greves ou de ocupações do movimento sem teto há pouca 

pré-disposição dessa população. Ao longo das entrevistas qualitativas a percepção foi a de que 
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as pessoas vivem sob constante vigilância, não gostam de se expor, tem medo de ter que sair 

da moradia, há uma insegurança muito perceptível nessa população.  

 Os movimentos de moradia são muito presentes na região central, alguns tem essa 

articulação por meio de ocupações e as pessoas que vivem em cortiço sabem desse tipo de 

movimento, embora não os conheça muito apropriadamente. O fato de não participarem desse 

tipo de ação pode indicar uma forma muito particular de relação com o espaço, ainda que seja 

alto o número de pessoas que participariam desse tipo de ação. O perfil das pessoas ali é de 

fato formado por trabalhadores, por uma mão de obra de reserva muito específica que tem 

muita relação com o bairro, com a região, com as pessoas, com o trabalho, e a preocupação 

em se manter por meio do próprio esforço parece ser mais importante para eles (Tabela 60). 

 

 

Tabela 60 – Participação da população em mobilizações sociais, 2007 

Formas de participação política, faria ou não Faria - Assinar um Abaixo 
Assinado 

Faria Não Faria Não Respondeu Total 
82,2 17,3 ,5 100,0 

Formas de participação política, faria ou não Faria - Participar de Manifestações 
e Protestos 

Faria Não Faria Não Respondeu Total 
55,5 44,0 ,5 100,0 

Formas de participação política, faria ou não Faria - Participar de Greve 
Faria Não Faria Não Respondeu Total 
46,6 52,9 ,5 100,0 

Formas de participação política, faria ou não Faria - Enviar e-mail ou carta para 
autoridades, imprensa 

Faria Não Faria Não Respondeu Total 
58,1 41,4 ,5 100,0 

Formas de participação política, faria ou não Faria - Participar de uma ocupação/ 
Movimento sem teto 

Faria Não Faria Não Respondeu Total 
33,0 66,0 1,0 100,0 

Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
  

 Os dados abaixo (Tabela 61) apresentam um cenário da realidade que foge 

sensivelmente da intenção de participar ou não de algum tipo de mobilização social, ou seja, a 
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possibilidade de poder participar está longe de uma postura que traz de fato um componente 

mobilizador. Esse cenário fica claro quando se analisa a tabela seguinte, são poucos os que já 

participaram de protestos, ou que tentaram resolver problemas com outras pessoas, até mesmo 

o clientelismo político, característico da região, não aparece como um fator significativo, 

poucos procuraram políticos para resolverem problemas pessoais ou fazerem reclamações.  

 Há uma vontade que não se transforma em ação, um sinal de que há um panorama de 

apatia política na região, e isso implica obviamente em mecanismos de cidadania que não são 

utilizados por essas pessoas que vivem sob uma situação econômica e social fragilizadas. 

 

Tabela 61 – Participação da população em mobilizações sociais, 2007 

Já tentou resolver algum problema junto com  
pessoas que pensam como o(a) Sr.(a) 

Sim 26,0% 
Não 73,4% 
Não Lembra ,2% 
Não Respondeu ,5% 
Total 100,0% 

Já participou de algum protesto ou comício 
 contra ou a favor de alguma causa 

Sim 18,3% 
Não 81,4% 
Não Lembra ,3% 
Total 100,0% 

Já fez contato com algum político, ou alguém que trabalha 
no governo, para pedir a solução de algum problema ou 

reclamar do governo 
Sim 9,9% 
Não 89,9% 
Não Respondeu ,2% 
Total 100,0% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 

 Uma outra questão que apresenta a forma como essa população se articula 

politicamente é sobre sentirem-se representados por algum partido, a grande maioria afirma 

que não vê representação da forma como pensa nos partidos políticos (Tabela 62). E entre 

aqueles que se dizem representados politicamente (Tabela 63) uma grande parte se identifica 
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com o PT, mas também nota-se respostas muito personalistas identificando-se com políticos, 

um indício de que a conscientização política da população é baixa e que a força das 

personalidades é bem relevante. 

Tabela 62 – Representação política, 2007 

Existe algum partido política que 
representa o que pensa Frequência Porcentagem 

Sim 60 31,4% 
Não 127 66,5% 
Não Sabe 3 1,6% 
Não Respondeu 1 ,5% 
Total 191 100,0% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 
Tabela 63 – Representação política por partido, 2007 

Partido que melhor 
representa a maneira 

como pensa 
Frequência Porcentagem 

PT 21 35,0% 
PTB 5 8,3% 
PMDB 2 3,3% 
DEM ou PFL 3 5,0% 
PV 5 8,3% 
PRP 1 1,7% 
PSDB 5 8,3% 
Partido do Quércia 1 1,7% 
PDS 1 1,7% 
Partido do Presidente 1 1,7% 
Da Marta 1 1,7% 
Do Serra 3 5,0% 
Do Kassab 1 1,7% 
Do Lula 8 13,3% 
PRB 1 1,7% 
Da Heloísa Helena 1 1,7% 
Total 60 100,0% 
Fonte: pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
 

 Todos esses dados expostos até o momento apresentam informações de determinadas 

dimensões sobre o perfil dessa população. É um cenário que se aprofunda em algumas questões e 
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encontra afinidade muito forte da atividade econômica e renda com o meio, com os aspectos 

relacionais. Verificou-se uma situação de fragilidade econômica e social significativa, que atinge 

não só os indivíduos, mas a família como um todo. Se a situação se reproduz pelo meio, ainda não 

é possível afirmar, mas há uma analogia muito forte entre os aspectos da pobreza e sua repetição 

dentro de padrões muito específicos das relações e laços sociais dessas pessoas.  

 Esse processo de segregação urbana, regionalizando a pobreza, colocando-a sempre como 

subproduto de um processo da organização econômica e social do espaço urbano, será mais 

aprofundado nas pesquisas qualitativas apresentadas em seguida. Mas já foi possível perceber a 

força da renda e do emprego com carteira assinada para a segurança e satisfação dessa população. 

A questão das relações sociais também aparece com força. As áreas de atividade profissional 

também mostraram um perfil de vulnerabilidade dessa população, que vive de subempregos, ou 

trabalho mal remunerados. A composição da renda individual com a familiar, também aponta 

para um padrão encontrado nas entrevistas qualitativas, muitas pessoas só conseguem se fixar por 

meio da soma dos trabalhos dos moradores economicamente ativos dos cortiços. 

 A força das organizações do bairro é grande e também demonstra como se dá essa rede de 

serviços à disposição da população. Somada às relações pessoais que favorecem a fixação das 

pessoas na região, torna-se um ativo importante nessa pesquisa. Os dados apresentados na 

próxima parte do trabalho enriquecem bastante essa impressão. 
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4.3 - Pesquisa qualitativa com moradores de cortiço 
 

Pesquisa qualitativa com moradores de cortiço 

 As entrevistas qualitativas foram realizadas com dez moradores de cortiço que vivem 

na Bela Vista. Não foi possível conseguir uma representatividade parecida com a pesquisa 

quantitativa apresentada anteriormente, mas o aprofundamento no universo dessas pessoas 

entrevistadas permitiu um entendimento mais completo da realidade que os cerca. Foi 

possível humanizar os dados quantitativos com uma abordagem mais livre, com o discurso 

próximo entre o interlocutor e o entrevistador. 

 A maioria das pesquisas foi feita nas residências das pessoas, outras foram realizadas 

em uma instituição do bairro que fornece atendimento pediátrico para as pessoas em situação 

de vulnerabilidade social da região. A aproximação com esse universo de pessoas se mostrou 

difícil, pois elas tinham receio de receber o entrevistador sem uma apresentação prévia. Por 

essa razão foi necessário agendar todas as entrevistas, com a prévia intermediação de alguma 

liderança local. Os homens foram mais restritivos em aceitar serem entrevistados do que as 

mulheres. 

 Todas as entrevistas foram realizadas por meio de um roteiro de perguntas (Anexo II), 

e transcritas para fins de análise. As anotações gerais foram feitas nas margens das entrevistas 

para facilitar a posterior organização em tabelas que permitiram a comparação de diversas 

características dessa população sob os aspectos aqui estudados.  

 O primeiro passo constituiu-se em traçar características gerais de cada entrevistado aos 

temas centrais da pesquisa: a relação com o espaço e o trabalho. Nessa etapa foram analisados 

os aspectos mais relevantes para o trabalho. Foi uma aproximação com o tema para entender 

como as pessoas articularam suas ideias em torno dessas questões. Foi também uma 

referência para as outras análises que necessitavam confirmar possíveis dicotomias internas ao 

longo da entrevista. 

 Após essa etapa, foram analisadas a estrutura da moradia, o número de pessoas que 

viviam no domicílio e os aspectos mais importantes da relação pessoal com o espaço, muito 

ligada à satisfação sobre a habitação.  

 Na fase seguinte, foram observados os processos relacionais das pessoas com o local, 

a existência de relações sociais consolidadas na região, a influencia disso na vida das pessoas, 
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a identificação com a região e dicotomias de personalidade que perceberam uma trajetória do 

sujeito, de onde veio, por que está ali, as relações com o estudo, a linearidade ou não da 

trajetória habitacional em habitações precárias. Nesse momento, foram desvendadas certas 

regularidades que serão apresentadas em seguida. 

 Outra parte importante do processo de análise se deu sobre as relações das pessoas 

com o trabalho, como se deu a perspectiva de atividade profissional dos indivíduos, as 

principais motivações para o trabalho, a relação com o vínculo empregatício, formal ou não. 

A essas variáveis, foram acrescentadas as dicotomias sobre o trabalho, em uma comparação 

com as atividades profissionais dos pais de cada entrevistado, nas quais foram encontradas 

informações relevantes para dar uma abordagem mais completa sobre a trajetória profissional 

da pessoa e sua origem familiar. 

 A relação entre a proximidade do trabalho atual e os vínculos profissionais que 

estabelecem na região, também foi obtida com o objetivo de traçar, de uma certa forma, 

vínculos das pessoas com a região por meio de suas atuações no trabalho.  

 A última etapa explorou de que maneira visualizam a moradia precária e os motivos 

pelos quais permanecem nesse tipo de habitação. Essa variável foi analisada também pelos 

aspectos de reprodução dessa situação e de privações de capacidade, assim como os principais 

fatores que são responsáveis pela fixação das pessoas nos cortiços. 

