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RESUMO 

 

Esta dissertação propõe o estudo sobre as transformações no bairro de Itaquera a partir 

das narrativas dos operários que trabalham na construção da Arena Corinthians. O local 

escolhido para a abertura da Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 2014 passa por 

transformações físicas e simbólicas, capazes de reorganizar as práticas socioculturais e as 

representações que os trabalhadores do estádio têm do bairro. 

Este estudo será direcionado pela linha de pesquisa que aborda os “Processos de 

recepção e contextos socioculturais articulados ao consumo”, buscando a partir do campo 

teórico que segue o trânsito da modernidade e pós-modernidade analisar as narrativas dos 

operários da Arena Corinthians, mapeando os imaginários que estes trabalhadores produzem 

de Itaquera e interpretando estas percepções a partir do campo da Comunicação e Consumo. 

A pesquisa está organizada em uma estrutura teórica dividida em duas partes, sendo a 

primeira o marco teórico dividido em três tópicos: Capítulo 1, contextualizando a 

modernidade e a presença de seus signos no bairro de Itaquera. No capítulo 2, descrevendo a 

temática da pós-modernidade e a presença de seus signos no referido bairro e concluindo o 

marco teórico no Capítulo 3, articulando o entretenimento e as práticas e consumo em 

Itaquera. 

A segunda parte desta dissertação mobiliza o marco empírico, estruturado em dois 

processos: O primeiro detalha todo o percurso metodológico de construção da pesquisa e o 

trabalho de campo. O segundo processo está centralizado nas análises das narrativas dos 

trabalhadores pelo marco teórico, sintetizando uma reflexão teórica acerca dos autores e 

conceitos mais determinantes para interpretar a leitura que os operários produzem da cena 

urbana atual de Itaquera. 

Com este aporte teórico e empírico, esta dissertação analisará as representações da 

cena urbana do bairro de Itaquera a partir das narrativas dos operários que trabalham na Arena 

Corinthians, evidenciando as transformações físicas e simbólicas contextualizadas pela 

construção do estádio que será palco da abertura da Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 

2014. 

 

Palavras-chave: Comunicação e Consumo; Cidades; Pós-Modernidade; Percepção da Periferia. 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper proposes the study of the transformations in the Itaquera neighborhood the 

narratives of the workers working in construction the Corinthians Arena. The venue for the 

opening of the World Cup Soccer FIFA 2014 undergoes physical and symbolic, able to 

rearrange the socio-cultural practices and representations that workers have the stadium 

neighborhood transformations. 

This study will be guided by research that addresses the “Processes of reception and 

socio-cultural contexts articulated consumption”, seeking from the theoretical field that 

follows the transit of modernity and post-modernity analyze the narratives of the workers of 

the Arena Corinthians line, mapping the imagined that these workers produce Itaquera and 

interpreting these perceptions from the field of Communication and Consumption. 

The research is organized into a theoretical framework divided into two parts, the first 

being the theoretical framework divided into three topics: Chapter 1, contextualizing 

modernity and the presence of their signs in the Itaquera neighborhood. In Chapter 2, 

describing the theme of post-modernity and the presence of their signs in that neighborhood 

and concluding the theoretical framework in Chapter 3, combining entertainment business 

practices and consumer Itaquera. 

The second part of this thesis mobilizes the empirical, milestone involved two 

processes: The first details the entire methodological approach to the construction of the 

research and field work. The second process is focused on the analysis of the narratives of the 

workers by the theoretical framework, synthesizing a theoretical reflection about authors and 

more crucial to interpret the reading that the workers produce in contemporary urban scene 

Itaquera concepts. 

With this theoretical and empirical contribution, this dissertation will examine the 

representations of the urban scene Itaquera neighborhood from the narratives of the workers 

working in the Arena Corinthians, showing the physical and symbolic transformations 

contextualized by the construction of the stadium that will host the opening of the World Cup 

Football World Cup 2014. 

 
Key-words: Communication and Consumption; Cities; Post-Modernity; Perception of the Periphery. 
 
 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 ............................................................................................................................... 30 

 

FIGURA 2  .............................................................................................................................. 34 

 

FIGURA 3 ............................................................................................................................... 35 

 

FIGURA 4 ............................................................................................................................... 35 

 

FIGURA 5 ............................................................................................................................... 49 

 

FIGURA 6  .............................................................................................................................. 52 

 

FIGURA 7 ............................................................................................................................... 55 

 

FIGURA 8  .............................................................................................................................. 57 

 

FIGURA 9  .............................................................................................................................. 57 

 

FIGURA 10  ............................................................................................................................ 60 
 

FIGURA 11 ............................................................................................................................. 61 

 

FIGURA 12  ............................................................................................................................ 63 

 

FIGURA 13  ............................................................................................................................ 63 

 

FIGURA 14  ............................................................................................................................ 64 

 

FIGURA 15  ............................................................................................................................ 65 

 

FIGURA 16  ............................................................................................................................ 71 

 

FIGURA 17  ............................................................................................................................ 77 

 

FIGURA 18  ............................................................................................................................ 78 

 

FIGURA 19  ............................................................................................................................ 78 

 

FIGURA 20  ............................................................................................................................ 81 

 

FIGURA 21  ............................................................................................................................ 81 

 



 

 

FIGURA 22  ............................................................................................................................ 87 

 

FIGURA 23  ............................................................................................................................ 87 

 

FIGURA 24  ............................................................................................................................ 93 

 

FIGURA 25  ............................................................................................................................ 99 

 

FIGURA 26  .......................................................................................................................... 163 

 

FIGURA 27  .......................................................................................................................... 166 

 

FIGURA 28  .......................................................................................................................... 174 

 

FIGURA 29  .......................................................................................................................... 175 

 

FIGURA 30  .......................................................................................................................... 176 

 

FIGURA 31  .......................................................................................................................... 177 

 

FIGURA 32  .......................................................................................................................... 178 

 

FIGURA 33  .......................................................................................................................... 179 

 

FIGURA 34  .......................................................................................................................... 181 

 

FIGURA 35  .......................................................................................................................... 181 

 

FIGURA 36  .......................................................................................................................... 184 

 

FIGURA 37  .......................................................................................................................... 184 

 

FIGURA 38  .......................................................................................................................... 187 

 

FIGURA 39  .......................................................................................................................... 187 

 

FIGURA 40  .......................................................................................................................... 190 

 

FIGURA 41  .......................................................................................................................... 190 

 

FIGURA 42  .......................................................................................................................... 191 

 

FIGURA 43  .......................................................................................................................... 192 

 

FIGURA 44  .......................................................................................................................... 194 

 

FIGURA 45  .......................................................................................................................... 194 



 

 

 

FIGURA 46  .......................................................................................................................... 197 

 

FIGURA 47  .......................................................................................................................... 209 

 

FIGURA 48  .......................................................................................................................... 209 

 

FIGURA 49  .......................................................................................................................... 210 

 

FIGURA 50  .......................................................................................................................... 210 

 

FIGURA 51  .......................................................................................................................... 211 

 

FIGURA 52  .......................................................................................................................... 211 

 

FIGURA 53  .......................................................................................................................... 212 

 

FIGURA 54  .......................................................................................................................... 212 

 

FIGURA 55  .......................................................................................................................... 213 

 

FIGURA 56  .......................................................................................................................... 213 

 

FIGURA 57  .......................................................................................................................... 214 

 

FIGURA 58  .......................................................................................................................... 214 

 

FIGURA 59  .......................................................................................................................... 215 

 

FIGURA 60  .......................................................................................................................... 215 

 

FIGURA 61  .......................................................................................................................... 216 

 

FIGURA 62  .......................................................................................................................... 216 

 

FIGURA 63  .......................................................................................................................... 217 

 

FIGURA 64  .......................................................................................................................... 217 

 

FIGURA 65 ........................................................................................................................... 218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 ............................................................................................................................... 32 

 

TABELA 2 ............................................................................................................................... 99 

 

TABELA 3 ............................................................................................................................. 100 

 

TABELA 4 ............................................................................................................................. 102 

 

TABELA 5 ............................................................................................................................. 105 

 

TABELA 6 ............................................................................................................................. 111 

 

TABELA 7 ............................................................................................................................. 114 

 

TABELA 8 ............................................................................................................................. 119 

 

TABELA 9 ............................................................................................................................. 123 

 

TABELA 10 ........................................................................................................................... 128 

 

TABELA 11 ........................................................................................................................... 132 

 

TABELA 12 ........................................................................................................................... 136 

 

TABELA 13 ........................................................................................................................... 139 

 

TABELA 14 ........................................................................................................................... 142 

 

TABELA 15 ........................................................................................................................... 147 

 

TABELA 16 ........................................................................................................................... 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS ............................................................................................. 14 

 

PROBLEMA, OBJETIVOS, HIPÓTESES E JUSTIFICATIVA DA PESQUISA  ......... 14 

 

PARTE I - MARCO TEÓRICO ........................................................................................... 25 

 

1 - MODERNIDADE E A PRESENÇA DE SEUS SIGNOS EM ITAQUERA ................ 26 

 

2 – PÓS-MODERNIDADE E A PRESENÇA DE SEUS SIGNOS EM ITAQUERA ...... 43 

 

3 - O CONSUMO DO BAIRRO DE ITAQUERA PELO ENTRETENIMENTO ........... 70 

 

PARTE II - MARCO EMPÍRICO ........................................................................................ 83 

 

4 – A CENA URBANA DE ITAQUERA E A PERCEPÇÃO DA PERIFERIA  ............. 84 

 

4.1 – A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA  ............................................................................ 97 

 

4.2 - ANÁLISE DAS NARRATIVAS  ................................................................................ 105 

 

4.2.1 - ENTREVISTA 1 – ALOÍSIO MOREIRA DO NASCIMENTO  ......................... 111 

 

4.2.2 - ENTREVISTA 2 – JOSÉ DA CRUZ  ...................................................................... 114 

 

4.2.3 - ENTREVISTA 3 – LANOEL MISMER DOS SANTOS  ...................................... 119 

 

4.2.4 - ENTREVISTA 4 – ANTÔNIO EDVALDO SILVA SIMÃO  ............................... 123 

 

4.2.5 - ENTREVISTA 5 – FRANCISCO FERNANDO PEREIRA DE SOUZA  ........... 128 

 

4.2.6 - ENTREVISTA 6 – REGINALDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA  ................. 132 

 

4.2.7 - ENTREVISTA 7 – DOMINGOS JORGE PEREIRA DOS SANTOS  ................ 136 

 

4.2.8 - ENTREVISTA 8 – MÁRCIO DOS SANTOS  ....................................................... 139 

 

4.2.9 - ENTREVISTA 9 – CARLOS ALBERTO PETRONILHO  ................................. 142 

 

4.2.10 - ENTREVISTA 10 – NELSON LINO PINHEIRO ALMEIDA  .......................... 147 

 

4.3 - SINTESE SOBRE A ANÁLISE DAS NARRATIVAS  ............................................ 152 

 

CONSTATAÇÕES PROVISÓRIAS  ................................................................................. 157 



 

 

 

REFERÊNCIAS  .................................................................................................................. 167 

 

ANEXO 1: TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS  ..................................................... 173 

 

ANEXO 2: AUTORIZAÇÕES DAS ENTREVISTAS  ..................................................... 199 

 

ANEXO 3: MEMÓRIAS DA PAISAGEM URBANA DE ITAQUERA  ........................ 209 

 

 

 

 

 



 

 

14 

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

O objetivo desta dissertação é estudar as transformações no bairro de Itaquera 

decorrentes da construção da Arena Corinthians, sede da abertura da Copa do Mundo de 

Futebol da FIFA de 2014, a partir das narrativas de operários que lá trabalham. Assim, a 

proposta é investigar como esta construção é capaz de reorganizar as práticas socioculturais e 

as representações simbólicas que os trabalhadores do estádio têm do bairro.  

Desse modo, esta dissertação buscará investigar como os operários da obra percebem 

as transformações no bairro de Itaquera a partir da construção da Arena Corinthians. Como 

objetivo geral, busca-se entender, através das narrativas dos trabalhadores do estádio, a 

representação que estes indivíduos têm do bairro de Itaquera, explorando dois objetivos 

específicos: 

 Mapear os imaginários referentes à visibilidade do bairro em função da construção da 

Arena; 

 Identificar as representações do bairro manifestadas a partir da conclusão da obra do 

estádio. 

 

Como hipóteses, trabalhamos com as seguintes possibilidades de investigação: 

 

 A representação que o indivíduo tem do bairro é proveniente da imagem de si mesmo 

como agente transformador através do seu trabalho; 

 O operário percebe uma transformação decorrente do seu trabalho, o que possibilita a 

inclusão social e uma visibilidade midiática ao bairro. 

 

A comunicação apresenta-se, neste contexto, como uma forma de convivência entre as 

pessoas, envolvendo interações, trocas e compartilhamento de experiências que produzem 

significados sociais. Tais noções estão enlaçadas com o consumo em suas diversas facetas, 

vividas pela sociedade através da experiência das práticas de consumo. Essas experiências são 

provedoras de mudanças culturais o que, entre outros aspectos, servem como base para a 

constituição do campo da comunicação e consumo, como uma linguagem contemporânea, 

explicada da seguinte maneira por Baccega (2008): 
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Então, que caminhos tomar para que o acesso aos benefícios da contemporaneidade 

seja garantido a todos e os prejuízos aos sujeitos sejam minorados? Como já 

aprendemos há muito tempo – e parece bastante importante não esquecer – qualquer 

análise da realidade, qualquer crítica a ela, qualquer proposta de modificação ou 

aprimoramento dela passa pelo seu conhecimento. Até porque tais movimentos serão 

realizados por homens que são sujeito e objeto: fazem a história e são resultados dela.  

(BACCEGA, 2008, p.4).  

 

Sendo assim, comunicação e consumo se cruzam em contextos sociais coletivos do 

cotidiano em meio à cultura, educação, visibilidade, apropriações e mudanças de significado 

proveniente da interação entre a mídia, comunicação e consumo. Considerando esta síntese 

um dos eixos do PPGCOM-ESPM, as pesquisas do orientador Prof. Dr. Luiz Peres Neto, que 

inclui estudos relacionados à comunicação, consumo, poder e discursos organizacionais, e as 

pesquisas da coorientadora Profa. Dra Rose de Melo Rocha, que trabalha questões 

relacionadas à comunicação, consumo, cultura contemporânea, imagem, cidade e juventude, 

auxiliaram na construção deste trabalho.  

A decisão de analisar as narrativas dos operários da Arena Corinthians, foi percebida 

primeiramente a partir da elaboração de um artigo apresentado à disciplina Capital, Mercado e 

Sistema Produtivo, do PPGCOM-ESPM, ministrada pelo Professor Dr. Vander Casaqui. Na 

ocasião, após entrevistar alguns operários da mencionada obra, observou-se a exaltação de um 

progresso a partir de variáveis econômicas, manifestadas pela virtude de um trabalho que 

seria capaz de transformar o bairro através da construção do estádio. 

Além disso, tais narrativas incorporavam relatos de sonho, de pertencimento a uma 

história, de uma atividade realizada para uma nação, autoestima valorizada, progresso 

econômico do bairro e a comparação do trabalho a atividades de amor e felicidade. A 

aproximação a este corpus se tornou atrativa para a cobertura da situação atual do bairro que 

passa por transformações devido à construção da Arena Corinthians, que sediará a abertura da 

Copa do Mundo de futebol da FIFA de 2014, e passou a ser objeto do projeto que culminaria 

na presente dissertação. 

Esta dissertação tem relevância social à medida que o estudo proposto está voltado à 

compreensão das condições da periferia. Realidade esta, que passa por desenvolvimento de 

projetos urbanos, capazes de promover uma visibilidade midiática ao bairro, através do 
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consumo do espaço social pelo entretenimento, à medida que projetos
1
 de iniciativa pública e 

privada se sobrepõem ao espaço social, provocando mudanças nas relações sociais existentes 

no bairro. 

Esta dissertação está composta de duas partes. A primeira parte conta com três 

capítulos formando o que denominamos marco teórico. No Capítulo 1, contextualiza-se a 

modernidade e a presença de seus signos no bairro de Itaquera. A reflexão teórica deste 

capítulo será fundamentada dentro da temática da modernidade, que produziu ao longo do 

tempo uma série de signos culturais orientando o desenvolvimento social dos indivíduos, em 

que a cultura está intrinsecamente ligada à realização humana, como forma do homem ser e 

estar no mundo. A introdução teórica desta temática se conectará a alguns signos percebidos 

no bairro de Itaquera. 

Neste contexto, a ferrovia, como um dos grandes símbolos da modernidade ganha 

destaque. Signo de transformação da vida social, a ferrovia encadeou muitas linhas teóricas a 

cerca do desenvolvimento de percepções devido à implantação de tecnologia no cotidiano 

social. Itaquera também obteve uma transformação em seu cotidiano após a implantação de 

uma ferrovia em seu espaço urbano, fato que será descrito neste capítulo. 

 Articulando as experiências da modernidade, Giddens (1991), através de sua 

literatura sobre o tema, auxiliará no entendimento deste capítulo com alguns conceitos; dentre 

eles a ideia de descontinuidade, como contextualização da transição entre povoamentos 

indígenas, grupos agrícolas e loteamentos urbanos. O bairro de Itaquera também possui estas 

transições como a incorporação da ferrovia no protagonismo desta descontinuidade. 

O trabalho por sua vez, aparece como elemento chave e signo do homem moderno. 

Neste contexto Boltanski (2009), reflete sobre a divisão do trabalho, considerando a 

propriedade do esforço braçal como um produto dos donos do capital. Nesta transição social, 

o trabalho foi fundamental para a organização da vida social. 

O bairro de Itaquera, a partir desta reorganização social, iniciou uma mudança na 

percepção entre tempo e espaço, que abordaremos no Capítulo 1. Giddens (1991) também 

auxilia nesta questão, formulando a ideia de que as transformações no cotidiano social 

                                                 

1
Projetos de iniciativa pública e privada: conforme ilustrado na página 50, um conjunto de projetos foi proposto 

ao bairro de Itaquera em virtude da construção do estádio para a abertura da Copa do Mundo de Futebol da FIFA 

de 2014. A proposta contempla dez ações: 1-Arena São Paulo, 2-Fórum de Itaquera, 3-Rodoviária, 4-

FATEC/ETEC, 5-SENAI, 6-Parque Tecnológico, 7-Posto da Polícia Militar, 8-Obra Social Don Bosco, 9-Parque 

Linear, 10-Centro de Convenções. 
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circulam pela contemporaneidade, sendo percebidas pelos indivíduos e incorporadas aos 

processos socioculturais. Essas mediações acerca do tempo e do espaço marcaram Itaquera. 

Conforme será descrito, alguns signos são índices dessa transformação típica da modernidade. 

Com efeito, a partir da obra da Avenida Radial Leste, o crescimento urbano se estruturou na 

região leste. Este processo de urbanização teve na construção dos conjuntos habitacionais da 

COHAB, seu grande momento de ocupação demográfica. 

A periferia de Itaquera seguindo e convivendo com o ritmo da mudança da 

modernidade, obteve uma nova incorporação em seu cotidiano após a inauguração da linha 

leste do metrô de São Paulo. A estação Corinthians - Itaquera representou um projeto de 

mobilidade urbana que, ao conectar um terminal de ônibus ao trecho ferroviário Expresso 

Leste da CPTM, facilitou o deslocamento diário de pessoas entre a periferia leste e outras 

regiões de São Paulo, o que também passou a ser um traço significativo da região. 

Itaquera ainda manifesta outros signos da modernidade como a reflexividade social, 

conceituada por Giddens (1991) como definidora da ação humana e capaz de renovar a vida 

social através da reprodução da atividade humana. O bairro estudado teve, a partir da decisão 

do Estado em construir um cadeião na região, uma mobilização social contra esta decisão. 

Conforme detalhes ainda no Capítulo 1. Esta manifestação resultou em valores coletivos que 

modificaram os interesses sociais dos moradores da região, despertando uma valorização 

simbólica do local. 

Ainda no Capítulo 1, descreve-se a influência burguesa na organização social da 

modernidade. Direcionamento que Pesavento (1997), teoriza por meio das exposições 

universais. As exposições se apresentarão como vitrina de exibição dos eventos e mercadorias 

da burguesia, como possibilidade e virtude do progresso, despertando um imaginário que 

legitimaria a difusão dos hábitos e valores do sistema fábrica, em favor do sistema capitalista. 

Em meio a essas aspirações de progresso, Pesavento (1997) faz referência a Marx 

sobre o caráter fetichista da mercadoria. Conceito capaz de introjetar nos indivíduos, um 

estímulo e encantamento voltados ao consumo das mercadorias. A consolidação da burguesia 

na modernidade teve como grande agente a racionalidade que, por intermédio das ciências e 

da tecnologia possibilitaram novas experiências. Pesavento (1997) descreve as experiências 

da modernidade, como sendo múltiplas e articuladoras do capitalismo. 

Outro ponto importante da modernidade, que também será abordo no Capítulo 1, é 

descrito por Sevcenko (2001) como a relação dos impactos das inovações tecnológicas no 
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cotidiano social, mais especificamente na formatação do divertimento popular. O cinema e a 

montanha russa segundo o mencionado autor, foram precursores do entretenimento massivo, 

abrindo caminho para diversos produtos culturais, mobilizando multidões para o consumo do 

entretenimento. 

Imersa na produção cultural, a cultura do consumo ganhou forte mediação através 

das mercadorias. Slater (2002) argumenta sobre uma sociedade em que as mercadorias 

possuem uma forte relação social, mediando hábitos e comportamentos dos indivíduos, 

exercendo através do auxílio mercadológico a experiência da liberdade de escolha. 

Ainda como fomento da produção cultural, o futebol surge na modernidade. Helal 

(2012) descreve o futebol como uma manifestação cultural moderna, nascida como prática de 

sociabilidade e lazer, que no Brasil, ganhou contornos de representação da nação. 

Conforme exposição no Capítulo 1, Itaquera manifesta signos da modernidade em 

seu espaço social. Este capítulo de certa forma introduzirá o debate acerca de uma etapa 

histórica que é basilar e ganha novos desdobramentos teóricos e sociais ao longo do tempo. A 

discussão sobre a modernidade e a presença de seus signos em Itaquera, permitirá 

problematizar a realidade do mencionado bairro. 

O Capítulo 2 abordará a temática da pós-modernidade e a presença de seus signos no 

referido bairro. Este trânsito entre modernidade e pós-modernidade é de suma importância 

para esta dissertação; pois estas duas linhas teóricas auxiliarão na contextualização da cena 

urbana atual do bairro de Itaquera, que a partir da construção da Arena Corinthians ainda 

transita sobre a realidade simples e tradicional de uma periferia popular,  obtendo ao mesmo 

tempo, arquétipos de uma metrópole midiatizada em torno de um megaevento, impactando e 

projetando forçosamente uma transformação física e simbólica do local. 

Por sua vez, a reflexão teórica do Capítulo 2 será articulada no contexto social do 

bairro de Itaquera com base na temática da pós-modernidade. Como defende Adriana Rocha 

(1998), a pós – modernidade, ainda que represente um conceito discutível, questiona a 

realidade, a forma de refletir sobre as tradições sociais e as manifestações que encaminham o 

tradicionalismo a outras possibilidades. Entre outros traços, a pós-modernidade se caracteriza 

pela coexistência de elementos modernos e pós-modernos. 

A reflexão sobre a coexistência remete à proposta de Maffesoli (2004). O pensador 

francês entende que a pós-modernidade deve ser conceituada como “sensualista”. Para tal, o 

mencionado autor propõe analisá-la a partir de alguns eixos da modernidade, como o trabalho, 



 

 

19 

a razão, a utilidade e o futuro. Neste contexto, com base em Maffesoli (2004), o Capítulo 2 

descreve o deslizamento de características modernas para percepções pós-modernas. Esta 

proposta será seguida com o objetivo de tentar descrever tal deslizamento no contexto do 

bairro de Itaquera, entre os signos da modernidade para os signos da pós-modernidade. 

Outro ponto relevante da pós-modernidade, argumentado por diversos autores 

(MAFFESOLI, 2004; ROCHA, 2008), é a articulação entre a dimensão religiosa e as práticas 

de consumo. Com efeito, Everardo Rocha (2008), em sua teorização sobre templos de 

consumo, demonstra que as subjetividades e crenças são aditivadas ao discurso do consumo 

buscando uma maior proximidade e aceitação do público. Itaquera, diante da pós-

modernidade, reflete algumas semelhanças na teorização sobre templos do consumo, o que 

procurará apresentar ao longo do Capítulo 2. De fato pode-se cogitar algumas características, 

como por exemplo, as consequências da ocupação massiva da região leste, o que favoreceu o 

surgimento de universidades de baixo custo na região, que além de mercantilizar o 

conhecimento, converte tais universidades em templos pela busca e compra do conhecimento. 

Itaquera também possui representações da busca pelo consumo de bens e serviços, o 

surgimento de um shopping foi provedor da expansão do comércio na região. Neste contexto, 

pressupõe-se os shoppings como templos pela busca do consumo de bens e serviços. 

Especificamente, na reflexão teórica sobre shoppings centers Frúgoli (2008), auxiliará ainda 

dentro do segundo capítulo, o entendimento da redefinição simbólica projetada no interior 

desses ambientes. O mencionado autor defende a sociabilidade como um fator determinante 

dentro dos shoppings em meio à diversidade de grupos ou indivíduos, em que a percepção 

produzida no espaço interno, desperta principalmente nos jovens, a busca por uma 

visibilidade social, projetando no divertimento uma maneira de se expor aos olhos do outro, 

ganhando contornos de distinção. 

Segundo a temática da pós-modernidade no Capítulo 2, a análise será baseada em 

Rose Rocha (2012), e sua argumentação sobre cidade midiática. A autora mencionada analisa 

iniciativas culturais no espaço urbano provenientes da união entre iniciativas público e 

privada, como parte da midiatização do espaço urbano o que será retratado nesta dissertação 

através da virada Cultural, Esportiva, Sustentável e Gastronômica. 

Corroborando o conceito de cidade midiática Prysthon (2008) caracteriza este conceito 

como a definição da cidade diferente, aquela em que a cena urbana é afetada por novas 

articulações contemporâneas. A mencionada autora propõe a reflexão sobre cidades-mundo. 

Tal conceito, a ser detalhado no Capítulo 2, se aplica a uma localidade urbana que abriga 
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diferentes classes sociais, sujeitos oriundos de distintos lugares e variados contextos 

socioculturais devido a um fato em especial. O bairro de Itaquera possui circunstâncias 

semelhantes a este conceito devido à Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 2014. A referida 

autora ainda descreve o conceito de “cosmopolita periférico”, que supostamente se relaciona 

com a realidade de Itaquera. Trata-se de um indivíduo capaz de transitar na atualidade cultural 

e social, ou seja, que possui a capacidade de se adaptar e interagir em diferentes contextos do 

social e do global, fato necessário ao pós-moderno. 

O trânsito entre o global e o local é um traço também característico do que 

representará para Itaquera sediar a partida de abertura da Copa do Mundo de Futebol da FIFA 

de 2014. Assim, ainda será apresentada no Capítulo 2, uma síntese cronológica da candidatura 

do Brasil, como sede da Copa do Mundo em 2014, passando pela definição de São Paulo 

como sede do jogo de abertura e a escolha de Itaquera como palco para a mesma. 

 A construção da Arena Corinthians se tornou uma variável midiática, suscitando 

inúmeros discursos na mídia como o debate acerca da construção da Arena Corinthians como 

agente de desenvolvimento da cidade, dinamizadora da região leste, e vetor para a articulação 

de inúmeros projetos na região. 

Itaquera por sua vez, encontra-se em transformação devido à visibilidade midiática do 

bairro. Thompson (2008) descreve a visibilidade através das mídias comunicacionais como 

produtoras de novas formas de interação social, em que a aparência de uma periferia calma e 

simples, ganha novos contornos físicos e simbólicos em virtude do megaevento esportivo 

“Copa do Mundo”. Transformações que afloraram muitas modificações urbanas, 

proporcionando a priorização por um comércio padronizado e regulado, em detrimento do 

comércio ambulante, o que também será discutido. 

Conforme argumentaremos constantes do Capítulo 2, a construção da Arena 

Corinthians suscita uma segregação em Itaquera, não apenas comercial, mas também social. O 

entorno da obra em questão foi impactado pela especulação imobiliária que realiza um novo 

nivelamento no custo habitacional da periferia de Itaquera. Entre cogitações e 

desapropriações, muitas famílias em virtude dos preparativos para o megaevento da FIFA, 

foram silenciosamente empurradas para outras localidades, como forma de priorizar o 

consumo do espaço social pelo entretenimento, o que também se aborda neste capítulo. 

Esta alteração na organização social do espaço urbano para potencializar o consumo, é 

chamada de gentrificação por Glass (1964), que observa a evidência deste fenômeno partindo 
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da observação de mudanças urbanas ocorridas em Londres. Smith (1996) e Sharon (1986) 

teorizaram a privatização dos bairros centrais londrinos em busca da mercantilização e da 

higienização social travestida em discurso de revitalização promovido pelo Estado Britânico. 

Assim como o descrito pelos referidos autores em Londres na Inglaterra, a mesma anomalia 

local se mostrou em Itaquera, bairro periférico de São Paulo, numa forte estratégia de 

reorganização do espaço urbano. 

Itaquera foi diretamente afetada pela mercantilizarão de seu espaço urbano. A Arena 

Corinthians possibilita a retomada do conceito de Everardo Rocha (2008) em referência aos 

templos do consumo. Em sentido estrito, o estádio pode ser visto como um templo pela busca 

do entretenimento. O marketing do Sport Clube Corinthians Paulista, conhecedor deste 

fenômeno; se apropria e desenvolve estratégias para transformar subjetividades em produtos 

da indústria cultural. Como exemplo deste processo, a ser discutido ao longo do Capítulo 2, 

pode-se mencionar o discurso messiânico adotado pelo clube sobre a obra, ao adotar a venda 

de tijolos e outros materiais personalizados do clube simbolizando apoio à edificação da obra, 

além da coleta de doações, dentre outras estratégias. 

Neste contexto, com o apoio das discussões de Freitas (2010), sobre os megaeventos 

nas cidades, que auxiliarão o entendimento acerca da grande repercussão midiática de 

eventos, que atraem o interesse de milhares de pessoas, em forma de audiência Estas noções 

permitirão enlaçar esta discussão com o debate teórico acerca das relações entre as práticas e 

locais de consumo e com o entretenimento. 

Por fim, no Capítulo 3, articulam-se algumas relações entre entretenimento e práticas 

de consumo em Itaquera. Com efeito, neste capítulo, será feita uma discussão sobre a cena 

urbana do bairro de Itaquera e os impactos produzidos pelo entretenimento. A Copa do 

Mundo de Futebol da FIFA de 2014 está propiciando à periferia de Itaquera certa visibilidade. 

O local em que está sendo construído o futuro estádio do Sport Clube Corinthians Paulista, 

desde 1988 já era tema de especulação política e midiática sobre a sua viabilidade. Por esta 

razão, no terceiro capítulo, será apresentada uma síntese do acordo feito entre a Prefeitura de 

São Paulo e o Corinthians, como forma de concessão do terreno em Itaquera para a 

construção do estádio, além da descrição do surgimento de novos atores, como a construtora 

Odebrecht e o Banco Nacional de desenvolvimento (BNDS). 

A edificação de Arena Corinthians, conforme abordagem no terceiro capítulo projetou 

um imaginário acerca de uma nova leitura do espaço social de Itaquera através das imagens 

geradas a partir da Arena Corinthians. Bolle (2000) em seu conceito de fisiognomia articula a 
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reflexão sobre a representação de histórias por meio de imagens. Com o efeito, Itaquera 

possui reverberações da imagem do estádio em seu cotidiano social, promovendo uma 

silenciosa narrativa a cerca do estádio em sua historicidade.  

A partir da ação da inclusão do entretenimento em seu espaço urbano, entende-se que 

em Itaquera houve uma transformação física e simbólica no imaginário social dos moradores. 

Principalmente, dos operários da Arena e que o surgimento de uma nova representação da 

cena urbana do bairro seria inevitável. O entretenimento se apresenta como novidade 

dominante da periferia de Itaquera. A forte argumentação a seu favor é potencializada pelas 

narrativas produzidas pelos patrocinadores da obra da Arena Corinthians. 

Por esta razão no Capítulo 3, o argumento será de que o reencantamento do bairro 

estaria vinculado a variáveis econômicas, em que um suposto legado é proposto como forma 

de legitimação aos investimentos na região. Debor (1997) reflete de forma crítica sobre a 

sociedade que consome e é consumida pelo espetáculo. Para o referido autor, que também 

norteará este debate teórico, o espetáculo promove o distanciamento entre a verdade e as 

premissas das ideias que revestem o espetáculo, em uma representação iludida pela 

proximidade ao espetáculo. 

O fato de trabalhar na construção da Arena Corinthians, de certa forma pode produzir 

nos trabalhadores, a aspiração de fazer parte do espetáculo, enfraquecendo a compreensão da 

realidade. Machado (2007) amplia a discussão proposta por Debor (1997), atribuindo ao 

hiperespetáculo uma utopia sedutora que a partir de uma só imagem define, significa e 

espetaculariza uma produção cultural. 

A imagem da Arena Corinthians produz em Itaquera, a celebração da aparência. A 

exibição da cena midiática em detrimento das reais necessidades da periferia. Kellner (2001) 

dialoga com este assunto por meio de suas reflexões sobre a cultura da mídia. Esta provoca 

segundo o autor norte americano, um reordenamento das percepções do espaço mediadas pela 

mídia. Impacta as massas em seu cotidiano e induz à criação de novas práticas de consumo. 

O consumo do bairro de Itaquera pelo entretenimento produziu variações a partir da 

imagem da Arena Corinthians, que estão refletidas no dia a dia desta periferia. Neste terceiro 

capítulo se propõe uma breve discussão sobre a incorporação do nome do bairro ao estádio, 

vulgo “Itaquerão” em diversos formatos e estabelecimentos comerciais. A imagem do estádio 

está pulverizada em Itaquera, mobilizando a produção de novas relações sociais no espaço 

público. 
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Acerca das definições de espaço público, analisadas nesta dissertação, Canclini 

(2010), descreve-o como sendo um espaço coletivo e multicultural. Contudo, pela ótica do 

entretenimento, o espaço público é articulado através do desejo social de melhores condições 

de vida, transformados em produtos e demandas voltadas ao interesse capitalista. A expansão 

do consumo em Itaquera está também contextualizada, no Capítulo 3, pela expansão do 

shopping Metrô Itaquera. Trata-se de um centro comercial que se prepara para absorver um 

possível aumento no consumo em virtude da construção da Arena Corinthians. Canclini 

(2010), novamente auxilia na contextualização do consumo como uma articulação na qual os 

desejos sociais são processados em demandas, impulsionando o consumo das massas. 

A segunda parte da dissertação, por sua vez, constitui o que se denomina marco 

empírico. Nela, o trabalho empírico proposto, aborda tanto a cena urbana atual do bairro de 

Itaquera como também dialoga sobre as temáticas de uma periferia em transformação. A 

construção da pesquisa será descrita em todo o seu percurso metodológico, desde os recursos 

teóricos até as particularidades do trabalho de campo, fundamentalmente no Capitulo 4.1. As 

análises das narrativas dos operários serão conduzidas pelos conceitos desenvolvidos no 

marco teórico, dentro do item 4.2. O marco empírico desta dissertação será finalizado com 

uma síntese das análises realizadas, de modo a comparar os resultados às hipóteses e objetivos 

propostos nesta dissertação, abrindo um caminho teórico para as constatações provisórias.  

A construção da pesquisa, além de buscar uma visão crítica sobre a investigação 

proposta, convive lado a lado com o risco da variação do objeto estudado. Organiza a relação 

entre sujeito e objeto de forma a obter uma construção metodológica fundamentada acerca dos 

estudos de recepção e contextos socioculturais. Mesmo não tratando diretamente das histórias 

de vida dos operários da Arena Corinthians, a construção da pesquisa transita ao lado dessas 

narrativas. Baseado por Casaqui (2013) em referência a Arfuch (2010) a reflexão sobre o 

destaque da vida como narração é fundamental para o sentido da trajetória dos entrevistados 

em meio à ancoragem cultural como traço identitário dos atores sociais que compõem o 

objeto desta dissertação. 

Esta reflexão possibilitou a estruturação das narrativas a partir de contextos da própria 

trajetória de vida dos operários, baseando-se tanto na representação de suas atividades 

profissionais, como também na compreensão desses trabalhadores, acerca da interferência de 

seu próprio trabalho como agente provedor de transformação. As representações manifestadas 

nas entrevistas semiabertas foram complementadas pela proposta de análise metodológica 

criada por Franco (2012) em sua dissertação sobre Consumo e construções midiáticas: corpos 
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diferentes no futebol. Nela o referido autor elaborou quadros sintéticos para o agrupamento 

dos elementos necessários para a análise de seu objeto de pesquisa. 

No Capítulo 4, referente a seleção dos entrevistados; partiu-se da mensuração do 

número de operários que trabalhavam na Arena Corinthians e que residiam no bairro de 

Itaquera. A opção escolhida foi da entrevista semiaberta como instrumento para coleta das 

narrativas. Duarte (2010), em suas teorizações a respeito das entrevistas semiabertas, descreve 

este recurso metodológico de pesquisa, como um instrumento capaz de aglutinar os 

pressupostos teóricos definidos pelo investigador. 

A decisão por este instrumento de pesquisa veio ao encontro do objeto estudado e se 

demonstrou produtivo. Conforme exposto no Capítulo 4, a partir de perguntas definidas 

previamente, a pesquisa de campo foi realizada na busca das narrativas dos operários da 

Arena Corinthians. 

 As análises das narrativas constantes do Capítulo 4, por sua vez, conforme 

detalharemos no Capítulo 4, foram executadas por meio da construção de um quadro sintético 

que reúne os autores e seus conceitos trabalhados nos três capítulos iniciais da dissertação 

(Marco teórico). Um esforço teórico e prático, que ao final podem-se observar os resultados, 

comparando aos pressupostos iniciais acerca dos objetivos e hipóteses colocados em questão 

nesta dissertação. 
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PARTE I – MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: 

 

 

MODERNIDADE E A PRESENÇA DE SEUS SIGNOS EM ITAQUERA 
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1 – MODERNIDADE E A PRESENÇA DE SEUS SIGNOS EM ITAQUERA: 

A reflexão teórica do Capítulo 1 será fundamentada dentro da temática da 

modernidade, onde serão descritos alguns signos culturais que emergiram em diversos 

momentos de desenvolvimento da sociedade. Alguns desses signos serão relacionados ao 

bairro de Itaquera, dentre eles os mais determinantes serão os conceitos teorizados por 

Giddens (1991) acerca das descontinuidades, ligação entre tempo e espaço e reflexividade 

social. Este capítulo argumentará ainda sobre outros signos da modernidade, também 

definidores da cultura moderna. 

Por cultura, adota-se nesta dissertação, a proposta de Pinto (1979), que entende a 

cultura como o cruzamento em que o indivíduo apreende as relações de outras culturas, 

produzindo uma consequência no desenvolvimento de seu pensamento:  

A Cultura é, pois o processo pelo qual o homem acumula experiências que vai sendo 

capaz de realizar, discerne entre elas, fixa as de efeito favorável e, como resultado da 

ação exercida, converte em ideias as imagens e lembranças, a princípio coladas às 

realidades sensíveis, e depois generalizadas, desse contato inventivo com o mundo 

natural. (PINTO, 1979, p.123). 

 

Torna-se importante falar de cultura, pois este processo social é norteador de 

produção de conhecimento, e à medida que o homem interage com a realidade, aprende com 

ela e produz meios de sustentação para sua vida no mundo.  A cultura atinge o caráter de 

mediação em toda realização humana, sendo um produto do homem, seu resultado da vida 

concreta no mundo. 

Por isso, esta dissertação inicia o marco teórico com o conceito de cultura, a fim de 

representar a mediação do conhecimento do indivíduo e o mundo em que ele vive. Considera 

o indivíduo que trabalha e fundamenta suas ideias a partir de valores de sua vida social como 

forma de representação científica possível e útil, como elo na construção das relações entre o 

homem e o mundo em que vive.  

As narrativas dos operários da Arena Corinthians, objeto desta dissertação, podem 

aprofundar esta reflexão através das teorias que relacionam cultura e sociedade, como forma 

de conhecimento, composto por variáveis empíricas que através de uma representação teórica 

interpreta o momento e a realidade do objeto estudado. O operário é um agente social que 

realiza e constrói dentro do contexto social de Itaquera. 

O nome Itaquera surgiu pelo fato de existirem muitas pedras no local. Os índios que 

habitavam a área deram o nome em referência a estas pedras, o que representava para a tribo a 
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seguinte nomenclatura: Pedra Dura
2
 (Ita = pedra e quera = dura). Itaquera, por volta de 1620

3
 

teve suas primeiras referências como "Roça Itaquera", localizada nas proximidades da Aldeia 

de São Miguel e por longo tempo, se manteve estagnada, começando a se consolidar com a 

construção da estrada de ferro, onde vários emigrantes europeus começaram a fixar-se na 

região.  

Conforme Giddens (1991) a história “começa” com culturas pequenas e isoladas, 

movimentando-se através do desenvolvimento de comunidades agrícolas, culminando na 

emergência das sociedades modernas. Dentro desta gênese, Itaquera ganhou destaque devido 

as suas chácaras, que já modelavam o trabalho em forma de cultivo e preparo da terra para 

produção de cereais, hortaliças, flores, galinhas e bovinos, expandindo e ganhando contornos 

de colônia
4
, caracterizando a sua condição rural. Pode-se afirmar que organização humana em 

Itaquera, já se preparava para conviver com as tradições e características da racionalização da 

sociedade. 

Por volta de 1875
5
, mesmo com as variações do cotidiano que caracterizaram 

inicialmente o bairro de Itaquera, a incorporação da ferrovia ao bairro foi um primeiro convite 

à modernidade. As fazendas iniciaram um processo de loteamento, começando a serem 

vendidas e atraindo compradores que construíram suas casas. Neste contexto, a ferrovia pode 

ser denominada como impulsionadora do desenvolvimento da região
6
. 

 O fato desencadeou um rompimento com a tradição, e modificaria o sentido de 

descontinuidade do tempo, reduzindo consideravelmente o intervalo dos fatos que 

caracterizavam o bairro. Posteriormente, a construção de ruas em lugar das vias possibilitou a 

interligação entre as fazendas e a comunicação dos moradores para a venda e troca de suas 

mercadorias
7
.  

As linhas teóricas sobre a modernidade argumentam sobre as transformações da vida 

social, utilizando algumas reflexões de Giddens (1991) como o conceito de descontinuidades. 

                                                 

2
Nomenclatura: Disponível em http://www.itaquera.com.br que contextualiza a origem do nome do bairro de 

Itaquera – acesso em 26/01/2014. 
3
Primeiras referências de Itaquera: Disponível em http://www.itaquera.com.br/viewpage.aspx?id=1742 059194 – 

acesso em 26/01/2014. 
4
Expansão de Itaquera: Disponível em http://www.itaquera.com.br que contextualiza as chácaras e o formato das 

colônias no bairro – acesso em 26/01/2014. 
5
 Desenvolvimento do distrito de Itaquera: Disponível em http://www.itaquera.com.br/viewpage.aspx?id=1742 

059194. 
6
Percepção das primeiras vilas em Itaquera: Disponível em http://www.noticiasdeitaquera.com.br/index2.htm, 

que caracteriza a ferrovia como a certidão de nascimento de Itaquera – acesso em 19/01/2013. 
7
Articulação do consumo no bairro de Itaquera a partir da incorporação do bairro pela ferrovia: Disponível em 

http://www.itaquera.com.br – acesso em 26/01/2014. 

http://www.itaquera.com.br/
http://www.itaquera.com.br/
http://www.noticiasdeitaquera.com.br/index2.htm
http://www.itaquera.com.br/
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Para este autor, as mudanças sociais são percebidas através de acontecimentos encadeados 

pelo tempo, que devido à implantação da tecnologia como cultura da modernidade, 

desencadeia acontecimentos cada vez mais rápidos e simultâneos, dificultando o 

entendimento.  

A concepção da descontinuidade contextualiza as fases de transição da sociedade tribal 

em relação ao surgimento de grupos agrícolas, segundo Giddens (1991). Na modernidade 

podemos citar a diminuição do período histórico em que os fatos aconteciam e se 

desencadeavam continuamente num longo período de tempo, passando a suscitar 

alternadamente outras circunstâncias e num intervalo de tempo bem menor.  

Assim Giddens (1991) refere-se aos acontecimentos humanos como uma história que 

começa em culturas pequenas, isoladas, de caçadores e coletores, movimentando-se através 

do desenvolvimento de comunidades agrícolas e pastoris, passando à formação de Estados 

agrários, culminando na emergência de sociedades modernas. 

A descontinuidade teorizada pelo referido autor aborda o ritmo de mudança que antes 

da modernidade era baseada pela temporalidade do dia e pelos sinos da igreja. A 

movimentação das dinâmicas da modernidade, protagonizada pela tecnologia desenvolveu a 

cultura da modernidade, efeito que se tornou referencial ao militarismo e às projeções de 

guerra. 

A sociedade pré-moderna possuía sua maneira de controlar o tempo, segundo o 

supracitado autor essa prática era exercida da seguinte maneira: 

O calendário, por exemplo, foi uma característica tão distintiva dos estados agrários 

quanto a invenção da escrita. Mas o cálculo do tempo que constituía a base da vida 

cotidiana, certamente para a maioria da população sempre vinculou tempo e lugar – e 

geralmente era impreciso e variável. Ninguém poderia dizer a hora do dia sem 

referência a outros marcadores sócios espaciais: “quando” era quase universalmente , 

ou conectado a “onde” ou identificado por ocorrências naturais regulares. (GIDDENS, 

1991, p.21). 

 

Devido à internalização de novos conhecimentos que provocaram mudanças, como 

por exemplo, a invenção do relógio mecânico, a temporalidade passou a ser gerenciada de 

outras formas. Como exemplo pode-se citar o apito da fábrica, que é um aspecto dessa 

mudança que se vivencia até hoje e ordena os princípios baseados na disciplina do trabalho 

industrial. BACCEGA (2008). 

A expansão da atividade industrial estabeleceu uma condição ao trabalho que marcou 

o homem moderno, submetendo o indivíduo à divisão internacional do trabalho. Marx assim 

como Weber caracterizou a organização do trabalho como fator central na definição do 
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capitalismo. Acompanhando a reflexão teórica de ambos os autores, Boltanski (2009) 

considerou assim a divisão do trabalho: 

Consideraremos o trabalho assalariado independentemente das formas jurídicas 

contratuais que ele pode assumir: o que importa é que uma parte da população que não 

possui capital ou o possui em pequena quantidade, para a qual o sistema não é 

naturalmente orientado, extrai rendimentos da venda de sua força de trabalho (e não da 

venda dos produtos de seu trabalho), pois não dispõem de meios de produção e, para 

trabalhar, depende das decisões daqueles que os possuem (pois, em virtude do direito 

da propriedade, estes últimos podem recusar-lhe o uso de tais meios); enfim, que essa 

parcela lhes cede, no âmbito da relação salarial e em troca de remuneração, todo o 

direito de propriedade sobre o resultado de seu esforço, estando certo de que ele 

reverte totalmente para os donos do capital. (BOLTANSKI, 2009, p.37). 

 

 A divisão do trabalho de certa forma transformou a vida social moderna, empregando 

a tecnologia na organização das atividades humanas, condição esta derivada do capitalismo, 

este como impulsionador da especialização do trabalho, fazendo com que o homem 

exercitasse sua ambição em controlar a natureza, racionalizando a organização da atividade 

humana através da exploração industrial. 

O bairro de Itaquera também teve sua evolução nessa linha da consolidação da 

modernidade. A partir de loteamentos
8
, com a migração de pessoas para as proximidades da 

ferrovia do bairro, criou-se um ritmo de mudança característico dos tempos modernos. O 

comércio, mesmo que rudimentar, já sinalizava um desenvolvimento que posteriormente, 

atrairia fábricas para região leste. Esta, por sua vez, absorveria os moradores que vieram 

através da ferrovia buscar novas oportunidades de vida. 

