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RESUMO
O artigo procura analisar a formação de um bairro especifico - a Mooca - no contexto das
transformações urbanas e sociais da cidade de São Paulo, quando foram construídas imagens
e estereótipos sobre os novos ocupantes, os nordestinos. Para isso, procura utilizar as
noções de bairro, comunidade e sociedade, na perspectiva de estabelecer uma referência
teórica adequada ao material históricos disponível para pesquisa.
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ABSTRACf
This article discusses the formation of an aespecific neighbourhood - Mooca - in rhe
context of the São Paulo urban and social changes, when images and representations were
builc over the new inhabitanrs, the "nordestinos". To do rhis, ir uses the notions of
neighbourhood, communiry and sociery,seeking a theoretical way to understand the hisrorical
sources.
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As notas seguintes têm apenas um caráter introdutório e exploratório,
cujo objetivo é mais suscitar perguntas do que fornecer respostas acerca das
possíveis aproximações entre a noção de bairro o e conceito de comunidade,
para a compreensão da cultura popular na moderna sociedade capitalista,
urbana e industrial. Os historiadores, quando problematizam seus objetos,
nem sempre se preocupam em explicirar a maneira pela qual utilizam seus
conceitos; quando seu tema é o estudo de comunidades, essa despreocupação
também é freqüente, de tal modo que as definições de comunidade, que
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subjazem em seus trabalhos e que orientam suas pesquisas, quase sempre
foram elaboradas em outros campos das ciências sociais.

Na tradição sociológica, por exemplo, Ferdinand Tõ nn ies
argumentava que a comunidade expressaria a vida real e orgânica, em
contraposição à sociedade que representaria uma vida virtual e mecânica. I A
noção de comunidade pressuporia, então, a partilha de sentimentos
recíprocos, comuns e interconectados, que produziriam uma vontade própria
da comunidade. Assim, a comunidade estaria baseada na existência do
consenso e de um modo comum de perceber e interpretar o mundo à sua
volta, que se sustentaria no "conhecimento comum uns dos outros, na medida
em que ela [comunidade] é condicionada por uma participação direta de um
ser na vida dos outros pela inclinação de partilhar suas alegrias e sofrimentos". 2

O consenso comunitário implicaria, neste caso, a conseqüente instauração
da concórdia sociaL.Portanto existiria comunidade somente quando, a partir
da partilha de sentimentos comuns, se produzisse uma vontade coletiva que
geraria acordo e harmonia. O espaço para o dissenso existiria apenas dentro
de certos limites muito precisos, que não colocassem em risco as conexões
orgânicas desta unidade de sen ti men tos chamada comunidade. Em
contrapartida, na sociedade, os indivíduos estariam organicamente separados
e seria a partir de sua ação, portanto de seus deliberados atos de vontade,
que se colocariam em contato uns com os outros. Diferentemente do que se
daria na comunidade - na qual a conexão entre os homens seria natural e
orgânica -, na sociedade as inter-relações humanas seriam a resultante artificial
da vontade, não pressupondo uma vontade única dela emanada, nem qualquer
consenso ou, muito menos, acordo e harmonia.

Ainda no campo da sociologia, os desdobramentos dos estudos de
Tõnnies conduziram Max Weber a enfatizar o conceito de comunidade em
contraposição à sociedade. Comunidade seria uma relação social na qual as
ações sociais se orientariam pelo sentimento subjetivo do pertencimento e
da participação em um todo. Já a sociedade expressaria uma relação na qual
a ação social seria orientada pela compensação de interesses e motivações
racionais.' Em certo sentido, a definição de Weber avança com relação à de
Tõnnies, na medida em que, para ambos. comunidade e sociedade projetariam
a dicotomia entre sentimento e razão. A distinção entre sociedade e
comunidade torna-se, em Weber, mais sutil, já que as relações sociais, na
verdade, acontecem na espécie de interconexão contínua entre ambas. Assim,
"toda relação social, mesmo aquela mais estritamente originada na persecução
racional de algum fim, pode dar lugar a valores afetivos que transcendam os
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simples fins almejados"." Do mesmo modo, toda comunidade tenderia, em
maior ou menor grau, a instituir-se a partir de decisões calculadas e racionais.
De maneira que, em toda sociedade, haveria um princípio de comunidade,
tanto quanto nestas imperariam os impulsos racionais daquela. Além disso,
a simples sensação de pertencimento a um determinado grupo não criaria
por si uma comunidade; para que ela existisse, é necessário que essa partilha
produza uma ação comum auto-referida. Ou seja, para que exista uma
comunidade, é necessário que se aja como uma comunidade.