 Para iniciar a discussão dos resultados da pesquisa, algumas informações sobre o perfil 

da população estudada são apresentadas a seguir. A distribuição de sexo, faixa etária, grau de 

instrução, vínculo empregatício e renda foi colocada nas tabelas que seguem. Como foi dito 

anteriormente, as pesquisas tiveram mais respostas de mulheres, por isso o comportamento da 

tabela abaixo: 

 

Tabela 64 – Distribuição dos entrevistados, por sexo, 2011 

Sexo Frequência Porcentagem 
Masculino 3 30% 
Feminino 7 70% 
Total 10 100,0% 
Fonte: pesquisa qualitativa realizada pelo autor 
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 A maior concentração de entrevistas esteve na faixa etária entre 25 e 34 anos, como se 

pode observar na Tabela 65. 

 

Tabela 65 – Distribuição dos entrevistados, por faixa etária, 2011 

Faixa Etária Frequência Porcentagem 
De 25 a 34 anos 7 70% 
De 35 a 44 anos 2 20% 
De 45 a 59 anos 1 10% 
Total 10 100,0% 
Fonte: pesquisa qualitativa realizada pelo autor 
 

 O grau de instrução apresenta uma realidade da amostra. O baixo nível de escolaridade 

confirma a tendência apresentada pela pesquisa quantitativa, com 70% das pessoas com no 

máximo o ensino fundamental completo, como demonstra a Tabela 67. 

 

 

Tabela 66 – Distribuição dos entrevistados, grau de instrução do morador, 2011 

Grau de instrução Frequência Porcentagem 
Desde analfabeto até a 4ª série do 1º 
grau incompleta 2 20% 

Primário completo (4ª série do 
primeiro grau completa) 1 10% 

Ginásio completo (8ª série do 
primeiro grau completa) 4 40% 

Colégio completo (3ª série do 
segundo grau completa) 3 30% 

Total 10 100,0% 
Fonte: pesquisa qualitativa realizada pelo autor 

 

 A tabela seguinte apresenta o nível de pessoas com vínculo empregatício. Nesses 

casos, os dados são favoráveis para a população com carteira de trabalho assinada, com 90% 

das pessoas empregadas dentro dessa categoria. O número de desempregados também consta 

nessa tabela. 
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Tabela 67 – Distribuição dos entrevistados, empregado por vínculo e desempregados, 
2011 

Vínculo empregatício Frequência Porcentagem 
Empregado com carteira assinada 7 70% 
Empregado sem carteira assinada 1 10% 
Desempregado 2 20% 
Total 131 100,0% 
Fonte: pesquisa qualitativa realizada pelo autor 

 

 As faixas de renda individual apresentam uma situação em que a maioria das pessoas 

tem renda individual acima do salário mínimo. Dada a realidade encontrada na região, com 

quartos de cortiços custando até 700 reais, a tabela abaixo traz indícios de que o avanço do 

custo de vida na região pode estar sendo acompanhado pelo aumento da renda da população 

que vive em cortiços.  

 

 

Tabela 68 – Distribuição dos entrevistados, renda individual e familiar, 2011 

Renda individual Frequência Porcentagem 
Mais de 700 a 1750 reais* 5 50% 
Mais de 350 a 700 reais 3 30% 
Não tem rendimento 2 20% 
Total 10 100,0% 
(*) Nota: só uma pessoa declarou salário acima de R$1000 
Fonte: pesquisa qualitativa realizada pelo autor 

 

 Pelos dados apresentados nas últimas tabelas, tem-se um perfil da população estudada 

na pesquisa qualitativa. O objetivo não é encontrar paralelo com a realidade local, porque não 

é probabilístico, mas sim reproduz características gerais das pessoas que fazem parte desse 

universo apresentado. 
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 Uma observação que pode ser colocada para entender a situação da moradia é o 

número de pessoas que vivem em cada habitação. Em 60% dos casos vivem quatro pessoas, 

em 30% são cinco moradores no quarto, e em 10% (um caso) vivem seis pessoas. Essa 

relação é um viés importante, pois todos vivem dentro de um contexto familiar muito 

específico, e, como foi observado na pesquisa, as condições de trabalho eram muito 

semelhantes. Tanto nos casos em que moravam famílias constituídas de marido, mulher e 

filhos, ou em situações que conviviam familiares mais distantes, o perfil de trabalho dentro da 

população economicamente ativa é muito parecido, e a renda também. Esse foi um dos 

aspectos significativos das análises, pois traz a questão da influência dos vínculos relacionais, 

que suscitam a ideia de homogeneização das características profissionais dessa população. 

 A estrutura das moradias também revelou um nível de precariedade muito alto; 80% 

eram habitações de apenas um cômodo, cujo quarto e cozinha foram divididos em um mesmo 

ambiente. Em todos esses casos, houve diversas reclamações sobre as condições da moradia, 

seja por parede mofada, banheiro ou por falta de espaço e privacidade. Em apenas um caso 

não houve reclamação sobre as condições da moradia, e, coincidentemente, era a única com 

banheiro e cozinha própria. Teve um caso em que a moradia era de dois cômodos, com 

banheiro próprio, mas a relação do morador com o espaço foi muito negativa.  

 Das nove pessoas que reclamaram das condições de moradia, seis citaram a questão da 

dificuldade de se criar uma criança nessas situações. A reclamação com as condições da 

habitação, por outro lado, não se refletia na satisfação com a região. O aspecto localização foi 

comentado em todos os casos, mas foram os fortes laços pessoais com a região que chamaram 

a atenção. Não é de estranhar que isso de fato fosse determinante na pesquisa, uma vez que 

70% das pessoas moravam há mais de dez anos no bairro (sempre em cortiços). Três casos se 

destacaram: dois entrevistados (uma mulher de 42 anos e um homem de 32) nasceram no 

bairro e moraram em cortiço a vida toda. Outra pessoa que mora há 25 anos em pensão, veio 

criança com o pai para morar no bairro, e, quando este morreu, passou a viver nos cortiços da 

região. Todos eles se queixaram bastante sobre a moradia, mas não queriam sair do bairro, e 

as respostas foram todas sobre os aspectos relacionais com a região. 

 Nos casos daqueles que não completaram o ensino médio, um fator também 

aproximou as pessoas. O motivo para largar o estudo, no fim das contas, era sempre a questão 

do trabalho, de ajudar em casa, ou por uma situação pessoal em que a pessoa era a fonte de 

renda principal da família. Com exceção de um caso em que a pessoa veio da Bolívia quando 
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criança, as pessoas vieram do Nordeste. Os que nasceram no bairro, também, ou o pai ou a 

mãe tinham vindo dessa mesma região do país. E esse tipo de relação com o passado pareceu 

muito interessante. As pessoas mostravam orgulho pelo trabalho, ou por cuidar da casa para 

que o marido pudesse trabalhar. De uma maneira geral, o sentimento de vitória pôde ser 

percebido com relação à saída do lugar de origem e a chegada a São Paulo. Nesse caso, as 

pessoas também revelaram que a escolha pela Bela Vista era ou por causa da oferta de 

trabalho (três casos) ou por conta das pessoas que conheciam na região (cinco respostas).  

 Para ampliar a análise, é importante frisar um ponto em comum entre todos os 

entrevistados: ou sempre trabalharam na região (três casos), ou já trabalharam no bairro 

(quatro casos) ou trabalham atualmente (três pessoas). E aqueles que não trabalham na Bela 

Vista, todos estão próximos e não gastam mais de 30 minutos para chegar ao emprego. Esse é 

um fator muito forte, de identidade das pessoas com o local e das disponibilidades de 

emprego para essa mão de obra que se apresenta na região. 

 Outro ponto que revela a relação dessas pessoas com a profissão é a satisfação com o 

trabalho. Mais da metade dos entrevistados está satisfeita com o trabalho, e em apenas um 

caso há uma pessoa sem carteira assinada. Aquelas com carteira de trabalho, em todas as 

respostas, fizeram alguma vinculação com a segurança dessa situação para a família, ou era 

uma forma de constituir, por meio do FGTS, uma alternativa para buscar uma moradia 

própria. E entre os que se disseram insatisfeitos, 40% das pessoas economicamente ativas, de 

alguma forma também reconheciam que mantinham o vínculo pelos mesmos motivos, por 

segurança, ou para garantir o sustento seguro da família. 

 O curioso, por sua vez, foi observar que em 90% das respostas a trajetória profissional 

dos pais se dava dentro de trabalhos informais, ou de baixa qualificação profissional. No 

único caso em que a mãe era enfermeira, houve uma forte tendência da filha em seguir as 

orientações da mãe por mais estudo e instrução técnica. Infelizmente, a morte da mãe obrigou 

a criança, na época com 14 anos, a procurar emprego para cuidar dos irmãos. Depois de morar 

de favor por alguns anos, se envolveu em uma invasão no bairro. Após a ação de despejo, 

buscou moradia em cortiços. 

 Esse foi um aspecto muito marcante das entrevistas, pois 100% dessas pessoas 

afirmaram que sonham com a casa própria, embora apenas uma estava conseguindo meios 

para dar entrada em um financiamento. Para o restante, a realidade era mais adversa. Havia 

casos que aguardavam resposta da CDHU, mas que, ainda assim, diversos empecilhos, 
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principalmente os burocráticos, impediam essa mudança. O curioso, entretanto, foi o caso de 

cinco pessoas que, mesmo tendo recebido ofertas da CDHU, ou de parentes, para mudar para 

outras regiões da cidade, não aceitaram e aguardam uma moradia no bairro. A resposta a 

seguir é ilustrativa: 

“ Não deixaria o Centro pela Caixa ou CDHU. Porque aqui, sabe, é o 
seguinte: eu gosto de sair muito à noite, então, se eu chegar cansada quando 
é época que eu vou pras lojas, chego depois das 10 da noite, eu quero tomar 
uma cerveja e eu desço num boteco na Nove de Julho e bebo, vou até de 
madrugada, venho a pé pra casa, tudo bem... Agora, se for pra ir pra algum 
lugar muito longe, também é ruim.”  (M.L.M.S.) 

 

 Essa expectativa foi alta, apenas uma pessoa não gostaria de ter residência no Centro, 

mas, nesse caso, ela já havia morado antes em regiões distantes do Centro e parecia ter mais 

afinidade com pessoas que vivem em outros locais, não se importando com a localização da 

moradia, embora estivesse muito interessada em sair da situação de cortiço. Aliás, todos 

disseram que, se pudessem, mudariam para residências com melhor estrutura. O potencial 

econômico limitado é, de fato, o maior impeditivo para um movimento dessa natureza. Isso 

pôde ser observado quando analisado o custo de vida na região. Apenas uma pessoa conseguia 

guardar dinheiro; os demais, todos gastavam seus proventos com a moradia e os custos do 

domicílio. 