Derivado do impulso das ferrovias, a vida social em Itaquera iniciou uma pequena 

exploração comercial. Tornando-se atrativa a muitas famílias que visualizaram a possibilidade 

de empregar sua força de trabalho no comércio e nas pequenas fábricas, em troca de um 

salário que lhes pudesse proporcionar a sobrevivência. A possibilidade de transformar o 

salário em mercadoria proporcionou a muitas famílias a possibilidade de sonhar com a casa 

própria, um sonho burguês, que através da compra de terrenos na região buscavam firmar 

residência. Devido ao fato de ser afastada da região central, era por sua vez pouco explorada e 

menos valorizada financeiramente. 

A formação social do bairro de Itaquera iniciou a criação da ligação entre tempo e 

espaço, entrelaçando as primeiras semelhanças de convívio social moderno por meio da 

                                                 

8
Percepção das primeiras vilas em Itaquera: Disponível em http://www.noticiasdeitaquera.com.br/index2.htm, 

que caracteriza a ferrovia como a certidão de nascimento de Itaquera – acesso em 19/01/2013. 

http://www.noticiasdeitaquera.com.br/index2.htm
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concepção do trabalho. Para Giddens (1991), a ligação entre tempo e espaço era fundamental 

para caracterizar percepções dos indivíduos acerca da sociedade, formulando conceitos e 

descobertas relacionados às tradições, capaz de compreender a velocidade das transformações 

do tempo e espaço, que são atributos da contemporaneidade. Por outro lado, a vida cotidiana 

se entrecruza com a modernidade em relação a comportamentos derivados do consumo, 

marcando processos socioculturais que circulam até hoje pelo mundo. 

Através das mediações entre tempo e espaço, aproximadamente de 85 anos depois da 

incorporação de uma ferrovia a Itaquera, uma obra muito importante do Governo do Estado 

de São Paulo possibilitou um segundo convite de transformação ao bairro de Itaquera, 

iniciando o acesso a grande área urbana: a construção da Avenida Radial Leste
9
. 

 

Figura 1: Avenida Radial Leste, na altura do Tatuapé, 1970.  

Fonte: Imagem registrada pelo autor em visita a mostra “Zona Leste um novo olhar”, (12 de Janeiro/2013). 

 

A avenida teve um papel significativo no início da estruturação do bairro, polarizando 

o crescimento urbano da região leste. Primeiramente, a avenida se destinava a conectar os 

bairros do Brás e da Mooca. No seu conceito inicial, projetava-se como uma via em direção 

ao leste da cidade. Este projeto por sua vez foi aprovado em 1955
10

. 

Inicialmente com uma extensão prevista de 10.400 metros, a avenida tinha como 

objetivo dar vazão ao tráfego de veículos da Zona Leste, contribuindo também para aliviar o 

                                                 

9
Avenida Radial Leste: informações coletadas na visita à exposição Zona Leste, um novo olhar: A mostra 

ocupou cômodos da histórica Casa do Tatuapé (Rua Guabiju, 49) com painéis , mapas, fotografias, instrumentos 

musicais e objetos da história da ocupação da região Leste da cidade de São Paulo. 
10

Projeto da Avenida Radial Leste: informações coletadas na exposição Zona Leste, um novo olhar. 
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tráfego de outras avenidas paralelas, tais como a Rangel Pestana, Celso Garcia, e Rua da 

Mooca. Conforme a exposição Zona Leste um novo olhar “história, memória e patrimônio 

cultural”
11

 da curadora Manoela Rossinetti Rufinoni
12

, o inicio da estruturação urbana de 

Itaquera aconteceu quando: 

Nos anos 60, quando a cidade não tinha mais para onde crescer, o dique foi rompido 

com a abertura da Radial Leste pelo ex-prefeito Faria Lima. São Paulo começou a 

correr rumo ao leste e não parou mais: viadutos, grandes avenidas, conjuntos 

habitacionais, loteamentos clandestinos ou não. Em menos de uma década a Zona 

Rural de Itaquera, Guaianazes, São Miguel Paulista, Itaim Paulista e São Mateus foi 

sendo incorporada a área urbana - Folha de São Paulo, Junho de 1981. (RUFINONI, 

2013). 

 

Com a Avenida Radial Leste, a área residencial do extremo leste iniciou um processo 

de urbanização. Contudo, até o início da década de 1980, Itaquera ainda era um bairro com 

pouca infraestrutura urbana
13

. Sua população era composta de operários e trabalhadores 

assalariados no comércio e no ramo de serviços. Foi nessa época que surgiram as primeiras 

favelas na região. A partir de 1980, no entanto, a construção dos conjuntos habitacionais 

(conhecidos como Cohabs) potencializaram a explosão demográfica de Itaquera
14

. 

 Após a inauguração do primeiro conjunto habitacional, vários outros foram 

construídos, sendo rapidamente povoados. A população na época pressionava o poder público 

por serviços essenciais de saúde e educação. A partir daí, Itaquera foi sendo caracterizada 

como “bairro dormitório
15

”; grande parte de sua população reside nos conjuntos habitacionais 

e trabalha em outras regiões da cidade de São Paulo. Há, dois conjuntos habitacionais em 

Itaquera e outros seis no bairro vizinho de Guaianases, moldando a Zona Leste como uma 

localidade de crescimento populacional elevado
16

.  

A periferia de Itaquera, em mais um encontro com a modernidade recebeu seu 

terceiro convite para uma transformação urbana. A necessidade de aprender a administrar o 

                                                 

11
Zona Leste, um novo olhar: A mostra ocupou os cômodos da histórica Casa do Tatuapé (Rua Guabiju, 49 / 

Telefone: 2296-4330) com painéis, mapas, fotografias, instrumentos musicais e objetos da história da ocupação 

da região Leste da cidade de São Paulo. 
12

Manoela Rossinetti Rufinoni: Curadora da mostra e Doutora em História e Fundamentos da Arquitetura e 

Urbanismo pela FAUUSP. 
13

Infraestrutura urbana: Disponível em http://www.itaquera.com.br/wikipedia - acesso em 02/03/2013. 
14

Explosão demográfica de Itaquera a partir da construção dos conjuntos habitacionais: Disponível em 

http://www.itaquera.com.br/wikipedia - acesso em 02/03/2013. 
15

Bairro dormitório: Disponível em http://www.itaquera.com.br/wikipedia - acesso em 02/03/2013. 
16

Crescimento populacional elevado: Disponível em http://www.itaquera.com.br/wikipedia - acesso em 

02/03/2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Favelas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Metropolitana_de_Habita%C3%A7%C3%A3o_de_S%C3%A3o_Paulo
http://www.itaquera.com.br/wikipedia
http://www.itaquera.com.br/wikipedia
http://www.itaquera.com.br/wikipedia
http://www.itaquera.com.br/wikipedia
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presente e a conviver com o ritmo de mudança se tornou realidade após ser incorporada a 

Linha Leste do Metrô de São Paulo, conforme a cronologia abaixo: 

 

15 de setembro de 1981 Inauguração do trecho Bresser – Belém 

15 de novembro de 1981 Inauguração do trecho Belém – Tatuapé 

13 de novembro de 1986 Inauguração do trecho Tatuapé – Penha 

27 de agosto de 1988 Inauguração do trecho Penha – Vila-Esperança 

17 de setembro de 1988 Inauguração do trecho Vila-Esperança - Artur Alvim 

1 de outubro de 1988 Inauguração do trecho Artur Alvim – Corinthians - Itaquera 

 

Tabela 1: Elaboração própria a partir de dados disponíveis no site do metrô de São Paulo, 2013. 

Fonte: http://www.memoriametro.com.br/conteudo.html# (Adaptado pelo autor). 

 

Sendo a estação Corinthians-Itaquera projetada como terminal urbano de metrô, com 

capacidade para 95.000 embarques
17

, a mesma está conectada às linhas de ônibus da SPTrans 

e EMTU, além de ter também acesso ao trecho ferroviário Expresso Leste da CPTM. O 

projeto do complexo viário também vislumbrava uma futura integração com um terminal 

Rodoviário de Itaquera, o que se iniciava como um ensaio nos anos 2.000, quando foi 

reformada e ampliada a estação de trem Corinthians-Itaquera
18

. 

Este convite à modernidade gerou um deslocamento diário significativo de pessoas. 

O transporte metroviário tornou a região mais atrativa. O comércio, por sua vez, na maioria 

das vezes era destinado ao atendimento das necessidades dos moradores. Tal cortejo a uma 

condição moderna integrou um perfil socioeconômico à região, disponibilizando o acesso a 

redes de supermercados e indústrias, fazendo com que a maioria de seus habitantes 

continuasse a trabalhar no centro da cidade.  

Os trens do metrô simbolizavam a oportunidade de vivenciar novos tempos, em um 

local onde o passeio pelo bairro era até então a forma mais frequente de lazer. Depois da 

                                                 

17
Capacidade de embarque do metrô Corinthians-Itaquera: Disponível em  www.metro.sp.gov.br/conteudo.html# 

– acesso em 06/04/2013. 
18

Ampliação da estação de trem Corinthians-Itaquera: Disponível em  www.metro.sp.gov.br – acesso em  

06/04/2013. 

http://www.memoriametro.com.br/conteudo.html
http://www.metro.sp.gov.br/
http://www.metro.sp.gov.br/
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implantação deste transporte público na Zona Leste, o contato com outros cenários e bairros 

passou a fazer parte do entretenimento dos moradores de Itaquera. Porém a rotina de trabalho 

que passou a ser desgastante e cansativa em meio a uma opção de deslocamento rápida, mas 

superlotada. 

Além da descontinuidade observada nesta dissertação pela cronologia do bairro de 

Itaquera e marcada pela temporalidade, Giddens (1991) analisa também a modernidade 

detalhando a reflexividade social, introduzida como uma característica definidora de toda 

ação humana, explicada pelo autor assim: 

Nas culturas tradicionais, o passado é honrado e os símbolos valorizados porque 

contêm e perpetuam a experiência de gerações. A tradição é um modo de integrar a 

monitoração da ação com a organização tempo-espacial da comunidade. Ela é uma 

maneira de lidar com o tempo e espaço, que insere qualquer atividade ou experiência 

particular dentro da comunidade do passado, presente e futuro, sendo estes por sua vez 

estruturados por práticas sociais recorrentes. A tradição não é inteiramente estática, 

porque ela tem que ser reinventada a cada nova geração conforme esta assume sua 

herança cultural dos precedentes. (GIDDENS, 1991, p.38). 

 

 

Na modernidade, a reflexividade assume um caráter diferente, em que a vida cotidiana 

não se conecta inteiramente com o passado, ou seja, não se valida uma tradição apenas pelo 

fato do conhecimento, tornando-se menos significativo na contemporaneidade. Sendo assim, a 

reflexividade tem, na modernidade, seu sentido constantemente renovado sobre as formas de 

vida social, reproduzidas pela atividade humana.  

A reflexidade segundo Giddens (1991) é uma característica definidora de toda ação 

humana. Ao relacionar este conceito com o bairro de Itaquera, pode-se visualizá-lo a partir de 

um processo social que mobilizou os moradores desta periferia em torno de uma decisão do 

Estado de São Paulo, que no final da década de 90 decretou a construção de um centro de 

detenção no bairro. 

Naquela ocasião, os moradores até então sob uma tradição de passividade, oriundos de 

uma base social desprovida de fundamentações que referenciassem a ação reflexiva contra a 

decisão do Governo do Estado de São Paulo, buscaram a apropriação de conhecimento sobre 

estatísticas de delinquência, crimes, qualidade de vida, educação e cultura para contrapor a 

decisão do Estado sobre a construção do cadeião
19

. 

A reprodução deste conhecimento adquirido passou a servir de argumento em 

                                                 

19
Decisão do estado sobre a construção do cadeião: Disponível em 

http://eteczonaleste.com.br/escola/historia.html - acesso em 05/05/2013. 

http://eteczonaleste.com.br/escola/historia.html
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mobilizações populares como forma de conexão entre pensamento e ação. Mobilizações 

populares ocorridas em Agosto de 1999
20

 impulsionaram um pedido contrário à decisão do 

Estado, formalizando interesses quanto à construção da Primeira Faculdade Pública e ETEC 

da Zona Leste. 

 A concentração de manifestações em Itaquera para contrapor a decisão do Governo do 

Estado de São Paulo em construir o cadeião, prosseguiu até 24/09/2000, com o empenho e a 

mediação resultantes do conhecimento adquirido por valores coletivos, onde indivíduos 

passaram a se manifestar como cidadãos capazes de posicionar-se diante de interesses sociais. 

 

 

Figura 2: Moradores do bairro de Itaquera e o secretário do Governo do Estado de São Paulo na época.  

Fonte: Imagem cedida pela direção da ETEC da Zona Leste, como parte do acervo da escola que é apresentado aos alunos nas aulas 
inaugurais como forma de contar a história da unidade escolar, (24/09/2000). 

 

 

                                                 

20
22 de Agosto de 1999: inicio da mobilização dos moradores contra as obras do C. D. P. através de abaixo 

assinado, carreatas, passeatas, atos públicos, visitas ao palácio do Governo, Assembleia Legislativa, Câmara 

Municipal, Escolas entre outros. Disponível em http://eteczonaleste.com.br/escola/historia.html - acesso em 

05/05/2013. 

http://eteczonaleste.com.br/escola/historia.html
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Figura 3: O governador do estado de São Paulo na época Geraldo Alckmin.  

Fonte: Imagem cedida pela direção da ETEC da Zona Leste, como parte do acervo da escola que é apresentado aos alunos nas aulas 

inaugurais como forma de contar a história da unidade escolar, (24/09/2000). 

 

 

 

Figura 4: Imagem panorâmica da ETEC da Zona Leste.  

Fonte: Imagem cedida pela direção da ETEC da Zona Leste, como parte do acervo da escola que é apresentado aos alunos nas aulas 
inaugurais como forma de contar a história da unidade escolar, (06/04/2002). 

 

 

Estes contrastes entre a tradição inerte dos moradores do bairro e a incorporação de 

valores que permitiram uma mudança social, provocaram nesta periferia da cidade de São 

Paulo, uma mudança significativa. A implantação do complexo escolar FATEC/ETEC 

incentivou os moradores do entorno a buscar o ensino profissionalizante como forma de 

conexão com o conhecimento.  
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Tal situação representou uma valorização do bairro, por parte de seus próprios 

moradores. Ao lutarem por condições mais acessíveis de educação na região, despertaram 

uma valorização simbólica do local, a partir da exposição de novas possibilidades na realidade 

social de Itaquera.     

Delineando as projeções dos signos da modernidade em Itaquera e seguindo no mesmo 

contexto de aspirações direcionadas a novos caminhos, não se pode deixar de abordar a 

influência burguesa que, através das exposições universais, conforme descreve Pesavento 

(1997), transmitia, através do capitalismo, um poder de organização e uma capacidade 

produtiva que passou a ser almejada pelas nações. 

 Conforme argumenta Pesavento (1997), o sistema fábrica foi responsável pelas 

mudanças sociais do século XIX. A ansiedade do homem em dominar a natureza através da 

ciência aplicada à tecnologia, com a inserção de máquinas, foi um potente instrumento usado 

para alavancar a produtividade privilegiando a mais-valia. 

Deste modo a modernidade proporcionou a experiência da disciplina do trabalho e a 

normatização de uma ética moral burguesa, em que o sistema fábrica seria caracterizado como 

um trabalho alienador e forçado. Neste cenário, a máquina foi considerada o caminho de 

novos tempos por meio da burguesia. Esse rompimento com a tradição se daria por meio do 

sistema capitalista como experiência histórica de uma vivência em que a atração pelo novo e a 

convivência com o efêmero passaram a expressar mudanças. Pesavento (1997) entrelaça 

aspectos que se tornaram direcionamentos para a história social:  

Tomando a modernidade como vivência e traduzida em formas de ação, sentir e 

pensar, considera-se ser o sistema fábrica o núcleo que proporcionou todas essas 

transformações. Ele seria como o coração do capitalismo, ao passo que a modernidade 

compareceria como a expressão da alma daquele processo. (PESAVENTO, 1997, 

p.26). 

 

 

Os traços da modernidade, também orientaram condutas, transformações materiais e 

mentais nos indivíduos pela crescente via do sistema capitalista, que, mediada pelas 

exposições universais, consolidaram o sistema capitalista. Pesavento (1997) definiu assim este 

marco da modernidade: 

As exposições funcionaram como síntese e exteriorização da modernidade dos novos 

tempos e como vitrina de exibição dos inventos e mercadorias postos à disposição do 

mundo pelo sistema fábrica. No papel de arautos da ordem burguesa, tiveram o caráter 

pedagógico de efeito-demonstração das crenças e virtudes do progresso, da 

produtividade, da disciplina, do tempo útil, das possibilidades redentoras da técnica, 

etc. (PESAVENTO, 1997, p.14). 



 

 

37 

 

O marco da produção capitalista criou um imaginário, segundo o qual, a partir da 

preservação e implantação dos valores burgueses em suas estruturas sociais, seria possível 

almejar frutos provenientes do sistema capitalista. Espontaneamente, a rapidez dos 

acontecimentos relacionados à indústria foi ganhando força e relevância. A concorrência 

começou a fazer parte do contexto como forma de diferenciação entre as nações. A Inglaterra 

até então ditava o ritmo deste padrão industrial. Mas tão logo houve a difusão destes hábitos e 

valores do sistema fábrica, os norte-americanos ao incorporarem esses conceitos, passaram da 

imagem de uma nação inerte à referência no cenário capitalista mundial (PESAVENTO 

1997). 

Do mesmo modo que as exposições universais aditivaram o capitalismo, outro aspecto 

começou a ser explorado para além da circulação de mercadorias. Com tal efeito, a circulação 

de ideias começou a passar pela publicidade, a fim de lograr melhor êxito em meio à 

sociedade. Surgia uma representação coletiva de ideias e imagens que seriam referência para 

hábitos e consumos. Imaginário este, que passaria a legitimar socialmente não apenas o lucro 

imediato, mas as argumentações que incentivavam a industrialização, despertando a vontade 

entre as nações de fazer parte da experiência moderna através do ritmo de produção. Tal 

inclinação ao desejo é citada por Pesavento (1997) em referência a Marx por meio de seu 

conceito do caráter fetichista da mercadoria: 

Tal caracterização da mercadoria com seu caráter de fetiche, mistério, magia, engodo, 

velameio e encantamento é central para toda análise que pretenda desmontar as 

aparências da dominação burguesa, extrapolando do mundo da fábrica para o conjunto 

da sociedade capitalista. (PESAVENTO, 1997, p.21). 

 

 A consolidação do modo de produção capitalista e em consequência, de dominação 

burguesa por meio do racionalismo, foi responsável pelo avanço da ciência e de sua aplicação 

à técnica, possibilitando um novo pensar, sentir e agir em meio às experiências da 

modernidade. Pesavento (1997) definiu deste modo: 

Múltipla, polifacetada, contraditória, descontínua, como experiência vital, ela 

pressupõe mais de um olhar. Resguardado o direito de opção e de busca de articulação 

entre as dimensões culturais com as condições concretas de existência, o fio condutor 

desta análise é o que situa a modernidade na senda da constituição do capitalismo. 

(PESAVENTO, 1997, p.41). 

 

Desta forma, as exposições universais além de alimentar o imaginário da sociedade 

com a aspiração voltada à projeção de um futuro baseado em atributos capitalistas, iniciavam 

também um culto ao divertimento: “Com que espírito é preciso visitar a exposição? É preciso 
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vê-la com o mesmo espírito que presidiu sua organização: é preciso vê-la para se instruir e 

para se divertir.” (PESAVENTO, 1997, p 13).  

Ao encontro das reflexões sobre o divertimento, Sevcenko (2001), caracteriza os 

impactos das inovações tecnológicas no ritmo e no cotidiano das pessoas, originando algumas 

formas de divertimento popular. Na modernidade os meios de transporte passaram a ser 

movidos pela eletricidade e já entrados no século XX pelo petróleo passando a aumentar 

consideravelmente o fluxo de pessoas de suas residências para o trabalho. Paralelamente 

potencializando as cidades rumo à aceleração social. Logo a percepção das pessoas nas 

cidades devido ao sentimento de urgência e rapidez, passou a ser através de objetos 

simbólicos, idealizando a premissa de que as pessoas são aquilo que elas consomem. Segundo 

Sevcenko (2001): 

O fundamental da comunicação – o potencial de atrair a cativar – já não está mais 

concentrado nas qualidades humanas da pessoa, mas na qualidade das mercadorias que 

ela ostenta, no capital aplicado não só em vestuário, adereços e objetos, mas também 

nos recursos e no tempo livre empenhados no desenvolvimento e na modelagem do 

seu corpo, na sua educação e no aperfeiçoamento de suas habilidades de expressão. 

Em outras palavras, sua visibilidade social e seu poder de sedução são diretamente 

proporcionais ao seu poder de compra. (SEVCENKO, 2001, p 64). 

 

Essa compreensão pela via da aceleração desencadeou habilidades de observação e 

interação social através da imaginação, em que o olhar ganhou uma considerável relevância 

por meio dos produtos e mercadorias. No contexto das inovações tecnológicas a eletricidade 

foi mediadora de novas formas de lazer como o cinema e os parques de diversão, formas de 

entretenimento direcionadas a classe operária que devido à condição social, não eram capazes 

de consumir e usufruir das artes (SEVCENKO, 2001). 

No cinema o efeito do conjunto de técnicas de corte, imagem e perspectivas causavam 

uma vertigem na visão. A simultaneidade da imagem gerava um impacto considerável na 

percepção, convertendo o cinema em um entretenimento massivo de consumo. Ademais, tinha 

um preço acessível a um maior número de pessoas, razão pela qual o mesmo foi conceituado 

nos Estados Unidos como parte do mercado das emoções baratas (SEVCENKO, 2001). 

O entretenimento, na passagem do século XIX para o XX; ganha contornos da cultura 

popular tradicional. A chamada indústria do entretenimento reconhece e incorpora aos seus 

produtos culturais, traços da cultura popular. Isto faz com que os populares se identifiquem 



 

 

39 

com as estrelas de cinema. Sevcenko argumenta que esse encantamento cria a conexão entre 

multidões e mercadorias, de modo que: 

Como elemento contingente dessas transformações complexas, a cultura é redefinida 

por um processo de comercialização, transformada num campo de investimentos, 

especulação e consumo como qualquer outro. Seu mecanismo básico de 

funcionamento é aquele revelado de forma pioneira pela montanha-russa e o cinema. 

(SEVCENKO, 2001, p 80). 

Esse entretenimento, motivador de fantasia e desejo, se consolidaria como novidade 

dominante nas práticas de ócio das massas. Razão pela qual, justificaria a criação de um 

processo produtivo dos produtos culturais massivos. A cultura, como norteador de produção 

de conhecimento (PINTO, 1979), conforme já explanado nesta dissertação, encaminhou a 

conversão da sociedade civil para uma cultura do consumo no trânsito da consolidação da 

modernidade. 

Esta cultura do consumo atinge o caráter de mediação na sociedade moderna, a partir 

da estruturação do consumo pelas mercadorias. Definindo uma preservação social como 

resultado das práticas de consumo, a partir de Slater (2002), projeta-se a relação entre o 

consumo e a modernidade, pela mediação das mercadorias. Precisamente isso para Slater 

(2002), que delineou a cultura de consumo: 

A cultura do consumo define um sistema em que o consumo é dominado pelo 

consumo de mercadorias, e onde a reprodução cultural é geralmente  compreendida 

como algo a ser realizado por meio do exercício do livre arbítrio pessoal na esfera 

privada da vida cotidiana.(SLATER, 2002, p.17). 

 

Esta cultura segundo Slater (2002), não é a única forma de consumir e reproduzir a 

vida cotidiana, sendo comumente praticada e difundida ideologicamente, permitindo a sua 

diferenciação sobre os demais conceitos do consumo. A definição do autor tem identificações 

com o segmento mercadológico, que através do consumo de bens tem aspiração de alcances 

globais. A cultura do consumo não é uma invenção contemporânea, já estando concebida no 

início do período moderno. Na própria constituição da modernidade, a experiência moderna 

estabeleceu uma condição de hábitos forjados por agentes sociais, em que o indivíduo livre e 

racional tem a opção de decidir sobre o ato do consumo, a partir de sua construção como ser 

humano e consumidor. 

A formulação das relações de mercado com o acesso ao consumo por meio do capital 

estabelece condições, em que o trabalhador e consumidor provem da mesma relação social, 

favorecendo a caracterização do trabalhador como um consumidor limitado em suas 
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necessidades básicas, focando apenas em sua sobrevivência. Slater (2002) define tal relação 

como sendo própria do capitalismo e da cultura do consumo. No entanto, o mencionado autor 

enfatiza que a força do capital, proporciona a liberdade de escolha, projetando o fetichismo à 

mercadoria como desejo transformado em demanda:  

Ser consumidor é fazer escolhas: decidir o que você quer, pensar na maneira de gastar 

o dinheiro para obtê-lo. Esse exercício é, em princípio, ainda que nunca de fato, 

ilimitado: ninguém tem o direito de lhe dizer o que comprar, o que querer. “A 

soberania do consumidor” é uma imagem extremamente sedutora de liberdade: além 

do direito moderno de escolher nossos parceiros amorosos, ela oferece uma das poucas 

experiências tangíveis e mundanas de liberdade que parece pessoalmente significativa 

para o sujeito moderno.(SLATER, 2002, p.35). 

 

Pelo exercício do direito a escolha, o indivíduo governa suas preferências individuais, 

suas opções e valores culturais. Mesmo com condições e acesso a um produto cultural mais 

refinado, o consumidor é o único que pode eleger sob qual tipo de incentivo ou experiência 

mercadológica marcará sua escolha, independente de crítica ou julgamento de gosto. No 

entanto, faz-se necessário que o mercado ofereça condições de acesso para que o consumidor 

exerça seu direito de escolha.  

A modernidade projetou uma série de signos que, alinhados à produção de produtos 

culturais massivos, seriam capazes de provocar novas sensações, caracterizando também uma 

novidade no cotidiano das pessoas. Ao encontro desta representação de fantasia e desejo, o 

futebol se projetou como manifestação cultural moderna. 

 Segundo Helal (2012), a demonstração de representação do Brasil era baseada neste 

esporte, que como entretenimento de massa, criou um imaginário poderoso; projetando em 

todos, ideais de uma nação do futebol através do signo “Brasil, país do futebol”. Neste 

sentido, o mencionado autor explica que em 1950, a derrotada da seleção brasileira de futebol, 

na final da Copa do Mundo de Futebol da FIFA contra o Uruguai, no Estádio do Maracanã, 

desatou um sentimento muito maior que uma simples derrota esportiva, protagonizando uma 

dor, mimetizada como a derrota de uma nação. 

O “país do futebol” entendido aqui como o esporte representando a nação, como um 

conceito mais relacionado ao da “pátria de chuteiras”, foi uma “construção” social 

realizada por jornalistas e intelectuais em um momento de consolidação do “estado 

nação”, acompanhada por formulações acadêmicas sobre a sociedade. Foi, de fato, a 

partir dos anos 1930 que se apresentaram novas formas de conceituar o país. (HELAL, 

2012, p 12). 

 

Na busca por contextualizar a modernidade, esta etapa histórica em que muitas 

mudanças sociais ocorreram, houve o esforço por sintetizar alguns signos que emergem em 
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diversos momentos do desenvolvimento da sociedade. Neste sentido, o bairro de Itaquera 

apresenta alguns traços do período histórico, que remodelou um povoamento indígena em 

urbanização moderna. 

Embora Itaquera tenha se delineado como uma periferia, seu potencial urbano ainda 

foi pouco explorado. Mesmo sem uma infraestrutura ideal, o bairro de Itaquera recebe novos 

convites a um crescimento urbano. Transformações que serão projetadas de uma forma mais 

adequada através dos signos da pós-modernidade, em que o cruzamento dos conceitos desta 

linha teórica com a realidade social do bairro, será contextualizado no Capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO 2: 

 

 

PÓS-MODERNIDADE E A PRESENÇA DE SEUS SIGNOS EM ITAQUERA 
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2 – PÓS-MODERNIDADE E A PRESENÇA DE SEUS SIGNOS EM ITAQUERA: 

A reflexão teórica do Capítulo 2 será fundamentada dentro da temática da pós-

modernidade, para descrever alguns signos culturais que emergiram nos diversos momentos 

de desenvolvimento social. Alguns desses signos serão relacionados ao bairro de Itaquera, 

dentre os quais se destacam os conceitos teorizados por Frúgoli (2008) acerca dos shoppings 

centers, sociabilidade e visibilidade social. Outro autor determinante é Thompson (2008) e 

sua descrição sobre a visibilidade através das mídias comunicacionais. Serão abordadas 

também, neste capítulo, as contribuições de Glass (1964), Sharon (1986) e Smith (1996) 

acerca do conceito de gentrificação. Apesar dos conceitos acima, possuírem maior relação 

com o bairro de Itaquera, outros signos serão ainda relacionados neste capítulo. Conceitos 

que, por sua vez, são importantes na reflexão do diálogo teórico da pós-modernidade, não 

apenas como uma etapa de transição, mas como uma possibilidade de análise dos fatos 

contemporâneos na sociedade. 

Analisando, o controverso conceito de pós-modernidade, Adriana Rocha (1998)
21

, 

percebe e interpreta a realidade como sensitiva. De acordo com suas reflexões, o termo que 

sintetiza os modos de percepção hoje é o pós-moderno, conceito ainda discutível e que para 

muitos tenta significar tudo e nada ao mesmo tempo. Mas este termo tem sua importância nos 

questionamentos da realidade no qual se vive e interage. Para a autora, as falhas em se falar 

ou escrever sobre a pós-modernidade vem do fato de estar em observação as etapas iniciais 

deste processo. 

É importante frisar, contudo, que ao abordar este tema não se delimitará um espaço no 

tempo ou mesmo na história. Adriana Rocha (1998) introduz a discussão sobre a pós-

modernidade por meio da arte. Para a autora talvez seja este um dos campos da sociedade no 

qual as teses pós-modernas encontram um melhor acolhimento. A arte, como é sabido, busca 

traduzir conceitos e concepções em obras visuais, sonoras e táteis. A citação abaixo evidencia 

a importância da arte na sociedade ao longo dos tempos: 

 

 

                                                 

21
Adriana Magalhães Rocha: conforme sua biografia no livro “PÓS-MODERNIDADE, RUPTURA OU 

REVISÃO” a autora se declara pintora, desenhista, artista gráfica, cenógrafa, arte-educadora. É formada em 

Artes plásticas pela FAAP. Realizou estudos complementares de desenho e aquarela na Académie de La Grande 

Chaumière em Paris, França. Já expôs seus trabalhos no MASP e na 4ª Bienal Internacional de Havana, Cuba. 
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Ao longo da história, nenhuma sociedade, por mais baixo que tenha sido o seu nível de 

existência material deixou de produzir arte. Representações e decorações, assim como 

a narração de histórias e a música, são tão naturais para o ser humano quanto a 

construção de ninhos é para os pássaros. Ainda assim, as formas de arte variaram 

radicalmente em épocas e lugares diversos, sob a influência de diferentes 

circunstâncias culturais e sociais. (FARTHING, 2010, p 08). 

 

Nesse contexto, Adriana Rocha (1998) propõe o esclarecimento de alguns pontos 

básicos acerca da pós-modernidade para sintetizar esta temática: 

 Pós: indicador de algo posterior; 

 Moderno: Adjetivo de qualidade, do latim modernus; 
 

 Idade Moderna: Período histórico anterior ao nosso; 

 Modernidade: Etapa histórica do período que denominamos moderno; 

 Qualidade de vida moderna: sentido de descontinuidade do tempo, rompimento com a 

tradição, atração pelo novo, convivência com o efêmero; 

 Modernização: Mudanças sociais que estão na mente do homem moderno; 

 Modernismo: Sistema de conjunto de signos culturais que emergem nos diversos 

momentos do desenvolvimento da modernidade; 
 

A sombra da modernidade está em muitos fatores que podem caracterizar a pós-

modernidade, como as obsolescências que atualmente tem penetrações maiores devido à 

internet, ou às máquinas que possibilitaram a padronização, antes operadas por pessoas e hoje 

podem ser consideradas inteligentes capazes de operar sem a presença humana. Corroborando 

com esta afirmação David Harvey (2009) descreve o pós-modernismo como: 

O que aparece num nível como o último modismo, promoção publicitária e espetáculo 

vazio é parte de uma lenta transformação cultural emergentes nas sociedades 

ocidentais, uma mudança de sensibilidade para a qual o termo “pós-moderno” é na 

verdade, ao menos por agora, totalmente adequado. A natureza e a profundidade desta 

transformação são discutíveis, mas transformação ela é. Não quero ser entendido 

erroneamente como se afirmasse haver uma mudança global de paradigma nas ordens 

cultural, social e econômica; qualquer alegação desta natureza seria um exagero. Mas, 

num importante setor da nossa cultura, há uma notável mutação na sensibilidade, nas 

práticas e nas formações discursivas que distingue um conjunto pós-moderno de 

pressupostos, experiências e proposições de um período precedente. (HARVEY, 2009, 

p 45). 

 

 

Nesse sentido, segundo Adriana Rocha (1998), o homem acaba por internalizar a 

sensação de não saber ao certo o que está por acontecer, pois sente mudanças e passagens ao 

seu redor, e não tem mais a precisão do que realmente está por vir, sendo marcado pela 

incerteza. 
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A partir desta dúvida pode-se alinhar o pensamento pós-moderno às experiências 

modernas. Contudo, faz-se necessário o aditivo da urgência do aqui e do agora, que 

constantemente exigirá algo mais. Se a palavra chave que definiu a modernidade foi a ruptura, 

uma palavra mais próxima da pós-modernidade seria coexistência.  

Coexistir também com a tradição de uma maneira positiva, servindo como fonte 

inspiradora de uma compreensão do indivíduo e de sua história, não como uma espécie de 

nostalgia, mas coexistindo na memória histórica do homem, nas contribuições da 

modernidade e com as oportunidades de hoje. A partir de uma reflexão próxima a temática da 

pós-modernidade Adriana Rocha (1998), explica a coexistência como um pensamento 

necessário para a difusão do conhecimento na sociedade atual:  

Coexistência seria uma existência integrada entre trabalho e dia-a-dia em conjunto 

com a informática e tecnologia, religião e família, qualidade de vida, beleza e 

funcionalidade dos locais onde residem a consciência do corpo e da meditação, 

experimentando o natural. Tudo isso sem extremismos, numa busca contínua de um 

posicionamento sadio diante das inúmeras mudanças com os quais convivemos 

cotidianamente. (ROCHA, 1998, p 31). 

 

As argumentações teóricas de Maffesoli (2007) projetam o Brasil como um possível 

laboratório da pós-modernidade assim como a Europa foi, a seu turno, um ensaio para a 

modernidade. O Brasil, através de seu ecletismo, integração, criatividade e emoções pode 

gerar uma reflexão pós-moderna.  

Outro fator determinante na leitura pós-moderna é a chamada Revolução da 

Informática que, por sua vez, determinou uma nova estruturação dentro da sociedade a ponto 

de não conseguirmos mais nos atualizar devido a tantas novidades. Como exemplo, podemos 

citar o uso dos computadores em casa. Através deles, conectados a uma rede, podemos ter o 

mundo em casa, mantendo relações tradicionais como conversar, estudar, viajar e trabalhar 

virtualmente sem a necessidade física de locais que proporcionem essas relações. Adriana 

Rocha (1998) reflete sobre a globalização acerca da pós-modernidade, desta maneira: 

O que parece certo é que a queda das barreiras comerciais entre os países e a 

associação da tecnologia da informática e das telecomunicações que gerou toda esta 

transformação que interligou os diversos mercados nacionais e possibilitou a 

movimentação financeira, numa velocidade vertiginosa, ao redor de todo o Planeta. 

Sem dúvida, ela é consequência de um processo que ocorreu na pós-modernidade, 

conhecido como Terceira Revolução Industrial, operada pelo avanço da informática. 

Ela envolve prestação de serviços, trocas comerciais e financeiras. (ROCHA, 1998, p 

31). 
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Tal condição, que antes era impossível ser pensada, hoje não nos surpreende mais. O 

que mudou, portanto, foi a posição em que tais propostas se encontram. O que antes era 

inaceitável, hoje surge como possibilidade ou constatação do que pode ser adaptado como 

conhecimento e propagado como ensino. De acordo com Adriana Rocha (1998) a pós-

modernidade é descrita assim: 

A pós-modernidade é uma virada de direção da humanidade, é uma reavaliação. É a 

constatação de que há uma multiplicidade aberta de projetos, ideias de 

posicionamentos de pontos de vistas de povos, de hábitos, de inteligências, de crenças, 

de compreensões, e que tudo isso, mesmo se por vezes conflitante, pode ser elemento 

enriquecedor e ativo. É própria da contemporaneidade essa convivência de tensões, 

ora convergentes, ora divergentes. Estamos no tempo da diversidade, das massas e dos 

grupos. (ROCHA, 1998, p 31). 

 

A referida autora afirma que a pós-modernidade não é uma época em que tudo é 

possível e aceitável, mas segundo suas afirmações o pensamento pós-moderno pretende sem 

dúvida cultivar a diversidade e a tolerância, no reconhecimento de diferentes interesses e 

vozes, oprimidas pela noção de universalidade, o que leva a padronização das diferenças em 

busca da unidade na diversidade respeitando as diferenças. De acordo ainda com Adriana 

Rocha (1998) a diversidade é representada assim: 

A diversidade é mais do que ela, a convivência na diversidade está sem dúvida na 

ordem do dia na contemporaneidade. Portanto a inteligência do momento exige a 

capacidade de reunir ideias e práticas de origens diversas. Exige a fusão de elementos 

culturais e teóricos diferentes. E mais do que isso exige que consigamos uma 

correspondência ordenada desses elementos. ( ROCHA, 1998, p 41). 

 

Tendo em vista as afirmativas acima expostas, os conceitos de pós-modernidade e 

diversidade podem ser observados através das transformações correntes no bairro Itaquera, no 

momento em que as narrativas dos operários da Arena Corinthians são construídas através de 

suas experiências cotidianas, a necessidade de interagir com o dinamismo em que se encontra 

o espaço urbano de Itaquera, é cada vez mais importante para produção de conhecimentos que 

poderão ser apropriados por estes operários. A convivência dentro da diversidade projetou no 

homem a busca pelo individualismo na diversidade. Valores como a multiplicidade e a 

diferença abriram possibilidades de revisão e reformulação com a oportunidade de se 

desprender do passado e não ficar apenas olhando para o trás, e sim dialogar com as aberturas 

de hoje. Essa oportunidade para Maffesoli (2010), tem na conotação sensualista, o 

contrapondo ao racionalismo exercitado na modernidade. 
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A pós-modernidade sensualista, conceituada por Maffesoli (2010), baseia-se em 

quatro eixos da modernidade, que foram elaborados nos últimos três séculos, tendo o trabalho 

como valor, a razão como sistema, a utilidade como objetivo e o futuro como combustível.  

Assim, o mencionado autor reflete sobre esses eixos por meio da ótica pós-moderna, 

adaptando o trabalho ao valor da criação, como o deslizamento do valor da execução para a 

criação, fazendo com que essa seja uma concepção maior que o próprio trabalho, com a ideia 

de fazer da vida uma obra de arte, utilizando elementos lúdicos, oníricos e festivos, 

mobilizando para o trabalho aspectos de sonho, jogo e festa em um âmbito qualitativo da 

existência, principalmente para as novas gerações. 

No eixo da razão, Maffesoli (2010) propõe deslizar o racionalismo para a vontade e, 

para tal, utiliza o corpo como metáfora. Tomando a moda como expoente, discorre sobre um 

corpo que se veste, desta forma o que era secundário ganha status de prioridade e se pulveriza 

em revistas, lojas. Trazendo também a dieta como o corpo do qual se precisa cuidar para a 

produção de aparências e, por sua vez, a academia de ginástica como o corpo que se constrói 

simplesmente para atrair o olhar do outro. 

Já para a utilidade, ainda segundo Maffesoli (2010), o deslizamento seria da 

funcionalidade para a estética, como estetização da vida social. Baseando-se nas palavras de 

Platão de que “a estética é a prova das emoções”, Maffesoli defende que, no início do século 

XIX a estética estava nos objetos como portabilidade das emoções, através das estátuas e dos 

templos. Atualmente, ao se falar de estética hoje, pode-se dizer sobre ocasiões de emoção 

comum, sejam elas esportivas ou musicais, podendo até se pensar em uma estética consumista 

devido a multiplicidade e incentivos aos grandes lugares de consumo, não apenas pela 

funcionalidade e praticidade que o produto proporcionara, mas pelas expressões que o produto 

poderá desencadear, sendo essa a estética, deslizando o secundário para a relevância central. 

No cenário futuro, Maffesoli (2010) reflete sobre uma ideia profunda, afirmando que 

só é possível compreender uma sociedade ao conhecer o espírito de sua temporalidade, ou 

seja, seu passado, presente e futuro. Grandes civilizações que tiveram o passado como 

temporalidade são chamadas de tradicionais, enquanto para outras civilizações, a 

temporalidade é o presente com valores modernos. 

Em meio à complexidade de se descrever o futuro o deslizamento seria do amanhã 

para o hoje, imediatismo que faz o próprio presente projetar um ideal de futuro. À energia 

importância que se dá ao aqui e agora, segundo Maffesoli (2010) chama-se de presenteísmo. 
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Entende-se este conceito como uma forma de pensar a eternidade, o temporal, não como algo 

que já se passou ou está por vir, mas atendo-se no agora, pois vive-se tentando administrar o 

futuro e, talvez agora, devamos aprender a administrar o presente, pois as novas gerações cada 

vez mais serão confrontadas com esta exigência. 

Atualmente os discursos relacionados ao consumo possuem muitas narrativas, em que 

a dimensão religiosa cada vez mais se faz presente como uma forma de percepção natural e 

própria do ser humano e do tempo presente. Com efeito, Everardo Rocha (2008), destaca a 

condição religiosa impregnada no termo “templos de consumo”. Estes devem ser entendidos, 

segundo o mencionado autor, como um local sagrado, com uma estrutura arquitetônica de tipo 

religioso, mas que têm conceitos e subjetividades mercadológicas, como uma estratégia e 

forma de buscar uma proximidade e aceitação com um público pretendido. 

Itaquera possui alguns traços em referência ao conceito de “templos de consumo”. A 

massificação e a popularização da região leste da cidade de São Paulo despertaram interesses 

de alguns segmentos econômicos, que originaram no bairro a proximidade a esta temática de 

consumo. Como exemplo, pode-se citar algumas universidades populares que construíram 

unidades em Itaquera. Em certo sentido, tais instituições se converteram em templos de 

consumo do conhecimento, como mola para a ascensão social dos moradores da região. 

Até Janeiro de 2014, Itaquera possuía duas instituições representativas que atuam no 

segmento universitário, sendo elas a Universidade Camilo Castelo Branco – UNICASTELO 

(em Itaquera desde 1989) e nas proximidades de São Miguel a Universidade Cruzeiro do Sul 

– UNICSUL (em Itaquera desde 1973) que passou a ser considerada Universidade em 1993.  

Caracterizadas como instituições privadas de ensino superior, que entendem o 

conhecimento como mercadoria vendável em forma de títulos universitários, tanto a Uni-

Castelo como a Unicsul são instituições que se posicionam em Itaquera com a capacidade de 

formar profissionais atraentes ao mercado de trabalho. Por essa razão, os moradores da região 

passaram a ver e experimentar o consumo dessas instituições como forma de ascensão 

profissional em busca de melhores condições de vida. 

A periferia de Itaquera possui também representações que podem ser classificadas 

como templos da busca pelo consumo de bens e serviços, empregando o conceito de Frúgoli 

(2008) para retratar o que seriam os shoppings centers.  

Há dois shoppings em Itaquera: Aricanduva e Metrô Itaquera. O Shopping Leste 

Aricanduva (1991), concebido como uma proposta de reestruturação urbana da Zona Leste, 
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foi um provedor da expansão do comércio da região
22

. A atração deste “templo” foi 

impulsionadora do consumo no bairro. Molda-se como um complexo comercial composto por 

supermercados, atacadistas, rede de automóveis e materiais de construção. É considerado hoje 

como o maior complexo comercial da América Latina. 

Esta experiência do Shopping Leste Aricanduva influenciaria posteriormente, na 

construção do Shopping Metrô Itaquera (2007). Projetado para interligar a estação de metrô, 

trem e linhas de ônibus, facilitando o acesso dos moradores do extremo leste a um novo tipo 

de entretenimento. Proporcionou por meio das mudanças físicas, novas percepções e 

experimentações de lazer e consumo, conforme a ilustração abaixo: 

 
 

Figura 5: Shopping Metrô Itaquera, 2007.  

Fonte: Imagem disponível em http://arenadotimao.wordpress.com/2010/10/27/estadio-do-corinthians-sera-que-o-juvenal-ja-sabe-o-que-ja-
existe-em-itaquera/, como referência a inauguração do shopping Metrô Itaquera – acesso em 11/05/2013. 

 

No dia 08 de Novembro de 2007, data da inauguração do Shopping Metrô Itaquera, o 

portal eletrônico do Estadão evidenciou as novas percepções e experimentações de lazer e 

consumo em Itaquera, através do depoimento de um jovem morador do bairro que dizia: 

No dia em que completou 321 anos, o bairro de Itaquera, na zona leste da capital, 

ganhou sua própria "praia". Até ontem, os moradores da região precisavam pegar 

metrô ou ônibus para surfar nas ondas de consumo e entretenimento dos shoppings 

vizinhos. "Isso acabou. A gente vai ter cinema e loja de surfe do lado de casa", disse 

Leandro Barbosa, de 17 anos. "Fora que já é um pico (lugar) para levar as garotas", 

(Bruno da Silva, de 17 anos). 

 

                                                 

22
Conforme Heitor Frúgoli Jr: em seu artigo sobre a “Reestruturação urbana da metrópole paulistana: a Zona 

Leste como território de rupturas e permanências”, na revista Cadernos Metrópole de 2001. 

http://arenadotimao.wordpress.com/2010/10/27/estadio-do-corinthians-sera-que-o-juvenal-ja-sabe-o-que-ja-existe-em-itaquera/
http://arenadotimao.wordpress.com/2010/10/27/estadio-do-corinthians-sera-que-o-juvenal-ja-sabe-o-que-ja-existe-em-itaquera/
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No conceito relacionado aos shoppings, proposto por Frúgoli (2008), destaca-se a 

redefinição simbólica do espaço desses centros comerciais em espaços de aspiração, 

constituindo uma utopia urbana que o capitalismo realizou na sociedade. Trata-se de uma 

cidade ideal, repleta apenas de cidadãos consumidores, sem vestígios de pobreza e das 

mazelas da cidade. 

Frúgoli (2008), em suas reflexões sobre os shoppings, fala sobre a sociabilidade do 

espaço que vai além do consumo varejista, incluindo também o lazer massificado da interação 

existente no interior destes espaços. Em relação à localidade no qual estes são concebidos há 

uma espécie de seletividade entre seus frequentadores. Segundo o autor destaca, também, que 

os espaços estão relacionados com a busca por visibilidade social, razão pela qual Frúgoli 

(2008) nomeia como ethos cotidiano local não apenas o shopping, como também o entorno e 

o comportamento social urbano relacionado a essa localidade. Neste contexto, os shoppings 

são caracterizados como espaços de representação e práticas de certos estilos de vida que 

permitem tornar visível a diversidade de grupos ou indivíduos, seja a partir da condição 

social, opção sexual ou modo de vida. Em suas palavras: 

A heterogeneidade de frequentadores dos shopping centers vem se ampliando e é 

nítida em uma cidade como São Paulo, uma vez que estes, outrora destinados somente 

a grupos de alto poder aquisitivo, vêm abarcando, em sua expansão por outras regiões, 

grupos que antes não faziam parte da clientela usual. A ideia do espaço elitizado vai 

sendo substituída pela de um espaço “interclasses”. Além disso, uma “centralidade 

lúdica” sobrepõe-se à “centralidade do consumo”, sobretudo na esfera do lazer: 

especialmente aos fins de semana, os shopping centers transformam-se em cenários, 

onde ocorrem paqueras, “derivas”, exibição, tédio, passeio, consumo simbólico. 