Contudo os problemas ficam mais complexos quando se pensa em
tomar um bairro como uma comunidade. O bairro é um detalhe acidental e
contingente - resultado de decisão administrativa e burocrática - e seus
limites reais quase nunca são precisos e os imaginários comum ente se alteram
ao longo do tempo. A sua extensão é fluida de tal modo que, em geral, não
corresponde às unidades territoriais de outra natureza que nele existem -
como as religiosas, políticas ou sociais - que, ao longo do tempo, o englobam
e o separam.

Se tomarmos o bairro como comunidade, ele deixaria de ser um
simples espaço geográfico e passaria a descrever relações sociais. Isso seria
decisivo para a compreensão das redes, dos laços e dos nexos constitutivos
das ações coletivas que nele se desenvolvem. Entretanto o risco, neste caso,
seria a tendência implícita em pensá-lo como se ele representasse,
naturalmente, um conjunto uniforme. Perigosamente, essa perspectiva poderia
conduzir à romantização da comunidade, que poderia aparecer "mais
homogênea do que na realidade é".5 Neste caso, o bairro tomaria o aspecto
de um modo de vida, ou até mesmo de um ordenamento moral portador de
um valor de experiência intrínseco. Porém, ao se evitar perigos dessa
homogeneização, seria igualmente arriscado reduzir a comunidade, por
exemplo, a uma identidade de classe A linguagem de classe, quando aplicada
à noção de comunidade, pode, ao contrário, mascarar seus dissensos internos
e nos distanciar das suas senhas específicas, porque pode nos induzir a pensar
na inevitabilidade das alianças de classe, produzidas a partir de condições
materiais comuns. Richard Hoggart nos alerta que o risco do uso do conceito
de comunidade é que, geralmente, ele nos leva a "minimizar as tensões e as
sanções dos grupos das classes proletárias", de modo que traria consigo um
sentido positivo ao revogar os conflitos e dissensos." Ou seja, nem o bairro
é uma unidade homogênea, nem tampouco a comunidade deve ser tomada
como expressão de classe. Porque a idéia de comunidade, na sociedade
urbana e capitalista, é, como assinalou Raphael Samuel, uma "ficção
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conveniente", já que é "possível morar no mesmo lugar enquanto se habita
mundos diferentes"."

Diante dessas breves observações, parece evidente que, por qualquer
ângulo que se aborde a relação comunidade/sociedade a partir da tradição
sociológica - e é ela que orienta a reflexão sobre estes temas -, é sempre
muito difícil tomar um bairro como um exemplo de comunidade. Em primeiro
lugar, qualquer discussão sobre esses conceitos deve começar pelo
reconhecimento do que seja uma sociedade capitalista industrial. Portanto,
há sempre a dificuldade ao se falar de comunidade quando existe uma intensa
mobilidade espacial, quando a propriedade é uma mercadoria negociável e
quando o trabalho e a família estão separados geograficamente. Neste sentido,
as noções de bairro e de comunidade aparentemente não se encontram.
Entretanto, o bairro também pode ser "uma forma de organização concreta
do espaço e do tempo na cidade".

o bairro (... ) seria a menor diferença entre espaços sociais múltiplos e
diversificados, ordenados pelas instituições e pelos centros ativos. Seria o
ponto de contato mais acessível entre o espaço geométrico e o espaço social,
o ponto de transição entre um e outro; a porta de entrada e saída entre
espaços quantificados e o espaço quantificado, o lugar onde se faz a tradução
(para e pelos usuários) dos espaços sociais (econômicos, políticos, culturais,
etc.) em espaço comum, quer dizer, geométrico."