 E essa relação de se viver no Centro, com uma diferença de renda, de tipo de moradia 

e trabalho em comparação com outros moradores da região, não pareceu incomodar muito as 

pessoas. Mas a negativa sobre a percepção de discriminação contra as pessoas que vivem em 

cortiços, em vários casos, pareceu muito mais uma resposta de autoafirmação do que de fato 

não reconhecer o tipo de problema. A postura reativa à pergunta, com respostas mais ásperas, 

indicava a percepção da questão. Como disseram, isso não era problema deles, e sim das 

pessoas que discriminam, comprovando a forte oposição à pergunta. Mas em três respostas, 

esse elemento está presente, especialmente em relação ao trabalho, pois afirmaram que já 

foram preteridos em oportunidades de emprego locais por conta de morarem em cortiços, 

como no exemplo abaixo: 

“ Não, o dia que... O shopping mesmo. O shopping da Frei Caneca foi 
preconceituoso com a gente. A gente falou pra eles que morava em 
pensão. Quando foi no dia da entrevista, ela mandou falar que não 
tinha mais vaga, sendo que tinha vaga ainda. Um rapaz tinha falado 
pra mim: ‘Tem vaga, mais ela não quis pegar vocês porque moram em 
pensão’ .”  (C.R.A.L.) 



 
130 

 

 Uma pergunta foi incluída nas entrevistas muito mais pelo aspecto alegórico do que 

pela intenção de encontrar alguma relação com o trabalho. No final das entrevistas perguntou-

se às pessoas o que fariam se ganhassem na mega sena. Em 40% das respostas as pessoas 

falaram em caridade, em ajudar os necessitados, principalmente crianças e idosos. Teve um 

caso em que a pessoa afirmou que ajudaria os moradores de cortiço. Os outros 60% falaram 

de casa própria e investimento para garantir o futuro da família. Pode não ser útil, mas a 

uniformidade das respostas revela, de alguma forma, o descontentamento com a moradia e o 

reconhecimento de que há pessoas na sociedade que precisam de ajuda. A proximidade com 

situações de pobreza pode ser um fator que sensibilize as pessoas nesse sentido. Abaixo, 

segue um exemplo: 

“ Nossa, aí eu ia ajudar, ajudar, ajudar quem precisa. Se eu pudesse eu 
ajudava, demais. Sério mesmo, eu ajudava. Porque eu não quero nada só pra 
mim, eu não me sinto bem, eu me sinto bem quando eu ajudo. Aí eu me sinto 
bem, mas só pra mim... por isso que eu acho que eu não tenho lá quase nada, 
porque eu, se pudesse, só ajudava. Isso é um negócio que eu acho muito 
bom. Uma pessoa alegre, que precisa, eu acho bom isso. É isso que eu 
penso.”  (R.M.S.) 

 

 De uma maneira geral, a pesquisa qualitativa também apresenta um quadro de 

privação de capacidades muito evidente. Os aspectos relacionais pareceram muito fortes e 

determinantes na fixação dessa população no bairro, mesmo que em moradias precárias. Ficou 

muito clara essa relação de apego das pessoas com o meio, com sua rede de relações pessoais, 

de trabalho, pela oferta generosa de serviços públicos. Enfim, são fatores que parecem 

fortalecer a acomodação dessa população na região.  

 As alternativas de trabalho de baixa remuneração sem perspectivas de melhoria futura 

fazem com que a ocupação desses espaços ocorra por pessoas que transitam nesse tipo de 

mercado menos qualificado. Obviamente que isso não significa que há uma articulação 

explícita nessa dinâmica de exploração da mão de obra de reserva, mas essa força de trabalho 

acaba ocupando o espaço em que lhe é permitido atuar, ou seja, os trabalhos menos 

qualificados e de baixa remuneração. 

 É difícil chegar a esse ponto do trabalho e admitir que, de fato, não foi possível 

encontrar uma elação causal entre espaço precário e tipo de trabalho. São diversos aspectos da 

pobreza que repercutem na dinâmica econômica dessa população. Morar no Centro aumenta a 

perspectiva de emprego para essas pessoas, mas não garante uma vida diferente do que 
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poderia ter na periferia, em um projeto de moradia popular, por exemplo. Há uma falsa 

impressão generalizada de que o bairro é melhor, e ela fica explícita nas entrevistas, mas esse 

potencial não se converte em mobilidade social nem se pode afirmar que seja resultado da 

habitação precária. 

 Outras questões influenciam nesse enraizamento no local. No caso específico das 

pessoas que se mostram satisfeitas com o atendimento de saúde na região (80% dos casos), 

por exemplo, a disponibilidade de serviços fortalece a atração para a moradia em cortiços. 

Essa oferta de serviços para todas as idades em diversas especialidades médicas se apresentou 

como um fator de peso no estabelecimento dessas pessoas no bairro, e ela ocorre em um 

ambiente no qual o mercado de trabalho absorve essa mão de obra menos qualificada. 

 Ainda hoje, a dinâmica ocupacional desses espaços é muito determinada pela oferta de 

trabalho. Ainda que as pessoas gostem de morar na localidade, todos disseram que, se 

pudessem, gostariam de ir para uma casa com infraestrutura completa. É natural, para quem 

vive em moradias precárias, a ausência de infraestrutura, e a qualidade ambiental é implícita, 

mas, de alguma maneira, essas coisas se relacionam e se constroem mutuamente.  

 A atração pelo emprego por um mercado aquecido produz outras mudanças nas 

relações dos donos e administradores de cortiço com seu mercado. Com uma demanda 

crescente, já fazem diversos tipos de exigência para os moradores, como nome limpo na 

praça, ou não aceitam a presença de crianças. Em quatro entrevistas, ficou clara essa pressão 

imobiliária nos cortiços. Conseguir achar lugar pra morar com filhos, por exemplo, tem sido 

difícil na região, como se percebe em uma das respostas: 

“ Eu não sei... olha, se eles me falassem assim: amanhã você está despejada, 
você vai embora, eu choraria muito primeiro. E eu falaria assim: meu Deus, 
pra onde que eu vou? Porque ninguém te quer com filho, ninguém. Eu não 
sei o que eu faria. Uma vez, assim, quando a gente saiu da ocupação e não 
tinha pra onde ir, eu fui dormir na praça com meus filhos. Eu dormi dois dias 
ali na praça, dois dias antes de encontrar este lugar. E é muito ruim, eu não 
gostaria nunca na minha vida de passar isso de novo, e espero que nunca 
passe. Mas é uma experiência não muito boa.”  (J.L.C.) 

 

 A resposta acima traz uma reflexão sobre a ideia espacial que a pessoa tem do local. 

Ela quase que determina que ou é aqui (tudo) ou é na rua (nada), e deixa implícito que 

descarta a possibilidade de procurar uma moradia em outro local. A pessoa vive uma prisão 

inconsciente, não aparece nem como uma remota possibilidade ir para outro lugar. Fica a 

impressão muito forte do espaço relacional, a pessoa desamparada prefere a rua a buscar algo 



 
132 

fora que fosse perfeitamente possível de alcançar. É também um indicador do nível de 

vulnerabilidade que essas pessoas vivem, a qualquer momento podem estar fora de suas casas 

sem saber para onde ir, tendo que buscar uma alternativa urgente, sem deixar de cumprir suas 

obrigações sociais, como o emprego. 

 O momento em que perdem a moradia pode coincidir, em muitos casos, com a perda 

da garantia de remuneração, como ocorreu em alguns casos de mães que tiveram filhos 

doentes e precisaram faltar ao trabalho. Essa é outra característica muito forte do nível de 

pressão e vulnerabilidade que essa população enfrenta. Não é uma questão generalizada, mas 

seus efeitos podem ser sentidos por todos que vivem nessas condições, de uma maneira ou de 

outra. Aquelas famílias em que mais de uma pessoa trabalha se mantêm com um pouco mais 

de segurança, mas muitas vezes isso ocorre à custa da opção de indivíduos em largar os 

estudos e trabalhar para ajudar em casa. Talvez nisso a habitação (não necessariamente 

precária) limite o cidadão a ver outras perspectivas. E, no caso da pesquisa, a moradia é 

precária e o trabalho mal remunerado, e essa realidade acaba se tornando um círculo vicioso. 

 A questão da trajetória pessoal também é muito importante e determina bastante o 

caminho percorrido ao longo da vida. Quando uma pessoa na sua juventude procura emprego 

naquela região, já reconhece caminhos que permitem sua sobrevivência, e a trajetória pessoal 

dentro de um espaço onde faz sua rede de amizades e trabalho parece fortalecer a tendência a 

viver na moradia que ofereça as condições necessárias para se manter no local onde se sinta 

segura. A precarização do espaço pode ser um dos fatores que influenciam ou limitam as 

escolhas. 

 Outra questão que se colocou em alguns casos foi a burocracia de documentos não 

permitir alternativas de moradia. Pensar nisso traz uma reflexão: aquelas pessoas que estão a 

menos tempo no bairro ou conhecem outras opções de moradia têm mais facilidade em se 

desapegar do espaço. O vínculo que as demais pessoas criam acaba obscurecendo a visão de 

que é possível assumir uma vida com segurança fora do bairro. Talvez isso se deva muito 

mais a uma característica humana do que como resultado da precarização do espaço, mas 

também é uma influência para a reprodução da situação em que se encontram. 

 Quais mecanismos sociais explicam a questão dos encortiçados e sua relação com o 

espaço, e especificamente em relação à atividade profissional do mesmo? O aspecto 

econômico não é o único a determinar a pobreza, existem outros mecanismos sociais que 

estão integrados nessa questão. As análises dos dados até aqui induzem a uma outra hipótese 
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da que inicialmente se partiu na pesquisa: as redes de relacionamento desses indivíduos 

determinam sua relação com o meio e são também responsáveis, ou elementos importantes, na 

reprodução da pobreza. O cortiço é um caso típico. 

 A segregação dessas pessoas em espaços quase que “ clandestinos”  reproduz um 

processo de pobreza. Assim, essa segregação, que equaciona a vida do cidadão em 

determinados locais específicos onde se sociabiliza, gera uma reação de “ resistência”  do 

mesmo em buscar alternativas que o tirem da situação de pobreza.  

 Com serviços de educação básica, saúde, outros serviços, emprego, enfim, ainda que 

não sejam privadas de suas capacidades nesse sentido, as pessoas que vivem em cortiço não 

conseguem romper a relação, a rede que gera pobreza. Isso não quer dizer que se elas se 

relacionarem com a pobreza serão pobres. A ideia é que não fogem daquela rede restrita de 

relações, com o dia a dia, com a família.  

