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Histórico do projeto 

 

O projeto se articula à convergência de duas trajetórias: a primeira, decorrente da 

filiação teórica à Escola Sociológica de São Paulo, para a qual os temas de pesquisa 

devem circunscrever processos de mudança social que, uma vez identificados, devem 

ser compreendidos a partir da fronteira, perspectiva metodológica que propõe apreender 

as relações sociais no encontro/desencontro entre temporalidades em conflito1. A 

segunda, como consequência da agenda originada em pesquisa coordenada pelo 

Observatório da Zona Leste sobre os impactos da Copa de 2014 na cidade de São 

Paulo2, no âmbito do projeto nacional do INCT Observatório das Metrópoles 

“Metropolização e Megaeventos: impactos da Copa do Mundo e das Olimpíadas nas 

metrópoles brasileiras” (2011-2015). Naquele momento, os dados confirmaram a 

                                                
1 Para a discussão sobre o sentido metodológico da noção de fronteira e sua aplicação prática cf. 

Martins (1997) (2009), Carvalho (2010a) (2010b). 
2 Cf. Carvalho e Gagliardi (2015). Disponível em http://www.digitalws.com/clientes/ebook  

http://www.digitalws.com/clientes/ebook


expansão da fronteira econômica da economia globalizada sobre o território da Zona 

Leste da cidade de São Paulo, evidenciando o processo de reconversão de seu território 

historicamente industrial em território de serviços, sobretudo atividades meio. Mas, se, 

naquela ocasião,  o olhar se voltou para o que Lefebvre nomeou de espaço concebido3, 

ou seja, recaindo a ênfase nos projetos de transformação pensados pela municipalidade 

para o território da Zona Leste, neste segundo momento, trata-se de interrogar o 

território em transformação, historicamente reduto das indústrias e da classe operária da 

cidade de São Paulo.    

 

Por que a história de vida?  

 

Negar uma postura folclorista. Posição que precisa ser atualizada todo o tempo,  

fazendo-nos vigilantes. A não confusão do espaço vivido e percebido com o espaço 

concebido requer não pensar que a industrialização e a classe operária da Zona Leste 

tenham sido desde já suplantadas pela cidade dos serviços (cidade global?), embora os 

números não neguem essa tendência recente4. Ao contrário, trata-se de confrontar a 

concepção recente de constituí-la como centralidade da Região Metropolitana de São 

Paulo, a partir da instalação de serviços meios, com a existência da classe operária e de 

sua temporalidade. Portanto, produzir a compreensão do processo de mudança, 

baseando-se no confronto entre esses dois tempos, posicionando o olhar exatamente na 

fronteira em que os tempos se chocam. Fazer do choque a forma do despertar.  

 

Interessante saber o quanto a cidade de São Paulo se produziu por meio da 

industrialização e da riqueza daí advinda e o quanto essa história tem sido mal contada. 

Aprisionada entre a história das grandezas monumentais da cidade, produzidas por meio 

da riqueza industrial – sua modernidade modernista incrustada no centro –, e a história 

das lutas dos trabalhadores – localizada na oposição ao centro, portanto, periférica, 

sabemos pouco dos trabalhadores cotidianos, aqueles que, diuturnamente, produziram o 

espaço urbano entendido no seu sentido alargado, antes de tudo produção de relações 

sociais próprias ao mundo do trabalho. A invisibilidade do trabalho tão bem anotada por 

Marx na forma mercadoria, também assim se faz no obscurecimento do trabalhador 

cotidiano pela classe operária, categoria própria aos estudos que partem do conceito 

abstraído sem atentar para a vida que é vivida todos os dias. Da mesma forma, sob a 

monumentalidade de uma cidade que se reduz ao centro histórico relembrado nas suas 

formas arquiteturais a la Haussmann, esconde-se o trabalho que foi expulso para as 

franjas alagadas da Várzea do Carmo ou para o subúrbio, ou que agora se nega 

completamente pela afirmação do centro deslocado para a skyline da cidade global da 

Marginal Pinheiros, fundada sobre a reprodução dos serviços da economia de ponta.  

 

Rememorar não é recompor o passado. O passado é construção que sugere o já ido. 

Rememorar é atualizar o presente, relembrando ao presente a sua história que não está 

petrificada num tempo construído a partir de uma linha progressiva apontada para o 

futuro, mas que se faz evidenciando sua espessura como tempo de agora5. Neste sentido, 

a classe operária não é o que já foi, mas são os que estão presentes, como os que podem 

                                                
3 Segundo ele, é o espaço “dos especialistas, dos planejadores, dos urbanistas, dos tecnocratas 

que decompõem e recompõem, de alguns artistas enamorados da cientificidade, identificando o vivido e o 

percebido ao concebido” ([1974] 2000, p. 48).   
4 Cf. Gaspar, Aparício e Bessa (2015); Serrao e Dias (2015); Prates e Barbosa (2015).   
5 Os estudos de memória se notabilizaram ao fazer essa discussão. Cf., entre outros, Benjamin 

(1994); Nora (1995), Certeau (2000). 



recompor a narrativa das trajetórias que vivenciaram as transformações por que 

passaram não apenas como indivíduos, mas como mediação dos acontecimentos de uma 

História que, quando narrada, não os interroga.     

 

Partir do concebido, esta parece ser a tragédia do mundo moderno. Mas trata-se de 

encontrar o vivido e o percebido como forma de sua crítica. Partir do operário assim 

designado pelas características típico-ideais, construídas pelo conhecimento 

sociológico, mas para reencontrar o vivido e o percebido, dando carne e osso à sua 

forma idealizada. E fazê-lo exatamente no momento em que o trabalho, categoria 

construída na estruturação da sociedade moderna, se vê novamente escanteado pela 

crença de que o tempo da produção já passou, e que o mundo do trabalho é pálida 

lembrança idílica6.   