Tornam-se um espécie de “praça interbairros que organiza a convivência, nem sempre 

amena, de grupos e redes sociais, sobretudo jovens, de diversos locais da cidade. 

(FRÚGOLI, 1992, p.78). 

 

Ao revelar o shopping como um espaço de sociabilidade e consumo, Frúgoli (2008) 

nomeia a existência de outra cidade no interior da cidade, a cidade em miniatura, que segundo 

ele, dialoga com signos e características de outros espaços e instituições. Recria seus 

interiores em novas praças, calçadas, boulevares, alamedas de serviços e agrupamentos de 

lojas.  

No entanto, é interessante destacar que espaços de consumo como estes podem 

favorecer a produção da subjetividade mediada pela lógica do consumo, fazendo com que 

momentaneamente se tornem invisíveis certos vestígios de diferença. Ainda que se trate de 

uma ilusão social, esses espaços todos se tornariam agradáveis aos consumidores, em uma 
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redefinição simbólica e momentânea do seu cotidiano, graças a uma fruição passageira e 

mental que através do capital, possibilitaria o alinhamento entre classes sociais e culturais. 

Para o autor no entanto, esses espaços produzem relações sociais recortadas. Ainda 

que edifiquem laços superficiais, de certa forma os shoppings modificaram o ritmo da vida 

tradicional, em especial no tocante ao lazer. Comparando o lazer de antes e depois dos 

shoppings na periferia de Itaquera; nota-se que antes prevalecia o divertimento em forma de 

passeios em seus parques, ruas, praças, além de atividades físicas e coletivas, em especial o 

futebol, que mesclavam socialização e confraternização no bairro
23

. Após sua chegada, os 

shoppings prevalecem no gosto popular. 

A partir da construção das estações de metrô e, efetivamente, com a chegada dos 

shoppings, Itaquera passou a reconstruir as suas práticas de lazer que antes eram simples, 

como as divertidas brincadeiras de rodar pião, jogar bolinha de gude e esconde-esconde, para 

a reprodução de sentidos como usar uma roupa nova e desfilar estilos e gostos ao olhar dos 

demais. O consumo de jogos eletrônicos públicos, desperta atuação e habilidades superiores 

como forma de distinção e superioridade entre os integrantes de um mesmo grupo, como 

também algo além da simples contemplação das vitrines, a oportunidade de experimentar, 

sentir-se com a posse da mercadoria, mesmo que por instantes, cercada pela obrigatoriedade 

de devolução ao sair da loja, são alguns dos imaginários produzidos a partir da percepção do 

espaço interno dos shoppings, como condição da pós-modernidade 

Ampliando estes imaginários decorrentes da cultura capitalista, empenhada em 

articular ações eficientes dentro do espaço urbano a fim de provocar o consumo, encontramos 

esta produção de sentidos articuladas também no espaço social das cidades, revitalizando a 

experiência de consumir o espaço urbano através de atividades culturais direcionadas aos 

cidadãos. 

Em paralelo ao divertimento trazido a Itaquera pelos shoppings centers, desde 2004, a 

cidade de São Paulo articula o entretenimento em seu espaço público com a Virada Cultural
24

, 

trazendo para o centro velho da cidade 24 horas ininterruptas de programação, com mais de 

mil atrações gratuitas espalhadas por diversos palcos por onde circulam cerca de 4 milhões de 

                                                 

23
Socialização e confraternização no bairro de Itaquera: esta observação se sustenta a partir da vivência e 

experiência pessoal do autor desta dissertação, como morador de um bairro próximo à Itaquera. Observando 

empiricamente as práticas de socialização e confraternização antes e depois do shopping metrô Itaquera.  

 

24
Virada Cultural: Disponível em  www.prefeitura.sp.gov.br/viradacultural - acesso em 02/06/2013.  

 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/viradacultural
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pessoas, segundo dados disponibilizados no site da Secretaria Municipal de Cultura de São 

Paulo. A programação musical é o carro-chefe deste evento e, contempla diferentes ritmos, 

estilos, artistas nacionais e internacionais num vasto programa de artes cênicas e visuais, que 

somam para integrar uma concorrida agenda de paradas, desfiles e maratonas culturais. 

 

Figura 6: Logomarca promocional do evento Virada Cultural 2012.  

Fonte: Disponível em www.prefeitura.sp.gov.br/viradacultural – acesso em 02/06/2013. 

 

A visibilidade da metrópole por meio da midiatização do espaço urbano através da 

Virada Cultural é argumentada por Rose Rocha (2012) através do adjetivo de cidade-

midiática, entendido pela autora como a cidade pensada pelo interessante caminho da cidade 

múltipla, orientação possível de ser encontrada em muitas metrópoles que detêm os melhores 

índices de qualidade de vida do mundo. 

Além da Virada Cultural, a cidade de São Paulo exercita outras articulações de 

consumo cultural. Estas articulações, dentro do espaço urbano, tangenciam a sociabilização, 

acesso à cultura e lazer por meio das denominadas Virada Esportiva, Virada Sustentável e 

Virada Gastronômica
25

. 

A Virada Esportiva tem a proposta de levar aos paulistanos práticas esportivas, 

recreação e lazer. Por sua vez, a Virada Sustentável propõem mudanças no modo de vida dos 

paulistanos; em meio a inúmeras atrações gratuitas com orientações sobre gestão de resíduos, 

mobilidade urbana, agricultura urbana, recursos naturais, vida saudável e a relação entre 

                                                 

25
Acesso à cultura e lazer através das Viradas Esportiva, Sustentável e Gastronômica: Disponível em  

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/ - acesso em 02/06/2013. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/


 

 

53 

cidade e sustentabilidade. Paralelamente, a Virada Gastronômica conta com inúmeras 

barracas administradas por renomados chefes de cozinha que, a preços populares, difundem a 

gastronomia como arte, proporcionando novas experiências ao paladar dos frequentadores. 

Todas essas propostas, seguindo o conceito definido por Rocha (2012), se inserem na ideia de 

cidade-midiática. 

Outra autora que também dialoga com a temática das cidades-midiáticas, 

características da era pós-moderna, é Prysthon (2008), que aborda este conceito pela via de 

uma cidade diferente, deslocada pelo marco pós-modernista. Na modernidade, dispúnhamos 

de algumas realidades em relação à concepção das cidades. Esses componentes, 

inevitavelmente, para Prysthon são negociados a partir de novos paradigmas. Desse modo não 

deixaríamos de lado todos os fatos históricos, mas passaríamos a considerá-los como 

elementos em uma cena urbana pós-moderna. As descentralizações e divisões marcariam 

agora novos espaços contemporâneos, dentro de uma territorialidade fluida.  

A referida autora contextualiza as cidades-mundo
26

 como locais de uma certa 

metamorfose urbana, não apenas física, mas com a potencialidade da diversidade, que se 

multiplica em linhas de integração e dissolução. 

As cidades mundo são sítios nos quais encontramos a justaposição de ricos e pobres, a 

nova classe média de profissionais liberais e os sem tetos, e uma variedade de outras 

identificações étnicas de classe e tradicionais, como também pessoas do centro e da 

periferia que são colocados dentro de uma mesma localização especial. (PRYSTHON, 

2008, p.196). 

 

As características das cidades-mundo podem ser aplicadas ao bairro de Itaquera que, 

ao menos durante a Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 2014 terá o pseudônimo de capital 

mundial, por acolher a abertura de um megaevento esportivo de popularidade global, onde o 

fluxo de pessoas de diversas localidades, culturas e classes sociais estará concentrado em uma 

mesma localidade urbana.  

Deste modo, Itaquera poderá ser interpretada, conforme Prysthon (2008), como 

cidade-mundo, onde durante certo tempo, ainda que efêmero, atingirá o aspecto de cidade 

múltipla, conotação que apenas algumas metrópoles mundiais têm devido ao posicionamento 

entre ricos, pobres e, classe média, profissionais liberais e sem teto, e uma infinidade de 

sujeitos diversos dentro de um mesmo espaço urbano. 

                                                 

26
Cidades mundo como parte da construção de cidades pós-modernas, onde o conceito está detalhado no livro 

“Ecos Urbanos”, onde Prysthon utiliza a música como metáfora para representar as sensibilidades culturais 

urbanas. 
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Questões sobre a infraestrutura do bairro de Itaquera, além da experiência de acolher 

esta diversidade serão uma espécie de intercambio caseiro que, consequentemente, deixará 

marcas indeléveis e possivelmente direcionará o bairro a outros caminhos. 

A própria formação urbana contemporânea é pensada por Prysthon (2008) a partir da 

representação cultural e teórica do pós-modernismo. Dicotomias como tradição/modernidade, 

centro/periferia e nacionalismo/cosmopolitismo surgem como articulações para a imersão das 

cidades no contexto globalizado. 

O funcionamento de um cosmopolitismo pós-moderno ou cosmopolitismo periférico 

apresenta um processo condicionado por uma série de remapeamentos culturais 

direcionados a globalização na reconfiguração pós-moderna do conceito de cidade. 

(PRYSTHON, 2008, p.207). 

 

O mesmo efeito, desencadeado pela pós-modernidade na cultura urbana, se dá também 

na política mundial contemporânea, onde os conflitos formalizam uma nova configuração de 

poder, no qual os velhos parâmetros não dão mais conta da realidade. O cosmopolita 

periférico
27

 se situa na ambiguidade, depositando na periferia uma proposta alternativa de 

modernidade, dentro de suas problemáticas, incompletudes e contradições. As teorizações da 

pós-modernidade dão ao cosmopolitismo moderno a força centrífuga da descentralização 

cultural da contemporaneidade, onde os conceitos de cidade juntamente com a difusão e 

dissolução geram a propensão ao aparecimento desses efeitos em outras periferias. Conforme 

reflete Pristhon (2008), 

O que antes era um sistema de oposições – campo/cidades, província/cosmopolita, 

barbárie/civilização, caos/ordem torna-se uma rede múltipla, interdependente de 

confluências e novos parâmetros sendo a cidade o palco do embate pós-moderno. 

(PRYSTHON, 2008, p.208). 

 

Prysthon (2008) conceitua a periferia a partir dos estudos culturais contemporâneos, 

ilustrando-a, como uma centralidade que se modifica. Assim, sugere a ideia de 

operacionalização da cultura periférica, onde a reordenação global promove a reacomodação 

da cultura. Nesse sentido as zonas de cruzamento entre primeiro mundo e terceiro mundo 

estão se multiplicando em um mundo cada vez mais diversificado.  

Em 30 de Outubro de 2007 o Brasil recebeu a chancela da FIFA como país sede da 

Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 2014. Fato que, indubitavelmente desencadeou uma 

ampla visibilidade do Brasil para o mundo. Desde então, uma sequência de projeções e 

                                                 

27
Cosmopolita Periférico transita nas dualidades globais, o maior aprofundamento deste conceito esta na 

passagem de Angela Prysthon na obra já citada da autora. 
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especulações em torno desse evento esportivo, no Brasil, ganhou a agenda de discussões 

políticas e da mídia. Muito se protelou até a definição da localidade que iria sediar a abertura 

do espetáculo esportivo provavelmente mais midiático como é a Copa do Mundo de Futebol 

masculino. O Estado de São Paulo, candidato a receber a partida de abertura desse evento, 

enfrentou uma grande concorrência de outras capitais brasileiras
28

. 

 

Figura 7: Cartaz oficial da Copa do Mundo de Futebol da FIFA 2014. 

 

Fonte: Disponível em http://pt.fifa.com/worldcup/organisation/poster.html - acesso em 16/06/2013. 

  

Uma vez tomada a decisão de que a cidade de São Paulo receberia o jogo de abertura 

da Copa do Mundo da FIFA de 2014, a prefeitura da cidade de São Paulo buscou parcerias 

com empresas privadas para viabilizar estudos e a construção da Arena Corinthians, no bairro 

Itaquera, em 2011, para reforçar a decisão da FIFA. A consultoria Accenture
29

, por exemplo, 

elaborou um estudo que, com base na referência do desenvolvimento econômico de São 

Paulo, subsidiado com argumentos econômicos para a construção de um estádio para a partida 

de abertura da Copa do Mundo. 

A pesquisa da Accenture se baseia em quatro aspectos. O primeiro traz a importância 

de São Paulo para a abertura da Copa do Mundo no Brasil, onde alude às cidades escolhidas 

                                                 

28
“São Paulo e a concorrência para sediar o jogo de abertura da Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 2014”, 

conforme relatava a revista do Conselho Regional de Administração de Abril de 2012, São Paulo sofreu forte 

concorrência por não ter viabilizado um estádio até meados de 2011, onde a capital paulista chegou a ser 

considerada a maior preocupação para o Mundial da FIFA. 
29

Accenture: uma empresa global de consultoria em gestão de tecnologia, serviços e negócios com clientes em 

mais de 120 países, com diversas pesquisas nos setores econômicos e de negócios, auxiliando clientes 

governamentais e empresariais. 

http://pt.fifa.com/worldcup/organisation/poster.html
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como sede para à cerimônia de abertura de anteriores Copas do Mundo como cidades de 

importância global, assim como São Paulo. O segundo aspecto coloca o estádio de Itaquera 

como fator de desenvolvimento da cidade, em geral, e da Zona Leste em particular. Evidencia 

a distribuição da população na região em relação ao número de empregos e a renda média 

familiar. Correlaciona essas evidências com o Programa de Desenvolvimento da Zona Leste, 

em especial na questão relativa à infraestrutura viária. 

O terceiro aspecto está direcionado a fomentação e incentivo de desenvolvimento 

econômico por meio de grandes eventos esportivos, o que o estudo da Accenture exemplifica 

a partir dos investimentos e resultados econômicos obtidos para uma cidade-sede em alguns 

dos últimos Jogos Olímpicos. Descrevem-se os benefícios para o turismo e a geração de 

empregos, principalmente em países em desenvolvimento. Traça-se uma comparação com a 

cidade de Barcelona, onde as captações de empregos, turismo e, obras de infraestrutura 

deixaram um importante legado, proporcionando um crescimento notório e uma confiança 

econômica que fez da “cidade condal” um lugar extremamente atrativo para investimentos
30

. 

O quarto aspecto demonstra os benefícios estimados com a construção da Arena 

Corinthians, estádio criado para a abertura da Copa do Mundo, em relação ao ciclo de vida da 

Arena. Contempla-se o período para a sua construção, o período do evento da Copa do Mundo 

e, por fim, o período de operação pós copa; associando neste último a realização de eventos 

esportivos e não esportivos. Finalmente, a pesquisa da Accenture atribui à marca Corinthians 

a conotação de uma franquia de sucesso para o bairro de Itaquera. A alta identificação entre os 

moradores locais e o clube, segundo a mencionada consultoria, pode atrair bons investimentos 

e outros atributos mercadológicos à Itaquera. Vislumbra-se, não só a inserção de Itaquera 

como parte de uma cidade-midiática como, também, em uma cidade mundo pós-moderna.  

Abaixo seguem imagens relacionadas à supracitada pesquisa, realizada pela 

Accenture. Note-se a deliberada comparação entre a Copa do Mundo e a arrecadação usual de 

alguns dos grandes megaeventos realizados na cidade de São Paulo, e a omissão dos 

investimentos públicos empregados para subsidiar um evento privado como a Copa do 

Mundo:  

                                                 

30
Segundo dados do Ministerio de Industria, Comercio y Turismo do governo da Espanha, desde 1992 Barcelona 

se situa como um dos principais destinos turísticos; e, desde 2012, é o principal destino turístico da Espanha. 

Assim mesmo, o mesmo Ministério destaca a importância da “Fira de Barcelona”, um dos legados dos Jogos 

Olímpicos de 1992, como um espaço europeu para eventos e negócios.    
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Figura 8: Relatório da empresa Accenture contextualizando o estádio como potencial dinamizador da Zona Leste de São Paulo.  

Fonte: Accenture, (Janeiro/2011). 

 

 

Figura 9: Comparação financeira do estádio em relação a outros eventos existentes no estado de São Paulo. 

Fonte: Accenture, (Janeiro/2011).  

 

É certo que os números impressionam e possivelmente movimentarão o consumo da 

região de Itaquera. Além da circulação de mercadorias, a ideia de uma melhora no bairro é 

inevitável. A percepção de seus moradores, trabalhadores e visitantes quanto a esta imagem 

pode ser interessante para um reencantamento do bairro. Minimamente ou em pequenas 

proporções a construção da Arena Corinthians ainda que de forma recortada, é suficiente para 
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dar visibilidade ao bairro de Itaquera, atraindo olhares de agentes econômicos interessados em 

investir nesta periferia, colocando-a num ritmo diferente, a partir da ótica do entretenimento. 

Em consonância com a pesquisa da consultoria Accenture, a prefeitura de São Paulo 

divulgou, em julho de 2012, em virtude da possibilidade de firmar a obra da Arena 

Corinthians como sede da abertura da Copa do Mundo de Futebol da FIFA 2014, uma 

sequência de obras públicas em Itaquera, o que atraiu olhares para novos negócios no bairro, a 

fim de aproveitar o aquecimento da economia local. Ademais, se observa um crescimento das 

oportunidades de negócios e empregos
31

 em Itaquera que até então estavam concentradas em 

outras regiões da cidade de São Paulo. A partir da construção da Arena o imaginário de um 

progresso econômico é atrelado à possibilidade de novas maneiras de perceber o bairro como 

um eixo de desenvolvimento socioeconômico, sendo uma transformação contida nas 

percepções e imaginários sobre Itaquera. 

A transformação que este estudo pretende analisar a partir das narrativas dos operários 

da Arena Corinthians; se relaciona com o desejo de uma localidade com acesso a bens e 

oportunidades antes apenas sonhados, mas que, atualmente, podem ser vislumbrados nos 

pequenos negócios que vêm surgindo e também pelo imaginário empreendedor
32

. Muitos 

comerciantes vislumbram a partir da Arena Corinthians, a possibilidade de sair da 

informalidade e aproveitar o momento que sinaliza um futuro baseado no encantamento e na 

retomada da confiança na atividade econômica
33

. 

A construção da realidade de Itaquera está diante de uma construção social midiática. 

A partir das especulações sobre a construção da Arena Corinthians e a união entre poderes 

público e privado, emergiram diversas modificações nas dinâmicas e fluxos urbanos.   

                                                 

31
Crescimento das oportunidades de negócios e empregos em Itaquera: Conforme a publicação do jornal “Gazeta 

da Zona Leste”, publicação de 10 a 16 de novembro de 2013, página 9. A publicação ressalta a mobilização do 

SEBRAE-SP unidade Itaquera, que esta mapeando as oportunidades geradas pela realização do megaevento da 

Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 2014. 
32

Imaginário empreendedor: Conforme publicação do jornal Folha de São Paulo de 26 de novembro de 2012, 

caderno Folha Invest, p. B16, que evidencia a polarização de 55% dos pequenos negócios nas periferias, onde o 

otimismo da classe C elevou o sonho do empreendedorismo. 
33

Encantamento da atividade econômica: Conforme publicação do Jornal Comunitário de Itaquera, de 22 a 30 de 

setembro de 2012. A publicação posiciona as obras do entorno da Arena Corinthians como benefício aos 

habitantes da região leste e alerta para uma nova dinâmica no bairro, onde o desenvolvimento local poderá 

equilibrar a relação morador/postos de trabalho diminuindo o deslocamento para outras regiões em busca de 

trabalho. 
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Uma série de projetos e ações sociais estão sendo especuladas no bairro, entre as quais 

se destacam o discurso sobre o acesso e a cidadania
34

. Contudo, possivelmente muitas de tais 

melhorias, só serão especuladas a partir da visibilidade midiática do bairro.  

Para Thompson (2008), as interações na vida social evoluíram da comunicação face a 

face para uma esfera mediada pelas mídias comunicacionais, onde cada vez mais as pessoas 

absorvem informações fora de seu conhecimento local, incorporando de maneira reflexiva os 

conhecimentos positivos ao seu desenvolvimento pessoal.  

A absorção destas informações para a vida cotidiana é capaz de provocar novas 

interações, ampliando o campo de visão do indivíduo, o autor atribui essa nova forma de 

visibilidade ao desenvolvimento das mídias comunicacionais, conforme citação abaixo: 

 O desenvolvimento das mídias comunicacionais trouxe, desse modo, uma nova forma 

de visibilidade – ou, para ser mais preciso, novas formas de visibilidade cujas 

características específicas variam de um meio para outro – que se diferencia em 

aspectos essenciais da visibilidade situada da co-presença. Nessa nova forma de 

visibilidade mediada, o campo da visão não está mais restrito às características 

espaciais e temporais do aqui e agora, ao invés disso molda-se pelas propriedades 

distintivas das mídias comunicacionais, por uma gama de aspectos sociais e técnicos 

(como angulações de câmera, processos de edição e pelos interesses e prioridades 

organizacionais) e por novas formas de interação tornadas possíveis pelas mídias. Ela 

é moldada também pelo fato de que, na maioria das mídias comunicacionais, a 

visualidade não é uma dimensão sensória isolada, mas vem geralmente acompanhada 

pela palavra falada ou escrita – trata-se do áudio-visual ou do textual-visual. Ver 

nunca é pura visão, não é uma questão de simplesmente abrir os olhos e captar um 

objeto ou acontecimento. Ao contrário, o ato de ver é sempre moldado por um 

espectro mais amplo de pressupostos e quadros culturais e pelas referências faladas ou 

escritas que geralmente acompanham a imagem visual e moldam a maneira como as 

imagens são vistas e compreendidas. (THOMPSON, 2008, p.21). 

 

O meio político também articula essa nova forma de visibilidade. O projeto 

urbanístico proposto ao bairro de Itaquera, além de estimular uma adesão coletiva, propõe um 

acesso e uma cidadania utópica, que fomentaria benefícios intangíveis ao bairro. Embora a 

consonância entre público e privado na realidade deixe a desejar; com efeito, há um 

inexorável processo de privatização do espaço público, constatável em articulações do poder 

                                                 

34
Acesso e cidadania em Itaquera: Como por exemplo, o projeto de construção do Poupatempo Itaquera, que foi 

inaugurado em 18/11/2000. Sendo um projeto criado e implantado pelo Governo do Estado de São Paulo que 

oferece em um mesmo local diversos serviços de natureza pública ao cidadão. Conforme disponível em 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/posto_itaquera/index.asp - acesso em 08/02/2014. 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/posto_itaquera/index.asp
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público estadual, mediados por incentivos capitalistas e a metáfora “parceria público-privada” 

que, de fato, denota a relação entre a significação do espaço público e sua utilização privada
35

.  

A vontade de dominar o espaço público, por meio da visibilidade midiática atravessa 

um complexo fluxo de informações, imagens e conteúdos simbólicos, em que o interesse pode 

estar não em promover a visibilidade, mas um disfarce mediado pela exclusão.  Por sua vez os 

conflitos sociais tornam-se presentes em determinados eventos, ilustrados de maneira parcial 

pelos meios de comunicação de massa. Segue abaixo a reprodução da proposta do Governo do 

Estado de São Paulo para o bairro de Itaquera a partir da construção da Arena Corinthians: 

 

Figura 10: Proposta ao bairro de Itaquera em conjunto com as obras do estádio para Copa do Mundo de 2014  

Fonte: Evento “SP 2040 – A Cidade que Queremos”, (Junho/2012). 

 

Por isso a pergunta que às vezes pode incomodar moradores, críticos, estudiosos e 

políticos é: Será que todas essas intervenções urbanas e sociais propostas no projeto não 

poderiam ter acontecido sem o protagonismo do estádio? Se o estádio não fosse construído 

em Itaquera, essas propostas seriam ao menos imaginadas em função das necessidades da 

região, sendo esta a mais populosa da capital paulista? 

Mais do que responder a esta pergunta, talvez seja interessante evidenciar a força da 

construção midiática, que através da visibilidade parcial dos fatos favorece a privatização do 

                                                 

35
A este respeito, o portal do governo do Estado de São Paulo (www.sp.gov.br) informa um amplo volume de 

recursos transferidos do governo para que a iniciativa privada não apenas realize obras de infraestrutura como, 

ademais, explore comercialmente a gestão das mesmas. A título de exemplo pode-se citar as estradas estaduais, 

quase todas privatizadas e concedidas à exploração da iniciativa privada. 

 

http://www.sp.gov.br/
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espaço público, além de servir como agente atuante na modificação e reinterpretação do 

espaço público, aditivado por discursos políticos. 

A FIFA, em 20 de Outubro de 2011 confirmou São Paulo como cidade sede da 

abertura da Copa do Mundo de Futebol de 2014 e a Arena São Paulo, futura Arena 

Corinthians como palco do jogo de abertura. Esta confirmação promoveu uma rápida 

higienização urbana
36

 na periferia de Itaquera que, paulatinamente segregou moradores e 

comerciantes do entorno do futuro estádio, dando lugar a estabelecimentos comerciais 

conhecidos, que naturalmente buscaram uma socialização mercadológica com o bairro.  

O comércio ambulante, após o anúncio da construção da Arena Corinthians teve que 

se adequar a uma realidade segregada pela estetização comercial provocada pelo 

entretenimento. A imagem abaixo evidencia a organização do comércio informal que foi 

retirado do entorno da Arena, passando a ocupar espaços fora do padrão exigido ao comércio 

local. 

 

Figura 11: Panfletos distribuídos no bairro de Itaquera para divulgar a concentração do comercio informal do bairro. 

Fonte: Material coletado pelo próprio autor em visita a campo, (Setembro/2013). 

 

As reflexões de Slater (2002) trazem naturalmente a mediação do consumo moderno 

baseado pelas relações de mercado em que as instituições não estão interessadas em 

necessidades ou valores culturais, mas somente em lucro e valores econômicos. 

                                                 

36
Higienização urbana em Itaquera: conforme Jornal Metrô News, Caderno Cidade, página 10, de quinta-feira, 

13 de Setembro de 2012. 
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Diante do imaginário local, o bairro de Itaquera se apresenta como mercadoria. 

Embora desprovida de boas condições socioeconômicas e de infraestrutura, esta periferia 

recebe pela quarta vez em sua história um convite inesperado para transformar-se novamente. 

Trata-se, contudo, do mais ousado dos convites, dotado de um mistério fetichista e 

provavelmente somente o tempo poderá demonstrar o efeito de tais experiências/mudanças no 

bairro simples, que pelo estímulo do sistema capitalista e seus protagonistas, ensaia ideias e 

imagens do acolhimento de um megaevento esportivo.  

De certa forma o megaevento da Copa do Mundo de 2014 representa uma exposição 

universal do Brasil para o mundo demonstrando que o país realmente é capaz de ser 

considerado como uma potência econômica, por meio da capacidade de organizar um 

megaevento, produzindo uma visibilidade de país de primeiro mundo. 

Por mais que os estádios estejam no foco do evento, o que realmente será apresentado 

pela mídia; o país e principalmente a localidade que acolherá os jogos, deve aproveitar a 

oportunidade para modificar a sua condição atual e construir uma nova realidade social. 

Itaquera neste contexto, como palco da abertura da Copa, está sofrendo transformações por 

meio de intervenções público-privadas caracterizadas como dinamizadoras do 

desenvolvimento da região leste de São Paulo, assim como as exposições universais foram, a 

seu tempo, dínamo do capitalismo da modernidade através da visibilidade social.  

A segregação do comércio em virtude da midiatização do espaço urbano provocada 

pelo entretenimento trouxe a Itaquera uma regulação política do consumo, onde o crédito 

atrelado à confiança e relação pessoal entre o consumidor e o comerciante ambulante migrou 

para pressupostos aceitos da cultura capitalista, tais como credibilidade da marca e expertise 

no segmento de mercado. O próprio pátio do Metrô Itaquera é reflexo dessa regulação política 

do consumo. Inúmeros ambulantes que vendiam celulares deram lugar às lojas de telefonia 

celular; os comerciantes irregulares, que vendiam perfumes alternativos abriram espaço para 

marcas especializadas neste segmento, ambulantes de alimentação rápida foram substituídos 

por estabelecimentos de fast-food, conforme o autor deste trabalho pôde vivenciar em 

primeira pessoa, em seu trabalho de campo.  

Independente do segmento, o comércio passou a se relacionar em uma sociedade de 

mercado endereçada ao perfil socioeconômico do público que se pretende atingir e lucrar com 

essas relações. As imagens abaixo evidenciam a padronização do consumo no metrô Itaquera: 
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Figura 12: Padronização comercial do Metrô Corinthians-Itaquera.  

Fonte: Registrado pelo próprio autor em visita à campo, (Janeiro/2012). 

 

 

Figura 13: Padronização comercial do Metrô Corinthians-Itaquera.  

Fonte: Registrado pelo próprio autor em visita a campo, (Janeiro/2012). 

 

Itaquera também tem seu exercício de poder para religar o consumidor às mercadorias. 

Um exemplo simples e cotidiano são os mercadinhos de bairro, até então tradicionais e que 

passaram a ser adquiridos por grandes redes de supermercados e, consequentemente, 

adaptados a uma estetização que ambientasse produtos básicos, com marcas similares a preços 

acessíveis e uma lógica calculada e racionalizada, como estratégia para alcançar o gosto 

popular. Direcionando a escolha de compra para marcas varejistas acessíveis ao consumidor 
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popular como EXTRA-PERTO, DIA, ECON e outros grandes supermercados travestidos de 

uma organização funcional adaptada às escolhas e necessidades periféricas.  

Outro exemplo de consumo do espaço físico do bairro é a recente aquisição pela 

instituição financeira CAIXA de bancas de jornal populares em Itaquera. Cabe salientar que 

esta instituição financeira é o atual patrocinador e principal investidor financeiro do Sport 

Clube Corinthians Paulista, cuja marca está estampada na camiseta do clube
37

.  

Algumas bancas de jornal tradicionais foram modificadas, como parte da proposta de 

levar atendimentos básicos de uma agência bancária da CAIXA ao bairro de Itaquera. A 

estrutura física da banca de jornal foi convertida em um mini escritório, onde a imagem da 

banca é notoriamente explorada pelo poder da instituição mercadológica que desenvolve a 

identificação de seus produtos através do desdobramento da cultura do consumo, conforme 

imagem abaixo: 

 

Figura 14: Incorporação de bancas de Jornal pela instituição financeira CAIXA. 

Fonte: Imagem registrada pelo autor em visita a campo, (Março/2013). 

 

A segregação não foi apenas comercial, mas também social. Comunidades no 

entorno da Arena Corinthians sofrem ainda a especulação de uma possível desapropriação. A 

indignação dos moradores com a Copa do Mundo de Futebol da FIFA 2014 é exteriorizada 

em forma de grafite na frente de suas casas, como negação ao espetáculo midiático que, 

                                                 

37
Instituição financeira CAIXA como principal patrocinador e investidor do Sport Clube Corinthians Paulista: 

disponível em http://www.corinthians.com.br/site/noticias/ver/?c=Marketing&id=17254 – acesso em 

08/02/2014. O portal eletrônico evidência a exaltação da parceria entre o Departamento de Marketing do 

Corinthians e a CAIXA, que em 20/11/2012 assinaram o acordo de parceria entre ambos. 

http://www.corinthians.com.br/site/noticias/ver/?c=Marketing&id=17254
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apesar da proximidade geográfica, excluirá os moradores da comunidade próxima à Arena. 

Com efeito, estes não farão parte do evento devido à segregação social provocada pela força 

capitalista. A imagem abaixo evidencia a insatisfação de moradores próximos à Arena 

Corinthians em relação ao megaevento esportivo: 

 

Figura 15: Comunidade carente próxima a Arena Corinthians.  
 

Fonte: Imagem registrada pelo autor em visita a campo, (Março/2013). 

 
 

O bairro de Itaquera, como palco de abertura do megaevento da Copa de 2014, 

também demonstra essas representações de segregação social, inserido na questão 

contemporânea sobre a redefinição do espaço urbano das metrópoles; em que o conceito de 

gentrificação estará situado nesta dissertação no debate pós-moderno. 

 Uma condição silenciosa percebida apenas por indivíduos do bairro que insistem e 

persistem em meio ao imaginário de paz e felicidade veiculado pela mídia; é a gentrifição, um 

processo global de particularidades locais para um direcionamento do enobrecimento urbano, 

que pode ocorrer com ou sem a intervenção governamental e é capaz de provocar a 

valorização imobiliária. Com o ônus da retirada de trabalhadores tradicionais de classes 

sociais menos favorecidas, o termo teve sua origem em Londres, em 1964 e se consolidou 

como um fenômeno social contemporâneo
38

. A origem semântica vem da expressão em inglês 

“gentrificattion”, que significa enobrecedor, tendo em sua raiz “gent” que pode ser significada 

como nobreza. 

                                                 

38
Gentrification fenômeno social contemporâneo: Conforme o artigo de Heitor Frúgoli Junior, “O bairro da Luz 

em São Paulo: questões antropológicas sobre o fenômeno da gentrification”, que aborda sobre a origem do termo 

e o alcance deste conceito em relação às mudanças sociais e urbanas em curso no bairro da luz, localizado na 

área central da cidade de São Paulo. 
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Este conceito tornou-se referência a partir da obra de Ruth Glass (1964). Com dados e 

observações das mudanças urbanas experimentadas na capital da Inglaterra. A autora 

observou que se iniciaram mudanças de estilo de vida e consumo, proporcionando mudanças 

na organização social do espaço urbano. O termo gentrificação contudo, se tornou realmente 

evidente, contudo, a partir dos trabalhos de Neil Smith (1996) e Sharon (1989). Ambos 

autores observaram o panorama nova-iorquino que já em 1970, sofria intervenções do 

governo no espaço urbano para aumentar o consumo. 

Catherine Bidou-Zachariasen (2003), por sua vez organizou uma coletânea sobre o 

processo de gentrificação em cidades europeias, mostrando a organização do Estado frente à 

articulação de uma ideia de “renascimento urbano”. Mostra em sua obra, o resgate dos bairros 

centrais que estavam depreciados e que foram invadidos pelas classes populares. A 

gentrificação promovida pelo mercado privado resultou da crescente privatização dos terrenos 

dos bairros centrais seguido da mercantilização da habitação nesses centros. 

Assim, conforme afirmativa de Neil Smith (1996), a “anomalia local” demanda uma 

estratégia urbana de regeneração e revitalização dos centros urbanos. Essa higienização social 

ou limpeza urbana consolida-se quando o Estado torna-se agente ao invés de regulador do 

mercado. Esse tipo de urbanismo cada vez mais frequentemente age a favor do capitalismo e 

não mais da organização social, refundando a ideia de espaço urbano, estando intimamente 

ligada a circulação do consumo. 

Assim como em diversas outras cidades do mundo Paris, Nova Iorque e Barcelona 

foram afetadas por este fenômeno social de substituição da população local por projetos de 

refundação urbanística, ocorrendo também o fenômeno, em grandes cidades brasileiras como, 

por exemplo: 

 Bahia: Pelourinho – Reforma do centro histórico; 

 Recife: Recife Antigo – Projeto Cores (Fundação Roberto Marinho e Tintas 

Ypiranga); 

 Fortaleza – A urbanização do bairro de Aldeota a partir da construção de um 

shopping. 

 

 A gentrificação silenciosa que opera no bairro de Itaquera por meio do imaginário de 

paz e felicidade com a abertura do megaevento Copa do Mundo é a mercantilização da 

habitação. A especulação imobiliária está empurrando pessoas para regiões mais afastadas da 

zona leste, em busca de refúgio no extremo leste, uma vez que aluguéis, casas, apartamentos e 

comércios foram incorporados ao jogo de participar da representação do megaevento. Diante 
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disso as pessoas não suportassem o enobrecimento de estar em um espaço que produz efeitos 

e orientações provenientes da mobilização de um megaevento. 

Embora a questão social promova desconfianças sobre a Arena Corinthians, em 

relação a um suposto legado ao bairro de Itaquera, esta construção acolherá o que se poderá 

chamar de templo da busca do consumo pelo entretenimento. O fato de ser o futuro estádio do 

Sport Clube Corinthians Paulista, clube esportivo com identificação clubística declarada e 

mensurada em 41%
39

 dos moradores de Itaquera, faz supor que possivelmente fará parte do 

cotidiano dos moradores do bairro assistir aos jogos do mencionado clube, bem como 

experimentar outras fruições decorrentes dos desdobramentos do marketing esportivo do 

Corinthians, como assistir a shows, festivais e competições de outras modalidades esportivas 

dentre outros produtos da indústria cultural. 

Com o objetivo de enquadrar o Brasil definitivamente na elite mundial, dos grandes 

eventos, como será o caso das Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, São Paulo projetou-se 

em 19 de Novembro de 2012 em candidatura a disputa para sediar as Exposições Universais 

de 2020
40

. 

A capital paulista concorrerá com capitais como: Izmir na Turquia, Ekaterimbur na 

Rússia, Aytthaya na Tailândia e Dubai nos Emirados Árabes. O Brasil disputará a candidatura 

com o seguinte tema “Força da diversidade, harmonia para o crescimento”. Com esta proposta 

o país tenta se valer da relevância que a exposição tem para o mundo como forma de unificar-

se com a história mundial, através de um evento que existe há mais de um século e meio 

sendo realizado no intervalo de cinco anos e com a duração de seis meses. Considerado como 

um dos grandes eventos mundiais em termos econômicos e urbanísticos, que em seu início 

possuía um caráter pedagógico de instrução e contemplação; hoje é articulado em torno da 

espetacularização como temática associada aos megaeventos. 

As reflexões teóricas, acerca dos megaeventos na cidade contextualizam a interação 

entre a cidade e entretenimento. A partir do referencial teórico de Freitas (2010), as críticas ao 

discurso político e da mídia como compromissos para construir a imagem do país para o 

mundo através dos megaeventos, se tornam presentes por meio da Copa do Mundo de Futebol 

da FIFA de 2014 e das Olimpíadas de 2016. 

                                                 

39
Identificação clubística do SCCP em Itaquera: Disponível em  http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/830368-

aprenda-10-licoes-sobre-itaquera-o-bairro-que-vai-receber-o-estadio-do-corinthians.shtml - acesso em 

06/07/2013. 
40

Exposições Universais de 2020: conforme Jornal Folha de São Paulo, Caderno Cotidiano C8 de segunda-feira, 

19 de Novembro de 2012. 

http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/830368-aprenda-10-licoes-sobre-itaquera-o-bairro-que-vai-receber-o-estadio-do-corinthians.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/830368-aprenda-10-licoes-sobre-itaquera-o-bairro-que-vai-receber-o-estadio-do-corinthians.shtml
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 Ao analisar os megaeventos carregados de propostas políticas, que contemplam um 

legado que seria permanente aos moradores das cidades-sede, Freitas (2010) atribui o tão 

falado legado a um agrado aos visitantes, em que evidentemente haverá ganhos políticos, 

econômicos e urbanísticos importantes, mas percebe-se que o show ganha vulto mais 

importante do que o bem estar futuro da população.  

Neste período midiático o show imaginariamente dá a sensação de que a máquina 

pública opera planejamentos relacionados a transporte, infraestrutura, moradia, saneamento 

básico. Embora a princípio direcionados apenas aos locais em que serão realizadas as 

competições, esse aspecto público de ação e movimentação comparado à iniciativa privada 

certamente está distante da realidade. 

Em uma das visitas à obra da Arena Corinthians, no final de 2012, tendo em mente as 

propostas do governo de São Paulo e observando a morosidade delas, em meio à nítida 

edificação do estádio; o autor desta dissertação pode testemunhar a fala de um dos 

engenheiros da Odebrecht, construtora responsável pela obra, na qual se evidencia a brecha 

entre as iniciativas públicas e privadas: 

 “do muro pra cá é de responsabilidade nossa, o estádio ficará pronto para a Copa com 

certeza. Agora, do muro pra lá é de responsabilidade do governo e não nossa”. A frase do 

engenheiro da Odebrecht destaca veridicamente o distanciamento entre as iniciativas público 

e privadas. 

 Freitas (2010) considera que as representações midiáticas de um megaevento 

transformam lugares em espaços e espaços em lugares. Define lugar como a distribuição de 

elementos para a coexistência, já o espaço seria o efeito produzido pelas orientações de 

funcionamento. Nesse contexto a mídia alimenta narrativas de um imaginário de paz e 

felicidade para simbolizar a estética do espetáculo e potencializar a busca pelo 

entretenimento.  

Os signos da pós-modernidade como o conceito de cidade-midiática personificam o 

simbolismo do espetáculo nas grandes cidades. Tal representação acentua a especulação 

financeira dos grandes centros urbanos, empurrando para cada vez mais longe classes sociais 

menos favorecidas que irão ocupar novas localidades,  criando outras periferias. Tensionando 

uma visibilidade midiática produzida ora pela temática dos megaeventos, e ora pelo silêncio 

da gentrificação. Esse desmembramento entre lugares e espaços estará articulado no tópico a 

seguir, que apresentará o consumo do espaço social da periferia de Itaquera a partir da ótica 

produzida pelo entretenimento. 
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CAPÍTULO 3: 

 

 

O CONSUMO DO BAIRRO DE ITAQUERA PELO ENTRETENIMENTO 
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3 – O CONSUMO DO BAIRRO DE ITAQUERA PELO ENTRETENIMENTO: 

A pós-modernidade, conforme articulada no tópico anterior promoveu uma série de 

revisões na periferia de Itaquera, como por exemplo, as novas percepções e experimentações 

de lazer e consumo, através do shopping metrô Itaquera. As reflexões de Frúgoli (2008) 

acerca dos shoppings discorrem sobre a sociabilidade do espaço que vai além do consumo 

varejista, incluindo também o lazer massificado decorrente da interação existente no interior 

destes espaços. 

 A expansão do acesso ao consumo do shopping, em Itaquera, a partir da interligação 

do mesmo às vias do metrô, direcionou o transporte massivo de grande fluxo de populares 

ávidos para o consumo diretamente ao shopping, promovendo novos campos de interação, 

sociabilidade e necessidades na periferia de Itaquera. A reflexão teórica deste terceiro capítulo 

estará dirigida a investigar o consumo do espaço social da periferia de Itaquera pelo 

entretenimento. 

 A condição de sediar o jogo de abertura do megaevento esportivo direcionou a 

Itaquera algumas propostas do poder público, como a prospecção da transformação de 

Itaquera em um bairro articulado a um polo institucional e tecnológico, projeto que faz parte 

do plano diretor da cidade de São Paulo “SP 2040 – A cidade que queremos”
41

. Com o ensejo 

da cidade como sede da abertura do megaevento esportivo, o projeto contou também com 

outras propostas da iniciativa privada.  

De algum modo, o local onde está sendo construído o estádio do Sport Clube 

Corinthians Paulista já instigava o imaginário, que tentava presumir o que seria edificado 

naquele vale geográfico. Em meados da década de 90 o senso comum da periferia de Itaquera, 

baseado na identificação clubística, de apreço ao clube já citado, especulava que, nas 

proximidades do metrô Itaquera um dia seria erguido um estádio de futebol do Corinthians, 

local que já abrigava um precário centro de treinamento do clube mas que, no imaginário 

local, estava reservado ao futuro estádio
42

. 

                                                 

41
Plano diretor da cidade de São Paulo apresentado em 28 de Junho de 2012 no Conselho Regional de 

Administração, pelo na época secretário municipal de desenvolvimento urbano Domingos Pires de Oliveira Dias 

Neto na gestão do prefeito Gilberto Kassab, projeto que visava a proposta entre coesão social, desenvolvimento 

urbano, melhoria ambiental, mobilidade, acessibilidade e oportunidade de negócios em diversas regiões do 

Estado, conforme imagem na página 49. 
42

Ainda que não se trate de um argumento científico, o autor que também é morador da localidade de Itaquera, 

ao longo de sua trajetória de vida teve contato e acesso a inúmeras narrativas de populares, que idealizavam a 

construção do estádio do Sport Clube Corinthians Paulista próximo a estação de metrô em Itaquera. 
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Figura 16: Região de Itaquera antes da especulação da Copa do Mundo de Futebol da FIFA 2014. 

Fonte: Imagem disponível em www.google.com.br.com.br/imagens – acesso em 06/07/2013, onde a imagem faz referência ao terreno da 

construção da Arena Corinthians em Agosto/2008. 

 

Ao longo de mais de vinte anos, os moradores de Itaquera tiveram seu imaginário 

alimentado pela mídia que, através de imagens, discursos políticos e outros atores sociais - 

como o próprio Sport Clube Corinthians - aprofundavam esta questão no cotidiano da região. 

Muito se politizou e protelou, mas quando a obra do estádio iniciou no local imaginado, que 

antes era escuro pelas noites, sombrio e perigoso, deu lugar a uma aura iluminada pela 

tecnologia, que agora ilumina a imaginação de tantos moradores de Itaquera e alimenta as 

suas subjetividades em relação ao futuro do bairro
43

. 

Os discursos políticos por sua vez, tiveram grande contribuição em alimentar o 

imaginário dos populares com relação à construção do estádio em Itaquera. O ex-presidente 

do Sport Clube Corinthians Vicente Matheus articulou junto ao prefeito Jânio Quadros em 9 

de Setembro de 1988, a lei 10.622 que legitimou por meio de votação na câmara, a concessão 

por 90 anos do terreno em Itaquera  ao clube de futebol, fato que promoveu a construção de 

um centro de treinamento para as categorias de base do clube no terreno concedido. 

De acordo com a lei, o artigo 5° do documento, afirma que o Corinthians precisará 

                                                 

43
Lei ordinária nº 10622-1988: ato municipal assinado pelo prefeito Jânio Quadros em 1988, que por meio de 

concessão entregava o terreno de Itaquera ao Sport Clube Corinthians Paulista para edificações e benfeitorias no 

local, disponível em  https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1988/1062/10622/lei-

ordinaria-n-10622-1988-autoriza-a-concessao-ao-sport-club-corinthians-paulista-de-area-de-propriedade-

municipal-situada-no-3-distrito-itaquera-e-da-outras-providencias-1988-09-09.html - acesso em 08/09/2013. 

http://www.google.com.br.com.br/
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1988/1062/10622/lei-ordinaria-n-10622-1988-autoriza-a-concessao-ao-sport-club-corinthians-paulista-de-area-de-propriedade-municipal-situada-no-3-distrito-itaquera-e-da-outras-providencias-1988-09-09.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1988/1062/10622/lei-ordinaria-n-10622-1988-autoriza-a-concessao-ao-sport-club-corinthians-paulista-de-area-de-propriedade-municipal-situada-no-3-distrito-itaquera-e-da-outras-providencias-1988-09-09.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1988/1062/10622/lei-ordinaria-n-10622-1988-autoriza-a-concessao-ao-sport-club-corinthians-paulista-de-area-de-propriedade-municipal-situada-no-3-distrito-itaquera-e-da-outras-providencias-1988-09-09.html
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devolver ao município o terreno em 2078, ou seja; noventa anos a partir de 9 de setembro de 

1988, passando as edificações e as benfeitorias construídas no terreno a cidade de São Paulo, 

ainda que fosse necessário qualquer pagamento ou indenização, o patrimônio construído 

passaria a ser da prefeitura. 

O texto da lei refere-se à construção do estádio e de obras complementares na região, 

sendo um contrato bilateral entre o clube de futebol e a Companhia Metropolitana de 

Habitação de São Paulo - COHAB/SP. Na época o presidente do clube Vicente Matheus foi 

muito questionado pelos veículos de comunicação a respeito das condições de moradia da 

capital paulista, como forma de contestação a concessão do terreno para construção de um 

estádio
44

.  

De fato, a diretoria do Corinthians através do seu ex-presidente Andrés Sanchez 

montou uma estratégia política para viabilizar o terreno em Itaquera, na pretensão de construir 

seu estádio na zona leste da capital paulista, apoiando-se na arena como dinamizador do 

desenvolvimento da região. Esta foi a maneira de demonstrar para a prefeitura as melhorias 

que a obra levaria a cidade, conseguindo assim um financiamento do BNDES (Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), estimulando o imaginário dos projetos de 

expansão da zona leste
4546

. 