 O importante é essa relação que limita o acesso a novos caminhos que os levem a 

outras possibilidades, especialmente para realizar seus sonhos. Enfim, é sempre importante 

tomar cuidado, mas pobreza realmente gera pobreza, essa é uma conclusão que se chega neste 

trabalho. 
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4.4 - Convergências entre a pesquisa quantitativa e qualitativa 
 

 Alguns pontos de convergência entre as pesquisas puderam ser observados. Não serão 

comparadas frequências idênticas para encontrar essas semelhanças, também não seria correto 

fazê-lo, cada processo de investigação teve uma forma específica de apreender a realidade. Há 

também uma diferença temporal de quatro anos, período de crescimento econômico e 

ampliação de emprego formal representativo. 

 A ideia é observar, de uma maneira geral, os aspectos da segregação dessa população. 

A pesquisa sobre vocação econômica apresentada no trabalho demonstra o potencial de 

geração de emprego com mais qualificação profissional. O comportamento similar das 

atividades profissionais exercidas pelos moradores de cortiço nas duas pesquisa é uma mostra 

de que, se há possibilidade de emprego qualificado na região, os mesmos estão fora das 

expectativas dessa população.  

 A satisfação com o trabalho é outro ponto de convergência entre as duas bases de 

dados. As pessoas, apesar de viverem em espaços precários, estão satisfeitas com a profissão, 

ainda que tenham o desejo ou o sonho de fazer algo melhor, como ficou claro nas entrevistas 

qualitativas. 

 As questões ligadas ao perfil da população, como escolaridade e renda, também se 

repetem. Considerando-se que em quatro anos o valor do salário mínimo aumentou 40%, o 

avanço dessa população na faixa de renda entre 700 e 1.750 reais era natural.  

 A questão sobre a vontade de mudar do bairro também se mostrou parecida. A maioria 

das pessoas pretende ficar na região. O que determina a saída delas é a conquista da moradia 

própria e, ainda assim, é muito resistente, entre várias pessoas, a ideia de permanecer na 

região central, mesmo que por meio de uma pensão. Essa questão levanta o aspecto da 

localização do bairro e de todos os seus atrativos, e, de fato, em ambas as pesquisas isso se 

constitui num fator determinante para a fixação das pessoas no bairro. 

 O vínculo empregatício é outro fator de convergência entre as duas amostras, e está 

muito ligado à satisfação profissional. Nas duas pesquisas, o fator carteira de trabalho 

assinada tem uma força muito grande em diversos aspectos que fortalecem o vínculo das 

pessoas com a região: a segurança, a garantia de cumprir as obrigações do inquilinato, entre 

outros. 



 
135 

 Outro ponto de encontro são as áreas que gostariam de atuar profissionalmente. Nas 

duas análises, a percepção de mudança se dá dentro de perspectivas muito características 

dessa população. Muito timidamente apareceram ideias de entrar em uma universidade, ou 

seguir uma carreira técnica mais elaborada. O senso de oportunidade desses moradores ficou 

muito limitado ao que geralmente já fazem. Aqui fica a ideia de que os aspectos relacionais 

são fortes elementos na forma como as pessoas vêem o mundo que as cerca, seja na 

concepção de trabalho ou em dimensões sociais mais amplas. Um aspecto que reforça essa 

análise, a identificação das pessoas com o bairro, mesmo que nas entrevistas qualitativas isso 

tenha aparecido com mais força, marcou as duas pesquisas.   

 Por fim, a relação das pessoas com os serviços públicos e outros programas sociais 

locais é considerada muito importante.  Esses serviços são utilizados por todos, e a rede de 

atenção que protege essa população dos efeitos mais nocivos da pobreza acaba se 

transformando em mais um fator que fortalece sua permanência no bairro e, 

consequentemente, na situação de moradia precária que ocupam. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 As discussões realizadas neste trabalho tiveram como objetivo principal encontrar 

relações entre a moradia precária e as áreas de atividade profissional dos indivíduos. Todo 

processo de pesquisa envolve o desconhecido e nem sempre os métodos de análise e 

apreensão da realidade conseguem estabelecer uma relação causal do que se propõe estudar. 

No caso desta dissertação, o esforço das pesquisas, dos referenciais teóricos e dos modelos de 

análise não foi suficiente para levar a uma conclusão segura de que a moradia precária 

determina as áreas de atuação profissional das pessoas. Embora a hipótese inicial tenha sido 

refutada, vários fatores ligados às condições de vida dessa população permitiram ampliar a 

discussão sobre o assunto e encontrar outros caminhos para reflexão sobre essa realidade. 

 A riqueza de informações projetadas pelas duas pesquisas apresentadas no trabalho 

permitiu, por outro lado, encontrar várias repercussões da moradia coletiva na vida das 

pessoas. Os fatores relacionais mostraram-se como os mais determinantes nas observações 

realizadas. Um perfil bastante detalhado sobre as áreas de atividade econômica e fatores que 

favorecem a reprodução da pobreza, ou outras questões que determinam a fixação das pessoas 

na região, foram objetivos alcançados ao longo desta jornada. 

 Outro aspecto relevante observado nas pesquisas foi a importância dos fatores trabalho 

e renda para essa população. O vínculo empregatício formal, a renda maior, a satisfação com 

a vida profissional, por exemplo, mostraram-se variáveis determinantes na visão das pessoas 

sobre sua realidade local.  

 É importante ressaltar a relação das pessoas com a sua moradia. Um aspecto que não 

ficou tão claro na pesquisa quantitativa aparece nas entrevistas qualitativas como uma queixa 

generalizada. A relação pessoal com esse espaço é dicotômica. Mesmo que considerem ruim, 

não generalizam essa impressão para o meio que vivem, revelando um grande apego pela 

região. Nesse ponto, outros fatores interferem nesse cálculo de abrir mão de um espaço 

decente por morar no Centro. O fator localização é, talvez, o mais citado e que tem mais força 

na relação dessas pessoas com a região. Mas esse posicionamento privilegiado é alimentado 

pelas ofertas de trabalho, serviços e muitos  benefícios que se encontram na região, como 

comércio, mercado, shoppings, entre outros. 

 Para compreender essa realidade, deve-se perceber que nela há interferências 

múltiplas, que não repercutem sozinhas nos indivíduos vulneráveis nesse complexo 
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emaranhado de situações. As mulheres, por exemplo, aparecem como elemento sensível nessa 

relação. Mais ligadas às atividades domésticas e ao cuidado com os filhos, são elas que mais 

dependem das relações sociais para conseguir  trabalhar.  

 Todas as mães que foram entrevistadas, com exceção de uma que a filha já trabalha e 

ajuda nas receitas familiares, dependem de toda uma articulação de serviços coletivos e 

favores pessoais para conseguir permanecer no emprego. São elas que se ausentam do 

trabalho para cuidar da saúde das crianças, que necessitam da ajuda dos vizinhos para cuidar 

dos filhos quando não estão na escola ou, quando há necessidade, buscam nas relações sociais 

as pessoas de confiança para levar os filhos à escola. Enfim, são elas que mais dependem dos 

ativos locais para dar conta de suas atividades cotidianas. No universo de sete mulheres 

entrevistadas na pesquisa qualitativa, apenas três viviam com um companheiro e, ainda assim, 

nenhuma delas tinha essa relação formalizada no papel. Todas as outras eram mães que 

cuidam de suas famílias sozinhas  e são obrigadas a se sujeitar a qualquer trabalho, pois os 

compromissos com as contas da casa não podem ser adiados. 

 As próprias crianças também são muito atingidas nessa relação. Nas entrevistas 

qualitativas, coincidentemente, todas as pessoas tinham filhos. A questão de se criar o filho 

em cortiço foi apontada por todos como muito difícil. As casas que abrigam os cortiços têm 

uma estrutura de divisão do espaço muito ruim e isolamento acústico quase imperceptível, 

além das próprias dimensões bastante reduzidas. Os problemas mais mencionados foram as 

reclamações dos vizinhos por conta do barulho que as crianças fazem, a falta de espaço para 

brincarem e a rejeição nos cortiços a famílias com filhos. São fatores que se reproduzem entre 

os moradores de cortiço, e podem ser considerados como parte significativa dos problemas 

para essas pessoas.  

 Ao trazer a pesquisa sobre a vocação econômica da região, foi possível enriquecer a 

visão sobre as alternativas de acesso à economia formal na região, uma vez que o vínculo de 

trabalho gera mais segurança, tranquilidade para o sustento das famílias e até mesmo a 

possibilidade de realização do sonho da casa própria, uma expectativa generalizada entre os 

moradores de cortiços. Esse perfil das empresas na região pode ser também um instrumento 

de intervenção nessa comunidade, com o incentivo à contração de mão de obra local, para 

qualificá-la e promover a melhoria de renda e condições de vida da população. 

 Algumas reflexões, por outro lado, são origem de angústia, pois percebem que a 

melhoria das condições de vida na região, ao invés de resolver os problemas dos cortiços, 
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tende a dissolvê-los sem cuidar do aspecto humano envolvido. Os processos de melhoria local 

e as intervenções para melhorar a infraestrutura do bairro acabam servindo como elementos 

de exclusão velados, pois, com a valorização econômica do espaço, a pressão imobiliária 

atinge diretamente os moradores de cortiço. Já os serviços públicos e programas sociais 

voltados a essa população também têm o seu reverso da moeda, surgem na pesquisa como 

fatores de identificação com a região, de segurança com a saúde, educação e auxílios diversos. 

E é talvez essa oferta expressiva de serviços para a população vulnerável que torna a região 

valorizada e fortalece a demanda por moradias coletivas. 

 Como foi apresentado no trabalho, os donos de moradia coletiva começam a fazer 

novas exigências para o inquilinato, não permitindo famílias com crianças, pessoas com o 

nome vinculado a algum serviço de proteção ao crédito, e isso gera ainda mais tensão entre 

aqueles que vivem em cortiços, especialmente nas situações que envolvem filhos pequenos. A 

solução para o problema é delicada e exige um olhar crítico sobre todo esse processo para 

garantir que as pessoas tenham o direito à cidade, ao local onde há tantos anos estabeleceram 

relações sociais e criaram uma identidade cultural muito particular com o bairro. 

 Fixar os moradores de cortiço na região significa dizer que os mesmos estarão ainda 

mais ligados ao local e às suas formas de organizar o espaço. Nesse caso, os moradores de 

cortiço já saem perdendo, pois a possibilidade de conseguirem uma moradia na região é quase 

inexistente para o potencial econômico que possuem. Por isso, políticas articuladas de 

habitação deveriam ser pensadas como solução para esse impasse, buscando alternativas para 

acomodá-los em moradias populares por meio de incentivo governamental, seja para a 

construção das mesmas, seja para a compra de imóveis vazios, ou qualquer outra solução 

inclusiva que permita a moradia digna no Centro. 