Assim, qualquer estudo que tenha o bairro como tema precisa levar
em consideração, para uma análise concreta, a teoria da totalidade e o conceito
de espaço e tempo sociais, de modo que o bairro só adquire sentido quando
inserido na cidade e nas suas relações específicas. Ou seja, o bairro não é
um simples lugar, não é mero espaço, é uma rede social que conecta ações
coletivas e que é criado na medida em que essas redes se constituem. Redes
que conectam pessoas a lugares - sindicatos, partidos, associações - e, ao
fazê-lo, solidificam os laços constitutivos de identidades coletivas, seja de
trabalhador, seja de morador.

Na sociedade capitalista, uma comunidade ou um bairro só podem
ser entendidos como artefatos culturais, resultado do esforço humano coletivo
e historicamente construido, de tal modo que a unidade e a solidariedade,
tanto quanto o dissenso que porventura eles expressem, resultam da ação humana
dos seus membros. Tomando a sugestão de Benedict Anderson, é instigante
pensá-los ambos como comunidades imaginadas," Isso não pressupõe,
necessariamente, uma idéia de igualdade, nem ausência de exploração; mas
necessariamente implica uma idéia de companheirismo e camaradagem
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historicamente configurada. É por isso que, muitas vezes, a idéia de comunidade
_ pressuposta apenas em certas condições históricas - contida na noçã~ de
bairro pode comportar a participação de empregado e empregador, patrao e
operário. Portanto qualquer tentativa de aproxima~ão :ntre as noções de
comunidade e de bairro só faz sentido se pensada historicamente. Somente
em certas circunstâncias as pessoas, moradoras de um determinado bairro, se
sentem partilhando uma experiência comum e, nesses mon:entos, s: definem
como comunidade. Neste caso, pouco importa se existem diferenças
econômicas, sociais ou políticas entre os seus membros, pois o peso simbólico
que o sentido de comunidade adquire pode ser ~ais de:isivo p.~a a constituição
dos valores sociais coletivos do que estes múltiplos diferenciais.

Portanto, para o historiador, a questão central é responder: em quais
circunstâncias históricas específicas os moradores de um bairro se percebem
e se representam como uma comunidade? Como se arranjam as dissensões
internas - seja de ordem econômica, política ou social - para que, ~m
determinadas circunstâncias, o bairro, ou uma parte dele, expresse um sentido
de comunidade? Qual é o contraponto a partir do qual o bairro se configura
como uma comunidade e, portanto, projeta de si mesmo uma imagem de
homogeneidade o de dissenso? Quais diferenças internas foram necessárias
homogeneizar para que essa unidade fosse inventada? .

Somente então será possível dizer o que é uma comunidade. Quando
os moradores de um bairro se representam a si mesmos como uma
comunidade, revelam muito mais sobre as fissuras e os antagonismos internos
do próprio bairro do que as suas fantasias de homogeneidade poderiam supor.

o BAIRRO DA MOOCA NO ApÓS-GUERRA

O bairro da Mooca, localizado na zona lesta da cidade de São Paulo,
a aproximadamente uns 6 km da praça da Sé, foi desmembrado do Brás em
1910, só então teve início seu loteamento como um bairro específico, mas
essa ligação inicial irá marcá-Ia para sempre como uma espécie de extensão,
de prolongamento do Brás. A Mooca, de fato, só se separ.a do Brás em 19?7,
com a construção da avenida radial Leste; talvez por ISSO, ela tenha Sido
muitas vezes percebida e retratada como um bairro de ocupação tipicamente
italiana, embora sua história tenha sido bem mais complexa. A Mooca foi
sendo ocupada sucessivamente por levas de imigrantes portugueses, italianos,
espanhóis e hungareses, como são chamados os di~ersos grupos é~nicos
oriundos da Europa centro-oriental: russos, lituanos, iugoslavos. ucraruanos,
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poloneses etc, Entretanto, até meados da década de 60, não há nenhuma
referência à Mooca como um bairro tipicamente italiano. Nas lembranças
dos diversos moradores que entrevistei, a Mooca aparece sempre como um
bairro de portugueses, italianos, espanhóis e hungareses.

Diante dessa enorme variedade e multiplicidade de etnias, culturas e
experiências sociais, o que parece conveniente é compreender que cada um
destes grupos separadamente expressa tradições inventadas - inventadas aqui e
agora, a partir de circunstâncias e contextos específicos e determinados - e,
por isso, reforçam a noção de comunidades imaginadas - que supõe uma
identidade resultante da partilha de interesses políticos e econômicos comuns
que resultam tanto da articulação particular de elementos da experiência anterior
à imigração, quanto do contato com os outros grupos específicos de imigrantes
e nacionais.'? Por isso, o bairro da Mooca, ou qualquer outro bairro, só pode
ser tomado como uma comunidade se entendermos por este termo uma invenção
cultural, uma construção imaginada.