A partir da viabilização do terreno para construção da Arena, a contemplação da obra 

transformou o estádio em vitrine para o bairro de Itaquera, um consumo de imagens 

organizadas e produzidas a partir da ótica do entretenimento, como parte de um marco para o 

bairro de Itaquera.  

A novidade desencadeada pela construção do estádio mantém uma proximidade de 

aspectos com as argumentações teóricas de Pesavento (1997), no contexto em que as 

exposições foram um marco da modernidade, funcionando como síntese e exteriorização dos 

                                                 

44
Contestação do terreno de Itaquera ao Sport Clube Corinthians Paulista: Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=nRiMXAOgF88 – acesso em 13/07/2013. Entrevista do ex-presidente do 

Corinthians Vicente Matheus ao programa Roda Viva, “A luta do Presidente Matheus para conseguir garantir o 

terreno em Itaquera” evidenciando as críticas da concessão do terreno em relação à falta de moradia da cidade de 

São Paulo. 
45

Financiamento do BNDES a construção da Arena Corinthians: Disponível em 

http://www.imprenca.com/2011/06/banco-deve-destravar-o-itaquerao.html - acesso em 08/02/2014. No qual 

evidencia uma declaração do ex-presidente do Corinthians Andrés Sanchez em 09/06/2011 a respeito do 

financiamento: “Apesar de toda a torcida contra, inclusive de dirigentes de órgãos internos do Corinthians, o 

estádio vai sair”. 
46

Kassab assina isenção fiscal para o Itaquerão em 20/07/2011, disponível em 

http://www.jornalportaldoparana.com.br/index2.php?ctg=18&nt=13621 – acesso em 08/02/2014. Referente a lei 

que concederia incentivos fiscais de até R$ 420 milhões para o Corinthians construir seu novo estádio na zona 

leste de São Paulo orçado em R$ 820 milhões. 

http://www.youtube.com/watch?v=nRiMXAOgF88
http://www.imprenca.com/2011/06/banco-deve-destravar-o-itaquerao.html%20-%20acesso%20em%2008/02/2014
http://www.jornalportaldoparana.com.br/index2.php?ctg=18&nt=13621
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novos tempos e como vitrina de exibição dos inventos e mercadorias postos à disposição do 

mundo pelo sistema fábrica, condição que se defini e enlaça com a realidade atual da periferia 

de Itaquera cada vez mais em que a obra da Arena esta ao ponto de ser concluída. 

Itaquera, a partir da experiência de visibilidade provocada pela construção da Arena 

Corinthians, passa por uma leitura de seu espaço social muito próxima aos estudos de Bolle 

(2000), que se fundamenta na metodologia da fisiognomia benjaminiana, entendida como um 

paradigma de reflexão sobre a Modernidade em relação às grandes cidades. O autor citado 

define assim seu trabalho: 

Elaborado numa megalópole do terceiro Mundo (São Paulo), o presente estudo 

trabalha com a hipótese de que esta experiência urbana caótica, num país periférico no 

fim do século XX, é propícia para “revelar” as imagens benjaminianas de cidades, a 

fim de extrair daqueles textos “clássicos” uma compreensão aprofundada do assunto. 

A “fisiognomia” neologismo introduzido aqui para expressar um vaivém entre o 

objeto estudado, a “fisiognomia” da cidade, e o olhar do “fisiognomista” – é uma 

técnica de leitura da cultura e da sociedade. (BOLLE, 2000, p.18). 

Esta argumentação teórica se baseia na representação de uma história por meio de 

imagens, a fim de caracterizar as mudanças estéticas de um período histórico para 

compreender a mentalidade da época. O mencionado autor cita o trabalho realizado por 

Benjamin nas “Passagens”, onde este construiu, por meio de imagens a representação da 

própria época. Assim como na obra de Bolle (2000), as imagens provocadas pela Arena 

Corinthians em Itaquera, estabelecem uma representação midiática sobre a realidade do 

bairro. 

A fisiognomia, conceituada por Bolle é definida como a arte de escrever a história por 

meio de imagens, argumentada conforme a citação abaixo: 

A fisiognomia benjaminiana é uma espécie de “especulação” de imagens, no sentido 

etmológico da palavra: um exame minucioso de imagens prenhes de história. Ela tem 

sua razão de ser na especificidade do pensamento, que se articula não tanto por meio 

de conceitos e sim por imagens. A imagem é a categoria central da teoria 

benjaminiana da cultura: “alegoria”, “imagem arcaica”, “imagem de desejo”, 

“fantasmagoria”, “imagem onírica” e “imagem dialética”. (BOLLE, 2000, p.42). 

A ação do entretenimento, a partir da Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 2014, 

fragmenta a história do bairro de Itaquera por meio de imagens que definem o espaço social 

antes e depois das propostas urbanas oferecidas a esta periferia. O reordenamento da região 

movimenta a possibilidade de uma nova formação cultural, desenvolvida em uma localidade 

que emerge a partir das imagens da Arena Corinthians, em que os elementos de uma 

concretude material ganham força simbólica no íntimo dos operários que trabalham na 

construção da Arena como forma de representação da cena urbana do bairro. 
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O entretenimento, a partir das reflexões de Sevcenko (2001), já ganhava contornos de 

cultura popular, incorporando a identificação de populares com os produtos articulados a esse 

coletivo, criando a conexão e o encantamento entre as multidões e o entretenimento. No 

momento em que a sociedade moderna era impactada por mudanças que modificavam a forma 

de ser e estar no cotidiano, as inovações tecnológicas interferiam no ritmo de vida das 

pessoas, através de novas formas de lazer, direcionadas à classe operária como o cinema e os 

parques de diversão. 

Contextualizado com o surgimento do entretenimento como novidade dominante na 

realidade da periferia de Itaquera pode ser alinhada as articulações de Freitas (2010) que 

articula a temática dos megaeventos como um entretenimento contemporâneo, de repercussão 

midiática capaz de capturar o interesse de milhares de pessoas, convertendo as experiências 

absorvidas por esta audiência em processos de mediação social.  

O referido autor argumenta que as narrativas dos megaeventos, potencializam de 

forma exponencial os patrocínios, que buscam a todo instante atrair o público-alvo através de 

infraestruturas que se constituem como recursos provedores para vivenciar novas 

sociabilidades por meio de aspectos econômicos. 

 Por sua vez, os discursos políticos e midiáticos, são justificados pela figura do 

compromisso da construção da imagem do país para o mundo. A Copa do Mundo de 2014 e 

os Jogos Olímpicos de 2016 estão cercados de propostas políticas, que contemplam um 

legado que seria permanente aos moradores das cidades-sede, Freitas define assim este 

formato de entretenimento: 

Os megaeventos são fatos sociais que, muitas vezes, podem entrar de vez para a 

história de uma cidade. Para o melhor ou para o pior. Para o melhor, se o seu legado 

efetivamente for útil à população ou se, pelo menos, não trouxer danos urbanísticos e 

acrescentar maior movimento à economia local. Para o pior, quando o dinheiro 

público for desperdiçado em uma maior preocupação com o espetáculo midiático do 

que com o bem estar da população que continuará a viver naquele lugar. (FREITAS, 

2010, p 10). 

 

Freitas (2010) atribui o legado tão falado a um agrado aos visitantes, em que 

evidentemente, existem ganhos políticos, econômicos e urbanísticos importantes, mas 

percebe-se que o espetáculo ganha vulto mais importante do que o bem estar futuro da 

população. Nesta perspectiva o poder público almeja consolidar a imagem da cidade através 

do megaevento, percebido como grande atrativo aos negócios, como também uma 

oportunidade de fortalecimento político. 



 

 

75 

Por sua vez, Itaquera é ideal para contextualizar o exemplo do referido autor. Pela 

mediação dos megaeventos, cabe notar que o bairro de Itaquera se apresenta, em caráter 

fetichista, como uma mercadoria capitalista capaz de introjetar nos indivíduos sentimentos 

que seriam convertidos em sua própria realidade. Este inconsciente coletivo conduziu a 

percepção de muitas sociedades sobre a realidade em busca de uma idealização futurista que 

poderia tornar-se realidade. 

O imaginário social perceptível no bairro denotam representações percebidas por meio 

de variáveis econômicas que representam um reencantamento desta periferia.  Este valor 

simbólico é alimentado também pelos discursos, que atribuem a permanência de um legado à 

região em um ciclo que teria início após o megaevento esportivo. Que a Arena Corinthians 

ordenaria a estruturação social de Itaquera atraindo olhares e investimentos econômicos, 

mobilizando a rearticulação do espaço social em função do entretenimento, apoiado também 

por políticas públicas. 

O legado referenciado pelos discursos midiáticos, por sua vez é completamente 

dependente do espetáculo que se manifesta como o movimento predominante da cultura de 

uma sociedade, que consome e é consumida pelo espetáculo. Refletindo pelo campo teórico 

mobilizado por Debor (1997) as críticas em relação à sociedade do espetáculo, unificam 

espetáculo e sociedade desta forma: 

O espetáculo é ao mesmo tempo parte da sociedade, a própria sociedade em seu 

instrumento de unificação. Enquanto parte da sociedade, o espetáculo concentra todo o 

olhar e toda a consciência. Por ser algo separado, ele é foco do olhar iludido e da falsa 

consciência; a unificação que realiza não é outra coisa senão a linguagem oficial da 

separação generalizada. (DEBOR, 1997, p 14). 

No pensamento de Debor (1997), a existência de um aparato de manipulação das 

imagens para atrair a atenção da sociedade é decorrente da condição de espectador que o 

próprio homem se conforma e aceita como realidade constituinte da preservação do equilíbrio 

de sua vida. O distanciamento entre a verdade e o que pretende ser ardilosamente adulterado 

determina a premissa das ideias que revestem o espetáculo de uma roupagem onde o desvio é 

produto de uma preferência pela imagem, uma sujeição pela alienação ao invés do confronto 

com a realidade. 

 Não surpreenderia, portanto, se de forma espontânea algum morador do bairro de 

Itaquera, viesse a interpretar o megaevento esportivo como parte de seu cotidiano a ponto de 

se reconhecer como parte dele. Pela ótica de Debor (1997), esta representação de união é 

iludida pela proximidade ao espetáculo, que distorce a realidade nela mesma através da 

separação de classes sociais.  
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A aspiração a fazer parte do espetáculo encobre a realidade destes sujeitos, em uma 

visão alienada pela abstração do evento que monopoliza as aparências com base nas fraquezas 

da compreensão humana. Essa reação perante o espetáculo é citada de forma crítica pelo 

referido autor. Em suas palavras: 

O espetáculo apresenta-se como algo grandioso, positivo, indiscutível e inacessível. 

Sua única mensagem é o que aparece é bom, o que é bom aparece. A atitude que ele 

exige por princípio é aquela aceitação passiva que, na verdade, ele já obteve na 

medida em que aparece sem réplica, pelo seu monopólio da aparência. (DEBOR, 

1997, p 17). 

Aparência que em referência a Debor (1997), Machado (2007) define como sendo, 

depois do espetáculo, o “hiperespetáculo”. Assim sendo um imaginário sem representação. 

Uma imagem que por si só define, significa e espetaculariza a superioridade fictícia de uma 

produção fetichista. A utopia sedutora que é produzida pela mídia em relação à Arena 

Corinthians é disseminada exaustivamente como uma ação benéfica e absoluta para a capital 

paulista. 

A periferia de Itaquera corrobora com esta cena midiática, pois de uma forma capilar a 

imagem da Arena ganha contornos além do local do estádio. A expansão da celebração da 

aparência, produzida pela imagem do estádio enforca a realidade e as necessidades desta 

periferia em contextos fixados no cotidiano pelo entretenimento. O olhar crítico de Machado 

(2007) definiu assim o hiperespetáculo: 

O hiperespetáculo é a vitória da imagem à la carte, pay-per-view ao alcance de todos 

contra a arbitrariedade de uma emissão em massa. No hiperespetáculo , como 

imaginário da fama, a visibilidade ofusca o seu negativo. O conteúdo pode ser 

preenchido com silicone. Afinal, estamos no pós-humano e nada impede que o saber 

seja uma prótese. O importante é fazer parte da tribo dos famosos, comungar os 

valores da celebridade e celebrar o valor simbólico. (MACHADO, 2007, p 37). 

No contexto do espetáculo, a Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 2014, implica 

realmente em conjugar o status simbólico de fazer parte do megaevento, mesmo que este 

verbo “fazer” seja conjugado na passividade do distanciamento, em apenas estar próximo 

geograficamente ou coincidentemente ao evento.  

A ilusão, de proximidade será dada pelo sentido de sintonia em que o bairro se coloca, 

por ter sido escolhido como local sede. Porém o suposto vínculo social com o acontecimento 

será mediado pelas imagens fornecidas pela mídia, em que os moradores da periferia de 

Itaquera em uma contemplação terão a relação midiática com este entretenimento certamente 

através das imagens. 

Outro autor que também dialoga com a temática referente à proliferação das imagens é 

Kellner (2001). Atribui à interação entre espaço social e cena midiática, o protagonismo da 
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cultura da mídia, sendo esta dominante devido ao fato de impactar um grande número de 

pessoas provocando reações conforme a citação abaixo:  

Com o advento da cultura da mídia, os indivíduos são submetidos a um fluxo sem 

precedentes de imagens e sons dentro de sua própria casa, e um novo mundo virtual de 

entretenimento, informação, sexo e política estáo reordenado percepções de espaço e 

tempo anulando distinções entre realidade e imagem, enquanto produz novos modos 

de experiência e subjetividade. (KELLNER, 2001, p 27). 

As interações produzidas pelas imagens midiáticas impactam a massa em uma 

representação na vida diária, na relação entre indivíduos e na criação de valores quanto aos 

objetos do cotidiano social, induzindo a produção de significados nas práticas de consumo. 

Abaixo, estão relacionados dois exemplos da imagem do estádio que já estão absorvidos e 

refletidos no dia a dia da periferia de Itaquera. 

O primeiro exemplo trata-se da apropriação do apelido popular da Arena Corinthians, 

vulgo “Itaquerão”. É baseado na carência da região de bares requintados, afinados com o 

conceito de happy hour, em que geralmente colegas de trabalho se reúnem em um bar para 

degustar bebidas e aperitivos em um encontro pós-expediente. A opção pelo apelido popular 

certamente teve a intenção de criar a conexão entre o estabelecimento e os populares da 

região, conforme demonstra a imagem abaixo: 

 

Figura 17: Itaquerão – Bar e Restaurante.  

Fonte: Imagem registrada pelo autor em visita a campo, (Janeiro/2012). 

 

Além da proximidade buscada pela incorporação do apelido popular, o 

estabelecimento modificou sua aparência interna e sua fachada externa com imagens 

diretamente relacionadas à Arena Corinthians, com referências específicas ao esporte futebol, 
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a fim de popularizar sua imagem perante os possíveis frequentadores da região. A imagem 

abaixo evidencia a busca por esta cola social entre botequim e entretenimento, através de um 

nome fantasia: 

 

Figura 18: Itaquerão – Bar e Restaurante. (Atualmente com outra fachada representada pela imagem da Arena) 

Fonte: Imagem registrada pelo autor em visita a campo, (Agosto/2013). 

 

O segundo exemplo também se apoia na apropriação do apelido popular “Itaquerão”, 

agora, por um posto de gasolina. O estabelecimento abrigava apenas o conceito de 

abastecimento e revisão de veículos, mas a partir da proximidade da Arena e da apropriação 

do apelido, passou a ser reinterpretado como local de happy hour e ponto de encontro de 

populares da região. A imagem abaixo mostra a presença da fragmentação do estádio no 

cotidiano da periferia de Itaquera: 

 

Figura 19: Auto Posto Itaquerão – Toten do Posto de Gasolina que incorpora o apelido popular do estádio. 

Fonte: Imagem registrada pelo autor em visita a campo, (Maio/2012). 
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O espetáculo por sua vez, desdobra-se no espaço social por meio de representações e 

subjetividades provocadas pela cena midiática. As relações entre público e privado se 

confundem devido ao entretenimento. A interpretação de uma construção no espaço social se 

formula inicialmente pelo questionamento do dinheiro utilizado, se este vai para um suposto 

legado, ou se alimentará somente uma estrutura capitalista que tem como prioridade apenas o 

retorno financeiro.  

Embora se tente explicar o consumo do espaço público, em muitas ocasiões o uso 

comum dessas áreas acaba sendo privatizado. O condicionamento a uma coletividade isolada 

é um recuo na questão da cidadania, que reflete sobre a convivência social. A reprodução de 

espaços privados cada vez se faz mais presente no uso coletivo. Como exemplo deste fato, 

observa-se no comércio e no lazer uma desarticulação das áreas públicas em favor da 

mercantilização do espaço urbano. 

A contradição das relações entre público e privado no consumo do espaço social da 

periferia de Itaquera, está reproduzindo readaptações de usos dos lugares afetados pelo 

entretenimento. Esta particularidade articulada em função do espetáculo midiático 

proporciona uma nova realidade ao bairro em função da construção da Arena Corinthians. 

A proliferação das imagens pulverizadas na periferia de Itaquera, a partir da 

construção da Arena Corinthians se encarrega de ludibriar a realidade social da periferia que 

provem de uma carência socioeconômica muito grande. Em diversos pontos do bairro fica 

evidente a interferência da cena midiática na significação do espaço público e através de uma 

visibilidade produzida pelo entretenimento, surge a possibilidade da produção de novas 

relações sociais no espaço público. 

A definição do espaço público é destacada como um processo de reordenamento de 

mercado em uma atuação paralela e diplomática com movimentos sociais de alcance nacional, 

em que a construção de um multiculturalismo deve recuperar o público como coletivo. 

Explicado assim por Canclini (2010): 

O público é, virtualmente, toda a humanidade, e, de modo correlato, o “espaço 

público” é o meio pelo qual a humanidade se entrega a si mesma como espetáculo. A 

palavra “espetáculo” pode, com certeza, suscitar uma interpretação negativa, pois o 

espaço público não reduz seus meios à imagem e à palavra espetaculares: compõem-se 

também de elementos do discurso, do comentário da discussão, com os fins mais 

“racionais” de elucidação. Mas o que importa destacar aqui é, sobretudo, que 

especialmente o “espaço público social” não obedece em absoluto às fronteiras 

nacionais de cada “sociedade civil”. (CANCLINI, 2010, p 221). 
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Esse espaço público reconhecido por Canclini (2010), como coletivo multicultural 

inclina-se ao enfrentamento das soluções sociais. Fato esse, que tomou corpo recentemente no 

Brasil com as manifestações e protestos ocorridos no período de Junho a Julho de 2013 em 

muitas cidades do país, levando milhares de pessoas as ruas transformando o espaço público 

em palco de manifestações
47

. 

 Nas manifestações ocorridas durante a Copa das Confederações no Brasil, talvez pela 

primeira vez, o Brasil real, não tenha sido sufocado pelo Brasil ufanista, em que as narrativas 

produzidas pelo megaevento futebolístico não foram capaz de sobrepor-se às diferenças e 

dificuldades sociais. Embora o ufanista seja um traço do Brasil, ainda mais em sua relação 

com o futebol (HELAL, 2010). 

O capitalismo que já articula a expansão e a exploração do consumo que poderá ser 

elevado quando a obra da Arena for concluída, mais precisamente no período pós copa, onde 

o fluxo de pessoas, consumidores e curiosos possivelmente aumentará; o Shopping Metrô - 

Itaquera já planeja esta ascensão do consumo
48

 na região de Itaquera. Já articula a expansão 

do shopping que atualmente possui apenas dois pavimentos de lojas, projetando a expansão 

para mais dois pavimentos que seriam agregados ao complexo varejista para absorver uma 

projeção no aumento do consumo em virtude da Arena. 

 Mesmo sendo uma projeção a intenção estratégica de expansão do shopping expõe o 

potencial de afetação do entretenimento no espaço social. O fato de estar imerso na mesma 

temporalidade dos acontecimentos, requer o distanciamento necessário para obtenção do 

raciocínio crítico, de modo a perceber uma coerção social, provocada na realidade da periferia 

de Itaquera pela cena midiática, conforme as imagens abaixo: 

                                                 

47
Manifestações populares no Brasil em junho de 2013: Disponível em 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,de-maio-de-1968-a-junho-de-2013,1051885,0.htm – acesso em 

08/02/2014. O portal eletrônico aborda as manifestações populares de junho de 2013 no Brasil, fazendo uma 

comparação às manifestações ocorridas em maio de 1968 na França. 
48

Ampliação do shopping Metrô Itaquera: Disponível em http://blogs.estadao.com.br/jt-cidades/copa-tres-anos-

antes-itaquera-sente-mudancas/. O portal eletrônico cogita em 21/05/2011 uma possível visibilidade mundial 

para região, onde o shopping Metrô Itaquera avaliava a possibilidade de fazer uma ampliação, fato registrado e 

evidenciado pelo autor em Outubro de 2013 em uma de suas visitas a campo. 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,de-maio-de-1968-a-junho-de-2013,1051885,0.htm
http://blogs.estadao.com.br/jt-cidades/copa-tres-anos-antes-itaquera-sente-mudancas/
http://blogs.estadao.com.br/jt-cidades/copa-tres-anos-antes-itaquera-sente-mudancas/
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Figura 20: Toten exposto no shopping Metrô – Itaquera em referência a ampliação do complexo de lojas. 

 
Fonte: Imagem registrada pelo autor em visita a campo, (Outubro/2013). 
 

 

 
 

Figura 21: Maquete exposta no shopping Metrô – Itaquera em referência a ampliação do complexo de lojas. 

 
Fonte: Imagem registrada pelo autor em visita a campo, (Outubro/2013). 

 

 

Canclini (2010) evidencia o consumo como um processo de transformação de desejos 

em demandas, no qual: 
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O consumo é um processo em que os desejos se transformam em demandas e em atos 

socialmente regulados. Por que artesãos indígenas ou comerciantes populares que 

enriquecem pela repercussão afortunada de seu trabalho, porque tantos políticos e 

líderes sindicais que acumulam dinheiro por meio da corrupção continuam vivendo 

em bairros populares, controlam seus gastos e tentam “não aparecer”? Porque  acham 

mais interessante continuar pertencendo a seus grupos originários (e às vezes precisam 

disso para manter seu poder) do que exercer a ostentação a que a sua prosperidade os 

impulsiona. (CANCLINI, 2010, p 65). 

Realmente o desejo de milhares de indivíduos e agentes capitalistas em fazer parte 

deste megaevento esportivo que é a Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 2014, descreve 

muitas similaridades entre os diversos signos da modernidade e pós-modernidade. 

Comparando o objeto de estudo a esses signos, abre-se um caminho a contemporaneidade 

ligando à cidade ao entretenimento por meio do espaço social do bairro de Itaquera. Através 

do recorte específico para o Futebol, percebe-se a força e a voracidade do entretenimento 

como indústria cultural contemporânea, agindo e interferindo diretamente no espaço público, 

onde a Comunicação e Consumo se juntam para impactar a cidade e seus indivíduos através 

da criação de emoções e subjetividades por meio de discursos e narrativas provenientes do 

espetáculo midiático. 

A projeção social destes inúmeros discursos que estão internalizados nos indivíduos 

será enfatizada no tópico a seguir, em que esta dissertação se aprofundará na observação e nas 

análises das narrativas dos operários da Arena Corinthians e suas percepções sobre o bairro de 

Itaquera, a partir da construção do estádio do Sport Clube Corinthians Paulista, em meio a 

atores sociais que potencializam, interpretam e reverberam a visibilidade do bairro, através do 

consumo do espaço social de Itaquera pelo entretenimento. 
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PARTE II – MARCO EMPÍRICO 
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A CENA URBANA DE ITAQUERA E A PERCEPÇÃO DA PERIFERIA 
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4 – A CENA URBANA DE ITAQUERA E A PERCEPÇÃO DA PERIFERIA: 

O bairro de Itaquera, tendo seu espaço social apropriado pelo entretenimento 

conforme articulado no tópico anterior, promoveu uma nova rearticulação no bairro. As 

mudanças físicas, que estão acontecendo na localidade movimentam o imaginário dos 

populares quanto ao marco da construção da Arena. Itaquera vagarosamente no imaginário de 

seus moradores está reconfigurando uma nova paisagem urbana, uma espécie de sonho em 

fase de acabamento.   

Neste contexto, este tópico da dissertação apresentará como os operários da Arena 

Corinthians percebem as transformações do bairro de Itaquera, a partir de seu trabalho na 

construção do estádio do Sport Clube Corinthians Paulista. A Arena por sua vez, se coloca 

como objeto que traz a emoção como portabilidade, proporcionando uma nova representação 

que os indivíduos têm do próprio bairro.  

Por meio das narrativas dos operários da Arena Corinthians, este tópico argumentará 

aspectos e realidades de Itaquera, baseando – se na compreensão da realidade social que estes 

indivíduos atribuem a esta periferia através de suas narrativas, como um possível 

reencantamento do bairro. A partir de Berger e Luckmann (2008)
49

, a temática referente a 

construção social da realidade, percebe e interpreta a importância dos questionamentos do 

senso comum como fator constituinte da realidade cotidiana, no qual este tópico esta 

mobilizado. Segundo os autores, a representação da vida cotidiana possui a seguinte reflexão: 

O mundo da vida cotidiana não somente é tomado como uma realidade certa pelos 

membros ordinários da sociedade na conduta subjetivamente dotada de sentido que 

imprimem a suas vidas, mas é o mundo que se origina no pensamento e na ação dos 

homens comuns, sendo afirmado como real por eles. (BERGER; LUCKMAN, 2008, p 

36). 

 

Como fatores determinantes, Berger e Luckman (2008), atribuem como termos 

essenciais a esta empiria a realidade e o conhecimento. Tendo a realidade, a qualidade de 

reconhecer um fenômeno independente da vontade do sujeito, já para o conhecimento, é 

necessário a reflexão de que os fenômenos são reais e possuem significados específicos. 

Assim, o sujeito cotidiano não se preocupa com o que é real para ele e com o que ele conhece, 

                                                 

49
A Construção social da realidade: o conceito está detalhado no livro, de Peter L. Berger e Thomas Luckman, 

representando as sensibilidades da análise do conhecimento sobre a vida cotidiana. 
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a não ser que esbarre com alguma espécie de problema, daí então, dá como certa a sua 

realidade e seu conhecimento. 

O interesse pelas questões da realidade e do conhecimento social, segundo os já 

citados autores, justifica-se inicialmente pelo fato de sua relatividade social, ou seja, o que é 

real para um monge tibetano, pode não ser real para um homem de negócios americano, como 

também, o conhecimento de um criminoso é diferente do conhecimento de um criminalista. 

As realidades por sua vez, estão presentes dentro de contextos sociais específicos, não 

somente na variedade empírica do conhecimento, mas também nos processos que o 

conhecimento converte como realidade. 

Berger e Luckman (2008) argumentam que todo conhecimento desenvolve-se, 

transmite-se, mantém-se em situações sociais, compreende o processo pelo qual se realiza, 

sendo possível a analise da construção social da realidade. Desta forma, a realidade da vida 

cotidiana faz surgir às relações entre o pensamento humano e o contexto social no qual os 

fenômenos se modelam na vida diária. O senso comum é proposto pelos autores como, o 

objeto das análises de construções teóricas, definido assim: 

O senso comum contém inumeráveis interpretações pré-científicas e quase científicas 

sobre a realidade cotidiana que admite como certas. Se quisermos descrever a 

realidade do senso comum temos de nos referir a estas interpretações, assim como 

temos que levar em conta seu caráter de suposição indubitável (BERGER; 

LUCKMAN, 2008, p 37). 

 

No entanto, diferentes objetos apresentam-se a consciência como constituintes de 

diferentes esferas da realidade, conforme os já mencionados autores:  

A consciência da realidade aparece já objetivada, isto é, constituída por uma ordem de 

objetos que foram designados antes mesmo da presença do sujeito cotidiano em cena. 

(...) estando organizada em torno do aqui “meu corpo” e do agora “meu presente”. 

Este “aqui e agora” é o foco de minha atenção à realidade da vida cotidiana.  

(BERGER; LUCKMAN, 2008, p 39). 

.  

Esta consciência da realidade revela e estrutura as formas espaciais e temporais. Tal 

condição reflete a cena espacial como a zona de manipulação do sujeito cotidiano em 

interação com as outras pessoas, ao ponto que, o cenário temporal está intrinsecamente 

relacionado à consciência.  Estas condições dão a ideia de tempo contínuo e finito, onde a 

realidade cotidiana é um episódio corrente no tempo. Tempo este, que já existia antes do 

nascimento e continuaria a existir depois da morte. Os trabalhadores da Arena Corinthians, 

também interagem com esta reflexão teórica, vivendo em um lugar geograficamente 

determinado, utilizando instrumentos comuns para sua sobrevivência, apropriando-se de um 
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vocabulário específico dentro de suas relações sociais que de certa maneira, marcaram em 

suas vidas uma tipificação, como resultado do intercâmbio das atividades humanas no espaço 

social. 

Os traços de toda atividade humana estão sujeitos ao hábito, incorporando o 

estreitamento das opções, fornecendo uma direção e a especialização das atividades sociais e 

profissionais. A tipificação das formas de ação promove um sentido objetivo à estruturação da 

consciência, onde as instituições incorporam a experiência do sujeito, por meio de papéis na 

sociedade, onde ao desempenhar e participar das rotinas o indivíduo formula um mundo 

subjetivamente real para ele. 

 Berger e Luckman (2008) colocam suas argumentações, na concepção em que o 

sujeito cotidiano não nasce membro da sociedade, mas está predisposto a tornar-se membro 

dela, a partir do processo de interiorização, como a apreensão imediata de um conhecimento 

objetivo, dotado de sentido. Esta apreensão faz com o homem assuma o mundo no qual os 

outros já vivem, e uma vez assumido pode ser recriado através de um mix de motivações. O 

mundo social, na visão dos autores é filtrado através da seletividade de cada um, independente 

da localização a interiorização só se realiza quando a identificação adquire uma subjetividade 

coerente e plausível. 

O bairro de Itaquera, por sua vez compreende uma objetivação já apropriada no 

mundo em uma realidade socialmente construída, que possui alguns traços do processo de 

segregação urbana. Ampliando esta temática, Villaça (1998)
50

 interpreta este conceito como 

uma característica marcante da metrópole brasileira e de grande importância para analisar os 

bairros residenciais e áreas comerciais. Existem muitos tipos de segregação, mas a localidade 

estudada nesta dissertação possui mais aspectos voltados à segregação de classe social. 

Diferentes classes sociais podem estar presentes numa mesma região, no caso da 

segregação o que caracterizaria esta concepção é uma concentração maior de uma 

determinada classe em uma maior parte do espaço urbano.  O padrão mais conhecido de 

segregação das metrópoles brasileiras é o centro/periferia, nas reflexões teóricas de Villaça 

(1998) o conceito de centro é dotado da maior parte de serviços urbanos, públicos e privados, 

sendo ocupado pelas classes de maior renda, por sua vez, a concepção de periferia está 

                                                 

50
Flávio Villaça: Em sua obra “Espaço intraurbano no Brasil” o autor traz um estudo da localização urbana, 

apresentada como valor caracterizado pelas possibilidades que as diferentes classes sociais apresentam de 

comandar os posicionamentos urbanos.  
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referenciada pela localidade subequipada de serviços urbanos, ocupada predominantemente 

pelos excluídos, onde o espaço urbano se caracteriza como mecanismo de exclusão. 

A articulação do valor monetário do espaço urbano, afeta diretamente a distribuição 

das classes sociais. O efeito que a construção da Arena Corinthians causou no espaço urbano 

de Itaquera reflete um submercado específico, constituído por escritórios de imóveis, através 

de um jogo de preços imobiliários que está promovendo uma segregação econômica e social 

automática em Itaquera, desestabilizando as classes sociais que residem na periferia, 

empurrando-as mais para o extremo leste da cidade de São Paulo, chegando a constituir uma 

nova periferia a partir da segregação involuntária. Abaixo seguem algumas imagens da 

segregação involuntária ocorrida no bairro de Itaquera a partir da construção da Arena 

Corinthians: 

 
Figura 22: Comunidade carente próxima a Arena Corinthians. 
Fonte: Imagem registrada pelo autor em visita a campo, (Novembro/2012). 

 

Figura 23: Comunidade carente próxima a Arena Corinthians.  
Fonte: Imagem registrada pelo autor em visita a campo, (Agosto/2013). 



 

 

88 

As imagens registradas evidenciam a monetarização do espaço urbano da periferia de 

Itaquera, promovida pelos escritórios imobiliários que baseados na carência, estipularam uma 

nova particularização das zonas urbanas da região, buscando uma nova concentração de 

classes sociais e excluindo mesmo que involuntariamente outras classes inferiores. Por mais 

curiosidade que as imagens representem, a força da segregação urbana é tão presente que até 

mesmo barracos em favelas passam a ganhar valor, mesmo que subjetivado pelas realidades 

de seus moradores. 

 Para o já mencionado autor, a segregação é um processo de dominação social, 

econômico e político, articulado por meio do espaço urbano, produzido pela classe dominante, 

e com a qual essa classe exerce sua dominação. A aparência desta dominação vem mascarada 

pela ideologia, ou seja, uma versão da realidade social dada pela classe dominante, com vistas 

para facilitar a dominação. 

A produção da ideologia, segundo Villaça (1998) lança mão de alguns mecanismos 

como a naturalização e a universalização dos interesses. A naturalização vem travestida de 

processos sociais, como por exemplo, a deteriorização do centro da cidade de São Paulo, que 

é rotulada a partir de uma ideia dominante ao estado de ruína, em que são deixados muitos 

edifícios do centro em virtude do abandono das camadas de alta renda, que produziram novos 

centros. Como o centro é uma área importante da metrópole, a classe dominante não pode 

assumir este fato e precisa ocultá-lo formulando uma versão que não comprometa a classe 

dominante, a deteriorização é uma versão que naturaliza o processo social.  

O mesmo efeito de naturalização traz a Arena Corinthians, que para impor uma 

ideologia dominante pelo consumo do entretenimento, dissimula por meio da imagem 

majestosa do estádio do Sport Clube Corinthians Paulista os danos ao trânsito, às ruas 

interditadas, as adequações de obras, como uma espécie de sofrimento garantido em troca da 

beleza do estádio, como símbolo de novidade para a periferia de Itaquera. 

Outro aspecto importante para a produção da ideologia é a universalização dos 

interesses, que são aplicados ao espaço urbano, na intenção de transmitir a cidade como 

aquela parte que é de interesse da classe dominante. Itaquera, atualmente se mistura como 

universalização dos interesses políticos e privados, sendo uma das regiões mais populosas de 

São Paulo
51

, desde a confirmação do jogo de abertura na zona leste, vem recebendo propostas 

                                                 

51
Itaquera como uma das regiões mais populosas de São Paulo: Disponível em 

http://www.zonalesteestudosecidadania.com.br/noticias.php?n=159, acesso em 15/02/2014. 

http://www.zonalesteestudosecidadania.com.br/noticias.php?n=159
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de uma imagem urbana que enaltece a necessidade de ações público-privadas, devido aos 

interesses capitalistas de ambas as esferas sociais que aos poucos são universalizadas na 

região. Villaça (1998) define assim a ideologia: 

Subliminarmente, a ideologia inculca na mente da maioria a ideia de que a cidade é 

aquela parte constituída por onde estão os dominantes. Essa ideologia facilita a ação 

do Estado, que privilegia essa parte. Ao investir nela, o estado esta investindo na 

cidade; ao protegê-la através da legislação urbanística o Estado esta protegendo a 

cidade. Quando transfere seus aparelhos para o centro novo criado pelas e para as 

burguesias, está transferindo-os para o centro novo da cidade. (VILLAÇA, 1998, p 

350). 

 

As reflexões, sobre a ideologia atribuem à definição do espaço social em função dos 

interesses das camadas de alta renda, direcionando o crescimento e determinando a 

valorização pela localização. Para o autor, a localização está referenciada nas relações entre 

um determinado ponto do território urbano e todos os demais.  

A localização de Itaquera começa a ganhar vulto, embora intrinsecamente desigual, 

mas essa desigualdade é estruturante do espaço urbano para promover a polarização 

centro/periferia. A localidade de Itaquera inicia uma estrutura baseada no desejo dos 

empreendedores imobiliários
52

. O espaço urbano de certa forma, não é um dado congelado, 

ele esta continuamente sendo produzido e reproduzido. A produção e o consumo do espaço 

urbano, segundo Villaça (1998), podem ser classificados pelo interesse do consumo, movendo 

o processo de urbanização. Produção e consumo se unem no espaço, ou seja, quando uma 

indústria é construída ao mesmo tempo existe o consumo do espaço urbano pelo processo 

capitalista, e a produção de um novo espaço urbano, provocada pelos impactos da articulação 

capitalista. 

A construção da Arena Corinthians, para a abertura da Copa do Mundo de Futebol da 

FIFA de 2014 proporcionará alterações no bairro capaz de entrelaçar a produção e o consumo 

do espaço urbano. O imaginário que os operários do estádio têm do bairro, pode representar 

por meio das narrativas, uma nova construção social da realidade do bairro de Itaquera, onde 

por sua vez, esta localização ganha uma nova produção por meio dos agentes capitalistas, e 

um novo consumo do espaço por meio dos atores sociais que passam a interagir com os 

efeitos da produção do espaço no tecido social. 

                                                 

52
 Itaquera e sua valorização imobiliária: Conforme publicação do exemplar comunitário “SP Leste – Itaquera e 

Região”, edição 11 – fevereiro de 2013. A publicação cujo título é “Modernização faz de Itaquera um lugar cada 

vez melhor” evidência o destaque do mercado imobiliário, onde segundo o Conselho Regional de Corretores de 

Imóveis do Estado de São Paulo (CRECI-SP), entre janeiro e junho de 2012, o bairro de Itaquera valorizou 

aproximadamente 55%.  
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A estruturação do bairro de Itaquera,
53

 proporciona a produção de um consumo do 

espaço social otimizado conforme a definição de Villaça (1998), onde o autor classifica as 

periferias como cidades-subúrbios, sendo grandes conjuntos de bairros, predominantemente 

populares, com características homogêneas. Neste contexto, Itaquera tem em sua configuração 

urbana, o aparelhamento público como padronização de seu espaço urbano, constituído de: 

 

 Distritos policiais: 32° DP - Distrito Policial de Itaquera -  

Endereço: Rua Sabbado D'angelo, 64 / 53° DP - Distrito Policial de Parque do Carmo 

- Endereço: Rua Osvaldo Pucci, 180 e 103° DP - Distrito Policial de Itaquera - 

Endereço: Avenida Nagib Farah Maluf, 209; 

 Biblioteca Pública: Sérgio Buarque de Holanda - Endereço: Rua Augusto Carlos 

Bauman, 564; 

 Centro de Apoio ao Trabalhador: CAT Itaquera – Endereço: 

Rua Gregório Ramalho, 12; 

 Centros de Cidadania da Mulher (CCMs): Endereço: Rua: Ibiajara, 495; 

 CEU Azul da Cor do Mar: Endereço: Rua Ernesto de Souza Cruz, 2171; 

 CEU Parque Bristol: Endereço: Rua Barbinos, 111; 

 Centro de Referência de Assistência Social: CRAS Itaquera -  

Endereço: Largo da Matriz, 7; 

 Centro de Referência Especializado de Assistência Social: CREAS Itaquera -  

Endereço: Avenida Maria Luiza Americano, 1877; 

 Eco ponto Parque Guarani: Endereço: Rua Manuel Alves da Rocha, 584; 

 ETEC da Zona Leste: Endereço: Avenida Águia de Haia, 2633; 

 FATEC da Zona Leste: Endereço: Avenida Águia de Haia, 2983; 

 Hospital Santa Marcelina: Endereço: Rua Santa Marcelina, 177; 

 Hospital Municipal de Itaquera: Endereço: Rua Augusto Carlos Bauman, 1074. 

 Posto de Saúde: Endereço: Rua José Oiticica Filho, 123; 

 UBS Itaquera: Endereço: Rua Américo Salvador Novelli, 265; 

 Obra Social Dom Bosco: Endereço: Rua Álvaro de Mendonça, 456; 

                                                 

53
Estruturação social de Itaquera: Disponível em: http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera - acesso em 

14/09/2013, o portal eletrônico contextualiza o aparelhamento público, os serviços e a organização do acesso à 

cultura e lazer no bairro. 
 

http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/32-dp-de-itaquera.shtml
http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/53-dp-de-itaquera.shtml
http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/103-dp-de-itaquera.shtml
http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/biblioteca-publica-sergio-buarque-de-holanda-em-itaquera.shtml
http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/cat-no-itaquera.shtml
http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/ceu-azul-da-cor-do-mar-no-itaquera.shtml
http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/ceu-parque-bristol-em-itaquera.shtml
http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/cras-itaquera.shtml
http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/creas-itaquera.shtml
http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/ecoponto-itaquera.shtml
http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/etec-itaquera.shtml
http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/fatec-zona-leste-em-itaquera.shtml
http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/hospital-santa-marcelina-em-itaquera.shtml
http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera
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 Oficina Cultural Alfredo Volpi: -Rua Vitório Santin, 206; 

 Planetário do Carmo: Endereço: Rua John Speers, 137; 

 Poupatempo Itaquera: Endereço: Avenida do Contorno, 60: 

 Sesc Itaquera: Endereço: Avenida Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000; 

 Agências dos Correios: AC Itaquera – Agência dos Correios, Rua Itagimirim, 56 / 

ACCI Vila Carmosina – Agência dos Correios, Avenida do Contorno, 60 / ACF Águia 

de Haia, Avenida Águia de Haia, 1302 / ACF Cohab Itaquera – Agência dos Correios, 

Rua Cavalcante, 149; 

 Escolas de educação infantil: Centro de Educação Infantil Brilho do Sol, Rua 

Reverendo Alcides Franco, 91 / Charanguinha, Rua Fontoura Xavier, 298 / Colégio 

Apriore, Rua Fontoura Xavier, 1344 / Colégio Criança e Cultura, Rua Curiangos, 61 / 

Colégio Dom Felipe, Rua Sabbado Dangelo, 736 / Colégio Esa, Rua São Félix do 

Piauí, 636 / Colégio Itaquera, Rua José Oiticica Filho, 436 / Colégio Nova Estrela 

Guia, Rua Colonial das Missões, 331 / Colégio Objetivo Itaquera, Rua Benedito 

Coelho Neto, 73 / Escola de Educação Infantil Educare Castelo, Rua Doutor Rodrigo 

Pereira Barreto, 200 / Escola de educação Infantil Mukai, Rua Paes Landin, 453 / 

Escola Infantil O Rei Leão, Avenida Pires do Rio, 2671; 

 Subprefeitura de Itaquera: Endereço: Rua Augusto Carlos Bauman, 851; 

  Terminal de ônibus A. E. Carvalho: Endereço: Avenida Imperador, 1.401; 

 Estação Corinthians - Itaquera: Endereço: Avenida Radial Leste, 1900 – Integrada a 

linha 3 vermelha do metrô e à Linha 11 da CPTM; 

 Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Leandro de Itaquera: Endereço: 

Rua Padre Viegas de Meneses, 66; 

 Parque do Carmo: Endereço: Avenida Afonso de Sampaio e Souza, 951; 

 Parque Natural do Carmo: Endereço: Estrada da Fazenda do Carmo, 1000; 

 Parque Raul Seixas: Endereço: Rua dos Murmúrios da Tarde, 211; 

 Avenida Jacu Pêssego/Nova Trabalhadores: uma importante avenida e eixo 

rodoviário da cidade de São Paulo; 

A produção do espaço social de Itaquera possui esta aparelhagem pública, que 

articula a periferia ao restante da cidade. O contexto em que se produz a realidade social do 

bairro é fruto da ação de várias forças que, evidentemente, inclui o trabalho de seus 

moradores. Estes transformam e ressignificam o ambiente cotidiano. A pesar desta relação, 

http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/oficina-alfredo-volpi-itaquera.shtml
http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/planetario-do-carmo-em-itaquera.shtml
http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/poupatempo-itaquera.shtml
http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/sesc-itaquera.shtml
http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/subprefeitura-de-itaquera.shtml
http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/terminal-a-e-carvalho.shtml
http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/estacao-corinthians-itaquera.shtml
http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/escola-de-samba-leandro-de-itaquera.shtml
http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/escola-de-samba-leandro-de-itaquera.shtml
http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/parque-do-carmo-no-itaquera.shtml
http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/parque-natural-do-carmo-no-itaquera.shtml
http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/parque-raul-seixas-no-itaquera.shtml
http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/avenida-jacu-pessego-nova-trabalhadores-em-itaquera.shtml
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Itaquera ainda é retratada como um lugar em que o presente contêm reminiscências do 

passado. O jornal Notícias de Itaquera assim retrata o bairro: 

Diferentemente do que muita gente imagina Itaquera situada no extremo leste da 

cidade de São Paulo, a 20 km do marco zero (Praça da sé) tem uma história muito 

bonita, repleta de lutas sociais e de um bairrismo silencioso e romântico, que por anos 

permaneceu apenas no coração de seus moradores mais antigos. (JORNAL 

NOTÍCIAS DE ITAQUERA, JANEIRO 2013). 

 

O bairro por sua vez, a partir da construção da Arena Corinthians passa a ser 

consumido por uma nova imagem urbana. Devido às modificações físicas, que estão sendo 

produzidas nas proximidades do estádio, novas percepções estão servindo de gatilho para o 

imaginário dos trabalhadores do estádio.  

A reprodução da percepção proveniente das narrativas dos operários da Arena 

Corinthians, representará como esses trabalhadores ressignificam o bairro de Itaquera pela 

mediação da imagem da Arena. Assim, a percepção pode sobrepor o projeto urbano do bairro, 

ocultando a realidade, que se materializa em gargalos urbanos em que a rotina e a 

proximidade do cotidiano encobrem a realidade, para aqueles que estão tão imersos 

subjetivamente na construção social da realidade de Itaquera como periferia. 

O estímulo a essas percepções provém das relações estabelecidas num determinado 

lugar, onde variáveis atuam sobre o contexto social. Podemos considerar como variáveis as 

forças atuantes sobre um lugar, criando estágios de informação. As transformações sociais e 

econômicas, as apreensões da realidade conferem um conjunto de valores, usos, hábitos, 

desejos e crenças que resistem através dos tempos na rotina dos indivíduos das cidades.  

Por sua vez o espaço urbano torna-se informativo na medida em que o ambiente físico, 

social, econômico e cultural armazena um comportamento derivado de um modo de vida, com 

seus usos e hábitos como forma de representações. Os modos de vida e comportamentos 

cotidianos também podem ser adquiridos pelo trabalho que são executados pelo indivíduo. 

Dentro desta particularidade a empresa Odebrecht, munida da astúcia capitalista incorporou 

ao projeto da Arena Corinthians a capitação da mão de obra na zona leste
54

, objetivando 

silenciosamente que a maior parte desses operários, fossem caracterizados pela identificação 

clubística, fator necessário para imunizar as intempéries da construção civil, como baixos 

                                                 

54
Capitação de mão de obra da Zona Leste: Conforme a análise dos dados realizada pelo autor desta dissertação, 

através de informações obtidas do Departamento de Assistência Social da Odebrecht, que catalogava os bairros 

da Zona Leste no qual residiam os operários que trabalhavam na Arena Corinthians.  
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salários e atividades insalubres, que poderiam resultar em greves e atrasos ao projeto da 

construção da Arena para a abertura da Copa de 2014.  

Assim, usando a identificação clubistica dos operários, a empresa estimula o 

imaginário de que os trabalhadores são a própria marca Corinthians, onde problemas comuns 

não seriam capazes de interromper as obras do estádio, ou seja, não serão interrompidas as 

histórias de vida criadas a partir do trabalho dos operários que além de trabalhar, residem na 

região leste, fortalecendo ainda mais o vinculo com a obscuridade da rotina que encobre a 

percepção. 

A imagem abaixo, evidência a articulação da empresa Odebrecht em configurar o 

cenário de trabalho, em um espaço de trabalho constituído de signos que alimentam a todo 

instante o imaginário de unificação entre trabalhador – clube de futebol – Arena. 

 

Figura 24: Local destinado ao lazer dos trabalhadores da Arena Corinthians.  
 