 Foi por meio de toda essa reflexão que o trabalho encontrou seu caminho, sem 

conseguir determinar relações causais entre a moradia precária e as áreas que exercem suas 

atividades profissionais. Por outro lado, as análises levantaram uma questão interessante: não 

seriam os aspectos relacionais desses indivíduos o que determinaria sua relação com o meio e 

que seriam também responsáveis, ou elementos importantes, na reprodução da pobreza? 

Marques (2010) traz essa ideia com o conceito de homofilia, definido como a tendência a uma 

inclinação dos indivíduos construírem vínculos sociais com pessoas de “ características 

sociais (atributos) similares” . Fica a indagação para futuras pesquisas. 
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ANEXOS 
 
Anexo I– Questionário da pesquisa realizada pelo autor em 2007 
 
25/09/2007 

PROJETO 
BELA VISTA 

Definitivo 

 
CÓDIGO DE CAMPO: SETOR: ___|___|___|___| ÁREA: |___|___|___|___| COTA: |___|___|___|___| 

 
Nº. Questionário  
CAMPO: 

|____|____|____|____| 
Nº. Questionário 
PROCESSAMENTO: 

|____|____|____|____| 

Nº. ENTREVISTADOR: |____|____|____|____| 
Nome do 
ENTREVISTADOR: 

 VERIFICAÇÃO:   

Data da 
VERIFICAÇÃO: 

|___|___|/ |___|___|/2007 

 
CRÍTICA:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Data da 
CRÍTICA: 

|___|___|/ |___|___|/2007 

 
NOME DO ENTREVISTADO:  
 

Fone 
residencial: 

(          )  
Celular ou 

fone de 
contato 

(          )  

 
Cidade: SÃO PAULO Estado: SÃO PAULO 

 
Endereço residencial: (ANOTE ABAIXO) 
 
Nome do logradouro (completo e sem abreviações): 
 
 
 
 
 
Nº.: |____|____|____|____| Complemento (apto, bloco, fundos, etc.): |____|____|____|____| 
 
Data: ___ / ___/ 2007 Início ____ horas ____ Min. Fim ____ horas ___ Min. 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 
Bom dia /Boa tarde /Boa noite. Meu nome é (NOME DO ENTREVISTADOR). Eu sou entrevistador(a) da REPÚBLICA DO 
BIXIGA e nós estamos realizando um estudo de opinião pública. O(a) Sr.(a) poderia responder a algumas perguntas? 

CONTROLE DE COTAS 
 
Cota 1.   SEXO  (não pergunte):    1. Masculino,   2. Feminino. 
 
Cota 2.   Qual é a sua IDADE?  |___|___|   ANOTE: Até 15 anos,  � AGRADEÇA E ENCERRE 

1. 16 a 24, 
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2. 25 a 34, 
3. 35 a 44, 
4. 45 a 59, 
5. 60 anos ou mais. 

 
Cota 3. Qual é o seu grau de INSTRUÇÃO. 
 
   1.  Desde analfabeto até a 4ª série do 1º grau incompleta, 
   2.  Primário completo (4ª série do primeiro grau completa),  
   3.  Ginásio incompleto (5ª série do primeiro grau incompleta até 8ª série incompleta), 
   4.  Ginásio completo (8ª série do primeiro grau completa),  
   5.  Colégio incompleto (1ª série do segundo grau incompleta até 3ª série incompleta),  
   6.  Colégio completo (3ª série do segundo grau completa),  
   7.  Curso universitário incompleto (primeiro até último ano incompleto),  
   8.  Curso universitário completo, 
   9.  Curso de pós. 
 
 
### PARA TODOS ### 
Q1) O(a) Sr(a) diria que a situação de São Paulo e dos moradores hoje está muito boa, boa, ruim ou muito ruim? 
 

1.  Muito Boa 
2.  Boa 
3. Regular (NÃO LER. ACEITAR SE FOR ESPONTÂNEO) 
4.  Ruim 
5.  Muito Ruim 
8.  Não Sabe 
9.  Não Respondeu 

 
### PARA TODOS ### 
Q2) E do bairro da Bela Vista (Bixiga)? O(a) Sr.(a) diria que a situação hoje está muito boa, boa, ruim ou muito 

ruim? 
 

1.  Muito Boa 
2.  Boa 
3. Regular (NÃO LER. ACEITAR SE FOR ESPONTÂNEO) 
4.  Ruim 
5.  Muito Ruim 
8.  Não Sabe 
9.  Não Respondeu 

 
### PARA TODOS ### 
Q3) Por que o(a  Sr(a) acha que a situação da Bela Vista  está ____________  (REPITA RESPOSTA DADA NA Q02) 

?  
 

(ANOTAR RESPOSTA POR EXTENSO) 
 

 
 
### PARA TODOS ### 
Q4) Da seguinte lista (DISCO 4), quem o(a) Sr(a) acha que é responsável pela Bela Vista estar__ 

 __(REPITA RESPOSTA DADA NA Q02)? Mais alguém? 
 

1. Prefeitura, Prefeito 
2. Governo do Estado, Governador 
3. Governo federal, presidente 
4. Moradores do Bairro, População 
5. Políticos 
6. Vereadores, Deputados 
7. ONGs 
8. Empresas 
9. Outros: __________(especificar) 
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10.  Não Sabe 
99.  Não Respondeu 

 
 
### PARA TODOS ### 
Q5) O que precisaria ser feito para a situação dos moradores e do Bairro da Bela Vista melhorar? 

(ANOTAR RESPOSTA POR EXTENSO) 
 
 
### PARA TODOS ### 
Q6a) (CARTÃO Q6) Desta lista qual você acha que é, hoje o principal problema de São Paulo? E em segundo lugar? E 
em terceiro?  
 
Q6b) (CARTÃO Q6) E da Bela Vista? Qual você acha que é, hoje o principal problema? E em segundo lugar? E em 
terceiro? 
 

 
Q6a 

São Paulo 
Q6b 

Bela Vista 
 Primeiro Segundo Terceiro Primeiro Segundo Terceiro 
Educação e ensino 1 1 1 1 1 1 
Atendimento público à Saúde 2 2 2 2 2 2 
Violência, crime 3 3 3 3 3 3 
Falta empregos 4 4 4 4 4 4 
Falta emprego para jovens 5 5 5 5 5 5 
Falta treinamento profissionalizante para 
jovens 

6 6 6 6 6 6 

Assistência aos mais pobres 7 7 7 7 7 7 
Poluição do ar 8 8 8 8 8 8 
Combate ao tráfico de drogas 9 9 9 9 9 9 
Falta de oportunidades de Lazer 10 10 10 10 10 10 
Custo de vida, tudo muito caro 11 11 11 11 11 11 
Calçamento/asfaltamento /buracos 12 12 12 12 12 12 
Limpeza/ coleta de lixo/sujeira na cidade 13 13 13 13 13 13 
Poluição Sonora, muito barulho 14 14 14 14 14 14 
Falta de opções culturais (cinema, teatro, 
shows) 

15 15 15 15 15 15 

Falta de creches 16 16 16 16 16 16 
Transito, congestionamentos 17 17 17 17 17 17 
Falta de praças, de locais públicos 18 18 18 18 18 18 
Péssima conservação das praças, dos 
espaços públicos 

19 19 19 19 19 19 

Preconceito 20 20 20 20 20 20 
Moradia 21 21 21 21 21 21 
Desigualdade entre Ricos e Pobres 22 22 22 22 22 22 
Não sabe, não respondeu 99 99 99 99 99 99 
 
 
 
### PARA TODOS### 
Q7a) Desta lista de ações políticas e programas, quais o(a) Sr(a) conhece ou  já ouviu falar? 
 (LER CADA ITEM DA LISTA – RODÍZIO) 
 
APLICAR Q7b PARA OS ITENS QUE  CONHECE/OUVIU FALAR  - CÓDIGO 1 (sim)  
NA Q7a. 
 
Q7b) O(a) Sr(a) pessoalmente já foi beneficiado por este programa? Algum familiar ou residente do domicílio? Um 

vizinho ou amigo próximo? 
 

###  PARA TODOS ### 
Q7c)(CARTÃO 7c) Desta lista de ações e programas, qual o(a) Sr(a) acha mais importante? 
 E em 2º? E em 3º lugar? 
 
RESPOSTAS:  1 - SIM   2 - NÃO 9 - NÃO SABE/NÃO RESPONDE 
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RODÍZIO 

Conhece/Ouvi
u 

Falar 
Q7a 

Beneficiado  
Q7b 

Importância Q7c 

Pessoalmente 
 

Familiar/ 
Residente do 

domicílio -  

Vizinho/ Amigo 
próximo 1º 2º 3º 

1. Bolsa Família 1        2       9 1       2       9 1       2       9 1       2       9 1 1 1 

2. Projeto Cidade Limpa 1        2       9 1        2       9 1        2       9 1        2       9 2 2 2 

3. Abrace seu Bairro – Sírio Libanês 1        2       9 1        2       9 1        2       9 1        2       9 3 3 3 

4. Bolsa Escola 1        2       9 1        2       9 1        2       9 1        2       9 4 4 4 

5. Dose Certa 1        2       9 1        2       9 1        2       9 1        2       9 5 5 5 

6. Leve Leite 1        2       9 1        2       9 1        2       9 1        2       9 6 6 6 

7. Primeiro emprego 1        2       9 1        2       9 1        2       9 1        2       9 7 7 7 

8. Jovem Aprendiz 1        2       9 1        2       9 1        2       9 1        2       9 8 8 8 

9. Telecentro 1        2       9 1        2       9 1        2       9 1        2       9 9 9 9 

10. Centro Educacional Dom Orione 
(Achiropita) 

1        2       9 1        2       9 1        2       9 1        2       9 10 10 10 

11. Escolas Abertas 1        2       9 1        2       9 1        2       9 1        2       9 11 11 11 

12. Segundo Tempo 1        2       9 1        2       9 1        2       9 1        2       9 12 12 12 

13. Ambulatório de Pediatria Social – 
Sírio Libanês 

1        2       9 1        2       9 1        2       9 1        2       9 13 13 13 

14. Albergues 1        2       9 1        2       9 1        2       9 1        2       9 14 14 14 

15. INSS – (pensão, auxílio doença, 
aposentadoria) 

1        2       9 1        2       9 1        2       9 1        2       9 15 15 15 

16. Refeitórios Comunitários 1        2       9 1        2       9 1        2       9 1        2       9 16 16 16 

Todos 97 

 Nenhum 98 

NS/NR 99 
 
### PARA TODOS ### 
Q8a) Eu vou falar o nome de várias instituições e gostaria que o (a) Sr. (a). dissesse se confia muito, confia pouco ou 
não confia.  
 