 

Neste sentido é que a história oral, na sua modalidade história de vida, oferece os meios 

pelos quais é possível recompor essa história constantemente negada e rapidamente em 

desconstrução. Porém,  novamente, não para agir como folcloristas que recolhem o 

idílico, o exótico, temerosos do tempo que passa, mas como sociólogos e historiadores 

que sabem que o tempo não apaga rastros. Ao contrário, deixa vestígios que precisam 

ser evidenciados, reconstruídos, alinhavados, narrados, pois que só assim é possível dar 

sentido ao que a hegemonia histórica nega.     

 

Os sujeitos da história  

 

Partimos da ideia de que íamos constituir histórias de vida dos operários da Zona Leste 

de forma a construir a memória da industrialização da região. As primeiras questões:  

 

a) Qual Zona Leste?  

 

A designação genérica nos aponta para a centralidade da perspectiva que pensa a Zona 

Leste da cidade de São Paulo como um todo homogêneo. Constituída por um território 

de 298,8 km², com uma população de um pouco mais de três milhões e meio de 

habitantes,  poderia ser equiparada a muitos países no mundo e superar muitos em 

extensão e demograficamente. A redução que opera a sistematização do conhecimento é 

que tende a essa simplificação. Em vista desta questão, trata-se de interrogar qual zona 

leste operária é reagregada7 pela narrativa das histórias de vida, e não partir da Zona 

Leste territorialmente definida pela sua localização a leste do centro8.  

 

b) Qual operário?  

 

Da mesma forma, pensamos o operário como aquele que trabalha na fábrica sem que 

nos interrogássemos a qual fábrica se está referindo, a qual trabalhador? Sem uma 

caracterização mais clara, incorremos no risco de idealizá-lo e, novamente, buscar 

aqueles que estão desaparecendo, já  que  a fábrica em que trabalharam não existe mais. 

Desse modo,  estamos reduzindo o sujeito, que ainda vive e produz, à sua condição de 

                                                
6 As narrativas nos apontam não apenas para o presente de ascensão social vivido pelos próprios 

trabalhadores entrevistados, mas a ascensão de filhos e netos, permitida pelo trabalho de pais e avós.  
7 Cf. Latour (2012).  
8 Interessa traçar os percursos narrados pelos entrevistados de forma a configurar a zona leste de 

cada qual mediada pelo trabalho, pelo lazer e pela moradia, estruturas da vida cotidiana, conforme indica 

Lefebvre (1958). 



objeto na galeria do passado. Assim, se trata de constituir a identidade desse trabalhador 

por meio das mobilizações operadas pela narrativa dos sujeitos entrevistados.   

 

c) Qual fábrica?  

 

Trata-se de pensar as mudanças ocorridas no passado recente que fez com que muitas 

indústrias fossem fechadas ou que migrassem para outros municípios. Essa 

materialidade nos dá um bom ponto de partida, desde que não confundamos o 

fechamento da fábrica com o fim do trabalhador ou mesmo do trabalho operário. Sob 

essa ótica é que é preciso caracterizar essa transformação, a ser indicada também pelo 

relato dos entrevistados, circulando conosco no território em que reproduziram e 

reproduzem seu cotidiano, produzindo a zona leste vivida e percebida9.    

 

Essas questões se elucidaram com base na narrativa produzida pelos sujeitos de quem 

colhemos as histórias de vida e que se dispuseram gentilmente a narrá-las diante das 

câmeras do Museu da Pessoa.  

 

 O método do Museu da Pessoa  

 

A parceria com o Museu da Pessoa foi essencial para a obtenção dos registros em vídeo 

das primeiras narrativas de história de vida. Impunha-se, em virtude  da característica do 

projeto, que as histórias de vida fossem não apenas registradas oralmente, mas que o 

fossem também em imagem, uma vez que se trata de apresentá-las em uma plataforma 

digital, produto final do projeto de pesquisa. Nesse primeiro momento, foram realizadas 

cinco histórias de vida, embora uma delas tenha se perdido.  

 

A história de vida como método cumpre, em nosso modo de ver, pelo menos três 

objetivos:  

a) O primeiro deles, e mais evidente, é o que permite dar visibilidade a uma 

dimensão da história – a cotidiana – que nem sempre é registrada pela História, 

mesmo que assim ela seja adjetivada (História do Cotidiano)10. 

b) Mas, se ela cumpre um objetivo epistemológico, também cumpre uma função 

ontológica, ou seja, por meio dela, o narrador confere à sua existência 

interrogada um sentido que, a rigor, não está traçado desde sempre11.  

c) Um terceiro objetivo é que a história de vida constitui, por seu intermédio, uma 

comunidade de narradores, uma comunidade de destino que produz o sentido 

compartilhado daquela experiência, no caso, a de ter vivenciado o período da 

industrialização da cidade de São Paulo como trabalhador da indústria, bem 

como a sua transformação.  

 

Interrogar o quanto esses objetivos foram cumpridos nesse primeiro processo de 

recolhimento das histórias de vida é que nos parece ser o objeto por excelência de nossa 

discussão.  

  

                                                
9 Está prevista, como segunda etapa da pesquisa, voltar ao lugar de moradia de cada entrevistado 

e percorrer com eles os lugares em que trabalharam anteriormente, inclusive para saber o que há no lugar 

das fábricas que se mudaram ou fecharam.  
10 Para uma diferença entre História do Cotidiano e a Sociologia do Cotidiano, cf. Martins 

(2000).  
11 Para uma discussão relevante sobre a biografia, cf. Martins (1998) e Bourdieu (1996).  
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