Fonte: Imagem registrada pelo autor em visita dentro da Arena Corinthians (17/11/2012). 

 
 

Os efeitos, causados pela articulação da empresa Odebrecht potencializa nos operários 

a narrativa de experiências emocionais ligadas ao trabalho, confrontadas com as dificuldades 

de existência nas periferias. Ao organizar as narrativas dos operários da Arena Corinthians, é 

preciso reforçar o olhar compreensivo aos desvios de sentido, alertando para a não deploração 

dos depoimentos. Assim Bourdieu (1997) refere-se à intervenção do analista social, tão difícil 

como necessária. Visando aproximar os pontos de vista a serem confrontados, para o autor a 

transcrição das narrativas é concebida desta maneira: 
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Na transcrição da própria entrevista, que faz o discurso oral passa por uma 

transformação decisiva, direcionando o olhar do leitor para os traços pertinentes que a 

percepção distraída e desarmada deixa escapar. Tendo a função de lembrar as 

condições sociais e os condicionamentos, dos quais o autor do discurso é o produto de 

sua trajetória, sua formação e suas experiências profissionais. (BOURDIEU, 1997, 

p.10). 

 

 O lugar ocupado pode ser definido, como a extensão, a superfície e o volume que um 

sujeito ocupa no espaço físico, tendo a estrutura do espaço social manifestada nos contextos 

mais diversos sobre a forma de oposições. O espaço habitado funciona como uma espécie de 

simbolização espontânea do espaço social, resultante de manifestações dentro dos seguintes 

campos: 

 Localização: manifestada por parte da renda, associada à proximidade a equipamentos 

culturais, educacionais e saúde; 

 Posição ou classe: caracterizada pelo endereço de prestígio, ou seja, local de ganho 

simbólico; 

 Ocupação: dotada da posse de um espaço físico como distinção. 

 

Bourdieu (1997) atribui à expressão do espaço físico a posição do agente social, sob 

a forma de uma relação entre a estrutura social da distribuição dos agentes em relação aos 

bens e serviços. O referido autor conceitua os agentes sociais desta maneira: 

Os agentes sociais que são constituídos como tais em e plena relação com um espaço 

social (ou melhor, com campos) e também as coisas na medida em que elas são 

apropriadas pelos agentes, portanto constituídas como propriedades, estão situadas 

num lugar do espaço social que se pode caracterizar por sua posição relativa pela 

relação com os outros lugares (acima, abaixo, entre, etc.) e pela distancia que os separa 

deles. Como espaço físico é definido pela exterioridade mútua das partes, o espaço 

social é definido pela exclusão mútua (ou a distinção) das posições que os constituem, 

isto é, como estrutura de justaposição de posições sociais. (BOURDIEU, 1997, p.160). 

 

A compreensão das narrativas, por parte do leitor requer a interpretação de uma 

proximidade social. Pois a pesquisa apresenta-se como um trabalho incessante de construção 

teórica, buscando uma visão diferente do populismo, com intervenções para uma análise do 

espaço social. A busca pela espontaneidade é resultado da relação realista que o agente social 

tem com o espaço social. 

O desejo de coletar a verdade é constituinte da intenção científica, no entanto, a 

disposição de perseguir a verdade, exige o improviso na hora da urgência, na situação em que 

a entrevista se apresenta, onde as respostas se demonstram adaptadas às provocações e 

perguntas oportunas. Este acordo inconsciente entre pesquisador e pesquisado, estará descrito 
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a seguir nos procedimentos metodológicos, no qual foram delineadas as entrevistas 

norteadoras para a coleta das narrativas dos operários da Arena Corinthians. Buscando a 

realização das entrevistas, de maneira natural, suscitando testemunhos de sinceridades 

inesperadas. 
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CAPÍTULO 4.1 

 

 

A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

97 

4.1 – A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA: 

A produção do conhecimento científico
55

 requer a exposição de questões 

epistemológicas e metodológicas a fim de fomentar reflexões que permitam a construção de 

uma visão capaz de ser crítica sobre o próprio conhecimento científico. Refletir sobre tal 

especificidade é um dos objetivos do campo da comunicação, assim como a apresentação das 

ferramentas de pesquisa utilizadas pelo pesquisador. 

A busca pela verdade está diretamente ligada à investigação sobre esta possibilidade, 

diante disso interrogar o conhecimento faz-se necessário para validar sua veracidade, pois a 

noção sobre a consciência crítica é frágil. O risco desta noção se diversificar e multiplicar à 

medida que o exploramos é inevitável, a partir desse enfrentamento com o conhecimento 

percebemos que ele pode se apresentar variavelmente de acordo com o objeto estudado.  

Assim, o conhecimento para promover o sentido, necessita ser organizado e religado 

a saberes fundamentados. A fim de fortalecer o conhecimento contra a arbitrariedade das 

ciências, Morin (2005) defende a aceitação da relação entre sujeito e objeto, conforme citação 

do referido autor abaixo: 

Necessitamos, portanto, reintegrar e conceber o grande esquecido das ciências e da 

maioria das epistemologias; e enfrentar, sobretudo aqui, o problema incontornável da 

relação sujeito/objeto. Não se trata de modo algum de cair no subjetivismo, mas ao 

contrário, de encarar o problema complexo em que o sujeito cognoscente, 

permanecendo sujeito torna-se objeto do seu conhecimento. (MORIN, 2005, p.30). 

 

Percebendo a dificuldade na construção do saber, Lopes (1990) em referência a 

Goldman (1984) reflete que o investigador, “para encontrar a realidade total e concreta, (...), 

deve esforçar-se para integrar no estudo dos fatos sociais a história das teorias a respeito 

desses fatos” (p. 29). A mencionada autora contextualiza a centralidade dos princípios 

metodológicos, voltados ao receptor.  

A referência da supracitada autora, quanto aos estudos de recepção na América latina 

alinha as pesquisas ao contexto urbano das populações periféricas. A investigação do objeto 

requer uma construção metodológica bem fundamentada, para suportar inevitáveis críticas aos 

modelos teóricos criados e que podem acabar não se alinhando a especificidade estudada.  

                                                 

55
Neste sentido, Edgar Morin (2003), em “O método 3: O conhecimento do conhecimento”questiona de forma 

crítica o desconhecimento, a multiplicidade e as fragilidades da construção do conhecimento, refletindo sobre a 

importância da relação entre sujeito e objeto para o organização do conhecimento. 
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Esta dissertação busca aprimorar as questões conceituais e metodológicas para a 

análise das narrativas dos operários da Arena Corinthians. A proposta metodológica 

desenvolvida parte da proposta de Casaqui (2013), que contextualiza as questões 

metodológicas implicadas no estudo das vidas narrativizadas. Com efeito, Casaqui (2013) em 

referência a Arfuch (2010) destaca a vida como narração, sendo uma trajetória que dá sentido 

aos fragmentos da experiência, a mobilização da memória e à projeção de ancoragem 

subjetiva em torno do consumo cultural. 

Esta compreensão delimita os traços identitários dos atores sociais, que tem em 

comum a mesma referência da localidade de trabalho, no caso a Arena. Essa afetação, por sua 

vez, articula signos e pertencimentos no ambiente em que estão inseridos os operários da 

Arena, capazes de propagar aspectos oníricos nas narrativas destes indivíduos. A partir da 

compreensão de Arfuch (2010), as narrativas dos operários da Arena Corinthians, podem ser 

estruturadas pelos seguintes contextos: 

 A forma como os operários da Arena Corinthians percebem sua própria trajetória de 

vida; 

 A concepção de trabalho, representada pelas atividades profissionais que exercem 

atualmente; 

 A compreensão da interferência do seu trabalho em relação à suposta transformação 

do bairro; 

 A representação que o indivíduo tem do próprio bairro, a partir da visibilidade 

imaginada pela via de sua atividade profissional. 

 

A partir destes contextos, esta dissertação buscará apreender as manifestações derivadas das 

entrevistas, como forma de projeção da cena urbana do bairro de Itaquera. Como 

complemento da mencionada proposta metodológica, esta dissertação inspirou-se também, 

para a análise das entrevistas semiabertas na proposta de Franco (2012) que, na dissertação 

“Consumo e construções midiáticas: corpos diferentes no futebol”, elaborou quadros 

sintéticos que agrupavam elementos teóricos mobilizados para a interpretação. 

Sendo assim, como primeiro passo para a construção desta pesquisa, foram 

analisados os dados oferecidos pela empresa Odebrecht sobre o lugar de residência dos 
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operários que trabalhavam na Arena Corinthians
56

. O autor teve acesso a uma listagem que 

catalogava 2102 trabalhadores. Deste total, 518 colaboradores residiam no entorno da obra e 

1584 operários moravam fora do eixo da zona leste. Os funcionários das imediações de 

Itaquera estão divididos nos bairros relacionados na figura e na tabela apresentados abaixo: 

 

Figura 25: Mapa da Zona Leste. 

Fonte: Imagem disponível em www.google.com.br.com.br/mapa-zona-leste-sp, acesso em 05/10/2013. 

 

Parque das Paineiras Artur Alvim São Mateus Vila Nova Curuça 

Jardim Santo Antônio Aricanduva Ponte Rasa Sapopemba 

São Miguel Paulista Jardim Imperador Vila Guilhermina Vila Mara 

Cidade Tiradentes Parque Boturussu Vila Ré Tatuapé 

Cidade A. E. Carvalho Parque Maria Luiza Vila União Jardim Pantanal 

Guaianazes Parque do Carmo Jardim Conquista Cidade Líder 

José Bonifácio Parque Guarani Vila Campanela Vila Carrão 

Jardim Helena Vila Progresso Parque Cisper Penha 

Jardim das Oliveiras Vila Carmosina União Vila Nova Patriarca 

Limoeiro Vila Nhocuné Vila Progresso Belém 

                                                 

56
Cibele Soares Santos Borali: Assistente social da Odebrecht na Arena Corinthians, responsável pelo envio da 

relação de endereço dos operários que trabalharam na obra do estádio em 29 de Abril de 2013. 

http://www.google.com.br.com.br/mapa-zona-leste-sp
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Mooca Itaim Paulista Vila Silvia Vila Jacuí 

Cohab I Jardim Maringá Jardim Nordeste Jardim Danfer 

Cangaíba Jardim Aurora Vila Paranaguá Jardim São Carlos 

Jardim Popular Vila Iolanda Ermelino Matarazo Jacu Pêssego 

Jardim Lajeado Parque Paulistano Parque São Rafael Savoy 

Tabela 2: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pelo Departamento de Assistência Social da Odebrecht em relação aos bairros da 
zona leste no qual residem os operários que trabalham na Arena Corinthians, 2013. 

Fonte: Departamento de Assistência Social da Odebrecht – Arena Corinthians (Adaptado pelo autor). 

 

Entre os bairros da Zona Leste, segundo os dados apresentados pela construtora ao 

autor desta dissertação, constatou-se que Itaquera possuía o maior número de operários que 

residiam e trabalhavam na Arena (51 trabalhadores), seguido de 48 funcionários residentes na 

Vila Carmosina, 43 em Guaianases e 36 em Cidade Tiradentes. Tal projeção numérica não 

influenciou na preferência da escolha dos operários para realizar as entrevistas semiabertas. 

No entanto, serviu apenas como norteador para a construção do corpus desta pesquisa. 

Na sequencia, como parte do processo metodológico, foram coletadas as entrevistas, 

conforme descrito na tabela abaixo: 

 

Entrevista Nome do operário da Arena Corinthians Residência Data 

1 Aloísio Moreira do Nascimento Cidade Tiradentes 01/12/2012 

2 José da Cruz Itaquera 01/12/2012 

3 Lanoel Mismer dos Santos Franco da Rocha 30/08/2013 

4 Antônio Edvaldo Silva Simão Perus 30/08/2013 

5 Francisco Fernando Pereira de Souza Ermelino Matarazo 03/09/2013 

6 Reginaldo do Nascimento Oliveira Itaquera 03/09/2013 

7 Domingos Jorge Pereira dos Santos Itapevi 03/09/2013 
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8 Márcio dos Santos Vale São Mateus 03/09/2013 

9 Carlos Alberto Petronilho Guaianases 03/09/2013 

10 Nelson Lino Pinheiro Almeida Itaquera 06/09/2013 

Tabela 3: Relação de operários entrevistados da Arena Corinthians. 

Fonte: Desenvolvido a partir da própria pesquisa de campo do autor (2012 / 2013). 

 

Como caminho para auxiliar a coleta das entrevistas semiabertas optou-se pela 

proposta por Duarte (2010), que teoriza sobre as conexões entre os recursos metodológicos e 

os pressupostos definidos pelo pesquisador para a realização de entrevistas semiabertas. 

Sendo um tipo de entrevista em profundidade, segundo o mencionado autor, este é um recurso 

metodológico que busca, com base em teorias e pressupostos definidos pelo investigador, 

recolher respostas a partir da experiência subjetiva de uma fonte, selecionada por deter 

informações que se deseja conhecer. Duarte (2010) em referência a Triviños (1990) explica 

que este tipo de entrevista baseia-se em um modelo construído a partir de “questões-guia”, 

definidas a priori segundo as necessidades e interesses da pesquisa, no qual: 

parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que 

interessam a pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, 

fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do 

informante”. (TRIVIÑOS,1990, p.146 apud DUARTE, 2010, p. 66). 

Sendo assim, foi construído um roteiro para as entrevistas semiabertas, norteado por 

questões de abordagem que inicialmente exigiam uma breve mediação da experiência de vida 

dos operários, como forma de naturalizar e familiarizar a relação entre pesquisador e 

pesquisado para que, desse modo, o pesquisado, em um acordo silencioso, manifestasse a 

espontaneidade da narração de sua experiência e subjetividades, como parte da edição de sua 

história na leitura do mundo a sua volta. Esta mediação, foi traçada com algumas questões 

chaves, no momento da entrevista semiaberta com os operários da Arena Corinthians, 

conforme a tabela abaixo: 
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Sequência Contexto básico das perguntas na entrevista semiaberta 

1 Nome / local de nascimento / estado civil / filhos? 

2 Endereço atual / quanto tempo reside neste local? 

3 Como e quando iniciou seu trabalho na Arena Corinthians / Qual a sua 

função? 

4 Como era a percepção do bairro antes da especulação da construção da Arena? 

5 O que você imagina que está acontecendo com o bairro a partir da construção 

da Arena? 

6 Qual a importância do seu trabalho na suposta transformação do bairro? 

7 Na sua visão o que acontecerá com o bairro após o término da obra? 

8 Qual a diferença do trabalho executado na Arena para os trabalhos realizados 

antes da Arena? 

9 Como é a sua história de vida dentro da obra? 

10 Sente-se a vontade em falar de seu trabalho a amigos e familiares? 

11 Seus amigos e familiares já visitaram a obra? 

12 O que ficará na em sua memória com relação ao trabalho na Arena? 

13 Como você entende a relação entre o setor público (governo) e o setor 

(privado) na construção da Arena? 

14 Com as propostas ao bairro você teria vontade de morar em Itaquera? 

15 A visibilidade que está afetando o bairro é consequência de seu trabalho ou da 

mídia? 

Tabela 4: Roteiro das entrevistas semiabertas. 

Fonte: Desenvolvido a partir da própria pesquisa de campo do autor, dos encontros de orientação e das aulas (2012 / 2013). 
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É importante frisar o aspecto de adaptação do pesquisador ao ambiente e 

principalmente ao pesquisado. Na maioria das vezes o entrevistado não respondia aos 

contextos subliminares do roteiro. Consequentemente, o pesquisador teve que se posicionar 

dentro do diálogo estabelecido para que, de forma imparcial, a mediação entre conhecimento 

empírico e metodologia pudesse atingir a possibilidade de interpretação das subjetividades por 

meio das narrativas. Neste sentido, a feitura de entrevistas semiabertas requer que o 

pesquisador entenda a necessidade de, em alguns momentos pontuais, adaptá-la para que a 

mesma possa ser exequível.  

  O tratamento e organização do material coletado pelo pesquisador nas entrevistas 

semiabertas servirão para conferir a relação entre os possíveis pontos abordados nos objetivos 

e hipóteses desta dissertação. Após o detalhamento da construção da pesquisa, passar-se-á 

para a análise das narrativas dos operários da Arena Corinthians, na qual será explicitada a 

elaboração do quadro sintético interpretativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

104 

CAPÍTULO 4.2 

 

 

ANÁLISE DAS NARRATIVAS 
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4.2 – ANÁLISE DAS NARRATIVAS: 

Conforme mencionado anteriormente, para a análise das narrativas dos operários da 

Arena Corinthians, foi construído um quadro sintético interpretativo, seguindo o modelo 

proposto por Franco (2012). Tal quadro foi elaborado a partir dos subsídios elencados no 

marco teórico desta dissertação (Parte I).  

O diálogo científico proposto ao campo da comunicação e consumo na exposição 

desta dissertação transita por signos da modernidade e pós-modernidade buscando suas 

relações com o bairro de Itaquera e questões relacionadas ao entretenimento, conforme 

exposto nos Capítulos 1, 2 e 3, estando sintetizados no quadro analítico apresentado a seguir: 

Encadeamento 

sequenciado pela 

dissertação 

 

Autores e seus conceitos 

 

Signos produzidos a partir dos conceitos 

1 Pinto 

(Cultura) 

Racionalização de suas experiências de vida. 

2 Gidens 

(Descontinuidades) 

Mudanças sociais percebidas por fatos 

sequenciados pelo tempo. 

3 Gidens 

(Ritmo de mudança) 

Controle do tempo e lugar da vida cotidiana 

pessoal e profissional. 

4 Boltanski 

(Divisão do Trabalho) 

Organização da atividade humana através da 

exploração industrial. 

5 Gidens 

(Ligação entre tempo e espaço) 

 

Ilustração das percepções dos indivíduos 

acerca da sociedade. 

6 Gidens 

(Reflexividade Social) 

Renovação das formas de vida social 

reproduzidas pelo homem através do 

conhecimento adquirido em experiências 

vividas. 
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7 Pesavento 

(Exposições Universais) 

Vitrina de exibição dos inventos e 

mercadorias postos a disposição do mundo. 

8 Pesavento (1997) em 

referência a Marx 

(Fetichismo da mercadoria) 

Imaginário referente a circulação de ideias 

como referência a hábitos e consumo. 

9 Pesavento 

(Experiências da modernidade) 

Variações do cotidiano social em que o 

indivíduo tem a liberdade de optar por uma 

determinada vivência. 

10 Sevcenko 

(Inovações tecnológicas como 

mediação de novas formas de 

lazer – entretenimento) 

Cinemas e parques de diversão – mercado das 

emoções baratas. 

11 Slater 

(Cultura do consumo) 

Reprodução do consumo pela mediação das 

mercadorias. 

12 Helal 

(Futebol como manifestação 

cultural moderna) 

Representação da nação pelo esporte futebol 

“Brasil, país do futebol” e “A pátria de 

chuteiras”. 

13 Adriana Rocha 

(Pós-modernidade sensitiva) 

Concepção visual, sonora e tátil da sociedade 

contemporânea pelo viés da arte. 

14 Adriana Rocha 

(Coexistir) 

Conexão do conhecimento do indivíduo as 

diferentes esferas sociais que integram sua 

realidade. 

15 Maffesoli 

(Pós-modernidade sensualista) 

Ideia de revisão teórica fundada no 

deslizamento de conceitos racionalistas para 

concepções empíricas. 
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16 Maffesoli 

(Presenteísmo) 

Deslizamento da centralidade do pensamento 

futuro para o presente 

17 Everardo Rocha 

(Templos de consumo) 

Local dotado de subjetividades e crenças 

mobilizando representações e articulações 

mercadológicas. 

18 Frúgoli 

(Shopping Center) 

Redefinição simbólica de centros comerciais 

em espaços de aspiração. 

19 Frúgoli 

(Sociabilidade) 

Lazer massificado. 

20 Frúgoli 

(Visibilidade social) 

Representação e práticas a outros atores 

sociais como distinção. 

21 Rose de Melo Rocha 

(Cidade-midiática)  

(Cidade múltipla) 

Midiatização do espaço urbano proveniente 

da articulação da união entre iniciativas 

pública e privada. 

22 Prysthon 

(Cidade-midiática) 

(Cidade diferente) 

Conceito de cidade negociado a novos 

paradigmas incorporados a cena urbana da 

contemporaneidade. 

23 Prysthon 

(Cidades mundo) 

Localidade urbana que abriga diferentes 

classes sociais devido a um fato em especial. 

24 Prysthon 

(Cosmopolita periférico) 

Indivíduo dotado da capacidade de transitar 

na dualidade existente nas cidades 

(local/global). 

25 Thompson 

(Visibilidade) 

Visibilidade através da mídia comunicacional 

e das formas de interação proporcionadas por 

elas. 
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26 Ruth Glass 

(Gentrificação) 

Mudanças urbanas que ocasionam alterações 

na organização social do espaço urbano a 

partir da intervenção do Estado para 

potencializar o consumo. 

27 Neil Smith 

(Anomalia local) 

Estratégia urbana de regeneração e 

revitalização do espaço urbano. 

28 Freitas 

(Megaeventos) 

Entretenimento contemporâneo de 

repercussão midiática que atrai o interesse de 

milhões de pessoas em forma de audiência. 

29 Bolle 

(Fisigonomia) 

Representação de uma história por meio de 

imagens. 

30 Debord 

(Espetáculo) 

Manipulação de imagens capaz de atrair a 

atenção da sociedade pela alienação dos 

indivíduos. 

31 Machado 

(Hiperespetáculo) 

Imagem que por si só define, significa e 

espetaculariza uma produção fetichista. 

32 Kellner 

(Cultura da mídia) 

Reordenamento das percepções do espaço 

mediada pela mídia. 

33 Canclini 

(Espaço público) 

Coletivo e multicultural. 

34 Canclini 

(Consumo) 

Desejos que se transformam em demanda. 

Tabela 5: Quadro sintético para análise das narrativas dos operários. 

Fonte: Desenvolvido a partir da pesquisa teórica (2012 / 2013). 
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Mesmo não desenvolvendo a reflexão epistemológica e metodológica acerca da 

análise de discurso o autor desta dissertação julga importante, para avançar na análise das 

narrativas, abordar, ainda que brevemente, a ideia de signo e a noção de palavra. Baccega 

(1995) destaca que a palavra pode ser considerada um signo neutro sendo, no entanto, 

necessário diferenciar que, apesar de neutra, quando inserida em uma língua, a palavra se 

torna um signo verbal constitutivo da sociedade. Assim, a palavra, em sociedades e culturas 

diferentes, pode possuir significados e compreensões díspares. 

Para Baccega (1995), cada palavra possui um campo semântico determinado pela 

época e pela sociedade em que está inserida e é usada. Em sintonia com a reflexão sobre 

signos, incluiremos na análise das narrativas a proposta de uma investigação teórica baseada 

em cinco camadas conceituais, buscando nas narrativas dos operários da Arena Corinthians a 

frequência em que os conceitos desenvolvidos no marco teórico desta dissertação se 

apresentam nas entrevistas. A opção pela recorrência as cinco camadas conceituais, partiu da 

simples associação do autor com as cinco grandes áreas do conhecimento
57

 mais presentes em 

seu raciocínio que são: 

 Ciências exatas: envolvendo conceitos matemáticos e físicos; 

 Ciências biológicas: explorando a genética humana, animal e vegetal; 

 Ciências sociais aplicadas: teorizando a cerca das áreas administrativas e econômicas; 

 Ciências humanas: estruturando conhecimentos filosóficos, antropológicos e 

sociológicos; 

 Ciências da Saúde: desenvolvendo descobertas no campo da medicina. 

 

A cerca desta simples associação, a opção de análise se deu em torno da quantidade 

cinco e não sobre as especificidades das ciências citadas. Deste modo, observando a 

construção das análises das narrativas, sob a orientação do marco teórico produzido nos três 

primeiros capítulos desta dissertação, foi desenvolvida uma proposta de investigação 

conceitual, dividida em cinco camadas conceituais, conforme o descritivo abaixo: 

 

                                                 

57
Grandes áreas do conhecimento: Disponível no site do CNPq 

http://memoria.cnpq.br/areasconhecimento/index.htm - acesso em 13/10/2013, o portal eletrônico demonstra as 

grandes áreas do conhecimento divididas em nove propostas. 

http://memoria.cnpq.br/areasconhecimento/index.htm
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 1ª camada = Autores e seus conceitos com maior referência nas narrativas dos 

operários; 

 2ª camada = Autores e seus conceitos que apresentaram referências nas narrativas dos 

operários; 

 3ª camada = Autores e seus conceitos que apresentaram referência moderada nas 

narrativas dos operários; 
 

 4ª camada = Autores e seus conceitos representados em menor referência nas 

narrativas dos operários; 

 5ª camada = Autores e conceitos com breve referência nas narrativas dos operários. 

 

No encadeamento das análises, as camadas conceituais estarão presentes em ordem 

decrescente, ou seja, no inicio dos depoimentos os conceitos com maior referência (1ª camada 

conceitual) serão dissertadas primeiramente nas análises, em seguida, os conceitos que 

possuem referências nas análises (2ª camada conceitual), e assim sucessivamente conforme o 

descritivo acima, até que se atinjam os conceitos com breve referência nas narrativas dos 

operários (5ª camada conceitual). Diante desta proposta analítica, a seguir apresentaremos os 

quadros com as análises de cada uma das narrativas
58

 dos operários da Arena Corinthians, 

coletadas pelas entrevistas semiabertas e sequenciadas pelas camadas conceituais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

58
As entrevistas na integra estão disponíveis no final da dissertação no capítulo anexo 1 – Transcrições das 

entrevistas. 
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4.2.1 – ENTREVISTA 1 – ALOÍSIO MOREIRA DO NASCIMENTO
59

: 

Representações manifestadas na narrativa do operário 

Aloísio Moreira do Nascimento 

Signos produzidos a partir 

dos conceitos 

Privilégio por estar trabalhando para uma nação. 4 – 8 - 12 - 17 – 25 -28 

Privilégio por estar fazendo o sonho de uma nação. 1 – 8 - 12 – 17 – 25 - 34 

Corintiano e estar fazendo um estádio para a Copa é um sonho. 

 

5 – 7 - 10 – 12 – 17 – 20 - 34 

Comecei como auxiliar de zelador, já estou como auxiliar de serviços e estou 

em uma crescente, batalhando e conquistando meu espaço. 

1 – 4 - 9 

Priorizei trabalhar aqui porque sou corintiano. 

 

9 – 17 – 2 - 34 

Me sinto como se fizesse parte de uma história. 1 – 5 – 8 – 12 – 13 – 16 – 20 - 

25 – 32 

Banner como reconhecimento do trabalho. 1 – 8 – 15 – 20 – 29 – 30 – 31 

- 34 

O orgulho que tenho em trabalhar aqui se estende até minha família. 1 – 4 - 5 – 6 – 12 – 17 

Passo o dia trabalhando e nem vejo o dia passar, muitas vezes nem tenho 

vontade de voltar para casa. 

1 – 5 - 9 – 15 –17 - 34 

Percebo pequenas mudanças na região, como a valorização imobiliária. 

 

2 - 3 – 5- 11 – 26 - 27 

Espero que o bairro cresça e valorize mais.  5 – 15 – 17 – 18 – 25 – 27 – 

32 – 33 

 

Espero que quando nosso trabalho acabar, apareçam melhorias nas vendas do 

meu boteco. 

2- 4- 5 – 11 – 17 – 26 – 27 - 

34 

                                                 

59
 Tabela 6 elaborada pelo autor. 
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Trabalhar aqui mudou a minha vida e aumentou minha autoestima. 1 –3 – 4 – 5 – 8 – 9 – 12 -15 – 

16 – 17 – 20  -25 – 29 – 31 

Trabalhando aqui encontrei minha felicidade. 1 – 3 – 4 – 5 – 8 – 9 – 12 – 15 

– 16 – 17 – 20 – 25 – 29 - 31 

Quando o obra ficar pronta vamos fazer uma caminhada do meu bar ate aqui 

para agradecer pela construção do estádio. 

9 – 12 – 17 – 29 – 31 - 33 

 

A narrativa de Aloísio Moreira do Nascimento foi a 1ª entrevista coletada na Arena 

Corinthians, sendo realizada em 01/12/2012, às 11h03min. O operário reside na Cidade 

Tiradentes, um bairro próximo a Itaquera. A entrevista foi concedida na Arena, em uma sala 

administrativa, gravada em áudio, sem qualquer registro de imagens para não constranger ou 

inibir o entrevistado. Para uma maior aproximação entre entrevistador e entrevistado, buscou-

se uma conversa livre e amigável, onde o pesquisador articulou as conexões entre a narrativa 

do operário e as hipóteses e objetivos propostos nesta pesquisa. 

A entrevista apresenta uma maior frequência do conceito de “templos do consumo”, 

de Everardo Rocha (2008). O operário, devido à identificação clubística com o Sport Clube 

Corinthians Paulista, percebe a construção da Arena quase como um ato de fé, próximo a uma 

crença religiosa. Tanto é assim que, em alguns momentos, nota-se que outras percepções 

sobre a Arena são encobertas, proporcionando ao individuo uma veneração que se estende da 

Arena à empresa Odebrecht. A entrevista transita pela formação de uma opinião baseada 

naquilo que Giddens (1991) descreve como ligação entre tempo e espaço, no qual as 

mudanças na sociedade em que o operário esta inserido são percebidas através do dia a dia de 

seu trabalho. 

Estas mudanças, por sua vez, segundo Pinto (1979), são mentalizadas e naturalizadas 

a partir da vida cotidiana. A narrativa desliza também para divisão do trabalho, seguindo 

Boltanski (2009), que discorre sobre a exploração industrial do indivíduo. No seu depoimento, 

o operário Aloísio Moreira do Nascimento reveste o trabalho insalubre da construção civil 

com aspectos de fantasia e desejo, deslizando o conceito de trabalho racionalista para a 

concepção de Maffesoli (2010), que atribui ao trabalho não simplesmente ação de executar, 

mas passa a internalizar o trabalho como obra de vida, no qual se demanda um engajamento e 

um compromisso que o operário emana inconscientemente e confunde a empresa ou marca 
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com a sua própria vida, evidenciando um signo de pertencimento muito forte em relação ao 

trabalho. 

A reflexão teórica de Pesavento (1997) em referência a Marx, é catalisada na 

entrevista por meio de um teor fetichista considerável, capaz de orientar o entendimento do 

operário em uma ideia de uma valorização econômica do bairro a partir da construção da 

Arena Corinthians em Itaquera. Conceito esse dotado de um teor psicológico capaz de suscitar 

um imaginário que, segundo Prysthon (2008), se adéqua ao conceito de cidade, formulando 

um paradigma de uma cena urbana diferente, ao ponto de ser reconhecida como uma cidade 

diferente. 

As expectativas associadas a bonança financeira encaminham a imagem do bairro a 

um consumo simbólico que, segundo Canclini (2010), tem a astúcia de perceber os desejos 

massivos e convertê-los em demanda. Condição esta que é encaminhada pela mediação 

promovida pela visibilidade teorizada por Thompson (2008) que, ao analisar como as mídias 

comunicacionais afetam os indivíduos, teoriza acerca das novas interações entre o indivíduo e 

o espaço urbano, construindo novos regimes de visibilidade, que o entrevistado percebe em 

seu trabalho em virtude da midiatização da Arena.  
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4.2.2 – ENTREVISTA 2 – JOSÉ DA CRUZ
60

: 

 

Representações manifestadas na narrativa do operário 

José da Cruz 

Signos produzidos a partir dos 

conceitos 

Eu morava em Embu das artes, mas devido ao projeto do estádio passei a 

morar em Itaquera. 

1 – 3 – 4 – 9 – 26 – 27 

Estou feliz por estar ajudando a construir um “sonho de uma nação” a 

“nação corintiana”. 

 

4 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 15 

– 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 25 – 

28 – 29 – 31 – 32 - 34 

Trabalhar aqui representa um sonho bom, que compartilho com amigos e 

familiares. 

 

1 – 3 - 5 – 6 – 8 – 15 – 17 – 20 – 

25 – 29 – 31 – 34 

Já trouxe minha família para visitar a obra do estádio. 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 13 – 17 – 

18 – 19 – 21 – 25 – 28 – 29 – 30 

- 31 – 34 

Se eu pudesse definir meu trabalho em palavras seriam “amor e felicidade”. 

 

1 – 4 – 8 – 15 – 17 – 20 

Meu trabalho aqui vai ficar para sempre em minha memória, lembrarei que 

comecei a obra do início, do barro, da lama até entregar o estádio pronto. 

 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 9 – 12 

– 13 – 15 – 17- 18 – 20 – 25 – 

28 – 29 – 30 – 31 - 34 

Apesar de pouco tempo morando em Itaquera, acho que quando a obra 

terminar o entorno irá melhorar muito. 

 

 

1 – 2- 5 – 7 – 8 – 12 – 14 – 16 – 

17 – 18 – 20 – 25 – 26 – 27 – 29 

– 30 – 31 – 32 – 33 - 34 

Com o estádio pronto e bonito vai valorizar bastante a região. 2 – 3 – 5 – 7 – 8 – 14 – 16 – 17 

– 18 – 19 – 20 – 25 – 26 – 27 – 

29 – 30 – 31 – 32 – 33 - 34 

                                                 

60
 Tabela 7 elaborada pelo autor. 
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 A narrativa de José da Cruz foi a 2ª entrevista coletada na Arena Corinthians, sendo 

realizada em 01/12/2012, às 11h30min. O operário reside em Itaquera, mesmo bairro da 

construção da Arena Corinthians. A entrevista foi concedida na Arena, em uma sala 

administrativa, gravada em áudio, sem qualquer registro de imagens para não constranger ou 

inibir o entrevistado. Para uma maior aproximação entre entrevistador e entrevistado, buscou-

se uma conversa livre e amigável, onde o pesquisador articulou as conexões entre a narrativa 

do operário e as hipóteses e objetivos propostos nesta pesquisa. 

O relato do operário José da Cruz manifesta um entusiasmo pelo local de trabalho, 

onde o imaginário do trabalhador é permeado de crenças enraizadas pela identificação 

clubística, que atribui ao espaço de trabalho conotações religiosas e um certo misticismo 

popular devido ao fato de estar produzindo o sonho de uma nação, a nação corintiana. Este 

teor imaginário se alinha ao conceito de Everardo Rocha (2008), que define os locais dotados 

de subjetividades e crenças como templos do consumo, capazes de organizar ações 

mercadológicas sobre representações populares. 

O trabalhador expressa também em sua narrativa uma espécie de 

contemplação/veneração ao estádio, ao ponto que a obra definiu seu local de moradia, tendo 

uma imagem grandiosa que inspira a necessidade de trazer amigos e familiares para 

evidenciar a importância de seu trabalho realizado e exposto para o mundo. Trabalho esse 

digno e nobre, por representar uma nação, demonstrando a grandiosidade dessa “república 

popular” através da Arena Corinthians.  

Assim como Pesavento (1997) que, ao teorizar as exposições universais, evidencia a 

exibição das nações como forma de promover a soberania capitalista de uma pátria através do 

pertencimento a um regime econômico, no caso da Arena, a exibição promove o 

pertencimento ao seleto grupo de clubes de futebol do mundo, no qual possuem suas próprias 

Arenas para a prática do esporte e que terão o privilégio de abrigar um jogo de abertura de 

uma Copa do Mundo de Futebol. 

Ao longo da entrevista José da Cruz transparece o desejo e orgulho por estar 

trabalhando na Arena Corinthians. Este trabalho se tornou tão desejado devido ao fato de ser 

corintiano. Tal identificação, por sua vez, possui atributos de mercadoria, delineando seus 

hábitos e costumes. Este imaginário se funde com a referência de Pesavento (1997) em 

relação a Marx em seu caráter fetichista da mercadoria que, a partir da circulação de ideias 

promove a distinção entre os sujeitos a partir do consumo simbólico das mercadorias. No caso 

da Arena, o simbolismo de trabalhar na construção do estádio do Sport Clube Corinthians 
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Paulista representa o desejo de um sonho realizado e não somente um fetichismo individual, 

mas uma obsessão popular em torno do estádio. 

Os conceitos de Frúgoli (2008) também estão presentes nesta narrativa. O relato 

encadeia uma visibilidade social, como forma de distinção aos outros atores sociais. Assim 

como o mencionado autor atribui aos shoppings centers a projeção de um status social 

adquirido através da roupa que esta vestindo ou até mesmo da mercadoria que se está 

comprando, ou da sacola que está sendo exibida, para o operário José da Cruz a distinção está 

no lugar simbólico que ele ocupa, ou seja, a condição de estar trabalhando na construção de 

um estádio para o Corinthians, aditivado pela particularidade de ser este sede da abertura da 

Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 2014, alimentando o imaginário de distinção entre ele, 

em comparação a qualquer outra pessoa que exerça uma atividade profissional. 

José da Cruz percebe certa visibilidade do bairro de Itaquera a partir da conclusão da 

obra, relatando que a região leste e o entorno irão melhorar bastante. Visualização esta que o 

trabalhador reconhece por meio da atenção que a obra mobiliza diante dos meios de 

comunicação. Nesta particularidade teórica, os conceitos de Thompson (2008) são acionados. 

Neste contexto, produzir interações favoráveis à construção das Arenas, no ano que antecede 

o megaevento esportivo, é fundamental para as mídias pois, especificamente, as Arenas 

captarão a maior parte da visibilidade midiática. O entorno, por sua vez, percebido pelo 

trabalhador acaba tendo um breve lustre ante a obra.  

A narrativa também carrega a representação de um momento único. Uma ocasião 

representada pelo marco da construção da Arena preenche o imaginário do trabalhador. A 

imagem da Arena emerge como memória de seu trabalho, produzida no dia a dia da execução 

de suas tarefas e na relação com seus companheiros. Tal imagem, assim como Bolle (2000) 

argumenta, representa uma história que pode ser registrada por meio de imagens.  

Para José da Cruz, a imagem da Arena, representa um momento inesquecível em sua 

vida. Ao contemplar a imagem do estádio, a memória do trabalho e as modificações do 

começo, meio e fim da construção estarão sempre sendo irrigadas em seu imaginário. 

Imagens que Silva (2007) define como o hiperespetáculo, sendo uma imagem que 

por si define, significa e espetaculariza o imaginário. Trata-se de um fetichismo identificado 

que, por sua vez, para Canclini (2010), alinha-se ao consumo, onde os desejos são 

transformados em demandas. A obsessão clubística pela construção do estádio e as condições 

de uma periferia que reivindica um melhor aparelhamento social, foram os desejos explorados 
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pelos agentes capitalistas, transformando o estádio e obras do entorno em demandas 

produzidas e potencializadas em forma de mercadoria. 

Em um menor teor conceitual identifica-se a racionalização das experiências de vida 

do entrevistado. Conforme Pinto (1979), aparece na narrativa do operário uma interpretação 

grandiosa da significação de seu trabalho, como sendo articulado para uma nação. Boltanski 

(2009) descreve sobre a organização da atividade humana pela via da exploração industrial, 

em que a divisão do trabalho surge como potencializador do capital. O trabalho na Arena, 

insalubre, laborioso e perigoso, características da construção civil, é ressignificado pelo 

operário a partir do sonho idílico de fazer parte de um projeto coletivo de melhora de um 

bairro a partir da obra.  

As representações manifestadas pelo entrevistado ilustram a percepção de José da 

Cruz acerca do momento atual do bairro de Itaquera que está em transformação junto à 

construção do estádio. Esta ligação entre tempo e espaço é refletida por Giddens (1991), que 

defende que os indivíduos percebem a sociedade em que estão inseridos através do local e das 

movimentações sociais articuladas em seu cotidiano. Embora reconheça a existência da 

especulação financeira em Itaquera, o entrevistado manifesta a sua percepção de um bairro 

redefinido pela valorização imobiliária, que seria capaz de inverter a conotação de um bairro 

de periferia para transformar-se um espaço urbano dotado de atributos comerciais que 

influenciariam a elevação da circulação de pessoas interessadas em transitar por Itaquera. Esta 

redefinição simbólica se aproxima da definida por Frúgoli (2008) que, descrevendo o impacto 

dos shoppings na região onde eles são construídos aponta para uma suposta transformação 

simbólica e física desses locais. 

A alienação do operário enraizada na identificação clubística é tão profunda que 

mescla vários conceitos teóricos embutidos em suas narrativas, como o imaginário de 

mudança do bairro, Giddens (1991), “ritmo de mudança”, a opção pessoal por trabalhar na 

Arena, Pesavento (1997), “experiências da modernidade”.  

Igualmente, se destaca na narrativa do operário a construção de uma representação 

social fundada no esporte futebol como nação e como manifestação cultural moderna 

(HELAL, 2012), de uma pós-modernidade sensualista, que desliza o trabalho laborioso para o 

trabalho como valor de vida (MAFFESOLI, 2010) e a espetacularização da Arena, conforme 

Debor (1997), atraindo a atenção por meio da manipulação de imagens e produzindo a 

alienação dos indivíduos. 
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Assim mesmo, a profundidade da alienação do entrevistado demonstra apenas 

vestígios de conceitos como, por exemplo, “descontinuidades” (GIDDENS, 1991) e 

“presenteísmo” (MAFFESOLI, 2004). O trabalhador não se preocupa nem se angustia com o 

que será de sua vida após a conclusão da Arena Corinthians.  

O conceito de lazer massificado descrito por Frúgoli (2008), os megaeventos 

analisados por Freitas (2010) e a cultura da mídia Kellner (2001) se sobrepõem, no 

depoimento do entrevistado, às percepções sobre a gentrificação de Glass (1964) e as 

anomalias locais de Smith (1996) que operam sobre o espaço urbano do bairro de Itaquera sob 

a forma de especulações imobiliárias. 
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4.2.3 – ENTREVISTA 3 – LANOEL MISMER DOS SANTOS
61

: 

 

Representações manifestadas na narrativa do operário 

Lanoel Mismer dos Santos 

Signos produzidos a partir 

dos conceitos 

Moro em franco da Rocha e para vir ao trabalho utilizo um ônibus, um trem e 

um metro, levando 2h 30 para ir e voltar do trabalho. 

1 – 4 – 5 

Sempre ouvi falar muito pouco de Itaquera, apenas depois de começar a 

trabalhar aqui é que passei a frequentar mais o bairro. 

1 – 6 – 7 – 20 

Meu ponto de vista sobre o bairro é de uma favela que está crescendo, mais 

ainda não está desenvolvida. 

1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 20 – 26  

Quando o estádio ficar pronto, o local até ficará legal. Terá muitos turistas e 

com isto muita gente vai se interessar em transformar esta favela. 

1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 11 

– 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 

21 – 23 – 25 – 26 – 27 – 28 

– 29 – 30 – 31 – 32 – 34 

 

Eu acho que a comunidade pode sair ganhando com a união entre público e 

privado. 

2 – 6 – 7 – 8 – 17 – 18 – 19 

– 20 – 21 – 25 – 26 – 27 – 

33 

 

Aqui na Arena posso definir meu trabalho como felicidade. 1 – 4 – 5 – 8 – 15 – 20 

 

Pretendo trazer minha família para visitar o estádio. 1 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 13 – 

19 - 34 

Gosto muito do meu trabalho, mas ele consome muito meu tempo. 1 – 4 

Quanto ao meu trabalho eu me sinto importante. 1 – 4 – 7 – 8 – 15 – 20 - 25 

Quando nosso trabalho terminar, você vai ficar maravilhado. 1 – 4 – 6 – 7 – 8 – 10 – 12 – 

13 – 15 – 17 – 18 – 20 – 25 

– 28 – 29 – 30 – 31 - 34  

 

                                                 

61
 Tabela 8 elaborada pelo autor. 
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A narrativa de Lanoel Mismer dos Santos foi a 3ª entrevista coletada na Arena 

Corinthians, sendo realizada em 30/08/2013, às 16h25min. O operário reside em Franco da 

Rocha, um município da cidade de São Paulo localizado na zona oeste, bairro distante da 

construção da Arena Corinthians. A entrevista foi concedida na Arena em frente ao estádio, 

devido às dificuldades encontradas pelo pesquisador em acessar as dependências internas da 

Arena por parte da empresa Odebrecht. A narrativa foi gravada em áudio, sem qualquer 

registro de imagens para não constranger ou inibir o entrevistado. Para uma maior 

aproximação entre entrevistador e entrevistado, buscou-se uma conversa livre e amigável, 

onde o pesquisador articulou as conexões entre a narrativa do operário e as hipóteses e 

objetivos propostos nesta pesquisa. 

O operário Lanoel Mismer dos Santos tem uma visão diferenciada dos trabalhadores 

cujas entrevistas foram analisadas anteriormente (4.2.1 e 4.2.2). O mesmo se declara 

praticante de uma religião, o que supostamente encaminha as suas percepções para uma 

representação diferenciada. O fato de morar em um local distante do bairro de Itaquera 

também ajusta seu foco em uma posição diferente, com uma aparente maior liberdade crítica. 

O entrevistado apresenta com maior frequência associações referente à sua 

experiência de vida, assemelhando-se muito as colocações de Pinto (1979) em relação ao 

processo cultural que é incorporado pelo indivíduo por meio de sua vivência, nas quais se 

extrai delas o que o mesmo julga melhor para si, racionalizando e incorporando em seu 

cotidiano. 

O relato evidencia a percepção de uma visibilidade social que distingue Itaquera dos 

outros bairros por meio da construção do estádio. No entanto, a Arena não encobre a realidade 

do bairro de Itaquera, que é a tida como uma periferia que, a despeito das transformações, 

continuará sendo uma periferia. A distinção de Itaquera se restringe à construção do estádio, 

enquadrando-se analogamente à concepção teórica de Frúgoli (2008), que aborda o conceito 

de visibilidade social por meio da projeção de práticas dentro do espaço dos shoppings centers 

como diferença entre atores sociais.  

Mesmo com uma representação do bairro diferente dos anteriores entrevistados, 

Lanoel também destaca a exibição da Arena, expressando que ao término da obra todos 

ficarão maravilhados com o resultado final e que seus familiares, populares e turistas irão 

visitar o bairro para ver o estádio. Pesavento (1997) atribui o caráter do divertimento as 

exposições universais, em que famílias, populares e interessados pelos adventos capitalistas 



 

 

121 

na intenção de visitar a exposição deveriam em primeiro lugar divertir-se e aprender com o 

evento. 

Esse interesse em frequentar o bairro devido a Arena Corinthians, na opinião de 

Lanoel pode depositar o interesse em outros agentes capitalistas a interagir economicamente 

com a periferia de Itaquera, pois a força do imaginário de transformação do bairro a partir da 

construção do estádio é muito recorrente e pertinente à implantação de novas práticas de 

consumo. Pesavento (1997) em referência a Marx, parafraseia o conceito de caráter fetichista 

da mercadoria, onde a periferia em questão, a partir da obra para a Copa do Mundo de Futebol 

da FIFA de 2014, se apresenta como mercadoria viável, para a circulação de ideias redentoras 

do sistema capitalista. 

Mesmo com o destaque conferido à Itaquera pela obra, o operário não se desvincula 

em seu depoimento das representações teóricas iniciais acerca da divisão do trabalho. 

Aspectos contemporâneos como longos períodos dentro do transporte público, consumindo 

grande parte do tempo, exaurindo o trabalhador antes mesmo de chegar ao próprio trabalho, 

estão presentes em seu discurso. 

Apesar de manifestar uma positividade em relação ao trabalho na Arena, o operário 

lamenta não ter mais tempo livre para o lazer, devido ao fato de que o seu trabalho consume a 

maior parte de seu tempo. Boltanski (2009) realiza colocações em relação à divisão do 

trabalho, que promove uma sujeição do indivíduo em relação à atividade laboral, em que suas 

energias devem ser preservadas para o trabalho, como forma de obter sempre um melhor 

desempenho e um maior lucro ao capital, objetivando o ser humano para um único fim senão 

o trabalho. 

O operário reconhece sua contribuição à construção do estádio para a Copa do 

Mundo de Futebol da FIFA 2014 como importante, alinhando seu raciocínio ao megaevento 

esportivo que acontece no Brasil, visualizando seu trabalho numa projeção global, devido à 

exibição da Arena. Giddens (1991) nas teorizações sobre ligação entre tempo e espaço, serve 

como instrumento para ilustrar a representação do trabalho de Lanoel, como um ato 

incorporado a uma história social do bairro de Itaquera e também do Brasil, como 

identificação de relevância em sua participação neste contexto sociocultural. 