1. Confia muito; 2. Confia pouco; 3. Não confia; 9. Não Sabe/ Não respondeu 
 
Q8b) E para o (a) Sr.(a) quais dessas instituições já trouxeram ou estão trazendo benefícios para Bela Vista?  
 
1. Trouxe benefícios 
2. Não trouxe benefícios 
9. Não Sabe/ Não respondeu 
   
 

RODÍZIO 
Confiança 

Q8a 
Benefícios 

Q8b 

A Igreja NSA. Da Achiropita 1     2      3       9 1         2          9 

B Polícia 1     2      3       9 1         2          9 

C Governo Federal 1     2      3       9 1         2          9 

E Fecomércio 1     2      3       9 1         2          9 

F Escola de Samba Vai- Vai 1     2      3       9 1         2          9 

G Hospital Sírio-Libanês 1     2      3       9 1         2          9 

H Partidos Políticos 1     2      3       9 1         2          9 

I Congresso Nacional 1     2      3       9 1         2          9 

J Igreja Nossa Sra. Do Carmo 1     2      3       9 1         2          9 
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K UBS Humaitá 1     2      3       9 1         2          9 

L HM Infantil Menino Jesus 1     2      3       9 1         2          9 

M UBS Nossa Senhora Do Brasil - Armando D'arienzo 1     2      3       9 1         2          9 

N Prefeitura de São Paulo 1     2      3       9 1         2          9 

O Governo do Estado de São Paulo 1     2      3       9 1         2          9 

P Subprefeitura da Sé 1     2      3       9 1         2          9 

Q FGV (Fundação Getúlio Vargas) 1     2      3       9 1         2          9 

R Comerciantes 1     2      3       9 1         2          9 

S Conselhos (Segurança e Saúde) 1     2      3       9 1         2          9 

T Hospital Nove de Julho 1     2      3       9 1         2          9 

U IGESP 1     2      3       9 1         2          9 

V Bancos e Financeiras 1     2      3       9 1         2          9 

 
### PARA TODOS ### 
Q9) Quanto tempo o Sr. mora no bairro da Bela Vista? 
 

1. Menos de 1 ano 
     Meses_______ 
2. de 2 a 10 anos 
.....Anos_______ 
3. mais de 10 anos 
......Anos_______ 
4. Sempre morou aqui, nasceu no bairro 

9.  Não Respondeu 
 

 
FILTRO ### PARA QUEM RESPONDEU 1 a 3 ACIMA ### 
10) Antes de vir morar na Bela Vista, onde o(a) Sr. (a) morava?  
 
 

1. Em outro bairro de São Paulo 
    Bairro_________ 
2. Em outra cidade no estado de São Paulo 
    Cidade________ 
3. Em outro estado 
    Estado_________ 
4. Em outro país 
    País___________ 
9. Não Respondeu 

 
FILTRO ### PARA QUEM RESPONDEU 1 a 3 QUESTÃO 9 ### 
Q11a) Por que o(a) Sr. (a) veio morar na Bela Vista? 

(ANOTAR RESPOSTA POR EXTENSO) 
 
 
 
### PARA TODOS ### 
Q11b) Por que o(a) Sr. (a) continua  morando na Bela Vista? 

 
(ANOTAR RESPOSTA POR EXTENSO) 

 
 
FILTRO ### PARA QUEM RESPONDEU 1 a 3 QUESTÃO 9 ### 
Q11c) Desta lista (CARTÃO 11), qual foi o principal motivo que te fez mudar para a Bela Vista? E em segundo lugar? 
 

 1º 2º 
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1.    Próximo do trabalho 1 1 
2.     Boas escolas 2 2 
3.     Transporte público 3 3 
4.     Serviço de saúde bom 4 4 
5.     Preço dos imóveis 5 5 
6.     Localização, fácil acesso 6 6 
7.     Já conhecia alguém que mora no Bairro 7 7 
8.     Comércio 8 8 
9.     Opções de Lazer 9 9 
10.    Segurança 10 10 
11.    Lugar tranqüilo para viver 11 11 
12.    Outros_________________ (especificar) 12 12 
13.     Não Respondeu 13 13 

 
 
FILTRO ### PARA QUEM RESPONDEU 1 A 3 NA Q9 ### 
Q12) O(a) Sr. (a) considera o bairro da Bela Vista muito melhor, melhor, pior ou muito pior do que onde  o(a) Sr. (a) 
morava ? (RU) 
 

1.    Muito melhor 

2.    Melhor 

3.    Igual (NÃO LER. ACEITAR SE FOR ESPONTÂNEO)  

4.    Pior 

5.    Muito Pior 

8.    Não sabe 

9.    Não Respondeu 
 
 
  ### PARA TODOS ### 
Q13) Quais dessas atividades o(a) Sr. (a)  faz na Bela Vista? (RM) 
 
 

 
 
  ### PARA TODOS ### 
Q14a) O(a) Sr. (a) tem vontade de mudar do bairro? (RU) 

 
1. Sim. 
2. Não, nenhuma vontade 
9. Não Respondeu 

 
FILTRO ### PARA QUEM RESPONDEU 1 NA ANTERIOR ### 
Q14b) Por que o(a) Sr. (a) tem vontade de mudar do bairro? 

(ANOTAR RESPOSTA POR EXTENSO) 

 
 
 

1.    Trabalha 
2.    Estuda 
3.    Faz Compras 
4.    Faz uso de atendimento médico público 
5.    Faz uso de atendimento médico privado 
6.    Vai ao Cinema 
7.    Vai ao Teatro 
8.    Vai a Restaurantes  
9.    Freqüenta praças e parques  
10.  Freqüenta bares 
11.  Casas de forró 
12.  Escola de Samba Vai-Vai 
13.  Outros______________________ 
99. Não Respondeu 
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### PARA TODOS ### 
Q15) (CARTÃO 15) Para cada frase que eu ler, por favor, diga-me se o(A) Sr(a) concorda ou discorda dela. 
 
       SE CONCORDA:     1 - Concorda totalmente ou 
          2 – Concorda em parte? 
       SE DISCORDA:       3 – Discorda em parte ou 
           4-  Discorda totalmente 
       NÃO SABE\NÃO TEM OPINIÃO:   9 – Não sabe, não tem opinião, não respondeu 
 

 RODÍZIO Códigos da P15 

A Gostaria de ver seus filhos crescendo e criando seus netos na Bela Vista 1    2    3     4     9 

B Vem tentando sair da Bela Vista há algum tempo 1    2    3     4     9 

C Gostaria de continuar vivendo na Bela Vista no futuro 1    2    3     4     9 

D Gostaria de trazer mais familiares e amigos para viver no bairro 1    2    3     4     9 

E 
A maioria dos seus amigos e colegas gostaria de mudar da Bela Vista para outro 
bairro 

1    2    3     4     9 

F Quando está em outro bairro tem orgulho de dizer que mora na Bela Vista 1    2    3     4     9 

G Se não fosse pela localização já teria saído da Bela Vista há muito tempo 1    2    3     4     9 

 
 
### PARA TODOS ### 
Q16) Pensando nos seus projetos pessoais e nas coisas que gostaria de conquistar e realizar, o(a) Sr(a) acha que: 
 

1. Já realizou 
2. Está muito próximo de realizar 
3. Está próximo de realizar 
4. Realizou mais ou menos metade 
5. Está longe de realizar 
6. Está muito longe de realizar 
8  Não sabe 
9.  Não respondeu 

 
FILTRO ### PARA QUEM RESPONDEU 4, 5 OU 6 ACIMA ### 
Q17) Para o (a) Sr(a) o que falta para realizar seus objetivos? 

 (ANOTAR RESPOSTA POR EXTENSO) 

 
 
### PARA TODOS ### 
Q18) O(a) Sr (a) exerce alguma atividade profissional atualmente? 
 

1. Sim 
2. Não 
9.   Não Respondeu 

 
FILTRO ### PARA QUEM RESPONDEU 1 ACIMA ### 
Q19) No seu trabalho principal você é: 
 

1. Empregado com carteira assinada 
2. Empregado sem carteira assinada 
3. Conta própria ou autônomo 
4. Empregador, dono de negócio 
5. Trabalha em negócio da própria  família sem remuneração 
6. Realiza Trabalho Voluntário 
7. Dona de Casa/ Do lar 
9.   Não Respondeu 

 
### PARA TODOS ### 
Q20) Quais áreas o(a) Sr.(a) atua (ou já atuou) profissionalmente?  (ESPONTÂNEA) 
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(ANOTAR RESPOSTA POR EXTENSO) 

 
### PARA TODOS ### 
Q21) Pensando apenas na sua vida profissional, você está: 
 

1. Muito Satisfeito 
2. Satisfeito 
3. Pouco Satisfeito 
4. Insatisfeito 
5. Muito Insatisfeito 
8.   Não Sabe 
9.   Não Respondeu 

FILTRO ### PARA QUEM RESPONDEU 1 NA Q18 ### 
Q22)O(a) Sr.(a) está preocupado em perder o emprego/trabalho nos próximos 6 meses 
 
1. Sim   2. Não   77. NS  99. NR 
 
FILTRO ### PARA QUEM RESPONDEU 1 NA Q18 ### 
 Q23) (a) Sr. (a) esteve sem emprego nos últimos 6 meses? 
 
1. Sim   2. Não   77. NS  99. NR 
 
### PARA TODOS ### 
Q24a) Qual área o (a) Sr. (a) gostaria de atuar profissionalmente?  (ESPONTÂNEA) 

(ANOTAR RESPOSTA POR EXTENSO) 

 
 
Q24b) Das opções que eu vou ler para o (A) Sr.(a) qual em primeiro lugar poderia melhorar sua vida profissional? E em 
segundo? E em terceiro? (RM)  

RODÍZIO Primeiro Segundo Terceiro 

1.  Outro emprego 1 1 1 

2.  Melhor salário no mesmo emprego 2 2 2 

3.  Melhores condições de trabalho 3 3 3 

4.  Trabalhar menos e ter mais tempo para 
passar com a família 

4 4 4 

5.  Estudar, fazer cursos, faculdade, melhorar a 
formação 

5 5 5 

88. Alguma outra atividade? 
________________________________ 

88 88 88 

 
 
 

### PARA TODOS ### 
Q25a) (CARTÃO 25) Se o (a) Sr. (a) pudesse escolher um curso para te dar mais satisfação na vida profissional, quais 
seriam? (RM) 
Q25b) Qual dessas poderia  melhorar seus rendimentos? (RM) 
Q25c) E qual dessas te daria mais condições para conseguir um emprego no bairro da Bela Vista? (RM) 
 

 
Mais 

Satisfação 
25a 

Maior 
Rendimento 

25b 

Emprego na Bela 
Vista 
25c 

1. Informática 1 1 1 

2. Corte e Costura 2 2 2 

3. Línguas Estrangeiras (Inglês,Espanhol) 3 3 3 

4. Mecânica de Carros 4 4 4 

5. Construção Civil 5 5 5 

6. Eletricista 6 6 6 

7. Marcenaria 7 7 7 

77. Não sabe 
99. Não Respondeu 
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8. Cozinha, Culinária 8 8 8 

9. Segurança 9 9 9 

10. Encanador 10 10 10 

11. Garçom/ Barman 11 11 11 

12. Auxiliar/ Técnico de Enfermagem 12  12 12 

13. Outros (especificar) 13 13 13 

14. Não Sabe/ Não Responde 14 14 14 
 
 
### PARA TODOS### 
Q26a) O senhor realiza alguma atividade em casa que contribui para aumentar seus rendimentos?  
 
1. Sim  2. Não  9. NS/NR  
 
FILTRO ## PARA QUEM RESPONDEU 1 ACIMA### 
Q26b) Qual?  _______________ 
 
### PARA TODOS### 
Q27a) O(a) Sr.(a). já participou de alguma cooperativa para melhorar seus rendimentos? 
 
1. Sim       2. Não      3. Não Sabe o que é uma cooperativa (PULAR PARA 29a) 
 
77. NS  99. NR 
 
FILTRO ### PARA QUEM RESPONDEU 1 ACIMA### 
Q27b) Qual nome da cooperativa _______________ 
 
FILTRO ### PARA QUEM RESPONDEU 1 NA 27a### 
Q27c) Qual atividade a cooperativa que o(a) Sr.(a). participou desenvolvia? 