Mas a questão é: como, em determinado momento (a partir de fins
dos anos 60) e em lugar específico (o bairro da Mooca), puderam ser
unificadas tradições culturais tão dispares como as vivenciadas por espanhóis,
portugueses, italianos e a enorme diversidade contida no termo hungarês,
para que pudessem se perceber e se apresentar como uma comunidade?
Quais experiências compartilhadas e quais interesses comuns seriam capazes
de estabelecer esse amálgama?

A idéia de que o bairro da Mooca era uma comunidade não existiu
sempre. O termo comunidade, aplicado ao bairro, aparece em dois momentos
e com dois significados distintos. Aparece, primeiramente, quando se refere
ao conjunto singular de cada uma das etnias, principalmente nas suas festas
específicas. Ou seja, a comunidade espanhola, a comunidade lituana
promovendo suas festas específicas; nessa referência, o bairro é o conjunto
de comunidades que se comunicam, mas que não se reduzem umas às outras.
Nesta perspectiva, quando se referem a conflitos as suas causas são sempre
exteriores à comunidade.

Era uma família só. Italianos, Portugueses, Espanhóis e bichos d'água.
Basicamente era isso.11

Ou ainda:

Eu morava numa Rua, a Odorico Mendes, lá só cinha duas famílias italianas,
duas portuguesas, o resto eram todos espanhóis. Era um povo bom ... 12
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Mas a idéia de comunidade aparece também em outro contexto,
quando passa a representar o conjunto culturalmente suposto como
homogêneo - neste caso, ela unifica todas as comunidades anteriores - em
contraposição a outra comunidade diferente e oposta a sua. Quando usam o
termo comunidade para se referir às décadas de 50 e 60, quase nunca ele se
refere especificamente a grupos de italianos, ou espanhóis, ou portugueses
ou "hungareses" isoladamente. Ao contrário, a palavra alude, geralmente, ao
conjunto, supostamente homogêneo e harmônico, desses grupos em
contraposição a outro grupo. Comunidade aparece, então, como instituinte
de um antagonismo e é esgrimida, não poucas vezes, para se distinguir o
conjunto dos descendentes de europeus dos outros, os genericamente
chamados nordestinos.

A invenção da Mooca como um bairro tipicamente italiano ocorreu
neste segundo contexto e se consolidou no início da década de 70. Nestes
quinze anos anteriores, se forjou lentamente a identidade de MOQUENSE,
o orgulho por ser da Mooca. Tanto que hoje é muito comum, nos automóveis
que trafegam pelas ruas, vermos adesivos explicando: SOU DA MOOCA E
ZÉ FINITI. Minha hipótese é que a Mooca só se tornou um bairro
"tipicamente italiano" com a chegada maciça dos migrantes nacionais a partir
dos anos 50. Ou seja, foram esses migrantes, ou melhor, a identidade atribuída
e eles pelos antigos moradores que inventou a Mooca tipicamente italiana.

DISCUSSÃO SOBRE ESTIGMA

Diante da novidade da chegada dos migrantes nacionais,
genericamente percebidos como nordestinos, achatam-se as múltiplas
identidades de portugueses, espanhóis, italianos e hungareses que passam a
se perceber e a se representar com uma unidade, como um bloco, uma
comunidade homogênea, diferente e contraposta aos nordestinos, percebidos
também eles como uma unidade, em que também são esquecidas as suas
múltiplas e variadas origens e trajetórias. Para sustentar essa hipótese, apresento
trechos de quatro entrevistas que realizei com moradores do bairro.
Lentamente, vai emergindo o retrato estigmatizado desse OUTRO, a partir
do qual se redefiniu a identidade da Mooca como bairro italiano.