Ocorrências estas que não alienam a representação do bairro de Itaquera na narrativa 

do trabalhador. Apesar das positividades extraídas de seu relato, seu discurso preserva 

Itaquera como periferia, dotada de suas inúmeras deficiências.  

As renovações atribuídas por Lanoel ao bairro são possibilidades mínimas de 

benefícios à região em relação à construção do estádio, pouco comparadas com a 
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reflexividade social de Giddens (1991) que por meio do conhecimento adquirido em 

experiências de vida podem renovar as formas de vida social. Segundo o operário, opera-se 

também uma visibilidade midiática, conforme Thompson (2008), mas que apenas potencializa 

a repercussão de seu trabalho na obra.  
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4.2.4 – ENTREVISTA 4 – ANTÔNIO EDVALDO SILVA SIMÃO
62

: 

 

Representações manifestadas na narrativa do operário 

Antônio Edvaldo Silva Simão 

Signos produzidos a partir 

dos conceitos 

Através da Odebrecht consegui realizar meus sonhos. 1 – 4 – 15 

Eu não conhecia Itaquera. 1 – 5 – 20 

Eu acho que esta obra irá ajudar muita gente e vai gerar muito emprego. 

 

 

1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 14 – 16 – 

17 – 18 – 20 – 25 – 26 – 27 – 

31 - 34 

A Arena foi uma iluminação para Itaquera. 7 – 8 – 13 – 17 – 18 – 30 – 31 

– 34 

Será uma transformação para os moradores, eu moraria aqui sem nenhum 

problema. 

1 – 2 – 3 – 5 – 9 – 16 – 20 – 

25 – 26 – 27 – 30 – 32 – 34 

Quando acontecer o primeiro jogo da Copa vai ficar em minha memória vai 

passar um filme em minha cabeça. 

8 – 12 – 25 – 29 – 30 – 31 

Tenho muitas fotos do estádio e vou me lembrar de todos os momentos. 12 – 13 – 16 – 20 – 29 – 30 – 

31 – 34 

A minha família que vive no Maranhão tem muita curiosidade sobre meu 

trabalho aqui, isto pra mim é uma honra. 

1 – 4 – 5 – 7 – 8 – 12 – 15 – 

20 – 25 – 29 – 34 

Aqui eu me sinto em casa. 

 

4 – 8 – 12 – 15 – 17 – 20 – 30 

Hoje eu adoro Itaquera e foi através do meu trabalho que passei a gostar. 1 – 4 – 7 – 8 – 9 – 12 – 15 – 

17 – 20 – 30 – 34 

 

Este local passou a ser conhecido pelo mundo através de nosso trabalho.  2 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 

11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 

18 – 20 

                                                 

62
 Tabela 9 elaborada pelo autor. 
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Este estádio é mundial. 7 – 8 – 11 – 12 – 14 – 17 – 18 

– 20 – 23 – 25 – 28 – 30 – 31 

– 34 

Eu tirei uma foto com o Ronaldo, esta foto representa muito pra mim. 5 – 20 – 29 – 30 – 31 

Eu jamais imaginei que sairia do interior para conhecer tanta gente. 1 – 2 – 3 – 7 – 9 – 12 – 14 – 

20 – 23 – 24 – 33 

A Arena é um momento especial na minha vida, porque me marcou muito. 1 – 2 – 3 – 6 – 9 – 12 – 13 – 

15 – 20 – 29 – 30 – 31 - 34 

 

A narrativa de Antônio Edvaldo Silva Simão foi a 4ª entrevista coletada na Arena 

Corinthians, sendo realizada em 30/08/2013, às 17h24min. O operário reside em Perus, um 

município da cidade de São Paulo localizado na zona norte, bairro distante da construção da 

Arena Corinthians. A entrevista foi concedida na recepção da Arena, gravada em áudio, sem 

qualquer registro de imagens para não constranger ou inibir o entrevistado. Para uma maior 

aproximação entre entrevistador e entrevistado, buscou-se uma conversa livre e amigável, 

onde o pesquisador articulou as conexões entre a narrativa do operário e as hipóteses e 

objetivos propostos nesta pesquisa. 

Esta entrevista foi coletada de maneira inusitada. Diante da extrema dificuldade em 

conseguir atenção da Odebrecht em entrar na Arena para falar com os operários, o 

pesquisador utilizou-se do recurso da amizade que conseguiu estabelecer com o funcionário 

Carlos Alberto Petronilho, que viria a ser o entrevistado de número nove, em uma visita a 

campo em 24/08/2013, onde por ocasião da visita coletiva que estava ocorrendo neste dia, o 

pesquisador saiu do trajeto da visita e abordou o operário, se apresentando rapidamente e 

explicando seus objetivos acadêmicos. Nesta abordagem Carlos se demonstrou muito 

atencioso passando seu contato telefônico e se colocando à disposição para dar seu 

depoimento, como também se demonstrou solicito em facilitar o acesso a Arena para coletar 

as entrevistas restantes. 

Com isso, no dia 30/08/2013 diante das dificuldades para coletar uma entrevista, a 

opção em ligar para Carlos se tornou a oportunidade mais viável na tentativa apreensiva de 

coletar uma entrevista. Mesmo em função da surpresa da ligação e sem um prévio 

agendamento, o operário se propôs a conseguir um colega da obra, Antônio Edvaldo Silva 
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Simão, e já deixou uma data agendada como a possibilidade de registrar seu depoimento e o 

restante que faltasse para a consecução desta pesquisa.  

Antônio Edvaldo Silva Simão articula a sua narrativa sobre a construção da Arena 

como uma dádiva ao bairro de Itaquera. A partir deste presente o bairro seria transformado, 

tornando-se uma localidade atrativa para ser habitada. A atração seria um produto extraído da 

construção da Arena Corinthians em Itaquera, que proporcionaria uma visibilidade social no 

qual o bairro seria conhecido e desejado.  

Este contexto discursivo segue a linha teórica de Frúgoli (2008) que define a 

visibilidade social, como sendo a imagem de distinção representada pelo indivíduo perante a 

sociedade nos espaços dos shoppings centers. Itaquera, por sua vez, na visão do operário, 

ganha distinção em relação aos outros bairros em função do estádio, sendo conhecida e 

tornando-se uma referência urbana. 

O imaginário do trabalhador assemelha-se aos conceitos propostos por Helal (2012), 

uma vez que o entrevistado manifesta a exaltação do futebol por meio da Arena, como um 

aspecto de repercussão mundial, fundada na percepção popular de que o futebol aparece como 

cultura. Arraigada no fato do Brasil ter tido uma construção de nação sobre o signo do “país 

do futebol”, a representação do imaginário do trabalhador sobre o futebol sobrepõe de 

maneira ufanista outras subjetividades e aspectos de possível relevância.  

A relação com o futebol é aprofundada a partir da identificação clubística com o 

Sport Clube Corinthians Paulista, que em conjunto com a Odebrecht, articulam o 

acontecimento da Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 2014. Como alienação e 

potencializador da motivação dos trabalhadores, na medida em que a mídia destaca o 

megaevento esportivo e os personagens midiáticos relacionados ao evento circulam pela 

Arena, o trabalhador inconscientemente entrega-se aos encantos do espetáculo. Debor (1997) 

traz uma forte crítica ao espetáculo como sendo a mais explícita manipulação de imagens, 

capazes de atrair a atenção da sociedade, alienando completamente os indivíduos em relação 

aos acontecimentos em seu contexto social. 

Silva (2007) expande tal crítica a partir da noção de hiperespetáculo, evidenciando o 

poder de uma única imagem capaz de fetichizar a sociedade. Imagem esta que, na narrativa de 

Antonio Edvaldo Silva, está depositada na Arena Corinthians, onde a articulação de agentes 

capitalistas e da mídia mobiliza a mesma imagem como produção fetichista de aporte para 

investimentos econômicos em Itaquera.  
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O entrevistado vislumbra estas possibilidades de melhorias do bairro na obtenção de 

empregos para os moradores da região e no reconhecimento de Itaquera como o lugar que 

abriga a Arena Corinthians. Os dois eixos, emprego e reconhecimento, são as demandas 

subjetivadas expressadas pelo trabalhador, que autorizam e credenciam a obra como benéfica 

à região leste.  

Canclini (2010) argumenta que os dois eixos supracitados, trabalho e 

reconhecimento, seriam os desejos possíveis de serem materializados em demandas. No caso 

de Itaquera, segundo o entrevistado em questão, tais demandas seriam criadas a partir da 

edificação do estádio. Assim, se constituiria um consumo simbólico que agregaria as 

possibilidades físicas do bairro em condicionar uma perspectiva positiva em relação ao 

trabalho e, ao mesmo tempo, ser reconhecido como um novo polo industrial/econômico. 

A somatória da visibilidade, do espetáculo e do simbolismo prevalece na construção 

social da realidade de Antônio Edvaldo Silva Simão, que naturaliza esta experiência de vida, 

como a melhor vivência que o indivíduo pode ter em sua existência, representando um juízo 

de valor do trabalho como se este fosse a sua própria casa.  

Segundo o entrevistado, a partir do seu trabalho ele tem a possibilidade de contribuir 

para que o bairro de Itaquera seja visto de maneira positiva, colaborando para a construção de 

um marco, um divisor de águas em sua vida e na história do bairro. Pinto (1979) em suas 

investigações teóricas contextualiza as experiências dos indivíduos como alicerce cultural, no 

qual os sujeitos experimentam, escolhem os aspectos que melhor se adaptam a sua condição e 

cristalizam estas ações como atributos e balisadores de comportamento dentro da sociedade.  

A visão do entrevistado transita pelo fetichismo que Pesavento (1997) propõe a partir 

de Marx. Este transforma o estádio em mercadoria, capaz de despertar o interesse de qualquer 

indivíduo, independente de sua localização no mundo, seja ele interessado pelo esporte 

futebol ou curioso devido ao megaevento esportivo da Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 

2014.  

A identificação clubística e a veneração à obra do estádio promovem o cruzamento 

de muitos conceitos no relato do trabalhador, expressões manifestadas de forma subjetiva, 

mas com proximidades como, por exemplo, Giddens (1991) que aborda a ligação entre tempo 

e espaço. Certamente este trabalhador da Arena Corinthians terá a memória do que aconteceu 

em sua passagem no estádio, relacionando tempo e espaço como percepção dos fatos através 

de imagens ou narrativas que alimentem o imaginário de sua trajetória de vida, desde a 
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idealização de uma pessoa com um ponto de partida desconhecido como tantos outros, mas 

que devido a circunstâncias profissionais conheceu muitas pessoas e até mesmo celebridades 

devido ao trabalho na Arena. 

Trabalho que, segundo o entrevistado, projetou o bairro de Itaquera para o mundo, 

convertendo a obra como algo de interesse mundial. Trata-se de algo similar a uma vitrine 

para o mundo, em termos análogos ao que Pesavento (1997) entende que foram as exposições 

universais. 

A somatória de representações já citadas acima, exerceu o deslizamento da 

percepção do trabalho laborioso da construção civil para um trabalho possuidor de valor 

intrínseco à vida, sendo o trabalhador o principal responsável por esta construção. Maffesoli 

(2010) reflete sobre as possibilidades de revisão teórica entre modernidade e pós-modernidade 

e cita o trabalho como uma das teorizações possíveis de revisão, onde na modernidade o 

trabalho era caracterizado como sofrimento, contemporaneamente, na pós-modernidade 

precisa ser atualizado como valor de criação para que possa promover o engajamento 

principalmente dos mais jovens em relação ao trabalho.   

A presença do conceito trabalhado por Everardo Rocha (2008) de “templos do 

consumo” se mistura à identificação clubística com o Sport Clube Corinthians, apoderando-se 

das subjetividades que são religadas as crenças, mobilizando e influenciando os indivíduos ao 

consumo material e simbólico de mercadorias, como também a circulação de imaginários 

positivistas em relação à Arena Corinthians estendidos ao bairro de Itaquera. Como 

complemento do relato, o operário expressa sua satisfação e reconhecimento da visibilidade 

da Arena em função da mídia, mas atribui a visibilidade do bairro de Itaquera aos 

desdobramentos de seu trabalho no estádio, possuindo conexões com os conceitos Thompson 

(2008) que visibiliza as interações sociais por meio de ações comunicacionais produzidas pela 

mídia. 
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4.2.5 – ENTREVISTA 5 – FRANSCISCO FERNANDO PEREIRA DE SOUZA
63

: 

 

Representações manifestadas na narrativa do operário 

Francisco Fernando Pereira de Souza 

Signos produzidos a partir 

dos conceitos 

Mesmo morando em um bairro próximo a Itaquera eu não tinha conhecimento 

sobre o bairro, nem ouvia falar sobre Itaquera, nem mesmo na mídia. 

1 – 5 – 20 – 25 – 29 

Eu nem sabia que existia um shopping paralelo à estação. 2 – 3 – 5 – 11 – 18 – 19 - 20 

Através da minha experiência de trabalhar em outros projetos de impacto eu 

acho que Itaquera não mudará, pode até melhorar um pouco, mas melhorar não. 

 

1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 9 – 16 – 

20 

Haverá desenvolvimento para quem estiver ligado ao estádio, agora para o 

entorno, para a periferia que não tem acesso ao estádio, mudará pouca coisa. 

3 – 6 – 14 – 16 – 18 – 25 – 

26 – 27 – 30 – 32 – 34 

Tenho muita motivação no meu trabalho e o estádio é referência disso. 4 – 7 – 8 – 12 – 15 – 20 – 25 

– 29 

Mesmo com tudo que esta acontecendo em Itaquera eu não gostaria de morar 

aqui, tudo isso atrairia mais trânsito, violência, tudo isso virá junto com o 

estádio e com certeza não seria o melhor lugar para se morar. 

1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 9 – 12 – 

14 – 20 

Meu grande aprendizado aqui foi a relação entre as pessoas. 1 – 4 – 6 – 14 – 15 

A comunidade do entorno até poderia ser beneficiada se o poder público tivesse 

mais interesse em ajudar. 

5 – 6 – 20 – 25 

As pessoas devem ter um interesse pessoal em progredir e não se acomodar 

porque os outros dizem que não há melhorias, nós é que devemos fazer a 

melhoria. 

1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 15 – 24 - 

34 

 

A narrativa de Francisco Fernando Pereira de Souza foi a 5ª entrevista coletada na 

Arena Corinthians, sendo realizada em 03/09/2013, às 16h52min. O operário reside em 

Ermelino Matarazo, bairro próximo a Itaquera.  Esta entrevista e as demais foram realizadas 

com apoio do operário Carlos Alberto Petronilho, sendo concedida na Arena em uma sala 
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administrativa, gravada em áudio, sem qualquer registro de imagens para não constranger ou 

inibir o entrevistado. Para uma maior aproximação entre entrevistador e entrevistado, buscou-

se uma conversa livre e amigável, onde o pesquisador articulou as conexões entre a narrativa 

do operário e as hipóteses e objetivos propostos nesta pesquisa. 

Apesar de residir em um bairro próximo a Itaquera, Francisco Fernando Pereira de 

Souza demonstra moderação em suas narrativas acerca das transformações que supostamente 

seriam produzidas a partir da construção da Arena Corinthians ao bairro de Itaquera. Seu 

depoimento relata certo desinteresse no bairro, não mobilizando esforços para saber dos fatos 

que ocorrem nesta periferia. Desconectando completamente a percepção que o operário tem 

sobre de Itaquera, em relação aos demais indivíduos que compõem seu cotidiano.  

O desinteresse pode ser explicado se analisarmos pelo prisma do trabalho, que 

consumiu todo o tempo e dedicação de Francisco, impedindo até mesmo o conhecimento da 

existência de um shopping próximo à região. Tal contextualização desconfigura a tentativa de 

relação entre a narrativa e a teorização de Giddens (1991) que por meio da ligação entre 

tempo e espaço preenche as representações dos sujeitos sobre o meio em que vivem.  

Francisco neste contexto não apresenta a ligação entre a proximidade da residência 

em Itaquera e os fatos sequenciados pelo tempo no espaço urbano, devido a sua dedicação a 

construção civil, que exige do trabalhador a permanência excessiva na localidade em que suas 

atividades são exercidas, proporcionando uma espécie de segunda casa, em detrimento do 

caracterizado e simbólico lar. Boltanski (2009) através da divisão do trabalho averigua esta 

relação de submissão ao trabalho, em busca da sobrevivência, exigindo muitas vezes que o 

indivíduo se desapegue das referências entre lugar e fatos objetivando o trabalho.  

O entrevistado afirma através de sua experiência em obras de grande impacto social, 

que o bairro de Itaquera não terá grandes mudanças. Baseado em experiências anteriores o 

trabalhador estima que se houverem alterações, serão em pouquíssimas proporções. Esta 

afirmação foi construída, com base no aprendizado e na relação profissional entre seus 

colegas de trabalho, constituindo uma representação fundada no conhecimento adquirido em 

experiências vividas. Giddens (1991) define como a reflexividade social, a característica do 

homem que por meio da produção do conhecimento empírico, apreende informações e as 

utiliza como juízo de valor, modelando sua forma de perceber o contexto, de certa forma 

articulando um pensamento crítico sobre os impactos no meio social. 
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Francisco classifica a possível visibilidade, apenas a uma pequena parcela que estiver 

relacionada ao estádio, onde a periferia que não teria acesso ao estádio permaneceria 

invisibilizada diante de sua realidade. No qual a visibilidade seria apenas simbólica, Frúgoli 

(2008) descreve a visibilidade social como sendo um simbolismo de distinção, ou até mesmo 

um mecanismo de competição produzido por indivíduos como forma de diferenciação no 

ambiente interno dos shoppings centers.  

A reflexividade do operário da Arena Corinthians permeia a sua formação cultural, 

que possui grande parte de suas referências provenientes do ambiente laboral. Construindo 

motivação, conhecimento e discernimento pela via do trabalho. Pinto (1979) organiza essas 

experiências de vida, como fundantes na construção cultural do indivíduo. 

Essa bagagem profissional se torna esclarecedora ao entrevistado, produzindo um 

imaginário futuro do bairro, atribuindo conflitos ao trânsito, violência entre torcidas como 

sendo produtos possivelmente originados pela presença do estádio em Itaquera, Giddens 

(1991) por meio da definição do conceito de descontinuidades, representa as mudanças sócias 

através da percepção de fatos sequenciados pelo tempo. Expressando na opinião de Francisco 

o relato de que esta periferia não seria o melhor lugar  e nem concentraria os melhores 

aspectos de moradia.     

Mesmo com a percepção de um ritmo de mudança, a narrativa demonstra a sua opção 

em continuar desinteressado em fazer parte do cotidiano de Itaquera. Giddens (1991) aborda o 

ritmo de mudança como parte do controle do tempo e lugar da vida cotidiana, seja na esfera 

profissional ou pessoal, o trabalhador busca uma fuga desta exigência capitalista que 

determina o controle das atenções por meio de grandiosas mobilizações econômicas, se 

permitindo controlar apenas pelo trabalho, mas em sua esfera pessoal faz questão de não 

compartilhar da euforia construída sobre o estádio.  

O relato reconhece a visibilidade midiática, Thompson (2008), mas tem 

discernimento em optar pela vivência que julga pertinente a sua realidade, abrindo mão de 

interagir com a experiência que Itaquera está prestes a configurar como sede da abertura da 

Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 2014, Pesavento (1997) retrata as experiências da 

modernidade, como a autonomia que o indivíduo tem sobre suas escolhas. 

Francisco expõe em seu depoimento, a necessidade do interesse individual das 

pessoas, onde elas devem promover suas próprias melhorias e não esperar, acomodando-se 

por uma ação ou benefício governamental, sendo imprescindível adaptar-se a nova realidade. 
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Adriana Rocha (1998) através da concepção de coexistir, propõe que indivíduos dotados de 

diferentes conhecimentos, provenientes de diferentes esferas sociais, como forma de convívio 

conjunto, busquem o compartilhamento do conhecimento como premissa do equilíbrio social. 

De certa forma o trabalho no estádio também satisfaz o trabalhador, permitindo o 

deslizamento para a linha teórica da pós-modernidade em que o trabalho se reveste de uma 

valoração pessoal, como conceituou Maffesoli (2010). 

Apesar de um depoimento moderado, sem exacerbações psicológicas o operário em 

breves momentos transita por movimentações culturais através do futebol, Helal (2012). Seu 

depoimento busca uma realidade presente, onde o morador do bairro deve alertar-se para este 

momento, Maffesoli (2004) - presenteísmo. A aspiração pela Arena só desencadearia uma 

aspiração simbólica na população, Frúgoli (2008) – shoppings centers. Ao ponto que a 

imagem do estádio, Bolle (2000) promove o consumo material e simbólico das mobilizações 

mercadológicas na periferia de Itaquera, de acordo com Canclini (2010) em suas conversões 

conceituais de desejos em demandas. 
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4.2.6 – ENTREVISTA 6 – REGINALDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
64

: 

 

Representações manifestadas na narrativa do operário 

Reginaldo do Nascimento Oliveira 

Signos produzidos a partir 

dos conceitos 

Por influência de familiares vim morar em Itaquera, conheci o bairro em 2006 e 

nesse lugar não tinha nada, nem o shopping, só a estação de metrô e trem. 

1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 9 

Antes eu via Itaquera como um lugar perigoso. 1 – 6 – 9 – 20 

Hoje já não é como antes, eu frequentava apenas a casa da família, pois não 

tinha outra opção de lazer. 

1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 

– 10 – 18 – 19 – 20 – 22 – 

25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 

– 31 – 32 – 34 

Agora com certeza valorizou muito, não está tão perigoso quanto antes, além da 

obra do estádio, mais as obras de acesso e outras coisas acontecendo em função 

do estádio, valorizaram bastante. 

2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 14 – 

16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 

– 25 – 26 – 27 – 30 – 31 – 

32 – 34 

Está tendo também a ampliação do shopping, com isso houve até rumores de 

desapropriação. 

4 – 6 – 14 – 18 – 20 – 26 – 

27 – 30 – 33 

Em uma favela próxima fiquei sabendo que as pessoas que moram lá foram 

indenizadas por causa da área desapropriada. 

3 – 5 – 14 – 18 – 20 – 25 – 

26 – 27 – 30 

Esta favela seria indenizada porque é uma região que pertence a Petrobrás. 14 – 25 – 26 – 27 – 34 

Depois do estádio pronto vai melhorar muito aqui, aliás já esta melhorando em 

lazer e oportunidade de emprego. 

 

 

 

1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 8 – 10 – 

14 – 18 – 19 – 20 – 22 – 25 

– 26 – 27 – 29 – 30 – 31 – 

32 – 34 

Acredito que logo virá gente de outros bairros para Itaquera em busca de 

emprego, evitando o deslocamento para o centro em busca de emprego. 

2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 14 

– 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 

22 – 25 – 26 – 27 – 30 – 31 

– 32 – 34 

                                                 

64
 Tabela 11 elaborada pelo autor. 
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Também será construído um shopping dentro do estádio. 4 – 7 – 8 – 11 – 15 – 17 – 18 

– 19 – 20 – 25 – 26 – 27 – 

30 – 31 – 34 

Eu me sinto parte de tudo isso é orgulhoso de poder mostrar para alguém meu 

trabalho.  

1 – 4 – 7 – 8 – 9 – 12 – 15 – 

17 – 20 – 25 – 29 – 30 – 31 

Mesmo quando a obra acabar e eu for deslocado para outra obra, pretendo 

continuar morando aqui. 

1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 8 – 9 – 12 

– 14 – 16 – 17 – 20 – 22 – 

25 – 26 – 27 – 29 – 30 – 31 

– 32 – 33 – 34  

Pois agora o acesso ao bairro ficará mais fácil e talvez em outro lugar eu não 

teria o acesso fácil ao metrô e trem. 

2 – 3 – 5 – 6 – 8 – 16 – 17 – 

18 – 19 – 20 – 22 – 25 – 26 

– 27 – 29 – 30 – 31 – 32 - 34  

Posso dizer que fiz parte desta construção eu queria mesmo era que não 

acabasse pra ficar sempre lembrando este momento. 

1 – 4 – 6 – 8 – 9 – 12 – 13 – 

15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 22 

– 25 – 26 – 27 – 29 – 30 – 

31 - 34 

 

A narrativa de Reginaldo do Nascimento Oliveira foi a 6ª entrevista coletada na 

Arena Corinthians, sendo realizada em 03/09/2013, às 17h10min. O operário reside em 

Itaquera, mesmo local da construção da Arena Corinthians. A entrevista foi concedida na 

Arena, em uma sala administrativa, gravada em áudio, sem qualquer registro de imagens para 

não constranger ou inibir o entrevistado. Para uma maior aproximação entre entrevistador e 

entrevistado, buscou-se uma conversa livre e amigável, onde o pesquisador articulou as 

conexões entre a narrativa do operário e as hipóteses e objetivos propostos nesta pesquisa. 

Reginaldo do Nascimento Oliveira é morador do bairro de Itaquera. Em sua narrativa 

evidencia-se, com uma maior frequencia, a visibilidade social que Frúgoli (2008) retrata como 

a projeção de um comportamento em relação aos demais indivíduos como diferencial em 

relação ao outro. No caso de Reginaldo, a distinção está postada na oportunidade de trabalhar 

na Arena, afirmando que fez parte da construção e que seu trabalho é relevante para a 

redefinição do bairro. 

A visibilidade do bairro, para o entrevistado, também é reconhecida pela via 

midiática, seguindo a proposta de Thompson (2008) que atribui à mídia a influência sobre as 
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interações sociais. O entrevistado adere ao imaginário popular e ao discurso hegemônico de 

que as obras do entorno da Arena Corinthians irão valorizar o bairro e, consequentemente, 

Itaquera sofrerá mudanças positivas. O entrevistado, apesar da proximidade com a periferia, 

reconhece com clareza a desapropriação silenciosa que opera sobre as famílias menos 

favorecidas.  

O entrevistado aponta para o fato de que as obras em Itaquera estão realocando 

famílias e transformando espaços. Assim como aponta Smith (1996), a “anomalia local” – 

termo usado para definir a reconversão de espaços, públicos ou privados, para fins 

especulativos e econômicos – se converte, em Itaquera, como uma estratégia urbana de 

regeneração e revitalização do espaço urbano.  

Os agentes imobiliários de Itaquera, segundo o entrevistado, articularam 

especulações monetárias, elevando o valor dos imóveis devido ao megaevento esportivo, 

favorecendo uma ação na qual se promove um deslocamento involuntário e silencioso de 

pessoas, em busca da formação de uma nova periferia. 

A entrevista demonstra o contato inicial que o trabalhador teve com o bairro por 

influência de familiares, onde a experiência e a sequência de conhecimentos sobre Itaquera 

reforçou a decisão de escolher o bairro como seu local de moradia. Giddens (1991), através da 

reflexividade social, propõe a renovação das formas de vida, através do conhecimento 

absorvido em experiências vividas. Reginaldo, através de sua família, viveu experiências na 

periferia de Itaquera que modelaram seu apreço pelo bairro a ponto de organizar a imagem 

anterior do bairro com uma possível projeção de mudança, produzida pela Arena Corinthians. 

O entrevistado vislumbra uma fetichização que o bairro pode sofrer em virtude da 

construção da Arena. O surgimento de vagas de emprego, para os moradores do bairro e de 

regiões próximas pela procura de trabalho seria imperioso, ainda que se trate de uma 

esperança criada a partir de especulações financeiras. Esta crença mobiliza o simbolismo de 

redefinição do bairro em um espaço atrativo a novos moradores, na mesma linha em que 

Frúgoli (2008) caracteriza os shoppings centers, como centros de aspiração em torno de 

especulações financeiras.  

O entrevistado reconhece que a imagem da Arena Corinthians promove uma 

mudança urbana, organizada pelo Estado a fim de aumentar fundamentalmente o consumo na 

região. No entanto, o mesmo identifica a Arena como multifacetada, ou seja, um local capaz 

de desenvolver aspectos negativos e positivos ao seu entorno.  
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Segundo Giddens (1991), por meio do ritmo de mudanças se evidência o controle do 

tempo e do espaço para percepção das transformações da vida social. Neste sentido, o 

operário da Arena Corinthians identifica em seu imaginário a periferia estudada como um 

local diferente do que era a partir das obras para a Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 

2014. Mais do que obras de infraestrutura necessárias para a realização do megaevento 

esportivo estas promoveriam uma melhor acessibilidade ao bairro. 

O entrevistado se sente orgulhoso em fazer parte deste marco para o bairro de 

Itaquer, e se deixa contagiar pelo espetáculo da Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 2014, 

vislumbrando perspectivas positivas à periferia. Debor (1997), em sua crítica ao espetáculo 

condena essa entrega passiva diante da manipulação de imagens, onde a passividade é 

aproveitada pelos agentes capitalistas na criação de demandas sobrepostas aos desejos 

populares. 
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4.2.7 – ENTREVISTA 7 – DOMINGOS JORGE PEREIRA DOS SANTOS
65

: 

 

Representações manifestadas na narrativa do operário 

Domingos Jorge Pereira dos Santos 

Signos produzidos a partir 

dos conceitos 

O que diferencia meu trabalho aqui dos demais é a amizade entre os colegas. 4 – 6 – 8 – 12 – 15 – 17 - 20 

Eu comecei a ouvir falar sobre Itaquera quando eu estava trabalhando no rio em 

uma obra da Marinha, os comentários sobre a construção do estádio já rolavam 

por lá. 

 

4 – 5 – 8 – 12 – 20 – 25 - 34 

Em um período na Odebrecht  eu trabalhei na construção da estação de trem 

José Bonifácio e conhecia Itaquera só de passagem. 

 

1 – 4 – 5 – 20 

Acho que quando o estádio ficar pronto, o bairro vai melhorar e a região vai 

valorizar. 

2 – 3 – 5 – 6 – 8 – 14 – 16 – 

18 – 20 – 25 – 26 – 27 – 29 

– 30 – 31 – 34 

Apesar de ser palmeirense eu me considero parte disto, primeira porque 

trabalho aqui desde o começo e tenho certeza que colaborei com a 

transformação do bairro. 

1 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 12 – 

14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 

– 25 – 26 – 27 – 31 

Quando eu recebo brindes da obra levo para minha família. 11 – 12 – 13 – 20 – 31 

Mesmo com tudo o que está acontecendo aqui eu não moraria aqui, porque eu 

gosto muito do lugar onde moro (Itapevi). 

1 – 5 – 6 – 9 – 20 – 25 – 26 

– 27 – 30 – 34 

Se o bairro de Itaquera depois do estádio pronto continuar com esta evolução, 

virá muita coisa boa para cá. 

 

 

2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 12- 14 

– 16 – 18 – 19 – 20 – 22 – 

25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 

– 31 - 32 - 34 

O governo deve continuar com os investimentos na região, para melhorar 

principalmente as oportunidades de trabalho. 

2 – 3 – 4 – 18 – 20 – 26 – 27 

– 31 - 34 

 

                                                 

65
 Tabela 12 elaborada pelo autor. 
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A narrativa de Domingos Jorge Pereira dos Santos foi a 7ª entrevista coletada na 

Arena Corinthians, sendo realizada em 03/09/2013, às 17h23min. O operário reside em 

Itapevi, município localizado na zona oeste da grande São Paulo, bairro distante da construção 

da Arena Corinthians. A entrevista foi concedida na Arena, em uma sala administrativa, 

gravada em áudio, sem qualquer registro de imagens para não constranger ou inibir o 

entrevistado. Para uma maior aproximação entre entrevistador e entrevistado, buscou-se uma 

conversa livre e amigável, onde o pesquisador articulou as conexões entre a narrativa do 

operário e as hipóteses e objetivos propostos nesta pesquisa. 

A análise da entrevista com o operário Domingos Jorge Pereira Santos, identifica-se 

uma maior frequência de alusões às representações da visibilidade social em termos análogos 

ao estudado por Frúgoli (2008). Para o trabalhador entrevistado, é essencial colocar-se desde 

o inicio da entrevista como contrário a identificação clubística da maioria dos operários da 

Arena Corinthians. A despeito de ser palmeirense o mesmo também se considera parte da 

obra, como colaborador direto da possível melhoria de Itaquera. Note-se, contudo, que o 

entrevistado alude mais frequentemente ao bairro e não à Arena Corinthians.  

O relato do trabalhador traz o breve imaginário de lembrança da periferia, apenas 

pela ocasião do trabalho no bairro. Esta representação possibilita a conexão com o conceito de 

Giddens (1991), para quem a ligação entre tempo e espaço alimenta o imaginário dos 

indivíduos sobre determinado contexto social.  

A análise da entrevista do operário da Arena Corinthians, evidencia a presença de 

muitos conceitos, sendo a maioria deles articulados a partir de sua experiência profissional, 

como indivíduo portador de uma especialização. Conforme Boltanski (2009), há uma 

reformulação na trajetória de vida do trabalhador. Mesmo residindo em outra região e 

apoiando um dos rivais do Sport Clube Corinthians, o trabalhador buscou emprego na Arena, 

optando por redefinir sua trajetória de vida, alinhando-se reflexividade social teorizada por 

Giddens (1991). 

O desejo em trabalhar na Arena demonstra a proximidade que o estádio possui ao 

conceito de fetiche da mercadoria.  Pesavento (1997) a partir de Marx, a define como sendo a 

circulação de um imaginário que possui potencial de referenciar práticas e hábitos. O apreço 

ao futebol, exposto pelo entrevistado, facilita a naturalização de aportes midiáticos à 

promoção do esporte, tornando contemporâneas as reflexões de Helal (2012), onde o futebol 

se apresenta como definidor cultural e as teses de Thompson (2008), para quem a visibilidade 

midiática interage com a sociedade. 
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O entrevistado visualiza uma projeção positiva para o bairro de Itaquera a partir da 

finalização da obra da Arena, o que encobre a percepção da gentrificação, teorizada por Glass 

(1964), e da anomalia local, argumentada por Smith (1996). A visão destes dois conceitos é 

encoberta pela manipulação das imagens da Arena, pelos agentes capitalistas Odebrecht e 

Sport Clube Corinthians Paulista. Estes, segundo a proposta teórica de Silva (2007), articulam 

a produção fetichista por meio das imagens. 

O entrevistado projeta uma imagem positiva da periferia após o término da obra da 

Arena. Itaquera, segundo o operário, sofrerá uma redefinição positiva em sua realidade social. 

Trata-se de um imaginário com proximidades conceituais às teses de Frúgoli (2008), que 

atribuiu uma redefinição simbólica aos espaços comerciais de aspiração. Em meio às 

representações simbólicas que o trabalhador tem de Itaquera o mesmo atribui a necessidade de 

desenvolvimento do bairro ao governo, como fiador da permanência dos investimentos na 

região. O prosseguimento do atendimento das demandas da região ficaria a cargo do Estado. 

A pesar de vislumbrar todas essas melhorias para Itaquera, o entrevistado manifesta a 

sua opção de continuar morando em seu bairro atual (Itapevi) uma vez que em tal localidade o 

mesmo consegue satisfazer todas as suas necessidades de consumo. Assim como expõe Pinto 

(1979), a racionalização das experiências de vida é o principal modelador do comportamento 

dos indivíduos.  

Mesmo com o imaginário de descontinuidades e ritmo de mudança (GIDDENS, 

1991) o entrevistado prefere manter-se à margem do agito do bairro. O mesmo reconhece a 

necessidade dos moradores de Itaquera em adaptar-se à nova realidade social do bairro, o que 

se relaciona com a ideia de coexistir, que Adriana Rocha (1998) considera como um signo 

marcante da pós-modernidade. Assim mesmo, conforme Maffesoli (2004), tal imaginário 

estaria relacionado com a interpretar do que esta acontecendo agora, o “presenteísmo”.  
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4.2.8 – ENTREVISTA 8 – MÁRCIO DOS SANTOS VALE
66

: 

 

Representações manifestadas na narrativa do operário 

Márcio dos Santos 

Signos produzidos a partir 

dos conceitos 

No tempo que eu morava em Mauá nunca ouvi falar de Itaquera. 

 

5 – 9 – 20 

Hoje eu acredito que com tudo isso aqui vai trazer muita coisa boa. 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 14 – 16 – 

17 – 18 – 20 – 22 – 25 – 26 

– 27 – 28 – 30 – 31 – 32 - 34 

Com o estádio perto ele vai acabar se tornando uma forma de lazer. 

 

 

 

1 – 2 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 

12 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 

– 20 – 31 – 32 - 34 

Eu acho que o bairro passará ainda por mudanças. 2 – 3 – 5 – 6 – 8 – 12 – 14 – 

16 – 17 – 18 – 21 – 22 – 25 

– 26 – 27 – 29 – 30 – 31 – 

32 - 34 

Muitas mudanças positivas acontecerão para os moradores de Itaquera mais 

empregos devido a construção de um mini-shopping no estádio. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 

– 11 – 12 – 14 – 16 – 17 – 

18 – 20 – 29 – 30 – 31 – 34 

Me sinto muito importante de trabalhar aqui. 1 – 4 – 7 – 8 – 9 – 12 – 15 – 

17 – 20 – 25 – 31 - 34 

Trago sempre meu irmão para ver a obra. 7 – 8 – 10 – 12 – 13 – 18 – 

29 – 30 – 31 - 34 

Acredito que o local se tornará perigoso em virtude da torcida. 1 – 2 – 6 – 12 – 14 – 16 – 33 

Vou lembrar muito dos amigos aqui. 4 – 5 – 9 – 12 – 20 – 29 

Tenho um sonho de ver meu filho trabalhando no corpo de bombeiros e 

acredito que Itaquera vai precisar de um profissional assim aqui. 

4 – 9 – 17 – 20 – 28 - 34 

                                                 

66
 Tabela 13 elaborada pelo autor. 
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A narrativa de Márcio dos Santos foi a 8ª entrevista coletada na Arena Corinthians, 

sendo realizada em 03/09/2013, às 17h36min. O operário reside em São Mateus, bairro 

próximo a Itaquera. A entrevista foi concedida na Arena, em uma sala administrativa, gravada 

em áudio, sem qualquer registro de imagens para não constranger ou inibir o entrevistado. 

Para uma maior aproximação entre entrevistador e entrevistado, buscou-se uma conversa livre 

e amigável, onde o pesquisador articulou as conexões entre a narrativa do operário e as 

hipóteses e objetivos propostos nesta pesquisa. 

Para o entrevistado, o esporte é a principal figura produtora de entretenimento da 

região. Além de visitar a obra, os moradores poderão assistir a exibição de jogos e eventos na 

Arena. Note-se que o entrevistado não imagina possíveis barreiras econômicas ou financeiras 

que convertam os eventos e práticas esportivas na Arena em produtos culturais acessíveis 

apenas a uma elite que disponha do capital financeiro para consumi-los.  

A projeção de sua atividade profissional é interpretada pelo operário como parte do 

protagonismo na suposta redefinição do bairro de Itaquera, tornando interessante a abordagem 

do conceito de Frúgoli (2008). Em referencia a visibilidade social, o entrevistado se projeta 

como colaborador ativo e feliz, por estar contribuindo tanto para a construção da Arena do 

Corinthians como, ademais, para a suposta mudança da periferia de Itaquera. O trabalho se 

insere na lógica do imaginário da construção de um bairro desenvolvido. A construção da 

Arena Corinthians modela o imaginário de transformação que se torna frequente no 

depoimento do operário Márcio.  

A narrativa evidência o fetichismo da mercadoria, imaginário que envolve a 

sociedade, influenciando a novas práticas cotidianas (MARX apud PESAVENTO, 1997). 

Neste contexto, o entrevistado vislumbra que o bairro será diferente após o término da obra. 

De certa forma, a midiatização do estádio é reconhecida pelo operário, atribuindo visibilidade 

a imagem do estádio. O hiperespetáculo alienador do indivíduo (SILVA, 2007), encobre a 

própria realidade. O remanejamento da atenção mediado pela mídia (KELLNER, 2001), por 

sua vez, visibiliza a particularidade interessante aos meios de comunicação (THOMPSON, 

2008). Essas variáveis conceituais, quando atuam sobre o indivíduo distorcem a formação da 

opinião acerca da realidade social em que estão imersos. 

O entrevistado naturaliza a racionalização de suas experiências de vida. 

Assemelhando-se aos conceitos de cultura proposto por Pinto (1979), o operário credita 

mudanças positivas ao bairro em função da obra do estádio e a amenização de dificuldades 

sociais, como as baixas oportunidades de emprego em Itaquera, a partir da construção de um 
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mini-shopping dentro da Arena Corinthians. Essas oportunidades de emprego, supostamente 

provenientes da edificação comercial interna da Arena, se caracterizam como uma 

organização da atividade humana, baseada na obtenção do lucro sobre o trabalho, conforme 

descreveu Boltanski (2009) em relação à divisão do trabalho. 

Este comércio proposto no estádio está capitalizado sobre as formulações subjetivas 

dos torcedores do Sport Clube Corinthians Paulista. O desejo de consumir produtos 

relacionados à Arena ou ao clube, possibilitaria a criação de novas demandas originadas no 

plano simbólico e convertidas em consumo material.  

O entrevistado expressa que mesmo após a conclusão da obra, o bairro de Itaquera 

passará por mais mudanças, que irão configurar uma nova realidade ao bairro. Este momento 

da narrativa convida a refletir sobre a descontinuidade (GIDDENS, 1991). As mudanças 

sequenciadas pelo tempo, no qual o entrevistado imagina que ocorrerá após a construção da 

Arena, também se relacionam à linha teórica sobre a ligação entre tempo e espaço, que 

discorre sobre as percepções que os indivíduos têm da sociedade.  

Por fim o ritmo de mudança, também conceituado por Giddens (1991), controla o 

tempo e dita o ritmo da vida cotidiana. À medida em que o dia da abertura da Copa do Mundo 

de Futebol da FIFA de 2014 se aproxima, para o entrevistado, imaginariamente ocorre uma 

contagem regressiva para a reconfiguração do bairro de Itaquera.  

Frúgoli (2008) ao conceituar os shoppings centers propõe a redefinição aos espaços de 

aspiração. A ansiedade pelo termino da obra do estádio e pela realização do jogo de abertura 

torna-se uma aspiração voltada para a redefinição do bairro de Itaquera. Essa redefinição abre 

caminho para vários conceitos embutidos na narrativa do entrevistado como, por exemplo, a 

oportunidade de um bairro diferente, onde recorrendo a Prysthon (2008) e sua exploração 

sobre as cidades midiáticas, tem-se o termo de cidade diferente, que conduz novos paradigmas 

na cena urbana da cidade, absorvidos como contemporaneidade.  

Em meio a essa possível nova cena pós-moderna de Itaquera, encontramos paralelos 

com o termo coexistir, que Adriana Rocha (1998) explica como sendo a necessidade da troca 

de conhecimento por diferentes indivíduos a fim de possibilitar o convívio entre ambos. Nessa 

articulação daquilo que Rose Rocha define como “cidade múltipla”, em Itaquera, projeta-se 

um presenteímo, nos termos conceituados por Maffesoli (2004).  

 

 



 

 

142 

4.2.9 – ENTREVISTA 9 – CARLOS ALBERTO PETRONILHO
67

 

 

Representações manifestadas na narrativa do operário 

Carlos Alberto Petronilho 

Signos produzidos a partir 

dos conceitos 

Tenho uma visão do bairro antes da obra, porque sempre morei na zona leste. 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 

– 20 – 29 

 

O nosso bairro é carente e sempre vai ser carente. 2 – 3 – 5 – 6 – 8 – 20 – 25 – 

29 

 

 

O projeto da Arena vem sendo proposto a muitos anos e como hoje ele esta 

sendo realizado vai gerar muitos frutos para a região, como também muitos 

problemas. 

1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 14 

– 16 – 17 – 18 – 20 – 22 – 

25 – 26 – 27 – 29 – 30 – 31 

– 32 – 33 – 34 

 

Com o tempo as coisas vão se normalizando e o bairro aprenderá a conviver 

com o estádio. 

 

 

2 – 3 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 – 

12 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 

– 20 – 22 – 25 – 26 – 27 – 

28 – 31 – 34 

 

O ponto positivo de nosso trabalho aqui é que estamos construindo uma Arena 

para o mundo e todo o mundo  está olhando para nós. 

 

 

2 – 4 – 6 – 7 – 8 – 12 – 13 – 

14 – 15 – 17 – 18 – 20 – 23 

– 24 – 25 – 28 – 29 – 30 – 

31 – 32 – 34 

 

Então se todo o mundo está olhando para nós está olhando para a zona leste. 

 

 

1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 12 

– 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 

20 – 23 – 24 – 25 – 28 – 29 

– 30 – 31 – 32 - 34  

                                                 

67
 Tabela 14 elaborada pelo autor. 
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Apesar de ser uma área que muitos não conheciam é a maior zona populacional 

de São Paulo e que ganha muitas eleições para alguns políticos. 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 20 – 

25 – 33 

Com a vinda da arena alguns empregos e benefícios virão para cá, como os 

apartamentos da Cohab que já estão sendo valorizados. 

2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 12 – 

14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 

– 22 – 23 – 25 – 26 – 27 – 

28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 - 

34 

O sistema político é um ponto negativo, devido à desapropriação de favelas do 

entorno. 

1 – 18 – 25 – 26 – 27 - 30 

Me sinto satisfeito de trabalhar aqui, pois vamos receber um carimbo que não 

sairá mais, esse carimbo é uma marca que não sairá mais do bairro. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 

– 9 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 

– 18 – 20 – 22 – 23 – 24 – 

25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 

– 31 – 32 - 34  

É como se o bairro fosse alçado a outro contexto social.  1 – 2 – 6 – 7 – 8 – 9 – 12 – 

13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 

– 21 – 22 – 25 – 26 – 27 – 

28 – 31 – 32 - 34 

Ficará em minha memória que eu e meus companheiros de trabalho 

construímos um negócio para o mundo ver. 

1 – 4 - -6 – 7 – 8 – 9 – 12 – 

13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 

– 20 – 23 – 24 – 25 – 26 – 

27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 

– 33 – 34 

 

Gostaria de deixar para os meus filhos o orgulho de dizer que o pai deles 

construiu isso aqui. 

1 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 12 – 

13 – 15 – 17 – 18 – 20 – 22 

– 25 – 29 – 30 – 31 – 32 – 

33 - 34 

Temos o maior orgulho de falar de nosso trabalho para os outros lá fora. 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 12 – 

13 – 15 – 17 – 18 – 20 – 24 

– 25 – 28 – 29 – 30 – 31 - 34 

 



 

 

144 

A narrativa de Carlos Alberto Petronilho foi a 9ª entrevista coletada na Arena 

Corinthians, sendo realizada em 03/09/2013, às 17h45min. O operário reside em Guaianases, 

um bairro próximo a Itaquera. A entrevista foi concedida na Arena, em uma sala 

administrativa, gravada em áudio, sem qualquer registro de imagens para não constranger ou 

inibir o entrevistado. Para uma maior aproximação entre entrevistador e entrevistado, buscou-

se uma conversa livre e amigável, onde o pesquisador articulou as conexões entre a narrativa 

do operário e as hipóteses e objetivos propostos nesta pesquisa. 

O operário apresenta em sua narrativa uma identificação muito forte, em relação ao 

Sport Clube Corinthians Paulista e ao bairro de Itaquera. Vislumbrando uma suposta 

oportunidade social, originada a partir da Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 2014 

beneficiando o bairro de Itaquera. O operário relata que já possuiu residência por alguns 

bairros da Zona Leste, e devido a esta condição se afirma conhecedor da periferia muito antes 

da obra ser cogitada em Itaquera.  

Este conhecimento adquirido ao longo da vida organizou uma opinião crítica sobre a 

suposta renovação do bairro de Itaquera. Segundo Giddens (1991), a reflexividade social 

propicia a reprodução de conhecimento pelo homem a partir de suas experiências de vida.  

O operário percebe a periferia de Itaquera como um bairro que sempre será carente. A 

partir desta carência social o entrevistado inicia a representação de seu imaginário sobre 

Itaquera, sua narrativa abre espaço às reflexões de Frúgoli (2008) que articula definições 

sobre a visibilidade social, como forma de distinção. Para o entrevistado a distinção de 

Itaquera perante os outros bairros é a carência social, que ele mesmo atribui ao sistema 

político em relação à desapropriação de favelas. 