(ANOTAR RESPOSTA POR EXTENSO) 

 
 
### PARA TODOS ### 
Q28a)  Para o(a) Sr(a)., a idéia de formar uma cooperativa é: 
 

1. Muito Boa 
2. Boa 
3. Ruim 
4. Muito Ruim 
77. NS 
99. NR 

 
FILTRO ### PARA QUEM RESPONDEU 1 OU 2 ACIMA### 
Q28b) Em que tipo de cooperativa o(a) Sr.(a). gostaria de participar? 

(ANOTAR RESPOSTA POR EXTENSO) 

 
 
### PARA TODOS### 
Q29a) O (CARTÃ 29) (a) Sr.(a) já procurou algum destes órgãos para solucionar problemas pessoais, da família ou de 
amigos? 
 
FILTRO ### PARA OPÇÕES MARCADAS ACIMA ### 
Q29b) A iniciativa foi responsável por resolver o problema? 
 

 
Já procurou 

29a 

Resolveu o Problema 
29b 

77. Sim 99. Não 

1.  Associação do Bairro 1 77 99 

2.  ONGs  2 77 99 
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### 

PARA TODOS### 
Q30a) O (a) Sr.(a) já fez contato com algum político, ou alguém que trabalha no governo, para pedir a solução de algum 
problema ou reclamar do próprio governo?  
 
1. Sim  2. Não  55. Não Lembra 77. NS  99. NR 
 
 
FILTRO ### PARA QUEM RESPONDEU 1 ACIMA ### 
Q30b) Porque motivo?______________________________________________ 
 
Q30c) O (a) Sr.(a) já participou de algum protesto ou comício contra ou a favor de alguma causa?  
 
1. Sim  2. Não  55. Não Lembra  77. NS  99. NR 
 
 
FILTRO ### PARA QUEM RESPONDEU 1 ACIMA ### 
Q30d) Qual_________________________________________________ 
 
### PARA TODOS ### 
Q30e) O (a) Sr.(a) já tentou resolver algum problema junto com outras pessoas que pensam como o  (a) Sr.(a)? 
 
1. Sim  2. Não  55. Não Lembra  77. NS  99. NR 
### PARA TODOS ### 
Q31a) Eu vou dizer algumas formas de participação política, e gostaria que o (a) Sr (a) dissesse, para cada uma delas 
se  faria ou não faria? 
 
31b) Conhece alguém próximo (familiares/amigos) que já fez? 
 
31c) Já foi pressionado a fazê-lo? 
 

(ESTIMULADA E ÚNICA PARA CADA BATERIA) 

RODÍZIO 

Faria/ Não Faria 
31a Conhece 

Alguém 
31b 

Pressionado 
31c NS/ 

NR 
Faria 

Não 
Faria 

4. Sim 5. Não 

A Assinar um Abaixo assinado 1 2 3 4 5 99 

B Participar de manifestações e protestos 1 2 3 4 5 99 

C Participar de greve 1 2 3 4 5 99 

D 
Enviar e-mail ou carta para autoridades, 
imprensa 

1 2 3 4 5 99 

E 
Participar de uma ocupação/ Movimento 
sem teto 

1 2 3 4 5 99 

 
### PARA TODOS ### 
Q32) Agora eu gostaria de saber quais atividades  o (a) Sr(a) já fez em algum momento da sua vida e quais o (a) Sr(a) 
nunca fez: 

3.  Subprefeitura da Sé 3 77 99 

4.  Postos de Saúde (UBSs) 4 77 99 

5.  Delegacia 5 77 99 

6.  Igreja/ Padre 6 77 99 

7.  Pastor Evangélico 7 77 99 

8.  Administração Municipal (Prefeitura) 8 77 99 

9.  Qualquer outro tipo de repartição pública 9 77 99 

88. Não procurou nenhum órgão citado 
 

88 88 88 
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(ESTIMULADA E ÚNICA PARA CADA BATERIA) 

RODÍZIO Já Fez Nunca Fez NS NR 

A Assinar um Abaixo assinado 1 2 77 99 

B Participar de manifestações e protestos 1 2 77 99 

C Participar de greve 1 2 77 99 

D Enviar e-mail ou carta para autoridades, imprensa 1 2 77 99 

E Participar de uma ocupação/ Movimento sem teto 1 2 77 99 

 
 
### PARA TODOS ### 
Q33) Existe algum partido político que representa a maneira como o (a) Sr. (a) pensa? 
 
1. Sim   2. Não   77. NS  99. NR 
  
FILTRO ## PARA QUEM RESPONDEU 1 ACIMA### 
Q34) Qual o partido que melhor representa a maneira como o (a) Sr. (a) pensa? (ESPONTÂNEA e ÙNICA) 
 
### PARA TODOS ### 
Q35a) O(a) Sr. (a). é filiado a algum...? (MÚLTIPLA) 
 

RODÍZIO Sim Não NS NR 

A Sindicato 1 2 77 99 

B Associação profissional 1 2 77 99 

C Partido Político 1 2 77 99 

D Associação de bairro 1 2 77 99 

 
FILTRO ### PARA QUEM RESPONDEU SIM  ACIMA ### 
Q35b) Qual nome do 
 
A_______________________  B____________________________ 
 
C_______________________  D____________________________ 
 
### PARA TODOS ### 
Q36) Para o (a) Sr. (a) o que tem de melhor na Bela Vista? 
 

(ANOTAR RESPOSTA POR EXTENSO) 
 
 
### PARA TODOS ### 
Q37) E para o (a) Sr. (a), o que tem de pior, o que mais lhe incomoda na Bela Vista? 
 

(ANOTAR RESPOSTA POR EXTENSO) 
 
 
### PARA TODOS ### 
Q38) Desta escala de dias da semana, quais seriam seus horários vagos e ocupados? 
 
1. Ocupado  2. Vago 3. Não quis responder 
 

Horas Segunda Terça-feira Quarta-Feira Quinta- Sexta- Sábado Domingo 
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Feira Feira Feira 

8-10 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

10-12 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

12-14 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

14-16 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

16-18 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

18-20 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

20-22 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 
### PARA TODOS ### 
Q39)(CARTÃO 39) O(a) Sr. (a). já participou de...?  

 
(ESTIMULADA E ÚNICA PARA CADA BATERIA) 

RODÍZIO Participa 
Não 

Participa 

Participou, 
mas não 

participa mais 

Não participa, 
mas 

participaria 

Não tem 
aonde mora 

NS NR 

A 
Associação de moradores 
(ou de bairro) 

1 2 3 4 5 77 99 

B Reunião de condomínio 1 2 3 4 5 77 99 

C Clube social e esportivo 1 2 3 4 5 77 99 

D 
Associação assistencial- 
religiosa 

1 2 3 4 5 77 99 

E 
Associação assistencial não 
religiosa 

1 2 3 4 5 77 99 

E 
Cooperativas para exercer 
alguma atividade 
profissional 

1 2 3 4 5 77 99 

G 
Conselhos (Saúde, 
Segurança e Educação) 

1 2 3 4 5 77 99 

 
 
### PARA TODOS ### 
Q40) (CARTÃO 40) Qual é a sua religião? (ESTIMULADA UMA OPÇÃO) 

1 Católica Apostólica Romana 9 Metodista 17 Budismo 

2 Assembléia de Deus 10 Presbiteriana 18 Islamismo 

3 Universal do Reino de Deus 11 Adventista 19 Outras Evangélicas 

4 Deus é Amor 12 Testemunha de Jeová 20 Outras Afro-Brasileiras 

5 Renascer em Cristo 13 Judaica 21 Outras Orientais 

6 Sara Nossa Terra 14 Espírita/ Kardecista 22 Outras Religiões 

7 Evangelho Quadrangular 15 Umbanda 23 
Agnóstico  
É religioso mas não segue nenhuma/ 

8 Batista 16 Candomblé 24 Ateu, não tem religião 

 
FILTRO ###APENAS PARA QUEM AFIRMOU TER ALGUMA RELIGIÃO### 
Q41)Com que freqüência o (a) Sr. (a) vai à missa ou culto religioso?  
(ESPONTÂEA e ÙNICA) 
1. Raramente 
2. Algumas vezes por ano 
3. Uma ou duas vezes por mês 
4. Uma vez por semana 
5. Mais de uma vez por semana 
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88. Não se Aplica 
77. Não Sabe 
99. Não respondeu 

FAMÍLIA 1) Contando com o (a) Sr. (a), quantas pessoas moram no domicílio? 
____________ 
 
FAMÍLIA 2) O (a) Sr. (a) poderia me dizer o primeiro nome de cada morador? ESCREVER O NOME DE CADA UM NA 
TABELA 
 
FAMÌLIA 3) O (a) Sr. (a) poderia me dizer a idade de cada morador? E a sua? ESPONTÂNEA, ANOTAR  O CÓDIGO NA 
TABELA 
 

1. Até 5 anos 

2. De 5 a 10 anos 

3. De 11 a 15 anos  

4. De 16 a 24 anos 

5. De 25 a 34 anos 

6. De 35 a 44 anos 

7. De 45 a 59 anos 

8. 60 anos ou mais 
 
FAMÍLIA 4) O (a) Sr. (a) poderia me dizer o nível de instrução de cada morador? ESPONTÂNEA, ANOTAR  O CÓDIGO 
NA TABELA 
 
   1.  Desde analfabeto até a 4ª série do 1º grau incompleta, 
   2.  Primário completo (4ª série do primeiro grau completa),  
   3.  Ginásio incompleto (5ª série do primeiro grau incompleta até 8ª série incompleta), 
   4.  Ginásio completo (8ª série do primeiro grau completa),  
   5.  Colégio incompleto (1ª série do segundo grau incompleta até 3ª série incompleta),  
   6.  Colégio completo (3ª série do segundo grau completa),  
   7.  Curso universitário incompleto (primeiro até último ano incompleto),  
   8.  Curso universitário completo, 
   9.  Curso de pós. 