A primeira entrevista foi com uma senhora descendente de
portugueses:

Olha, o meu irmão, o mais velho de todos, teve um armazém de secos e
molhados, uma venda, grande por sinal, até a rua que ele teve, sumiu do mapa
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porque lá é o metrô. Ele ficou quarenta anos com esse armazém, quarenta
anos, só cuidando de gente como italianos, espanhóis portugueses, tudo, ele
foi muito bem. No fim da vida dele, quando ele estava com sessenta anos, ele
perdeu a venda. Sabe por quê? Porque ai vieram os nordestinos. Aqueles
italianos rudo foram embora, morreram, né. Era tudo gente que ficaram
muitos anos lá. Ai ele começou a vender fiado pra toda essa turma que vinha
nova. Meu irmão era um homem muito de falar,sabe. Ele gostava que ouvissem
ele falar, sabe. Então, sabe como é o nordestino, engabelava ele pelas pingas
que eles bebiam lá de graça, bebiam cerveja, roubavam, né. Pegavam as coisas
lá porque o armazém era grande e só ficava ele e a mulher. .. Eu sei que ele foi
até despejado. (...) era Rua Dr, lnácio de Araújo. Era uma travessa da Rua
Bresser."

A segunda entrevista foi com um descendente de espanhóis que
fora ligado ao PCB e presidente do sindicato dos trabalhadores da construção
civil:

Ah! Tinha um preconceiro tremendo. E que tem até hoje. É difícil de
compreender, que não deve haver discriminação racial. Agora é o seguinte,
como nós tínhamos uma formação culrural européia muiro avançada, eles
chegaram com a cultura deles, né. Uma cultura atrasada, tremenda. Então foi
criando por nossa parte, uma parte bem grande do nosso pessoal, a
discriminação. Então tudo que acontece de mal, eles fala: (risos) "Esses

americanos do norte" (...) Eu viajei muito o norte e o nordeste pra conhecer,
no local. Então, a formação deles é que você anda todo norte/nordeste você
encontra igreja a cada passo. De rudo quanto é qualidade, compreende.
Agora, escola você não achava de jeito nenhum. Agora a formação deles, eles
se tornaram capanga de larifundiãrio, compreende. Porque quem tinha mais
capanga ia tirando terra de outro. Por isso, existem grandes latifúndios,
tremendo. Então a vida deles era se chocar, se chocar ... Eu tive experiência de
ver naqueles domingos, naquelas estradas uma poeira tremenda, eles desciam
para as igrejas, um para uma igreja outro para outra com o livro debaixo do
braço, mas a faca na cinta, compreende. Porque foi a formação deles. Eles não
conheciam nada, a não ser aquilo. Eles tiveram uma vida muito sacrificada. '4

Quando os nordestinos chegavam à cidade, ele continua:

Tinha, por exemplo, eu tive um trabalho tremendo em obra. Eu sempre lUi
uma pessoa que analiso a outra pessoa para saber o que eu posso fazer por ela.
Mas era difíciL No serviço eles são muito viciados em jogatina, compreende.
Nas empresas davam o vale no meio do mês e no pagamento, compreende.
Então no dia que dava o vale e o pagamento eles jogavam a noite toda.
Quando um ganhava o dinheiro do outro dava briga. Quantas vezes eu fui
trabalhar de manhã e tava cheio de radio patrulha na porta da obra ... Teve
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obra de sair tiro. Lá na freguesia do Ó. Cheguei de manhã lá tava, as radio
patrulha, a porta toda furada de tiro. 'I

A terceira entrevista foi com um imigrante lituano e operário têxtil:

Eu trabalhava numa fábrica lá e o pessoal não gostava deles, porque eles eram
rudes, também vieram de um ambiente rude, tratados como bicho, né. Os do
campo eram diferente, não eram tão violentos, agressivos. Os da cidade,
qualquer coisinha puxavam a faca, tudo isso aquilo. Mas isso é devido ao
modo de vida que eles levavam lá, porque lá o coronel fazia o que queria, era
uma ditadura. '6

E, por fim, um migrante nordestino, operano têxtil e eleitor da
União Democrática Nacional, morador da Mooca desde os fins da década
de 40:

Eu considero três fatores preponderantes para o conceito do nordestino aqui
em São Paulo. 10 Porque ele é atrasado, então se tem um conceito daquele
arrasamento econômico, cultural ... Até na ... A figura do nordestino não se
cruza com a do descendente ou europeu. 2° Porque o nordestino tem aquela
fama de ser violento ... O nordestino, não é o meu caso, que sou uma pessoa
liberal ... Não é a violência, ele carrega com ele aquela inferioridade econômica
e cultural. Então, quando ele não tem saída quando é encostado na parede,
não tem alternativa, ou você briga com ele ou corre. Na maioria dos casos
porque é ignorante mesmo e ignorante você sabe como é, então é por ai. E o
3° Porque o nordestino, com raras exceções, ele não tem descendência européia
ou estrangeira - que o brasileiro tem aquela mania, tanto que os produtos
importados tomaram conta, porque só se dá valor ao que ta lá fora - o
nordestino ele é nato brasileiro ... '7

É difícil avaliar o real e efetivo impacto da chegada dos imigrantes
nordestinos a um bairro tão específico, como a Mooca. Seja porque são
difíceis as estatísticas sobre o número dos que chegaram, sobre sua
procedência, o grau de profissionalização, sua origem etc, seja porque não
dispomos de estudos sobre sua chegada em bairros específicos da cidade,
seja, principalmente, porque o impacto dessa chegada dificilmente pode ser
transformado em números. Assim sendo, a imagem que se teceu dos
nordestinos talvez tenha muito pouco a ver com a especificidade deste ou
daquele bairro. Ela é uma imagem que se disseminou pela cidade, mas que
possivelmente não tenha correspondência com a realidade de nenhum bairro
especifico, tanto quanto de nenhum agrupamento específico de migrantes.

Por isso é provável que a imagem que se teceu - e se tece ainda hoje
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- dos nordestinos tenha muito mais a ver com a realidade paulistana nos
bairros de periferia, nos anos do após-guerra, do que com os nordestinos
reais. Ela revela mais sobre os medos, ansiedades e expectativas dos moradores
locais do que sobre os novos moradores que estavam chegando." No caso
específico da Mooca, a década de 50 começava a enfrentar um rápido e
irreversível processo de desindustrialização, ao qual correspondia o
esvaziamento de certas áreas tradicionais, com a conseqüente degradação
física do bairro, ao mesmo tempo, novos loteamentos eram abertos, não
mais para os antigos operários fabris que deram ao bairro a sua constituição
específica, mas a uma classe média em ascensão, cada vez mais numerosa e
expressiva. A crescente desindustrialização do bairro, a sua degradação e o
suposto aumento da criminalidade são facilmente encarnados nos novos
moradores; as imagens dos nordestinos exprimem, de fato, o medo do
descenso social, da perda de um certo status, medo dos cortiços em que
supostamente moravam, medo da sua pobreza.

O que fica evidente neste conjunto de discursos é que a maneira
como os moradores pensam e representam seu bairro é fundamental para
compreendermos as clivagens que nele se estabelecem, seja entre grupos
étnicos, seja entre associações culturais. Ao menos em certo sentido, o bairro
expressa a identidade construída pelos seus moradores e, em certas
circunstâncias, não resta espaço para a emergência da alteridade. É apenas
desse ponto de vista que o bairro pode ser tomado como uma comunidade:
quando ele se define, historicamente, como tal e quando se apagam certas
distâncias e se esfumaçam suas diferenças internas.

Resta uma questão. Por que a Mooca se tornou um bairro de italianos
e não de espanhóis ou hungareses? Muito provavelmente isso se explica pela
busca de uma homogeneidade perdida, pela criação de uma representação
legítima, tanto política quanto social, em face do rápido crescimento em
número do OUTRO, dos de outra origem, principalmente, dos nordestinos.
Neste caso específico, talvez tenha pesado a proximidade com o Brás, barese,
ou com o Bexiga, calabrês. Ou dadas as marcas que se espalhavam pela
cidade, o italiano fosse a mais evidente e disseminada, portanto a mais fácil
e menos conflituosa de ser assumida. Ou ainda, talvez, pela simples força do
número de italianos e seus descendentes no bairro. Mas, de qualquer maneira,
parece decisiva a criação da festa tipicamente napolitana a partir de 1973,
festa que conseguiu transformar a tradicional paróquia de São Januário na
típica igreja de San Gennaro, cuja festa, nos últimos vinte anos, entrou para
o calendário de festas tipicamente italianas da cidade.
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