O entrevistado se aprofunda na questão da visibilidade, cogitando ser a porta de 

entrada de Itaquera para um novo contexto social. A narrativa evidência o imaginário de que a 

partir da construção da Arena Corinthians, todos estão olhando para a Zona Leste e esta seria 

a brecha no qual os moradores do bairro deveriam aproveitar para mudar a realidade social de 

Itaquera, pois segundo o operário o bairro não terá outra oportunidade como esta, de atrair 

tantos olhares ao mesmo tempo para a região. 

 A narrativa propõe utilizar-se da visibilidade da mídia para gerar frutos à região e 

combater os problemas sociais. Com efeito, Thompson (2008) descreve a visibilidade e sua 

intervenção junto à sociedade, formulando cogitações de interesse midiático. Paralelo ao 

depoimento do trabalhador, os megaeventos são classificados como objeto interessante a 
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milhares de pessoas em forma de audiência (FREITAS, 2010), sendo este o ponto central da 

narrativa do operário. 

A atividade profissional exercida pelo operário é reconhecida como responsável pela 

exposição da Arena para o mundo. Tal condição faz com que Itaquera seja vista pelo mundo, 

tornando-se uma mercadoria dotada de fetiche, conforme Pesavento (1997) em referência a 

Marx. Para o entrevistado a curiosidade do mundo em ver a Arena, levaria a seguinte 

pergunta: “Onde está sendo construída a Arena que sediará o jogo de abertura da Copa do 

Mundo?”, esse local é o bairro de Itaquera na Zona Leste.  

A visibilidade do bairro, segundo o operário seria inevitável, ao ponto de suscitar o 

questionamento: “Como poderíamos aproveitar esse momento e construir uma nova 

realidade?”. Essa visibilidade, citada pelo trabalhador provém do espetáculo que em sua 

configuração manipula a atenção e controla a razão dos indivíduos que se tornam passivos 

diante das imagens produzidas pelo espetáculo, conforme Debor (1997). 

Para o entrevistado a Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 2014, provocará uma 

redefinição física e simbólica em Itaquera, com variáveis positivas e negativas. Com efeito, 

Frúgoli (2008) ao refletir acerca dos shoppings centers, descreve a redefinição, uma 

centralidade aspiracional, que possibilita uma nova representação simbólica. Para o operário, 

o fato de Itaquera acolher a abertura do megaevento esportivo credencia o bairro a uma 

redefinição urbana e social. A Arena aparece na narrativa como ator principal do 

desenvolvimento da região leste, local em que o trabalhador manifesta crenças e desejos por 

um bairro melhor.  

De certa forma, os agentes capitalistas Odebrecht e Corinthians organizaram um 

ambiente de trabalho fomentado nestas subjetividades. A articulação mercadológica sobre as 

representações e imaginários dos trabalhadores da Arena Corinthians, vem ao encontro das 

reflexões de Everardo Rocha (2008) sobre “templos do consumo”, este conceito por sua vez, 

discorre em relação à cessão da razão por uma troca involuntária com o devaneio, alucinação 

que pode ser explicada através da influencia que o futebol tem na formação cultural dos 

indivíduos. Neste caso, particularmente alguns dos operários que trabalham na Arena 

Corinthians, além de possuírem a identificação clubística, residem em Itaquera.  

Helal (2012) traz a representação do esporte como nação, as narrativas publicitárias 

apoiando-se neste imaginário como signo de pertencimento criaram a representação da 



 

 

146 

“república popular do Corinthians”, reforçando o vinculo do indivíduo com o clube de 

futebol. 

A memória dos momentos vividos na obra se torna presente na narrativa do 

entrevistado. O orgulho em dizer que participou junto com seus companheiros de trabalho na 

construção de um monumento para o mundo, apresenta semelhanças com o trabalho dos 

operários que alinharam os primeiros trilhos ferroviários, permitindo-se colocar em posição 

de provedor do progresso, ou até mesmo buscando semelhança do relato de um sobrevivente 

de guerra, no qual lutou por seu país e retornou vivo e vitorioso com muitas histórias para 

contar.  

De fato a imagem da Arena para o trabalhador representa muitas histórias. Segundo 

Bolle (2000) a partir da fisiognomia, as histórias são representadas por meio de imagens. Com 

efeito, Silva (2007) a partir do hiperespetáculo situa a imagem como polifuncional, capaz de 

acolher inúmeros signos sobre uma única representação. O entrevistado reconhece que o 

bairro de Itaquera deverá se adaptar a Arena, onde só o tempo poderá normalizar a 

convivência entre o bairro e o estádio, esse precedente abre caminho às contribuições de Pinto 

(1979) em relação à cultura, onde a maturação dos atos realizados na vida promovem uma 

melhor adaptação a realidade, como também o fato do entrevistado mencionar o tempo, 

condição importante para o entendimento de novas percepções (GIDDENS, 1991). 
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4.2.10 – ENTREVISTA 10 – NELSON LINO PINHEIRO ALMEIDA
68

 

 

Representações manifestadas nas narrativas dos operários 

 

Signos produzidos a partir 

dos conceitos 

Fui um doa nove primeiros a pisar na obra. 

 

 

4 – 7 – 8 – 9 – 12 – 13 – 15 

– 17 – 20 – 25 – 30 – 31 – 

34 

A procura por emprego sempre foi difícil na zona leste, sempre procuramos 

emprego em outro lugar. 

 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 

– 9 – 20 – 26 – 27 

Através da Odebrecht surgiu muitos empregos e para zona leste é um 

empurrãozinho para a frente. 

 

 

2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 15 

– 16 – 20 – 22 – 25 – 26 – 

27 – 30 – 31 – 34 

Algumas partes irão melhorar, mais outros terão mais transtorno, como por 

exemplo, o trânsito. 

 

 

2 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 14 – 

16 – 18 – 20 – 22 – 26 – 27 

– 30 – 33 

Eu acho que a partir de agora mais empresas começarão a vir para cá se instalar 

na zona leste. 

 

 

 

2 – 4 – 6 – 7 – 8 – 14 – 16 – 

17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 25 

– 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 

31 – 32 - 34 

Sinto uma importância muito grande do meu trabalho aqui, desmanchamos o 

que tinha aqui e erguemos algo novo. 

 

 

1 – 2 – 4 – 7 – 8 – 9 – 12 – 

13 – 15 – 17 – 20 – 22 – 25 

– 29 – 30 – 31 – 34 

                                                 

68
 Tabela 15 elaborado pelo autor. 
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Me sinto orgulhoso por ser o local de abertura da Copa e também por ter 

escutado a muito tempo atrás que aqui seria um estádio do Corinthians. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 6 – 7 

– 8 – 9 – 10 – 12 – 13 – 14 – 

15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 

– 22 – 23 – 25 – 26 – 27 – 

28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 34 

Gosto muito de falar sobre meu trabalho aqui, todo dia comento com a minha 

família e amigos. 

1 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 12 – 

15 – 17 – 20 – 25 – 27 – 29 

– 30 – 31 – 34 

Com a Arena se eu morasse aqui sentiria muita vontade de estar aqui, pois 

meus filhos seriam beneficiados com as obras do entrono. 

5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 16 – 17 – 

18 – 20 – 25 – 26 – 27 – 29 

– 30 – 31 – 32 – 34 

Eu terei muitas lembranças daqui, gostaria que tudo isso nunca acabasse, já vivi 

muita coisa aqui dentro. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 

– 9 – 12 – 13 – 17 – 20 – 29 

– 30 – 31 – 34 

Eu estou construindo uma obra para o mundo.  

 

 

 

1 – 4 – 6 – 8 – 9 – 12 – 13 – 

14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 

– 24 – 25 – 30 – 31 – 34 

Meus pais no maranhão fazem referência ao meu trabalho aqui pelo estádio do 

Corinthians. 

4 – 7 – 8 – 12 – 13 – 15 – 17 

– 20 – 23 – 25 – 28 – 31 - 34  

Com a visibilidade do bairro muitas coisas estão mudando, por exemplo os 

ambulantes e as favelas do entorno. 

2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 14 – 

18 – 20 – 22 – 25 – 26 – 27 

– 28 – 29 – 30 – 31 – 32 - 34 

 

A narrativa de Nelson Lino Pinheiro Almeida foi a ultima das dez entrevistas 

propostas para analise desta dissertação, seu depoimento foi coletado em 06/09/2013, às 

17h16min. O operário reside em Itaquera, a entrevista foi concedida na Arena, em uma sala 

administrativa, gravada em áudio, sem qualquer registro de imagens para não constranger ou 

inibir o entrevistado. Para uma maior aproximação entre entrevistador e entrevistado, buscou-

se uma conversa livre e amigável, onde o pesquisador articulou as conexões entre a narrativa 

do operário e as hipóteses e objetivos propostos nesta pesquisa. 
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O operário retoma o discurso popular de que por volta de 1990, a região onde está 

sendo construída a Arena Corinthians, simbolicamente já era imaginada e contemplada como 

o local que seria erguido o estádio do Sport Clube Corinthians Paulista. O ato de contemplar 

simbolicamente era praticado como manifestação cultural moderna, conforme Pesavento 

(1997) acerca das exposições universais. 

O entrevistado incorporou os discursos que os atores sociais como Corinthians e a 

prefeitura do estado de São Paulo aditivaram na época, naturalizando o espaço como futura 

propriedade do clube já citado, alimentando a fetichização do bairro em torno da especulação 

da construção do estádio. Pesavento (1997) em referência a Marx, atribui ao imaginário a 

potência como delineador de hábitos e práticas de consumo, onde por sua vez Itaquera 

permaneceu magnetizada durante muito tempo por esta especulação urbana.  

Esse discurso, promovido na época foi naturalizado pelos moradores de Itaquera, que 

em meio à identificação clubística, logo após a inauguração de um centro de treinamento do 

Sport Clube Corinthians Paulista, mobilizou o imaginário acerca da construção do estádio em 

Itaquera. 

 A articulação de um shopping dentro da Arena Corinthians, vincula esta condição as 

reflexões de Everardo Rocha (2008) que a partir do conceito “templos do consumo”, atribui a 

locais dotados de subjetividades, a oportunidade de criações mercadológicas em função do 

consumo. 

O operário se caracteriza um dos nove primeiros funcionários a iniciar os trabalhos na 

Arena Corinthians, esta condição cria um imaginário próximo a representação de um 

descobridor de novas terras. Por meio de Frúgoli (2008), a distinção é caracterizada como 

uma forma de visibilidade social, em que o individuo projeta sua condição em relação ao 

outro como forma de diferenciação. Neste caso, o fato do entrevistado ter estado entre os nove 

primeiros operários a iniciar na obra, o credencia psicologicamente como autoridade dentro da 

obra. 

A Arena ganha status de protagonista na narrativa, ao ponto de fazer com que o 

operário não se imagine morando em outro local. A esperança de um futuro melhor em 

Itaquera para sua família está depositada no estádio. Segundo Debor (1997), a passividade que 

toma conta do indivíduo é evidência do espetáculo, fazendo com que o mesmo devaneie sobre 

sua realidade através das imagens. A narrativa chega a produzir uma representação de que o 

futuro de seus filhos está em Itaquera e devido ao estádio eles podem ser beneficiados, a 



 

 

150 

Arena Corinthians torna-se uma mercadoria permeada de desejo, transcendendo a esfera física 

e ganhando força simbólica. 

De fato a imagem do estádio representa inúmeras facetas para o entrevistado, em sua 

maioria positiva, que encanta e proporciona o desejo por esta imagem, Silva (2007) contribui 

a cerca do hiperespetáculo, como sendo a grande força das imagens que representam 

inúmeros imaginários, sendo todos eles espetacularizados. O operário supervaloriza seu 

trabalho a partir da imagem do estádio, sendo a lapidação de uma obra para o mundo, o 

orgulho de dizer que desmanchou o terreno que existia para erguer o estádio, faz o mesmo 

sentir-se como um artista que do barro proporciona vida a sua obra, não sendo uma simples 

obra, mas uma obra para o mundo contemplar. 

Essa espetacularização dá margem, a criações sobre a realidade social do bairro de 

Itaquera, representações que subjetivamente dão conta e resolvem os problemas sociais da 

região, que por sua vez são de responsabilidade do Estado, como por exemplo, a baixa 

oportunidade de emprego na região leste. O operário confia a Arena à responsabilidade de 

resolver a falta de oportunidade de empregos na Zona Leste. Canclini (2010) ao retratar o 

consumo, expõe a astúcia de mobilizar os desejos em demandas, ao ponto que o agente 

capitalista Odebrecht articulou com eficácia esta condição, para estruturar seu projeto de 

construção do estádio para o jogo de abertura da Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 

2014. 

As opiniões de seus colegas de trabalho alimentaram o discurso do agente Odebrecht e 

do Corinthians, que com o passar do tempo foram sendo validados pela mídia. O discurso que 

a Arena provocaria uma transformação no bairro de Itaquera simbolizou um marco para 

Itaquera. Essas narrativas modularam o imaginário do operário, ao ponto de provocar a 

representação de uma mobilização industrial para o bairro de Itaquera. Giddens (1991) em seu 

conceito de descontinuidade, possibilita vincular a Arena Corinthians uma ruptura urbana e 

social no bairro de Itaquera. Ainda acerca das reflexões do referido autor, a reflexividade 

social, influencia a formação do discurso do entrevistado, que a partir do conhecimento 

adquirido, narrou esta realidade como possível. 

Esta suposta ruptura imaginada pelo trabalhador, envolve o bairro por uma 

mobilização industrial, inevitavelmente obrigando seus moradores a adaptar-se a esta 

realidade, O trabalho do entrevistado, estrutura muito sua narrativa, a felicidade e o prazer 

com que relata suas atividades dentro do estádio contagia até seus familiares que moram em 

outro estado.  
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A Arena Corinthians se torna referência de seu trabalho, como também a exposição de 

seu trabalho para o mundo. Esta parte da narrativa abre caminho aos conceitos de Pesavento 

(1997) nas conceituações sobre experiência da modernidade e exposições universais, para o 

entrevistado a experiência de trabalho na Arena é única e fundamental para a colaboração da 

construção da Arena, no qual é um cartão de visita do Brasil para o mundo. 

Este trabalho é entendido como produtor de uma visibilidade para Itaquera, que por 

meio da construção do estádio impulsiona o bairro no cenário social, mas o trabalhador 

reconhece que parte desta visibilidade provém da mídia, neste contexto Thompson (2008) 

alinha a projeção do bairro, através da canalização comunicacional produzida pela mídia, 

implicando em novas observações sociais produzidas devido à interferência dos meios de 

comunicação no cotidiano da sociedade. 
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4.3 – SINTESE SOBRE A ANÁLISE DAS NARRATIVAS: 

 

Como forma de evidenciar e registrar os traços teóricos e empíricos mais recorrentes 

nas análises das narrativas dos operários da Arena Corinthians, este tópico procura apontar 

quais variáveis se apresentaram em maior intensidade nas entrevistas realizadas. Foram feitas 

10 entrevistas, cuja escolha dos entrevistados foi aleatória, sem levar em consideração a 

localização da residência dos operários. 

Dos 10 entrevistados, 7 operários residiam na zona leste, sendo que, dentre estes, 3 

residiam no bairro de Itaquera. Em relação ao universo dos 10 trabalhadores, apenas 2 

(Lanoel Mismer dos Santos - residente em Franco da Rocha e Francisco Fernando Pereira dos 

Santos – residente em Ermelino Matarazzo) apresentaram em suas narrativas uma moderação 

e um certo desinteresse  quanto ao imaginário positivista de uma suposta redefinição física e 

simbólica de Itaquera alcançada pela construção da Arena Corinthians. 

Por outro lado, um dos entrevistados que não residia nem em Itaquera nem na Zona 

Leste (Antônio Edvaldo Silva Simão – residente em Perus), manifestou um profundo interesse 

em residir no bairro em questão, movido sobretudo pelo imaginário de um bairro em 

transformação. Observando pelo viés da identificação clubística ao Sport Clube Corinthians 

Paulista, os entrevistados polarizam um maior vinculo ao clube citado. 

Reforçando a proposta de análise das narrativas, descreveremos abaixo conforme, já 

exemplificado na construção desta pesquisa, o referencial no qual as análises das narrativas 

foram contextualizadas. Sob a orientação do marco teórico produzido nos três primeiros 

capítulos desta dissertação, foi desenvolvido um referencial analítico dividido em cinco 

camadas conceituais: 

 1ª camada = Autores e seus conceitos com maior referência nas narrativas dos 

operários; 

 2ª camada = Autores e seus conceitos que apresentaram referências nas narrativas dos 

operários; 

 3ª camada = Autores e seus conceitos que apresentaram referência moderada nas 

narrativas dos operários; 
 

 4ª camada = Autores e seus conceitos representados em menor referência nas 

narrativas dos operários; 

 5ª camada = Autores e conceitos com breve referência nas narrativas dos operários. 
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Na análise da primeira camada conceitual, em relação às 10 entrevistas, observou-se 

uma maior referência ao conceito nº 20, catalogado conforme a tabela nº 5 – Quadro sintético 

para análise, em que Frúgoli (2008) traz sua reflexão a cerca da visibilidade social, no 

contexto dos shoppings centers, onde a representação e as práticas são projetadas a outros 

atores sociais como distinção.  

Na maioria das entrevistas os operários da Arena Corinthians têm como distinção a 

sua atividade profissional em projeção a qualquer outra profissão. O fato de estar trabalhando 

em uma obra que está sendo construída sob os olhos do mundo, tendo a particularidade de 

estar vinculada ao clube de futebol preferido e a especificidade de ser a abertura da Copa do 

Mundo de Futebol da FIFA de 2014, alimenta o imaginário destes trabalhadores quanto a sua 

importância profissional em distinção aos demais trabalhadores. 

Nesta categoria, a primeira camada teórica apresenta-se composta pelo imaginário de 

visibilidade em que a periferia de Itaquera está sendo afetada. Os operários entrevistados 

manifestaram a ideia emblemática ou talvez messiânica, de transportar subjetivamente o 

bairro para a centralidade do mundo, a partir do simbolismo de abrigar o jogo de abertura do 

megaevento esportivo da Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 2014. 

Esta visibilidade vem cercada de inúmeras realidades sociais, próprias das periferias 

de qualquer localidade urbana. As dificuldades sociais e econômicas que os operários, 

principalmente os residentes em Itaquera, experimentaram ao longo de sua existência criaram 

um fortíssimo imaginário positivista de transformação física e simbólica não apenas do bairro 

mas, principalmente, de suas vidas e de suas famílias. Estes operários depositam todas as 

possibilidades de ascensão social e econômica na construção do estádio em Itaquera. Este 

crédito imaginário concordou com um pacote de ônus, onde as perdas e danos causados pelo 

impacto das obras no entorno da Arena Corinthians são passivamente aceitos como um preço 

a ser pago que, supostamente, trará benefícios futuros ao investidor-morador.  

Itaquera, por sua vez, dentro do caráter utópico imaginado pelos operários, modula-

se a partir de uma transição. Esta passagem alinhada aos conceitos desenvolvidos no primeiro 

e segundo capítulo desta dissertação, abre a oportunidade de pensar o bairro de Itaquera numa 

revisão dos contextos socioculturais, em que os aspectos da experiência do cotidiano social 

moderno se mesclam aos contextos contemporâneos pós-modernos. Esta dissertação, ao longo 

de seus capítulos projetou Itaquera em quatro fases, onde chamamos nesta pesquisa de 

convites à transformação do bairro, sendo eles: 
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 A construção da ferrovia em 1875; 

 A pavimentação rodoviária da avenida radial leste em 1960; 

 A estruturação da linha leste do metrô, especificamente o trecho Artur Alvim – 

Itaquera, que possibilitou a união com a extensão ferroviária Expresso-leste em 1988; 

 A edificação da Arena Corinthians, como palco do jogo de abertura da Copa do 

Mundo de Futebol da FIFA de 2014, circunstanciada por projetos urbanos das 

iniciativas públicas e privadas, a partir de 2011.  

 

Ao trazer a análise das narrativas dos operários da Arena Corinthians esta pesquisa 

entende que os relatos estudados se alinham a três citações de Ana Carla Fonseca Reis 

(2010)
69

, que num trabalho coletivo teórico produziu um livro, acerca dos impactos causados 

pela Copa do Mundo, Olimpíadas e museus internacionais no tecido urbano e social das 

cidades em que estes contextos culturais foram concebidos. As três citações, como sinônimo a 

visibilidade social projetada pelas narrativas estão descritas abaixo: 

A cidade é uma tensão entre seu passado, concebido e construído por gerações 

anteriores, e uma visão e imagem do futuro, que expressa os sonhos, oportunidades e 

utopias da contemporaneidade. Portanto, a cidade é um projeto permanente, uma ideia 

de futuro. Sem isso, a cidade não é nada. (PARDO, 2010, p.47). 

 

A oportunidade de organizar os jogos olímpicos oferece muitas possibilidades de dar 

impulso à ideia coletiva da cidade (...). A transformação urbana impulsionou o 

desenvolvimento e a convivência gerando um legado e um posicionamento 

internacional do qual Barcelona desfruta até hoje. (PARDO, 2010, p.47). 

 

Só que viveu a Barcelona anterior e posterior aos jogos pode avaliar o efeito de 

mudança em sua profundidade autêntica. Os jovens cidadãos que nasceram pouco 

antes ou ao longo dos anos 1980 e nos seguintes não podem imaginar o que era viver 

nessa cidade antes de um projeto de transformação urbana que tem uma dimensão 

cultural central. O projeto olímpico foi, talvez o fator que marcou a superação 

definitiva da cidade do tardo franquismo
70

 e a transição. (PARDO, 2010, p.61). 
 

As citações de modo algum possuem a pretensão de comparar Barcelona e Itaquera. 

No entanto, corroboram ao imaginário de uma ruptura ou mudança lograda pela visibilidade 

social de um megaevento. As narrativas dos operários da Arena Corinthians denotam o 

imaginário de um bairro em transformação, cujos logros só poderão ser aferidos em um 

                                                 

69
Ana Carla Fonseca Reis: organizadora da obra “Cidades Criativas – Soluções Inventivas: O papel da Copa, das 

Olimpíadas e dos museus internacionais”, Doutora em Urbanismo pela Universidade de São Paulo liderou 

projetos globais por 15 anos na América Latina, em Londres e Milão. 
70

Tardo Franquismo: é o termo usado para referir-se à ideología social fascista, que serviu de apoio e sustentação 

ao regime ditatorial surgido na Espanha durante a Guerra Civil entre 1936 e 1939, liderado pelo general 

Francisco Franco, sendo exercido até sua morte, em 1975. Disponível em 

http://es.wikipedia.org/wiki/Franquismo - acesso em 09/11/2013.  
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futuro. Contudo, tais narrativas indicam a possibilidade de um convite para uma transição da 

modernidade para um contexto pós-moderno. 

Na esfera da segunda camada conceitual, três conceitos possuem a mesma referência 

nas narrativas: 

 Nº 8 - Pesavento (1997) em referência a Marx = caráter fetichista da mercadoria;  

 Nº 20 – Frúgoli (2008) = visibilidade social; 

 Nº 34 – Canclini (2010) = Consumo. 

Percebe-se a princípio que a referência da visibilidade social ainda é recorrente nas 

narrativas dos entrevistados. Os relatos também deslizam sobre o imaginário propagado em 

relação a ideia de uma suposta transformação da periferia de Itaquera em relação a conclusão 

da obra da Arena Corinthians. O estádio e o bairro passam a ser representados sob a forma 

lúdica, fomentando um imaginário de uma nova realidade social. Pesavento (1997) em 

referência a Marx, explora o caráter fetichista da mercadoria, que é condicionador da 

circulação de imaginários. Na realidade estudada, o estádio e o bairro se projetam na condição 

de mercadoria, carregados de utopias. 

No terceiro estágio de camadas conceituais, as referências se apresentam de maneira 

moderada nos relatos dos operários, onde o conceito que se reproduz nas narrativas é o nº 1, 

onde Pinto (1979) como forma de teorizar a cultura, expõe a racionalização das experiências 

de vida como norteadores culturais do indivíduo. No contexto das entrevistas, os 

trabalhadores manifestaram a partir de suas experiências e trajetórias de vida, suas opções, 

preferências e juízo de valor sobre os impactos da construção do estádio em Itaquera, de 

modo a caracterizar um ponto de vista balisado na racionalização de suas vivencias. 

O quarto campo conceitual demonstra uma menor referência conceitual. Nesta 

análise o conceito evidente foi o de nº 4, em que Boltanski (2009) retrata a divisão do 

trabalho, como a exploração humana por meio da organização industrial. Essa exploração é 

pouco evidente nas narrativas dos operários da Arena Corinthians devido às articulações da 

empresa Odebrecht e do próprio Sport Clube Corinthians Paulista, que através de estratégias 

administrativas catalizam a motivação dos operários, pela via do engajamento produzido na 

identificação clubística, convertendo a insalubridade da construção civil em descompressão 

psicológica, organizando os trabalhadores em suas funções e extraindo o máximo de suas 

competências técnicas. 
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A quinta camada de análise das narrativas possui uma breve referência conceitual. 

Neste círculo analítico a linha teórica que possui uma breve referencia é o conceito de nº 25, 

onde Thompson (2008) evidencia a visibilidade através das mídias comunicacionais e da 

interação social produzida por elas. Os entrevistados, em seus depoimentos, reconhecem em 

sua maioria a existência da mídia como provedora de visibilidade, mas em suas subjetividades 

a maior proporção de visibilidade está relacionada ao seu trabalho, como constituinte do 

marco e de uma suposta redefinição simbólica do bairro Itaquera. 

Embora outros conceitos relevantes tenham sido representados nas narrativas dos 

operários da Arena Corinthians, os conceitos descritos neste tópico foram norteadores na 

relação entre comunicação e consumo dos imaginários captados e descritos através das 

entrevistas realizadas, possibilitando a representação da cena urbana do bairro de Itaquera. 
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CONSTATAÇÕES PROVISÓRIAS: 

Aqui chegamos ao termino do debate proposto nesta dissertação, que se dispôs a 

investigar, a partir das narrativas dos operários da Arena Corinthians, como a construção do 

estádio reorganizaria as representações físicas e simbólicas que estes trabalhadores têm do 

bairro de Itaquera. A percepção dessas transformações no bairro de Itaquera foi explorada por 

dois objetivos específicos, sendo eles: 

 Mapeamento dos imaginários referentes à visibilidade do bairro em função da 

construção da Arena; 

 Identificação das representações do bairro manifestadas a partir da conclusão da obra 

do estádio. 

Estes objetivos foram norteadores na condução das entrevistas semiabertas. Como 

trajeto inicial pela busca do conhecimento, esta dissertação iniciou seus questionamentos a 

partir de duas hipóteses de investigação, que são: 

 A representação que o indivíduo tem do próprio bairro é proveniente da imagem de si 

mesmo como agente transformador através do seu trabalho; 

 O operário percebe uma transformação decorrente do seu trabalho, o que possibilita a 

inclusão social e uma visibilidade midiática ao bairro. 

 

Esse trajeto estava exposto à possibilidade de reversão, pois o elemento imaginário, 

de certa forma produz um paradoxo transferindo certo risco ao pensamento, conduzindo o 

olhar do pesquisador a uma dimensão multilateral, possivelmente contraditória. O 

compromisso desta dissertação por assegurar a voz daqueles que se propuseram a registrar 

suas narrativas partiu do princípio de evitar definições premeditadas, e sim demonstrar a 

importância do imaginário da vida social, onde o cotidiano é o pano de fundo da vida de todos 

os dias. Esta premissa foi à raiz, para responder ao problema teórico desta dissertação que 

questiona: 

Como os operários da Arena Corinthians percebem as transformações do bairro de 

Itaquera a partir da construção do estádio do Sport Clube Corinthians Paulista? 

 



 

 

158 

O campo da comunicação e consumo se demonstrou propício a esta investigação, 

pois a necessidade de estudos acadêmicos voltados à produção dos significados sociais vem 

ao encontro deste campo, onde a profusão acadêmica deste contexto científico vem ganhando 

relevância metodológica entre os intelectuais da contemporaneidade. 

Esta pesquisa buscava, em paralelo as análises das narrativas dos operários, 

promover o debate sobre a relevância social da compreensão das condições das periferias, 

onde o bairro de Itaquera se posicionou como parte empírica relevante deste estudo. Para tal, 

foi construído um percurso teórico alinhando o tripé teoria, empiria e conhecimento em quatro 

capítulos, divididos em duas partes: o marco teórico e o marco empírico. 

O caminho traçado pelo marco teórico se desenvolveu em três capítulos. O primeiro, 

denominado “Modernidade e a presença de seus signos em Itaquera” deu ênfase aos processos 

sociais que contextualizaram a modernidade. A reflexão teórica deste capítulo se propôs 

projetar os signos da modernidade em relação ao bairro de Itaquera.  

Desse modo, buscou-se observar a linha do tempo diante dos acontecimentos e as 

experiências da vida moderna, como também a influência da sociedade burguesa na 

organização dos espaços, voltados para contemplação do sistema capitalista e do divertimento 

em massa. As relações do consumo na modernidade também foram evidenciadas pela 

mediação das mercadorias e a recorrência ao esporte Futebol como manifestação cultural 

moderna, como meio de sociabilidade e lazer. Neste primeiro capítulo, o signo da 

modernidade mais marcante projetado ao bairro de Itaquera foi o surgimento da ferrovia, que 

pode ser considerada como a certidão de nascimento do bairro. 

No segundo capítulo, intitulado de “Pós-modernidade e a presença de seus signos em 

Itaquera” esta dissertação caminhou sobre uma linha teórica articulada na proposta de uma 

transição da modernidade para a pós-modernidade, mas sem deixar de evidenciar a presença 

de referências do período moderno no período pós-moderno. Principalmente ao evidenciar 

tais signos no bairro de Itaquera, definiu-se o mesmo como sendo uma periferia que conserva 

seus signos da modernidade, ainda que se observe traços pós-modernos, em especial a partir 

da interferência do entretenimento em seu espaço urbano.  

Aproximando-se das práticas de sociabilidade e lazer caracterizadas dos shoppings 

centers, o segundo capítulo desta dissertação, buscou relacionar a contemporaneidade do 

contexto urbano das metrópoles à luz da ideia de cidades midiáticas. Por meio da redefinição 

de seu espaço público, tais cidades potencializam o consumo no tecido urbano, promovem 
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alterações na organização social, impactando forçosamente o cotidiano dos indivíduos. Neste 

contexto, o signo da pós-modernidade mais marcante projetado ao bairro de Itaquera foi à 

redefinição simbólica e aspiracional, emergida no interior dos shoppings centers como 

produtora de visibilidade social. 

Por sua vez, no terceiro capítulo, encerrando o debate do marco teórico, foi proposta 

uma reflexão sobre “O consumo do bairro de Itaquera pelo entretenimento”, em que a cena 

urbana de Itaquera foi retratada a partir do futebol como um veículo de mudanças sociais e 

culturais. Como um esporte fagocitado pelo entretenimento, o mercado se apoderando do 

imaginário social e transformou o futebol, que antes era apenas sociabilidade e lazer, num 

produto da indústria cultural midiática, capaz de envolver e mobilizar a sociedade através de 

uma audiência massiva. Neste terceiro capítulo, o contexto mais marcante projetado ao bairro 

de Itaquera foi à presença e interferência do produto megaevento no cotidiano sociocultural 

do bairro. 

   Na sequencia do percurso proposto, esta dissertação propôs a realização de uma 

segunda parte, intitulada marco empírico. Nesta parte, a abordagem teve como elemento 

central a análise das narrativas dos operários da Arena Corinthians. Para tal, a construção da 

pesquisa foi delineada, demonstrando o processo de orientação, elaboração, execução e 

dificuldades encontradas ao longo deste trajeto em que é exigido do pesquisador o domínio 

teórico, metodológico e a observação contínua dos desdobramentos de seu objeto de pesquisa. 

A partir da análise das narrativas, os pressupostos colocados em questionamento no 

inicio do estudo puderam ser alinhados aos relatos dos operários. Neste capítulo empírico, a 

visibilidade social se demonstrou muito recorrente no imaginário dos trabalhadores da Arena. 

Com efeito, o imaginário de um novo patamar social, em que uma periferia desloca-se da 

margem da sociedade para a centralidade do mundo, através da coparticipação de personagens 

anônimos na elaboração do palco de abertura de um megaevento midiático foi estruturante do 

posicionamento simbólico dos entrevistados.  

Itaquera, dentro de sua especificidade, neste contexto, foi convidada a reinterpretar a 

sua cena urbana em relação aos elementos teóricos da modernidade e principalmente da pós-

modernidade. Os componentes destas duas linhas teóricas convergem simultaneamente na 

historicidade social deste bairro, como uma espécie de metamorfose urbana em que a Arena 

Corinthians faz circular a portabilidade da emoção.  
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Localidade urbana periférica, Itaquera, que foi o exemplo inevitável da 

industrialização cultural do futebol. Mesmo preservando hábitos simples de seu cotidiano, 

este bairro foi convidado a transmitir a circulação de um imaginário pós-moderno, onde o 

jogo, o sonho e o simbólico se fazem presentes e úteis como utensílios da vida cotidiana. 

Barros (2013)
71

 em uma entrevista com o sociólogo Michel Maffesoli, descreve a 

ideia do intelectual em relação ao pensamento intrínseco entre o imaginário e a pós-

modernidade, conforme citação abaixo: 

Autores como Thomas Kuhn mostraram que a partir do século 17, a Europa seguiu a 

via recta, a estrada reta da razão. Quer dizer, um só valor. E para seguir a estrada reta 

da razão, deixou-se à beira da estrada toda uma série de bagagens inúteis – o sonho, o 

jogo, o simbólico, o imaginário – para ser eficaz. O resultado disso foi à sociedade 

moderna. O que eu digo é que atualmente nos damos conta da utilidade desta bagagem 

que tinha sido considerada inútil. Deste ponto de vista, sim, há uma relação estrutural, 

estreita entre o imaginário e a pós-modernidade. (MAFFESOLI, 2013, p.14). 

 

O pensamento de Maffesoli (2013) vem ao encontro das narrativas dos operários da 

Arena Corinthians que, em meio as suas subjetividades transitam pelo paradoxo da 

modernidade e pós-modernidade. Para o mencionado autor, a razão sensível atribui um novo 

sentido aos valores modernos como progresso, racionalismo e trabalho. 

Os operários entrevistados formularam uma representação pluralista dos valores 

citados acima, onde o trabalho insalubre da construção civil é sensibilizado pelo afeto, 

incorporando o trabalho como sentido pleno de suas vidas. O progresso na vida desses 

trabalhadores, por hora, é deixado em segundo plano, como se o momento em que eles estão 

vivendo superasse a expectativa de toda sua existência, valorizando o agora, o presenteísmo. 

O racionalismo se sensibiliza pela via da emoção, potencializado pelas afinidades, 

identificações e preferências contidas em sua formação cultural.  

Em meio a essas representações, o trajeto teórico e empírico percorrido por esta 

dissertação demonstra a comprovação das duas hipóteses propostas:  

Hipótese 1: 

 A representação que o indivíduo tem do próprio bairro é proveniente da imagem de si 

mesmo como agente transformador através do seu trabalho. 

 

                                                 

71
Eduardo Portanova Barros: Entrevista realizada com o sociólogo francês Michel Maffesoli, concedida em 10 

de Dezembro de 2012 e publicada na revista “em questão” da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da 

UFRGS, em 2013. 
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O relato dos trabalhadores do estádio se espraia numa porção maior em 

configurações lúdicas, em que o trabalho executado por esses atores sociais é configurado 

como sendo uma espécie de combatentes de guerra, representantes de uma nação. Pela via 

deste trabalho sofrido, mas gratificante, conseguem elevar o local onde residem ou gostariam 

de vincular-se a um novo patamar, uma espécie de inversão social. Transformação essa, onde 

o próprio operário é, de fato, em suas narrativas, o agente transformador que conduz o bairro 

de uma invisibilidade para uma visibilidade social. 

 

Hipótese 2: 

 O operário percebe uma transformação decorrente do seu trabalho, o que possibilita a 

inclusão social e uma visibilidade midiática ao bairro. 

 

Os operários reconhecem em seus relatos a força da cena midiática, mas apenas 

como um potencializador de seu trabalho. Produzindo uma espécie de relação cooperativa 

entre trabalhador e mídia. O trabalho que constrói a Arena projeta o bairro para o mundo, 

visibiliza Itaquera. A mídia reforça esta imagem, produzindo novas percepções e relações 

sociais acerca do espaço social midiatizado pelo espetáculo.  

Messiânica ou emblemática, a representação do imaginário dos operários apontou 

para uma visibilidade social que confirma as duas hipóteses, sendo o elemento discursivo que 

mais se fez presente nas narrativas dos trabalhadores a visibilidade de seu trabalho e a 

projeção dele para o mundo como produtor de uma nova realidade social. Em contrapartida, 

mas evidenciando o reconhecimento do operário em relação à força da mídia, a representação 

do elemento discursivo que pouco se presenciou nos relatos foi a visibilidade midiática 

provocada pela interação dos meios de comunicação. Esta foi reconhecida não como 

protagonista, mas uma personagem coadjunvante da cena urbana atual em Itaquera. 

 A representação urbana do bairro de Itaquera, por meio dos operários 

possibilitou a reflexão teórica a respeito da realidade social das periferias. O bairro, a partir 

das expressões verbais coletadas nas entrevistas semiabertas, obteve a conotação de um 

reencantamento, uma espécie de ruptura, transição que dá sentido a uma nova direção nas 

vidas dos moradores desta periferia. 

Canclini (2003) em seus estudos sobre a globalização propôs uma compreensão ao 

que ele descreveu como sendo uma globalização imaginada, em relação a instabilidade das 
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finanças, cidadania e artes pulverizadas pelo mundo. Este pensamento também tangencia as 

representações dos operários da Arena Corinthians, conforme citações abaixo:  

 

Poderiam os cidadãos criar alternativas ao que agora se impõe e decide o que mais 

lhes convém, sem repensar os vínculos interculturais? Velhas histórias de rivalidades e 

preconceitos impregnam estas conversar sobre um futuro mais imaginado que 

possível. (CANCLINI, 2003, p.07). 

 

 

A que lugar eu pertenço? A globalização nos leva a reimaginar a nossa localização 

geográfica e geocultural. As cidades e sobretudo as megacidades, são lugares onde 

essa questão se torna instigante. Ou seja, espaços onde se apaga e se torna incerto o 

que antes se entendia por “lugar”. Não são áreas delimitadas e homogêneas, mas 

espaços de interação em que as identidades e os sentimentos de pertencimento são 

formados com recursos materiais e simbólicos de origem local, nacional e 

transnacional. (CANCLINI, 2003, p.153). 

 

 

 

As reflexões de Canclini (2003) são ideais para referenciar o imaginário dos 

operários acerca da realidade social de Itaquera como localidade urbana subequipada de 

serviços urbanos, ocupada predominantemente pelos excluídos, onde o espaço urbano se 

caracteriza como mecanismo de exclusão, assim definido por Villaça (1998) em suas 

reflexões sobre periferia. 

A realidade que esteve presente em 26 de Novembro de 2013 ao lado do bairro de 

Itaquera foi marcada por protestos
72

 contra uma notificação de reintegração de posse do 

programa Minha Casa, Minha Vida bloqueando a avenida Radial Leste, na altura da estação 

de Metrô de Artur Alvim, na Zona Leste de São Paulo. Manifestantes forçaram a parada de 

ônibus, deixando-os atravessados na via, conforme imagem abaixo: 

                                                 

72
Ato contra reintegração de posse: ocorrido na estação Artur Alvim do Metrô, na rua Peixoto Wernek, local do 

projeto habitacional, Minha Casa, Minha Vida que foi ocupado por famílias não cadastradas no programa, 

disponível em http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/11/26/protesto-fecha-radial-leste-sao-

paulo-tem-transito-dentro-da-media.htm#fotoNavId=pr11006061 – acesso em 29/11/2013. 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/11/26/protesto-fecha-radial-leste-sao-paulo-tem-transito-dentro-da-media.htm#fotoNavId=pr11006061
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/11/26/protesto-fecha-radial-leste-sao-paulo-tem-transito-dentro-da-media.htm#fotoNavId=pr11006061
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Figura 26: Protesto de famílias contra reintegração de posse do projeto Minha Casa, minha Vida próximo a Itaquera. 

 

Fonte: Imagem disponível em http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/11/26/protesto-fecha-radial-leste-sao-paulo-tem-
transito-dentro-da-media.htm#fotoNavId=pr11006061 – acesso em 29/11/2013. 

 

 

Os acontecimentos referentes à reintegração de posse evidenciam uma realidade 

sufocada pelo espetáculo, em que famílias são severamente excluídas de locais que foram 

reconfigurados urbanamente em função do entretenimento, sendo empurradas para outros 

locais, em busca da formação de uma nova periferia. Canclini (2003) novamente se apresenta 

ao encontro desta realidade social, com seu pensamento que questiona: 

É possível perguntar-se até que ponto é real essa revitalização do urbano e quem se 

beneficia com o desenvolvimento de focos ultramodernizados, que a maioria vê 

apenas como espetáculo. (CANCLINI, 2003, p.155). 

 

A indagação do autor vai além, e provoca ainda mais esse contexto que promove o 

renascimento urbano, conforme descrição abaixo: 

A modernização globalizadora é oferecida como espetáculo para aqueles que, a rigor, 

estão excluídos dela e se legitima configurando um novo imaginário de integração e 

memória como souvenirs do que ainda não existe. (CANCLINI, 2003, p.156). 

 
 

A Arena Corinthians, definitivamente configura este imaginário oferecido pelo 

espetáculo. O autor desta dissertação, em uma de suas visitas a campo acompanhou a etapa 

final do projeto ESPM - Corinthians
73

, onde em 18 de Outubro de 2013, na Arena foram 

escolhidos os alunos da ESPM que ingressariam no marketing esportivo do clube. Neste dia o 

autor desta dissertação teve acesso à apresentação do projeto do estádio (informação verbal), 

                                                 

73
Laboratório avançado ESPM/Corinthians: Uma parceria entre Corinthians e ESPM, com o objetivo de 

aprofundar os conceitos e práticas específicas sobre o marketing esportivo. Funcionando também como processo 

seletivo no qual se objetivou a formação de novos talentos profissionais neste segmento mercadológico, 

disponível em http://labcorinthians.espm.br/o-projeto/ - acesso em 07/12/2013. 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/11/26/protesto-fecha-radial-leste-sao-paulo-tem-transito-dentro-da-media.htm#fotoNavId=pr11006061
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/11/26/protesto-fecha-radial-leste-sao-paulo-tem-transito-dentro-da-media.htm#fotoNavId=pr11006061
http://labcorinthians.espm.br/o-projeto/
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de um dos diretores de marketing do Sport Clube Corinthians Paulista onde o projeto da 

Arena foi descrito assim: 

 Estádio pensado para quem estiver presente, além de assistir, participar do espetáculo, 

onde a publicidade organizará a comunicação com o torcedor; 

 Restaurantes com mais de 100 m
2 

e 4 camarotes; 

 Local para Arena Busines, sendo os 600 lugares mais caros do estádio; 

 A Arena irá explorar o conceito de conforto e interatividade com o torcedor; 

 Área interna com conceito de shopping Center, abrigando lojas, elevadores e escadas 

rolantes; 

 4 salas que funcionarão como centro de convenções; 

 Segmentação do estádio em áreas específicas, despertando o desejo do torcedor em 

experimentar uma área mais sofisticada; 

 Ar condicionado em baixo do gramado para refrigerar a grama; 

 Fachada de leds, formando o maior telão do mundo; 

 Wi-fi aberto com alta densidade; 

 Ingressos de R$ 60,00 a R$ 2.000,00; 

 Uma demanda profissional de 600 funcionários por jogo, trabalhando na Arena; 

 Uma logística de funcionamento, que em dia de jogo será toda operacionalizada por 

túneis existentes por baixo do estádio. 

Mesmo com todos esses atributos, o diretor de marketing do clube coloca um desafio 

para a Arena Corinthians: o de mudar o conceito de assistir futebol, que já vem sendo 

exercitado há muito tempo, onde a interatividade proposta pela equipe de marketing abrange a 

compra de produtos ou alimentos sem sair de seu assento, utilizando-se apenas de um 

aplicativo que está sendo desenvolvido pelo clube em parceria com uma empresa de 

tecnologia, onde possibilitaria ao torcedor enviar mensagens a partir de um smartphone para o 

telão, como forma de interação com o espetáculo, onde cada vinda do torcedor ao estádio se 

consolidaria como uma nova experiência, articulando o jogo de futebol como apenas um 

detalhe, sendo de fato um aporte para o desenvolvimento de demandas centralizadas no eixo 

da hospitalidade e lazer. 

Diante de toda essa proposta mercadológica, o autor desta dissertação se vê na 

responsabilidade de reforçar a memória daqueles que tiveram suas vidas abreviadas em 

função do espetáculo. Até o momento em que estas páginas finais foram redigidas, foram sete 
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os operários mortos em obras de Arenas que estão sendo construídas ou reformadas ad hoc 

para a Copa do mundo de Futebol da FIFA de 2014
74

, conforme descrição abaixo:  

 

 Operário Idade Arena Motivo do 

falecimento 

 

Data 

 

1º 

 

 

José Afonso de Oliveira Rodrigues 

 

21 

 

Mané 

Garrincha 

 

Queda de uma altura de 

cerca de 30 m 

 

Junho/2012 

 

2º 

 

 

Abel de Oliveira 

 

55 

 

Mineirão 

 

Parada 

cardiorespiratória 

 

Julho/2012 

 

3º 

 

 

Raimundo Nonato Lima Costa 

 

49 

 

Amazônia 

 

Queda de uma altura de 

cerca de 5 m 

 

Março/2013 

 

 

4º 

 

 

Fábio Luiz Pereira 

 

42 

 

Corinthians 

 

Desabamento de um 

guindaste 

 

Novembro/2013 

 

5º 

 

 

Ronaldo Oliveira Santos 

 

44 

 

Corinthians 

 

Desabamento de um 

guindaste 

 

Novembro/2013 

 

6º 

 

 

Marcleudo de Melo Ferreira 

 

22 

 

Amazônia 

 

Queda de uma altura de 

40 m 

 

Dezembro/2013 

 

7º 

 

José Antônio da Silva Nascimento 

 

49 

 

Amazônia 

 

Infarto 

 

Dezembro/2013 

Tabela 16: Operários que faleceram na obra de construção das Arenas para a Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 2014. 

Fonte: Disponível em http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-mundo/noticia/2013/12/saldo-de-mortes-nos-estadios-de-2014-e-25-

vezes-maior-que-na-africa-do-sul.html - acesso em 15/12/2013 (Adaptado pelo autor). 

 

A lista de fatalidades seria ainda maior, se considerados os operários mortos na 

Arena Grêmio em Janeiro e na Arena Palmeiras em Abril deste ano. Em uma visita a campo 

após o acidente no estádio em Itaquera, o pesquisador registrou uma insatisfação popular no 

qual uma pichação faz um trocadilho sarcástico entre os dias para conclusão da obra em 

relação às vidas para conclusão das obras. 

 

                                                 

74
Operários que faleceram na construção das Arenas para a Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 2014, 

disponível em http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-mundo/noticia/2013/12/saldo-de-mortes-nos-

estadios-de-2014-e-25-vezes-maior-que-na-africa-do-sul.html - acesso em 15/12/2013. 
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Figura 27: Insatisfação popular acerca do acidente na Arena Corinthians. 

Fonte: Imagem registrada pelo autor em visita a campo, (Dezembro/2013). 

 

Independente de fatalidades ou da urgência para terminar as obras, fato é que vidas 

foram perdidas e famílias foram destruídas. De certa forma esta pesquisa compromete-se 

também em reforçar a memórias daqueles que em função do entretenimento tiveram suas 

vidas consumidas. 