77.       Não Sabe 
99.       Não respondeu 

 
FAMÍLIA 5) Quais desses moradores podem ser considerados responsáveis pelo. domicílio?  
ANOTAR O CÓDIGO NA TABELA 

1. Responsável   2. Não responsável 
 
FAMÍLIA 6) Sexo de cada morador. 
NÃO PERGUNTAR- ANOTAR O CÓDIGO NA TABELA  
1. Masculino  2. Feminino 
 

Primeiro nome dos  
Moradores  

(FAM 2) 
(Inclui o entrevistado) 

Código 
(FAM 3) 
Idade 

Código  
(FAM 4) 

Instrução 

Código 
(FAM 5) 

Responsável 

Sexo  
(FAM 6) 

(Não perguntar 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
FILTRO ### PARA QUEM TEM RESIDENTES DE 0 A 15 ANOS NO DOMICÍLIO### 
FAMÍLIA 7a) Quando há necessidade de utilizar um serviço de saúde infantil para essa(s) criança(s), qual serviço o (a) 
Sr. (a) procura?  
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1. UBS  Humaitá 

2. UBS Nossa Senhora do Brasil – Armando D’Arienzo 

3. Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 

4. Ambulatório de Pediatria Social – Sírio Libanês 

5. Hospital Municipal Infantil – Menino Jesus 

6. Outros (especificar)__________________________ 

7. Não Sabe 

8. Não Responde 
 
FILTRO ### PARA QUEM RESPONDEU DE 1 A 6 ACIMA### 
FAMÍLIA 7b) Porque motivo? 

(ANOTAR RESPOSTA POR EXTENSO) 
 
 
 
DOMICÍLIO 1) Quantos cômodos possui o domicílio? 
 
____________ 
 
DOMICÍLIO 2)  Quantos dormitórios? 
 
____________ 
 

REND1) Em qual destas faixas está a sua renda individual do mês passado?  (UMA OPÇÃO –ANOTE NA PRIMEIRA 
COLUNA ABAIXO) 

 
 
*** CARTELA DE RENDA *** 
REND2) E em qual destas faixas está a renda total da sua família no mês passado, somando as rendas de todas as pessoas 

que moram com o(a) sr(a), inclusive a sua?  (UMA OPÇÃO – ANOTE NA SEGUNDA COLUNA ABAIXO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(REND1) RENDA PESSOAL REND2) RENDA FAMILIAR 
 

1     Mais de 7000 reais 1     Mais de 7000 reais 

2     Mais de 3500 a 7000 reais 2     Mais de 3500 a 7000 reais 

3     Mais de 1750 a 3500 reais 3     Mais de 1750 a 3500 reais 

4     Mais de 700 a 1750 reais 4     Mais de 700 a 1750 reais 

5     Mais de 350 a 700 reais 5     Mais de 350 a 700 reais 

6     Até 350 reais 6     Até 350 reais 

8     Não tem rendimento pessoal 8     Não tem rendimento familiar 

99   Não opinou 99    Não opinou 
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Anexo 2 - Roteiro das entrevistas semiestruturadas 
 

Apresentação 

 Nome e Idade 

 

Tema 1: modos de vida e relações sociais no bairro 

- há quanto tempo você mora nessa habitação? 

- Você gosta daqui? 

- você sempre morou no bairro? 

- Por que veio pra cá? E porque continua aqui? 

- O bairro era melhor que hoje? Por que? 

- onde morava antes? Onde mais? Era bom? 

- O que vc acha de morar no Centro? 

- Aqui no bairro temos muitos serviços sociais, de saúde, educação, culturais (teatro, 
cinema), você tem acesso a esses serviços? Quais? 

- Você acha que esse acesso a serviços influencia na sua decisão de morar em uma 
pensão? 

- Você mudaria daqui pra um lugar mais distante se houve a possibilidade de mudar 
para uma moradia melhor? Porque? 

- Como é sua relação com a vizinhança? 

- Você tem amigos na vizinhança?  

- Como você acha que as pessoas da vizinhança olham pras pessoas que moram em 
cortiço? 

- Você acha que na região existe o problema das drogas? Como isso interfere na vida 
no cortiço? 

- Você deixa de fazer alguma coisa por causa do que os outros pensam de você? 

 

Tema 2 – Condições de moradia 

- Você é casado?  Tem filhos? Vivem com você? 

- Quantas pessoas vivem com vc na mesma habitação? São todos de sua família? 

- # SE NÃO# Quem são essas pessoas? Por que vivem com você? 

- Como é criar os filhos em uma pensão? É difícil conseguir uma moradia com 
crianças ou casado? 

- Quanto você paga pelo aluguel da sua moradia? Acha caro? 

- A situação da moradia é boa, tem estrutura, ou sente falta de alguma coisa? 

- Descreva sua casa, como ela é dividida, tamanho, se tem cozinha comum, banheiro, 
área de serviço (lavar roupa), secar roupa.. 
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- Como é sua relação com o administrador da pensão, é cordial? E com os demais 
moradores?  

- Há conflitos entre moradores dessa pensão? Por que razões? São violentas? 

- Você sente que morar aqui é uma situação transitória? Preferiria viver em outro 
lugar? Faz planos pra isso? 

- Pra viver aqui você compromete uma parte grande da sua renda? Vale a pena? 
Porque? 

- Se vc fosse obrigado a deixar essa moradia, o que faria? 

- O que você acha da palavra “ cortiço” , ela descreve o lugar onde você mora? Porque? 

- Se tivesse um financiamento da Caixa Econômica para comprar uma casa própria 
você aceitaria? 

- Se a prestação fosse mais ou menos o valor que você paga hoje no aluguel, e o 
financiamento só desse pra comprar algo longe do centro, o que você faria? 

 

Tema 3: trajetória socio-profissional 

- Qual era a profissão dos seus pais? 

- Você estudou até que idade? Qual seu grau de instrução?  

- Porque abandonou seus estudos? 

- Você aprendeu uma profissão? Tem alguma qualificação profissional formal (cursos 
técnicos, universidade, etc.? Qual? 

- Hoje você trabalha?  

-  Há quanto tempo está neste trabalho? Está satisfeito? 

-  Esse é o trabalho que você quer fazer pro resto da vida? 

- É registrado?  

- O que você pensa sobre ter sua carteira de trabalho assinada? Tem vontade de ter um 
emprego mais flexível ou informal? Por que? 

- Você acha que morar na Bela Vista facilita ter um emprego? 

- Seu trabalho é perto da sua casa? 

- Você diz que mora em uma pensão ou cortiço numa entrevista de emprego? 

- Isso atrapalha, as pessoas discriminam quem mora nessas residências? 

- Você acha que morar em uma pensão te impede de conseguir um bom emprego? 

- Sua rotina diária (acordar, fazer comida, tomar banho, lavar roupa, etc) te deixa 
cansado pra procurar um emprego? Ou pra estudar e melhorar sua vida profissional? 

- Se morasse em uma lugar com mais espaço, uma casa ou apartamento, você ficaria 
mais confiante pra procurar um emprego melhor? Ou estudar pra melhorar de vida?  

- O que você pensa da sua situação atual na vida em geral? 

- Você acha que pode melhorar? 
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- E o futuro, o que precisaria acontecer para realizar seus sonhos na vida? 

- qual é sua renda hoje? E da família? 

 

Anexo 3 – Estrutura constitutiva dos quadros de análise de conteúdo 

Quadro 1 -- Decifração estrutural 

Características ligadas aos temas centrais 
Nomes (somente as iniciais, 

nos homens, com *) Relação com o espaço Relação com o Trabalho  

 

 

Quadro 2 - Condições de moradia 

Nomes (somente as 
iniciais, nos 

homens, com *) 

Estrutura da 
moradia 

Quantas pessoas 
vivem 

Relação pessoal 
com o espaço 

(moradia) 
 

 

Quadro 3 - Relações sociais e vínculo com o bairro 

Categorias - Relações Sociais 

Nomes (somente as iniciais, 
nos homens, com *) Relações com o bairro 

Dicotomias de 
personalidade - 

comparação com o passado 
 

Quadro 4 - Relações sociais e vínculo com o bairro 

Categorias - Relações com o Trabalho 

Nomes (somente as iniciais, 
nos homens, com *) Satisfação com o trabalho 

Dicotomias do trabalho - 
comparação com a 
ocupação dos pais 

 

Quadro 5 - Relações com o trabalho 

Relação entre ocupação econômica e o espaço por entrevistado 
Nomes (somente as iniciais, 

nos homens, com *) 
Relação entre ocupação 

econômica e o espaço geral Relação com o mercado 
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Quadro 6 - Relações com o trabalho (cont.) 

Relação entre ocupação econômica e o espaço por entrevistado 

Nomes (somente as 
iniciais, nos 

homens, com *) 

Repercussões da 
habitação precária 

Aspectos de 
reprodução da 

pobreza/ limitação 
de capacidades 

Fatores que 
influenciam a 

fixação das pessoas 
nos cortiços 

 

 

Quadro 7 - Triangulação entre pesquisa qualitativa e quantitativa 

Pontos convergentes quali X quanti 
Temas Quali Quanti Conclusão 

Satisfação com o trabalho 
Satisfação Geral 
Escolaridade e renda 
Renda por faixa etária 
vontade de mudar do bairro 
Orgulho por morar no bairro 
Relação com vínculo empregatício 
Área que gostaria de atuar profissionalmente 
Perspectiva futura, emprego e moradia 
Realizações pessoais 
Relação entre estudo e trabalho 
Pertencimento à Bela Vista/Identificação com o bairro 
Relação com serviços públicos e sociais 
 

 

Quadro 8 – Análises finais 

Relação entre ocupação econômica e o 
espaço geral Conclusões 

Visão de mercado 
Vontade de mudar do bairro 
Repercussões da habitação precária - como e porque 
Aspectos de reprodução da pobreza/ limitação de capacidades 
Fatores que influenciam a fixação das pessoas nos cortiços 
 