Segundo a obra já citada, organizada por Reis (2010), a Copa do Mundo de 2010 na 

África do Sul, obteve expectativas pouco realistas, revelando falta de planejamento e a 

confirmação de uma oportunidade perdida pela África, se considerada a habilidade de um 

megaevento em visibilizar uma região ou país. De fato, o legado na África do Sul se 

concentrou na infraestrutura ferroviária, aeroportuária, estradas e aprimoramentos nos espaços 

urbanos. 

Quanto ao futuro de Itaquera, indubitavelmente o mesmo é incerto. Dedicamos-nos 

aqui a analisar as narrativas de homens que depositam sua confiança em um futuro melhor. A 

esta dissertação, o ser caráter textual é fruto de um trabalho de investigação que foi refletido, 

teorizado, vivenciado, rearticulado e elaborado cientificamente. O autor deste trabalho deseja 

que o real sentido desta pesquisa se promova quando a mesma for lida, interpretada, criticada 

e compartilhada para a construção de outros conhecimentos. Que este trabalho circule e 

origine outras críticas e pressupostos, pois do movimento teórico é que nos fortalecemos do 

desvio de sentido de nossas próprias prerrogativas. 
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ANEXO 1: TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS: 

 

ENTREVISTA 1 – ALOÍSIO MOREIRA DO NASCIMENTO: 

 

Vim para São Paulo em 1983, minha chegada foi muito difícil, tive que aprender, lutar 

e batalhar para vencer, tenho 45 anos, solteiro, mas com uma união de 22 anos que me deu 3 

filhos. Sou Morador da Zona Leste nas proximidades do Jardim Iguatemi, próximo a Cidade 

Tiradentes. 

Sou corintiano e para mim é um privilégio a mais por ser corintiano e por estar 

trabalhando para uma nação. Trabalhar aqui na Odebrecht também é um privilégio, sou muito 

feliz por estar trabalhando em uma grande empresa e por estar fazendo o sonho de uma nação 

“corintiano e ainda estar fazendo um estádio para Copa é um sonho”. Foi muito difícil entrar 

na empresa, não conhecia ninguém, mas logo quando surgiu a especulação do estádio eu corri 

atrás.  

Eu sempre trabalhei na construção civil, só que em outras empresas, quando consegui 

uma vaga aqui foi um sonho realizado, agora que eu consegui não quero mais sair, pois além 

de eu gostar do trabalho tenho muitos amigos aqui. As amizades também me motivam a 

trabalhar aqui, como também o fato de estar conquistando meu espaço. Aqui comecei como 

auxiliar de zelador e já consegui dar um passo, já estou como auxiliar de serviços gerais estou 

em uma crescente fazendo por onde, batalhando e conquistando meu espaço. Sou Nordestino, 

paraibano, não tive muita oportunidade de estudar, meu estudo é pouco, mas é valente como 

eu, não estou continuando meus estudos devido a carreira, pois meu empenho é maior para o 

trabalho. 

Aqui na obra existe o Projeto gol de Letra
75

, não estou nele por opção, mas o projeto 

oferece a oportunidade de continuação dos estudos, para alguém que parou muito cedo, como 

por exemplo alguém que não sabia ler ou escrever, já tem gente até aprendendo a escrever o 

nome, eu tive a oportunidade de entrar no projeto, mas optei por me empenhar mais no 

trabalho, porque preciso de dinheiro, pois além deste trabalho, tenho um boteco e com ele não 

teria tempo para estudar. 

                                                 

75
 Projeto Gol de Letra: É um projeto de alfabetização dentro do canteiro de obras e no dia 08/12/2012 aconteceu 

à formatura de 53 trabalhadores que cursaram o ensino básico (1ª à 4ª série) e o fundamental (5ª à 8ª série). 
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Priorizei trabalhar aqui por que sou Corintiano e em segundo pelo sonho, falo todo dia 

sobre meu emprego com os amigos lá perto de casa e com minha família, estou muito 

contente e feliz, espero continuar esta felicidade junto com meus amigos. Trabalhar aqui tem 

um diferencial a mais por eu ser corintiano, a relação aqui entre funcionários, chefia e 

gerência é muito boa, não excluímos ninguém, todos somos amigos mesmo que entre nós 

existam times rebaixados (rsrs), temos outros colegas na obra santistas, palmeirenses, mas na 

hora de trabalhar tem que trabalhar.  

Me sinto como se fizesse parte de uma história, existem pela obra vários banners
76

 

com nossas fotos, na minha vila isto é um privilégio, meus amigos me veem no banner e 

perguntam: Nossa você trabalha no estádio do Corinthians? ___ Trabalho sim, é um grande 

orgulho! 

Tenho muito orgulho em trabalhar aqui, para mim esse orgulho se estende até minha 

família, mas a frente meus netos podem olhar e falar: Poxa meu avô trabalhou no estádio do 

Corinthians! Dessa história que estou vivendo aqui eu tenho várias coisas que eu guardo, 

como camisas autografadas pelo Ronaldo e pelo Andés Sanches, guardo com muito orgulho. 

 

 

Figura 28: Trabalhadores da obra em evidência no banner. 

Fonte: Imagem registrada pelo próprio autor no dia da entrevista, (Dezembro/2012). 

 

                                                 

76
Banner: Uma articulação motivacional da Odebrecht com o título “Nós estamos construindo esta história” e 

“Nosso trabalho faz história”, para colocar em evidência alguns funcionários e representá-los como símbolo de 

um “bom trabalho realizado”. 
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Figura 29: Trabalhadores da obra em evidência no banner. 

Fonte: Imagem registrada pelo próprio autor no dia da entrevista, (Dezembro/2012). 

 

Aqui somos uma família, passo o dia trabalhando e eu nem vejo o tempo passar, 

muitas vezes nem tenho vontade de voltar para casa, eu me sinto como um camisa 10 em 

relação ao meu trabalho, pois consigo executar tudo o que os superiores pedem.Como já estou 

no bairro onde moro já fazem 15 anos percebo pequenas mudanças na região, um exemplo é a 

valorização imobiliária das casas da vila onde moro, espero que o bairro cresça e valorize 

mais, espero que quando nosso trabalho terminar aqui na obra apareçam melhorias nas vendas 

do meu boteco. 

Trabalhar aqui mudou bastante minha vida, tenho muito orgulho quando minha família 

pergunta: Como está lá no estádio? “Isso levanta minha autoestima, é da hora”. Chega na 

segunda-feira eu fico feliz por que trabalho aqui, já estive em trabalhos que quando chegava 

no domingo a noite eu não tinha nenhuma vontade de ir trabalhar, eu me sinto feliz de estar 

trabalhando aqui, é muito legal e eu encontrei a minha felicidade, já esta até combinado 

quando a obra acabar vamos  fazer uma caminhada de lá do meu bar até aqui no estádio para 

agradecer pela construção do estádio. 
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ENTREVISTA 2 – JOSÉ DA CRUZ: 

 

Sou Piauiense, tenho 38 anos, solteiro, moro em São Paulo à 14 anos, até vir trabalhar 

aqui morava em Embu das Artes, mas devido ao Projeto do estádio do Corinthians comecei a 

morar em Itaquera, sou corintiano e estou muito feliz por estar ajudando a construir o “sonho 

de uma nação” a “nação corintiana”, feliz também por trabalhar em uma grande empresa a 

Odebrecht. 

Trabalho aqui como encarregado, trabalhar aqui representa um sonho muito bom, 

compartilho com muito orgulho entre meus amigos e familiares meu trabalho aqui, já trouxe 

minha família para visitar a obra, no momento não estou estudando, tenho o ensino médio 

completo, a empresa oferece a oportunidade para quem quer estudar e crescer na empresa e na 

profissão. 

Já passei por outras empresas, mas aqui na Odebrecht é diferenciado, por que eles dão 

ao funcionário apoio e atenção, me sinto muito feliz por estar trabalhando aqui, se eu pudesse 

definir meu trabalho em palavras seriam “amor e felicidade”, vai ficar para sempre em minha 

memória o convívio que tenho com meus colegas aqui, lembrarei que comecei a obra do 

início, do barro, da lama e entregar o estádio pronto, isso ficará para sempre em minha 

memória. 

 

Figura 30: Início das atividades para construção da Arena Corinthians. 

Fonte: Imagem registrada pelo próprio autor em visita a campo, utilizada para ilustrar a narrativa do Sr. José da Cruz, (Janeiro/2012). 
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Figura 31: Imagem da maquete com a ilustração da Arena Corinthians. 

Fonte: Imagem disponível em http://www.odebrecht.com.br/arenacorinthians - acesso em 12/01/2013, utilizada para ilustrar a narrativa do 
Sr. José da Cruz. 

 

Aqui somos todos parceiros, unidos, motivados, um ajudando o outro, apesar do pouco 

tempo morando em Itaquera acho que quando a obra terminar o entorno irá melhorar muito, 

infraestrutura, procura por trabalho, acredito que melhorará muito para o pessoal da região, 

com o estádio pronto e bonito vai valorizar bastante a região, gosto muito do meu trabalho, 

tenho muita vontade em vir para cá trabalhar e sou feliz aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.odebrecht.com.br/arenacorinthians
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ENTREVISTA 3 – LANOEL MISMER DOS SANTOS: 

 

Meu nome é Lanoel Mismer dos Santos, moro em Franco da Rocha no Parque 

Petróleo sou recém separado e tenho uma filha que se chama Adriely de 12 anos fruto de uma 

união de 5 anos. Nasci em Penedo no estado de Alagoas, moro em São Paulo a 12 anos, 

quando cheguei em São Paulo morei primeiro em Perus, meu trabalho na Arena começou 

através de um convite da empresa onde trabalho a D´marmore que foi contratada pela 

Odebrecht. 

Executo a função de marmorista, instalando o mármore do piso que dá acesso ao 

estádio, estou na obra desde abril de 2013, para vir ao trabalho utilizo 1 ônibus, 1 trem e um 

metrô levando 2h:30 para vir e para voltar. Pelo fato de ser evangélico, meu tempo dedicado 

ao lazer é muito pouco apenas vou a Igreja, sempre ouvi fala muito pouco de Itaquera, apenas 

depois de vir trabalhar no estádio que passei a frequentar mais Itaquera, meu ponto de vista 

sobre o bairro é que é uma favela que está crescendo, mas ainda não está desenvolvido. 

Acho que quando o estádio ficar pronto o local até ficaria legal, vai trazer muito turista 

para ver o estádio e com isso muita gente vai se interessar em estar transformando esta favela, 

como é chamada hoje, mas que apesar de ser uma favela como a maioria das pessoas chama 

tem muita gente boa.  

 

Figura 32: Imagem da construção do estádio ao lado dos conjuntos habitacionais da COHAB. 

Fonte: Imagem registrada pelo próprio autor em visita a campo, utilizada para ilustrar a narrativa do Sr. Lanoel Mismer dos Santos, 
(Agosto/2013). 
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Eu cursei até o 2° ano do ensino médio, apesar de trabalhar em uma empresa 

terceirizada minha relação com os operários da Odebrecht é bem legal e apesar de ser de uma 

empresa diferente não tenho nenhum problema. Eu acho que a comunidade pode sair 

ganhando com a união entre privado e estado com alguns recursos. 

 

Figura 33: Convite à comunidade de Itaquera para inauguração do Parque Linear. 

Fonte: Imagem registrada pelo próprio autor em visita a campo, utilizada para ilustrar a narrativa do Sr. Lanoel Mismer dos Santos, 

(Agosto/2013). 

 

O meu trabalho aqui na Arena posso definir como felicidade, meus familiares e 

amigos sempre perguntam como é meu trabalho aqui: E ai como é que foi lá? Como é que 

está indo o andamento da obra? 

É muito legal, sempre falo pra eles que é muito bom e está sendo realmente muito bom 

trabalhar aqui, pretendo trazer minha família agora para visitar o estádio em uma festa que 

ocorrerá no próximo domingo dia 03 de Setembro em comemoração aos 103 anos do 

Corinthians, recebi o convite hoje e pretendo trazer. Eu gosto muito do meu trabalho aqui, 

mas ele consome muito tempo, eu gostaria de passar mais tempo com a minha família, pois 

sou Adventista e por isso não trabalho aos sábados a principio o pessoal do estádio falou: Não 

é complicado tem que trabalhar! 

Mas eu falei que não podia, não tinha jeito e eles acabaram aceitando. Quanto a meu 

trabalho aqui eu me sinto importante, pois quando você termina e vê o que você fez, você fica 

até maravilhado, porque vai ficar e está ficando bonito e quando alguém passa e vê o nosso 

trabalho você se sente alegre pelo trabalho que está realizando e que as pessoas acham 

interessante. 
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ENTREVISTA 4 – ANTÔNIO EDVALDO SILVA SIMÃO: 

 

Me chamo Antônio Ednaldo Silva Simão, atualmente moro em Perus há sete anos, sou 

solteiro, tenho dois filhos, um garoto de 20 anos e uma menina de 19 anos. Sou do Maranhão 

de Santa Rosa do Jardim Tutóia. Já trabalho na Odebrecht a sete anos, já passei por outras 

obras na construção civil sempre trabalhando como zelador, entrei na Odebrecht através de 

conhecidos, era um primo que trabalhava na empresa e ele conseguiu uma vaga pra mim. 

Tudo que eu consegui nos sete anos em São Paulo eu devo a Odebrecht, essa empresa 

me ajudou bastante tanto no lado pessoal como no lado profissional e no lado pessoal foi mais 

ainda, eu consegui realizar sonhos que eu jamais pensei que ia realizar, por exemplo, quando 

eu cheguei em São Paulo cheguei no intuito de ajudar minha família e foi aonde eu consegui, 

depois de 2 anos de empresa quando eu trabalhava na linha 4 – Amarela, que eu passei 5 anos 

e 6 meses então foi onde me ajudou bastante, pois quando eu sai do Maranhão deixei a casa 

da minha mãe só no tijolo cru, e foi onde eu meti a cara e falei vou tentar vencer na vida e 

consegui, meti a cara de vez, comprei todo material da casa da minha mãe todinho, arrumei a 

casa da minha mãe todinha através do meu emprego na Odebrecht. 

Depois disso eu falei “agora eu vou consegui um sonho pra mim” e eu consegui minha 

casa graças a Deus através da empresa, que eu comprei lá no Maranhão e estou terminando 

agora. Eu estudei até o 1° ano do 2° grau, aqui na obra a empresa ofereceu estudo a todo 

mundo através de vários projetos, eu só não estudei aqui porque moro longe e não encaixava 

com os horários e acabava sendo complicado pra mim concluir os estudos. 

Eu não conhecia Itaquera, quando foi pra mim vir para cá, primeiro eu liguei para o 

mestre de obra daqui e ele falou: Toninho você vem pra cá e faz uma experiência pra ver se 

você gosta e se dá pra você vir todo dia. Para vir ao trabalho eu dependo de dois trens, de 

Francisco Morato para Luz e da Luz para cá. 

Olha, eu acho que esta obra aqui irá ajudar muita gente e que vai gerar muito emprego 

ainda, este estádio foi uma iluminação para Itaquera. Será uma transformação para os 

moradores, eu moraria aqui sem problema nenhum, se eu pudesse não perderia a oportunidade 

de comprar uma casa aqui jamais, e agora valorizou muito o bairro. 
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Figura 34: Ponto de venda no Metrô Corinthians – Itaquera para oferta de apartamentos na planta. 

Fonte: Imagem registrada pelo próprio autor em visita a campo, utilizada para ilustrar a narrativa do Sr. Antônio Edvaldo Silva Simão, 

(Novembro/2013). 

 

 

Figura 35: Especulação imobiliária no entorno da Arena Corinthians. 

Fonte: Imagem registrada pelo próprio autor em visita a campo, utilizada para ilustrar a narrativa do Sr. Antônio Edvaldo Silva Simão, 

(Agosto/2013). 

 

Meu trabalho aqui é muito alegre, olha o fato de eu trabalhar na zeladoria acabo me 

relacionando com toda parte administrativa, enfermaria, dos chefes, e me sinto honrado com 

isso. Quando for o primeiro jogo aqui da copa vai ficar na minha memória, eu entrarei aqui 

em nome de Jesus, vai passar um filme em minha cabeça, eu tenho muitas fotos do estádio e 
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no momento que eu estiver aqui vou me lembrar de todos os momentos, pois nós teremos os 

ingressos garantidos. 

Não consegui trazer minha família aqui, pois são todos do Maranhão, mas eu tenho um 

filho que trabalha aqui o Wallace. A minha família tem muita curiosidade sobre meu trabalho 

aqui, inclusive tem um tio meu do Maranhão que veio aqui e filmou tudo e chegando no 

Maranhão ele mostrou pra todo mundo dizendo: Olha é aqui que meu sobrinho trabalha, é 

lindo esse lugar! 

Isso pra mim é uma honra, até mesmo porque eu consegui colocar alguns amigos do 

Maranhão pra trabalhar aqui, porque a gente que sai do nordeste a gente sai pra vencer na 

vida. Eu também tive problemas pessoais e a empresa me ajudou muito, ano passado mataram 

um irmão meu no Maranhão, eu cheguei a ficar desesperado, mas a Odebrecht me ajudou me 

deu férias para eu ir ao Maranhão e resolver tudo lá. 

Aqui eu me sinto em casa, já falei até com o padre aqui do instituto Dom Bosco para 

quando tiver inscrição para conseguir moradia para colocar meu nome na lista, porque eu 

adoro o bairro aqui de Itaquera, eu não conhecia, mas através do trabalho passei a gostar. Este 

local passou a ser conhecido pelo mundo através do nosso trabalho, porque esse estádio está 

mundial, é tanta gente que vem de fora querendo conhecer, eu já dei até outros depoimentos 

sobre a obra, participei até de uma filmagem. 

Pra você ter uma ideia teve uma vez que o Ronaldo esteve aqui eu pedi para bater uma 

foto com ele, ai ele mesmo tirou uma foto de nós dois, com a máquina que eu ganhei do 

sorteio da Odebrecht. Esta foto representa muito pra mim, eu jamais imaginei que sairia do 

interior do Maranhão e conheceria tanta gente, eu tenho foto até com o Agnaldo Timóteo, 

com ator da Globo, com os jogadores do Corinthians, isso tudo depois que eu comecei a 

trabalhar aqui na Arena. 

A Arena é um momento especial na minha vida porque me marcou muito, aqui eu já 

cheguei até a ganhar um troféu em um concurso de dança de forró, e eu sou um cara muito 

feliz aqui. 
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ENTREVISTA 5 – FRANCISCO FERNANDO PEREIRA DE SOUZA: 

 

Meu nome é Francisco Fernando Pereira de Souza, vou fazer 29 anos este ano, tenho 

uma união estável de 12 anos com dois filhos, 1 casal Ana Beatriz de 11anos e Luiz Fernando 

de 5 anos. Nasci no Maranhão em Vitória dos Guimarães, estou em São Paulo há 6 anos, 

estou trabalhando na obra a 2 anos, mas dentro da Odebrecht tenho o histórico de outra obra , 

trabalhei na linha 4- Amarela e na Odebrecht estou desde 2008, mas aqui na Arena estou 

desde o começo e através de um amigo que começou a trabalhar aqui primeiro ele me indicou 

e eu fui convidado. 

Eu moro na zona leste mesmo em Ermelino Matarazzo há seis anos desde que cheguei 

em São Paulo, mesmo morando perto eu não tinha conhecimento sobre Itaquera, nem ouvia 

falar sobre Itaquera, nem mesmo na mídia, só conhecia a estação Corinthians – Itaquera. 

Nesses seis anos em São Paulo eu tinha vindo apenas uma vez em Itaquera eu nem sabia que 

existia um shopping paralelo a estação. Aqui na Arena eu trabalho no setor de Apropriação 

responsável pelos custos e medições das peças montadas na Arena. 

Meu setor é o coração da obra que controla todo o fluxo entrada e saída de material, 

mão de obra, hoje o setor de Apropriação é fundamental em obras de grande porte sem o 

trabalho de apropriação você não sabe o quanto se está gastando diariamente, passando os 

custos ao cliente que no nosso caso é o Corinthians e também calculamos os custos para mais 

60 empresas terceirizadas que trabalham aqui na Arena. 

Não tenho muita experiência de vida, mas através da experiência de trabalhar em 

outras obras de bastante impacto eu acho que Itaquera não mudará muito não, sinceramente 

sendo realista eu acho não mudará, pode até melhorar um pouco, mas melhorar não. Haverá 

desenvolvimentos para quem estiver ligado ao estádio, agora para o entorno para a periferia 

que não tem acesso direto ao estádio mudará pouca coisa. 

Tenho muita motivação no meu trabalho aqui e ainda sendo através da grande empresa 

que é a Odebrecht traz uma boa referência como também o estádio. Mesmo com tudo isso que 

está acontecendo aqui eu não gostaria de morar em Itaquera, porque as melhorias seriam 

poucas, tudo isso iria atrair mais trânsito, violência, tudo isso virá junto com o estádio e com 

certeza não seria o melhor lugar para se morar. 
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Figura 36: Comunidade carente ao lado da construção da Arena Corinthians. 

Fonte: Imagem registrada pelo próprio autor em visita a campo, utilizada para ilustrar a narrativa do Sr. Francisco Fernando de Souza, 
(Agosto/2013). 

 

 

 

Figura 37: Comunidade carente ao lado da construção da Arena Corinthians. 

Fonte: Imagem registrada pelo próprio autor em visita a campo, utilizada para ilustrar a narrativa do Sr. Francisco Fernando de Souza, 
(Agosto/2013). 

 

Aqui gosto muito das relações pessoais com os amigos, todo mundo se dá bem a 

equipe é bem unida. Eu me tornei técnico em edificações com muito suor, está sendo um 

grande aprendizado trabalhar aqui, não só pela obra que acompanhamos desde o início, desde 

a fundação e terraplanagem até agora a montagem o acabamento e o meu grande aprendizado 

aqui foi a relação entre as pessoas e isso eu levarei para o resto da vida, esta é a minha grande 
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motivação aqui, o fato da obra estar no estágio avançado que está se deve a boa relação entre 

as pessoas aqui. 

A comunidade do entorno até poderia ser beneficiada, se o poder público tivesse mais 

interesse em ajudar, por exemplo, aqui na obra a Odebrecht teve o interesse em ajudar e 

qualificar os profissionais aqui, através do projeto Gol de Letra e falta muito ainda para o 

poder público se engajar, e eu acho se houver um interesse da política, mas principalmente da 

população que é a maior interessada e é quem tem que correr atrás. 

Até meus filhos se fossem criados aqui deveriam ter um interesse pessoal em progredir 

e não se acomodar porque os outros dizem que não há melhorias, nós é que devemos fazer as 

melhorias e buscar essas melhoras mesmo que sejam poucas. 
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ENTREVISTA 6 – REGINALDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA: 

 

Sou Reginaldo do Nascimento Oliveira, tenho 28 anos com 1 filho David de 9 anos, 

nascido no Rio de Janeiro, estou em São Paulo já há 7 anos, trabalho pouco tempo na 

Odebrecht, iniciei em 2012 primeiramente fazendo um estágio no metrô – linha 2 verde e já 

em seguida vim para a Arena como auxiliar técnico, tentei cursar uma faculdade de 

Administração de Empresas mas não terminei. 

Moro aqui mesmo em Itaquera desde quando iniciei meus trabalhos aqui na obra em 

2012, eu morava no centro mais por influência de familiares que moram aqui na região eu 

acabei me mudando, através de uma irmã que já morava aqui em Itaquera a mais tempo eu já 

cheguei a frequentar o bairro e conheci Itaquera pela 1° vez em 2006 e nesse lugar aqui não 

tinha nada, nem o shopping só tinha mesmo a estação de metrô e de trem e até o acesso para 

chegar no metrô Itaquera era complicado e perigoso. 

Antes eu via Itaquera como um lugar perigoso, hoje já não é como antes, eu 

frequentava apenas a casa da família, pois não tinha outra opção de lazer não tinha shopping, 

não tinha cinema, não tinha nada. Agora com certeza valorizou muito, não está tão perigoso 

quanto era antes, além da obra do estádio, outras coisas estão vindo para cá. O que já está 

acontecendo além do trabalho em benefício das pessoas que moram a região, não somente o 

estádio, mas as obras de acesso e outras coisas acontecendo em função do estádio então 

valorizou bastante. 

Está tendo também a ampliação do shopping, tem até uma maquete lá e parece que 

aumentará em mais dois blocos, com isso houve até rumores de desapropriação, mas parece 

que não haverá mais desapropriação das periferias aqui do lado em função da construção das 

alças de acesso, mas por enquanto parece que não haverá mais desapropriações. 

Na região aqui do lado na favela da Pacarana às pessoas que moram lá, fiquei sabendo 

que já foram até indenizados e que agora a prefeitura está realizando uma ação de cadastrar as 

pessoas que moravam na área desapropriada, pois as pessoas estavam aproveitando e pegando 

a indenização mais de uma vez, porque o local teve uma nova invasão em função da 

indenização. 

Esta favela seria desapropriada porque é uma região que pertence a Petrobrás, e como 

a prefeitura já indenizou as famílias de lá a Petrobrás estava requerendo aquela região. Depois 

do estádio pronto vai melhorar muito aqui, alias já está melhorando em lazer, oportunidade de 
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emprego e acredito que logo virá gente de outros bairros para Itaquera em busca de emprego e 

talvez muitas pessoas não terão a necessidade de se deslocar para o centro em busca de 

emprego. Com a construção do Fórum e de muitas outras coisas, terá também um shopping 

dentro do estádio que será administrado pelo Corinthians.  

 

Figura 38: Área interna da Arena Corinthians com o conceito de Shopping Center. 

Fonte: Imagem registrada pelo próprio autor em visita a campo, utilizada para ilustrar a narrativa do Sr. Reginaldo do Nascimento Oliveira, 
(Outubro/2013). 

 

 

Figura 39: Um dos vários telões que já estão montados na área destinada ao Shopping Center. 

Fonte: Imagem registrada pelo próprio autor em visita a campo, utilizada para ilustrar a narrativa do Sr. Reginaldo do Nascimento Oliveira, 

(Outubro/2013). 
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Eu me sinto pare de tudo isso orgulhoso de poder mostrar para alguém, principalmente 

para os torcedores do Corinthians esse espaço e tudo que está acontecendo, muita gente tem 

curiosidade a respeito do meu trabalho aqui na Arena amigos e familiares. Eu gosto muito de 

realizar meu trabalho correto, para ver o cliente feliz e satisfeito com o que a gente faz. 

Mesmo se eu não morasse no bairro de Itaquera eu teria vontade de morar aqui, 

quando esta obra terminar e eu for deslocado para outra obra eu pretendo continuar morando 

aqui, pois agora o acesso ao local está mais fácil e talvez em outro local eu não teria o acesso 

fácil que tenho ao metrô e trem aqui. 

A amizade de todos aqui ficará na minha lembrança, de poder dizer que fiz parte desta 

construção, eu queria mesmo era que não acabasse que continuasse alguma outra obra aqui no 

local pra ficar sempre lembrando deste momento. 
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ENTREVISTA 7 – DOMINGOS JORGE PEREIRA DOS SANTOS: 

 

Meu nome é Domingos Jorge Pereira dos Santos, tenho 47 anos sou casado, pai de 

duas filhas Vanderléia de 17 anos e Vitória de 14 anos. Nasci em Piri-piri no estado do Piauí, 

estou em São Paulo desde 1987 e moro em Itapevi zona oeste de São Paulo e já em 1987 

comecei a trabalhar na Odebrecht, mas depois de um tempo sai e trabalhei em outras 

empreiteiras como Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão, mas sempre atuando em construção 

civil e depois de 10 anos voltei para Odebrecht. 

Com a Odebrecht trabalhei em outros estados como o Rio de Janeiro, mas aqui o que 

diferencia meu trabalho dos demais é a amizade entre os colegas. Eu comecei a estudar 

edificações, mas não terminei, fui logo trabalhar no Rodoanel e me interessei em estudar no 

Colégio Técnico Osvaldo Cruz ai sim terminei o curso de edificações. 

E em um momento o meu chefe na época me chamou para trabalhar na Arena no setor 

de medição avaliando os projetos da obra. Nós orientamos e avaliamos as atividades feitas 

pelas empresas terceirizadas aqui na obra, minha função é a de auxiliar técnico. Eu comecei a 

ouvir falar sobre Itaquera quando eu estava trabalhando no Rio na obra da Marinha os 

comentários sobre a construção do estádio já rolavam por lá, então me interessei em trabalhar 

aqui. 

Dei um pulinho na obra, conversei com o Engenheiro de Produção Felipe, mostrei 

meu interesse e deixei meu currículo com ele, então ele me chamou para trabalhar aqui. Em 

um período na Odebrecht eu trabalhei na construção da estação de trem José Bonifácio e 

conhecia Itaquera só de passagem por causa do trabalho, mas acho que quando o estádio ficar 

pronto o bairro vai melhorar muito, a região ficará muito valorizada. 

Apesar de ser palmeirense eu me considero parte disso, primeiro porque trabalho aqui 

desde o começo ainda na terraplanagem e tenho certeza que colaborei com a transformação 

que o bairro terá. 

O pessoal da minha família e meus amigos do local onde eu moro tem muita 

curiosidade de saber como é meu trabalho aqui, e a maioria lá é tudo corinthiano, perguntam 

como está a obra, como está o andamento eles querem saber de tudo ( rsrsrs), quando eu 

recebo os brindes da Odebrecht levo tudo pra eles, eles gostam demais. 
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Mesmo com tudo isso aqui, eu não moraria aqui, porque eu gosto muito do lugar onde 

moro, Itapevi, eu já estou satisfeito lá, apesar de Itapevi ser também uma cidade dormitório 

que não evoluía, agora cresceu tem até Casas Bahia e agora ficou legal lá. Eu considero 

Itapevi uma cidade dormitório porque não evoluía e a maioria das ruas eram todas de terra e lá 

a maioria do pessoal também procura emprego no centro. 

Quando meu trabalho terminar aqui o que vai permanecer na minha memória são meus 

amigos e se o bairro de Itaquera depois do estádio pronto continuar com esta evolução vai vir 

muita coisa boa pro pessoal daqui, mas a prefeitura e o governo devem continuar com os 

investimentos na região, para melhorar principalmente as oportunidades de trabalho. 

 

Figura 40: Outdoor do Governo do Estado de São Paulo em relação às obras do entorno da Arena Corinthians. 

 
Fonte: Imagem registrada pelo próprio autor em visita a campo, utilizada para ilustrar a narrativa do Sr. Domingos Jorge Pereira dos Santos, 

(Agosto/2013). 

 

Figura 41: Outdoor do Governo do Estado de São Paulo em relação às obras do entorno da Arena Corinthians. 

 
Fonte: Imagem registrada pelo próprio autor em visita a campo, utilizada para ilustrar a narrativa do Sr. Domingos Jorge Pereira  dos Santos, 

(Agosto/2013). 
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ENTREVISTA 8 – MÁRCIO DOS SANTOS VALE: 

 

Me chamo Márcio dos Santos Vale, tenho 30 anos, sou amigado, com um filho de 

quatro anos que se chama Klayton. Moro no Jardim Santo André, aqui do lado de São Mateus 

na zona leste a um ano e oito meses, e vim morar para cá porque comecei a trabalhar na obra, 

como eu morava em Mauá era muito longe para vir trabalhar. 

Agora é mais perto e melhor, mesmo morando de aluguel pagando R$ 350,00, lá 

moram eu, minha esposa, meu filho e minha cunhada. Cheguei para trabalhar na Odebrecht 

dia 18 de Maio de 2012, vim por interesse próprio e só depois descobri que um primo meu já 

trabalhava aqui. Então eu pedi para o meu primo me ajudar, e ele falou com o encarregado. 

Ele conseguiu pra mim uma vaga de ajudante, depois eu consegui uma promoção para 

apontador e hoje estou na função de Apropriador, cuidando da parte dos equipamentos da 

obra acompanhando o serviço executado, a mão de obra e todos os procedimentos, 

diretamente na construção do estádio. 

Meus estudos foram interrompidos, mas eu até voltei a estudar na obra no projeto Gol 

de Letra e consegui terminar a 8ª série, estou esperando o certificado chegar para continuar os 

estudos, esse projeto é ótimo eu estava sem estudar desde 2004, mas agora pretendo fazer uma 

faculdade na área elétrica e estou com muita vontade de aprender. 

 

Figura 42: Projeto Gol de Letra, alfabetização e conclusão do ensino fundamental e médio oferecida aos operários da Arena. 

Fonte: Imagem registrada pelo próprio autor em visita a campo, utilizada para ilustrar a narrativa do Sr. Márcio dos Santos Vale, 

(Novembro/2012). 
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Figura 43: Sala de aula do projeto Gol de Letra dentro da obra da Arena Corinthians. 

Fonte: Imagem registrada pelo próprio autor em visita a campo, utilizada para ilustrar a narrativa do Sr. Márcio dos Santos Vale, 

(Novembro/2012). 

 

No tempo que eu morava em Mauá nunca ouvi falar de Itaquera, hoje eu acredito que 

com tudo isso aqui vai trazer muita coisa para o pessoal daqui, agora com o estádio perto ele 

vai acabar se tornando uma forma de lazer principalmente para os corintianos. Eu acho que o 

bairro passará por muitas mudanças, vão construir até um Fórum aqui, muitas mudanças 

positivas acontecerão para o pessoal de Itaquera e mais empregos ainda dentro do estádio 

devido a construção de um mini-shopping. 

Me sinto muito importante de trabalhar aqui, pra mim é uma alegria imensa poder 

atuar na área que estou, gosto muito de comentar sobre meu trabalho em casa e com meus 

amigos, por exemplo, meu irmão que é corintiano eu trago sempre ele na obra para ver tudo 

isso aqui. Acredito também que o local se tornará perigoso em virtude da torcida e de toda a 

rivalidade que existe entre elas, por exemplo, recentemente teve a briga no jogo entre Vasco e 

Corinthians, e uma coisa que eu acho bonito se daqui para frente ás torcidas fossem mais 

organizadas, seria muito lindo a torcida toda reunida sem briga. 

Aqui na Arena a diferença são as novas amizades que a gente conseguiu no dia a dia, 

vou lembrar muito dos amigos aqui e espero que a nossa equipe se encontre em outros 

trabalhos pela frente. Com todas essas coisas que estão acontecendo em Itaquera, eu tenho um 

sonho que é ver meu filho trabalhando no corpo de bombeiros e acredito que com toda essa 

estrutura vai precisar de um profissional assim aqui. 
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ENTREVISTA 9 – CARLOS ALBERTO PETRONILHO: 

 

Meu nome é Carlos Alberto Petronilho, já sou cinquentão, divorciado com 3 filhos, 

são dois meninos com 22 e 12 anos e uma menina de 14 anos. Nasci na cidade de Bauru, 

quando eu nasci minha família veio logo morar na zona leste, já morei na Cohab I em frente a 

Arena , quando eu casei morei no Jerdim Robru e depois que me separei fui morar em 

Guaianazes , onde moro atualmente. 

Eu já tenho uma visão do bairro antes da obra do estádio por que sempre morei na 

zona leste, o nosso bairro aqui ele é carente e sempre vai ser carente, então esse projeto da 

Arena ele já vem sendo proposto a muitos anos e como hoje tá sendo realizado, e pra nós aqui 

da zona leste vai gerar grandes frutos, como também muitos problemas, mas com o tempo as 

coisa vão se normalizando e o bairro vai aprender a conviver com o estádio. 

Apesar do sistema político do nosso país ser muito lindo (rsrsrs), mas acho que você 

entendeu, vai ser bom aqui para o pessoal. Estou trabalhando na Odebrecht a 2 anos, sou o 

funcionário n° 616, na época que eu entrei a obra tinha 1.000 operários e depois foi crescendo 

e aqui dentro chegou a ter 4.000 operários, e aqui na Arena é meu 1° trabalho pela Odebrecht 

e minha função é de sinaleiro e estou aguardando uma promoção para Apontador. 

O ponto positivo de nosso trabalho aqui é que estamos construindo uma Arena pro 

mundo e todo mundo tá olhando pra nós, então se o mundo todo está olhando pra nós, está 

olhando pra zona leste, apesar de ser uma área que muitos não conheciam é a maior zona 

populacional de São Paulo e que ganha muita eleição para alguns políticos que não tem nada a 

ver com o bairro. 

Não digo que com a vinda da Arena vai gerar muitos empregos, mas alguns empregos 

sim, como alguns locais que não tinham benefícios aqui, agora serão beneficiados, por 

exemplo os apartamentos da Cohab I já estão sofrendo uma valorização e as pessoas que tem 

casa aqui em Itaquera irá valorizar mais. 

O sistema político é um ponto negativo, que deverá tomar conta da desapropriação de 

favelas aqui do entorno. Eu me sinto muito satisfeito de trabalhar aqui e falo pra todos aqui na 

obra, até em tom de brincadeira tirando um barato de todo mundo, mas com um fundo de 

verdade: Nós vamos estar recebendo um carimbo na mão que esse carimbo não sai mais, 

porque se pensarmos quando haverá outra Arena, quando haverá outra copa? Esse carimbo 

que eu digo é como se fosse um crachá dentro da carteira que nunca mais vai sair é uma coisa 



 

 

194 

inédita, uma marca que não sairá mais do bairro, entendeu, porque não haverá uma próxima 

vez. 

 

Figura 44: Toten simbolizando a contagem regressiva para a Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 2014. 

Fonte: Imagem registrada pelo próprio autor em visita a campo, utilizada para ilustrar a narrativa do Sr. Carlos Alberto Petronilho, 
(Janeiro/2012). 

 

 

 

Figura 45: Imagem panorâmica da Arena Corinthians e das obras do entorno em Itaquera. 

Fonte: Imagem disponível em www.uol.com.br/itaquera-arenacorinthians - acesso em 28/12/2013, para ilustrar a narrativa do Sr. Carlos 
Alberto Petronilho. 

 

 

http://www.uol.com.br/itaquera-arenacorinthians
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É como se o bairro fosse alçado a outro contexto social, e uma coisa que eu acho 

errado é essa classificação de classe A, B, C e D e se eu fosse colocar o bairro nessa 

classificação eu almejaria o bairro na classe B, eu sei que seria muito difícil, mas estamos 

tentando e trabalhando para isso. 

Aqui na Arena é tudo legal, meu trabalho e aqui dentro é como se fossemos uma 

família que ficasse 24 horas juntas, as amizades e muitas coisas que eu aprendi aqui foram 

através de meus amigos. 

Quando meu trabalho terminar aqui ficará em minha memória que eu e meus 

companheiros de trabalho construímos um negócio para o mundo ver, apesar de o nosso país 

lá fora ser muito criticado, por causa da nossa Administração que é uma tristeza, mas irá ficar 

marcado pra mim e meus companheiros de trabalho que nós construímos uma Arena para o 

mundo todo ver. 

Ainda virão muitas coisas pro bairro pela frente, mas com certeza eu gostaria de deixar 

pros meus filhos o orgulho de dizer que meu pai construiu isso aqui, uma parte do Brasil que 

o povo brasileiro está vendo, eu e todos nós aqui temos o maior orgulho de falar do nosso 

trabalho aqui para os outros lá fora. 
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ENTREVISTA 10 – NELSON LINO PINHEIRO ALMEIDA: 

 

Sou Nelson Lino pinheiro Almeida, moro aqui mesmo na zona leste em Itaquera, há 

16 anos já, tenho uma filha de 16 anos que se chama Débora Soares Almeida, eu nasci no 

Maranhão e estou em São Paulo a vinte e três anos, já morei na Freguesia do Ó e em Itaquera 

estou á 16 anos. 

Trabalho na Odebrecht já a 3 anos, eu estava em outra obra que ficava em São 

Caetano, onde estávamos construindo o reservatório da Sabesp, aqui trabalho como 

carpinteiro, fui um dos 9 primeiros a pisar aqui na obra, eu o mestre de obra e mais sete 

pessoas da Odebrecht. 

A procura por emprego sempre foi difícil aqui na zona leste, sempre procuramos 

emprego na zona sul ou em outro lugar, mas depois que surgiu a oportunidade do campo 

através da Odebrecht surgiu muitos empregos, as empresas terceirizadas conseguiram muito 

trabalho aqui e para zona leste será um empurrãozinho para á frente. 

Algumas partes até irão melhorar, mas outras terão mais transtorno, como por 

exemplo, o transito aqui em volta será muito complicado, hoje da Avenida Jacu pêssego que é 

aqui do lado pra cá, um trajeto que eu fazia em meia hora, hoje eu levo mais de uma hora por 

falta por falta de opção em vias de acesso. 

Eu acho que a partir de agora mais empresas começarão a vir para cá se instalar aqui 

na zona leste, acredito que não precisaremos sair muito mais para a zona sul em busca de 

emprego, as pessoas encontrarão mais oportunidades aqui. Sinto uma importância muito 

grande no meu trabalho aqui, pois cheguei aqui desde o começo, desmanchamos o que tinha 

para desmanchar e erguemos de novo e me sinto muito orgulhoso por isso, por ser o local da 

abertura da Copa e também por ter escutado á muito tempo atrás que aqui seria um estádio do 

Corinthians. 

Aqui o que eu mais gosto é o trabalho em parceria, com meus amigos, todo mundo me 

conhece, todo mundo gosta de mim e não temos inimizades com ninguém e o importante 

também é trabalhar direitinho, sempre com segurança e a Odebrecht preserva tudo isso 

também aqui.  

Gosto muito de falar sobre meu trabalho aqui, todo dia eu comento com minha família 

e amigos, por exemplo, domingo passado (03 de Setembro) eu trouxe minha família aqui para 
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a festa de comemoração ao aniversário do Corinthians. A festa foi bacana, teve uma 

cervejinha pra gente tomar, teve forró e tivemos a oportunidade de conhecer a família de 

nossos amigos, através desta festa nos aproximamos mais. Coma Arena, se eu não morasse 

aqui eu sentiria muita vontade de estar aqui, pois meus filhos serão beneficiados com as obras 

do entorno, SENAI, FATEC.  

Eu terei muitas lembranças daqui, gostaria que tudo isso nunca acabasse, mas temos 

que terminar a obra, vou carregar muitas lembranças boas, pois fui um dos primeiros a chegar 

aqui, entre três carpinteiros, um armador, um encarregado e o mestre da obra, eu já vivi muita 

coisa aqui dentro. 

 

 

Figura 46: FATEC de Itaquera – Professor Miguel Riale, ao lado da Arena Corinthians. 

Fonte: Imagem registrada pelo próprio autor em visita a campo, utilizada para ilustrar a narrativa do Sr. Nelson Lino Pinheiro de Almeida, 

(Agosto/2013). 

 

Acredito se os políticos encararem tudo isso aqui com responsabilidade acho que será 

um lugar bom, se não for com seriedade aí é só politicagem, eu penso dessa forma. Eu estou 

construindo uma obra para o mundo, inclusive meus pais moram no Maranhão e lá o pessoal 

pergunta para os meus pais: 

__ E o Nelson mora a onde? 

Meus pais respondem que eu moro em Itaquera ao lado do estádio do Corinthians, lá 

no Nordeste o bairro aqui já se tornou referencia e o bairro ficou muito importante em função 

disso. Com a visibilidade do bairro muitas coisas estão mudando, por exemplo, os ambulantes 
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de Itaquera já saíram, indo pra outros lugares, e outras lojas estão chegando com mais 

investimentos, como também boatos fortes de desapropriação de favelas aqui do entorno. 

 Aqui dentro teve muita coisa boa, muitos amigos meus, não sabiam nem ler e 

escrever e aprenderam tudo isso aqui dentro, aqui teve até uma escola do SENAI, a Odebrecht 

representa tudo isso pra mim, pois consegui minha casa através da empresa e eu gosto muito 

de trabalhar aqui, todo mundo trata a gente bem aqui. 
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ANEXO 2: AUTORIZAÇÕES DAS ENTREVISTAS: 
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ANEXO 3: MEMÓRIAS DA PAISAGEM URBANA DE ITAQUERA: 

 

 

 

Figura 47: Avenida Radial Leste próximo ao Metrô Corinthians – Itaquera. 

Fonte: Imagem registrada pelo próprio autor em visita a campo, (Janeiro/2012). 

 

 

Figura 48: Avenida Radial Leste próximo ao Metrô Corinthians – Itaquera. 

Fonte: Imagem registrada pelo próprio autor em visita a campo, (Agosto/2013). 
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Figura 49: Construção das alças de acesso a Arena sobre a Avenida Radial Leste. 

Fonte: Imagem registrada pelo próprio autor em visita a campo, (Agosto/2013). 

 

 

 

 

 

Figura 50: Construção das alças de acesso a Arena sobre a Avenida Radial Leste. 

Fonte: Imagem registrada pelo próprio autor em visita a campo, (Dezembro/2013). 
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Figura 51: Paisagem urbana visualizada sobre a rampa de acesso ao Metrô Corinthians - Itaquera. 

Fonte: Imagem registrada pelo próprio autor em visita a campo, (Janeiro/2012). 

 

 

 

 

Figura 52: Paisagem urbana visualizada sobre a rampa de acesso ao Metrô Corinthians - Itaquera. 

Fonte: Imagem registrada pelo próprio autor em visita a campo, (Agosto/2013). 
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Figura 53: Paisagem urbana visualizada do estacionamento do Shopping Metrô Itaquera. 

Fonte: Imagem registrada pelo próprio autor em visita a campo, (Janeiro/2012). 

 

 

 

 

 
Figura 54: Paisagem urbana visualizada do estacionamento do Shopping Metrô Itaquera. 

Fonte: Imagem registrada pelo próprio autor em visita a campo, (Agosto/2013). 
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Figura 55: Paisagem urbana visualizada próximo ao futuro estacionamento da Arena Corinthians. 

Fonte: Imagem registrada pelo próprio autor em visita a campo, (Novembro/2012). 

 

 

 

 

 
Figura 56: Paisagem urbana visualizada próximo ao futuro estacionamento da Arena Corinthians. 

Fonte: Imagem registrada pelo próprio autor em visita a campo, (Dezembro/2013). 
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Figura 57: Imagem de uma das inúmeras bancas de jornal na região do entorno da Arena que já estão sendo personalizadas com as cores 
dos patrocinadores oficiais da Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 2014. 

Fonte: Imagem registrada pelo autor em visita a campo, (Setembro/2013). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 58: Imagem da região do entorno da Arena que já está sendo personalizada com as cores dos patrocinadores oficiais da Copa do 

Mundo de Futebol da FIFA de 2014. 

Fonte: Imagem registrada pelo autor em visita a campo, (Setembro/2013). 
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Figura 59: Imagem de um dos inúmeros bares e residências da região do entorno da Arena que já estão sendo personalizados com as cores 
dos patrocinadores oficiais da Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 2014. 

Fonte: Imagem registrada pelo autor em visita a campo, (Setembro/2013). 

 

 

 

 

 

 
Figura 60: Imagem de um dos inúmeros estabelecimentos da região do entorno da Arena que já estão sendo personalizados com as cores 

dos patrocinadores oficiais da Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 2014. 

Fonte: Imagem registrada pelo autor em visita a campo, (Setembro/2013). 
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Figura 61: Imagem do comércio ambulante do entorno da Arena que também já está sendo personalizado com as cores dos patrocinadores 
oficiais da Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 2014. 

Fonte: Imagem registrada pelo autor em visita a campo, (Setembro/2013). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 62: Imagem do comércio local do entorno da Arena que está sendo personalizado com as cores dos patrocinadores oficiais da Copa 

do Mundo de Futebol da FIFA de 2014. 

Fonte: Imagem registrada pelo autor em visita a campo, (Setembro/2013). 
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Figura 63: Comunicado da empresa Odebrecht em relação ao acidente que vitimou dois operários da obra. 

Fonte: Imagem registrada pelo autor em visita a campo, (Novembro/2013). 

 

 

 

 

 
Figura 64: Profissionais de jornalísmo da TV Bandeirantes em cobertura ao acidente na Arena Corinthians. 

Fonte: Imagem registrada pelo autor em visita a campo, (Novembro/2013). 
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Figura 65: Crianças brincando ao lado da Arena Corinthians. 

Fonte: Imagem registrada pelo autor em visita a campo, (Novembro/2013). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Universal é o homem que escreve sobre a própria aldeia” 

 

Leon Tolstói – escritor russo 

 


