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RESUMO

[Contribuir para a História do Corpo e ajudar a compreender aspectos da presença do

corpo, quais elementos podem estar presentes na maneira como os discursos sobre a cultura

material, a lei e imprensa tecem sobre o corpo é a intenção presente neste trabalho. Pretende-

se aqui levantar algumas reflexões acerca da ação cotidiana dos trabalhadores operários que

trabalhavam na Companhia Nacional de Tecidos de Juta, conhecida também como Fábrica

Maria Zélia, nos espaços da vila operária Maria Zélia localizada no bairro do Belenzinho em

São Paulo entre os anos de 1917 (data de sua inauguração) e de 1923, data em que a vila e a

Fábrica  Maria  Zélia  deixam  de  estar  sob  a  direção  de  Jorge  Street,  seu  idealizador  e

proprietário e passa a ser dirigida pelo grupo Ginle

Palavras-chave: Vila Operária, Corpo, Disciplina, Tempo.



ABSTRACT

Contribute to Body History and help understand aspects of the body's presence, what

elements may be present in the way the discourses about material culture, law and the press

weave over the body is the aim of this paper. It is intended here to raise some reflections

about  the daily  action of the worker’s bodies,  who were part  of the National  Jute Fabric

Company, also known as Fábrica Maria Zélia,  in the spaces of the working village Maria

Zélia located in the district of Belenzinho in São Paulo between the years of 1917 (date of its

inauguration) and 1923, when the town and the Maria Zélia Factory cease to be under the

direction of Jorge Street, its founder and owner to be owned by the Ginle group.

Keywords: Working Village, Body, Discipline, Time.
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INTRODUÇÃO

Contribuir para a História do Corpo e ajudar a compreender aspectos da presença do

corpo, quais elementos podem estar presentes na maneira como os discursos sobre a cultura

material, a lei e imprensa tecem sobre o corpo é a intenção presente neste trabalho. Pretende-

se aqui levantar algumas reflexões acerca da ação cotidiana dos operários que trabalhavam na

Companhia Nacional de Tecidos de Juta, conhecida também como Fábrica Maria Zélia; nos

espaços da vila operária Maria Zélia, localizada no bairro do Belenzinho em São Paulo, entre

os anos de 1917, inauguração da vila e de 1923, data em que a vila e a Fábrica Maria Zélia

deixam de estar sob a direção de Jorge Street, seu idealizador e proprietário e passa a ser

dirigida pelo grupo Ginle. 

Sob a  luz  dos  conceitos  de “disciplina”  de  Michel  Foucault,  “interdependência”  e

“configuração” de Norbert Elias assim como o conceito de “tempo” de Edward Thompson

será construída a narrativa histórica deste trabalho, contando também com apoio de conceitos

relacionados ao tema da Cultura Material e História do Corpo.

Segundo Michael Foucault (FOUCAULT, 2014, p.145) “as disciplinas, organizando

as ‘celas’, os ‘lugares’ e as ‘fileiras’ criam espaços complexos: ao mesmo tempo arquiteturas,

funcionais e hierárquicos”. 

A  estruturação  da  vila  Maria  Zélia  dialoga  com os  conceitos  citados  acima,  pois

organiza as casas em ruas, quadras e cria tipos de casas específicas para famílias numerosas,

famílias menores e homens solteiros.

Ao trazermos em questão a noção que Norbert Elias apresenta em sua obra O processo

Civilizador,  vol.  I  (ELIAS,  2011,  p.  230)  em que  o  “indivíduo  pode ser  encarado  como

processo aberto na interdependência indissolúvel com outros indivíduos”, nos aproximamos

do modo como o indivíduo-corpo se relacionava com a configuração da vila, sua organização

dentro do espaço e em relação à pequena cidade constituída na vila, que por sua vez era regida

por  um  regulamento  de  utilização  dos  espaços  e  contava  com  a  presença  assídua  do

proprietário e patrão Jorge Street em visitas, festas em datas comemorativas, reuniões aos fins

de semana, etc.

Prezando por uma perspectiva transdisciplinar, recorremos à abordagem da Geografia

Cultural, pois as análises despendidas ao desenvolvimento da cidade de São Paulo também

carecem  de  transcender  o  ideário  econômico  arraigado  em pressupostos  quantitativos.  A

geografia cultural e sua perspectiva fenomenológica proporciona uma visão mais íntima com



11

o  espaço,  particularidade  também  encontrada  em  trabalhos  literários,  promovendo

consequentemente a pormenorização do espaço subjetivo. 

A  geografia  cultural  apenas  na  década  de  1970  passou  a  investigar  as  múltiplas

relações espaciais fomentadas em ambientes urbanos. Segundo Corrêa (2006), a chegada da

geografia cultural aos ambientes urbanos foi capaz de proporcionar uma visão extremamente

variada acerca de diversos aspectos. “As possibilidades são imensas na medida em que não

são temas que definem a análise cultural do urbano, mas um foco centrado na perspectiva dos

significados”. (CORREA, 2006, p.162).

Intentamos  identificar  as  possíveis  relações  de  poder  e  controle  estabelecidas  no

contato dos trabalhadores operários com o espaço edificado da Vila Maria Zélia a partir da

análise do discurso das fontes levantadas e o espaço edificado como fonte e documento. 

O percurso proposto para a realização deste trabalho se apresentará em três capítulos

com  base  na  articulação  das  fontes  utilizadas  como  corpo  documental.  Desse  modo  as

questões referentes aos processos político e socioeconômico do período serão abordados no

primeiro  capítulo,  assim  como  aspectos  referentes  à  idealização  e  fundação  do espaço

edificado da vila Maria Zélia pelo Industrial Jorge Street. Na tentativa de conhecer um pouco

mais quais eram as possibilidades de o corpo ocupar os espaços da vila, em contraponto à

expectativa presente no discurso das fontes, com que elementos estabeleciam relações e onde

é possível identificar as relações de poder estarão presentes no capítulo dois. Para tanto foram

cotejadas bibliografia historiográfica sobre o período na cidade de São Paulo assim como 14

plantas do projeto da vila, com apoio de informações obtidas através da análise dos discursos

periódicos da imprensa como o jornal A Imprensa do ano de 1908, o jornal anarquista A Plebe

entre os anos de 1919 e 1920 e a Lei n° 1.098 de 1908 utilizados como fontes.

 No capítulo três será proposto o entrelaçamento dos aspectos identificados nos dois

primeiros capítulos.

Por fim, a conclusão dos resultados e considerações finais  sobre o presente estudo

propõe-se a fazer uma análise  na tentativa de relacionar  o levantamento  das fontes como

objeto de pesquisa e a narrativa que se desdobra durante os três capítulos, para enfim verificar

a consistência da hipótese e do objetivo levantado durante a presente pesquisa monográfica

Contribuir para a História do Corpo e ajudar a compreender aspectos da presença do corpo,

quais elementos podem estar presentes na maneira como os discursos sobre a cultura material,

a lei e imprensa tecem sobre o corpo é a intenção presente neste trabalho. Pretende-se aqui

levantar  algumas  reflexões  acerca  da  ação  cotidiana  dos  operários  que  trabalhavam  na

Companhia Nacional de Tecidos de Juta, conhecida também como Fábrica Maria Zélia; nos
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espaços da vila operária Maria Zélia, localizada no bairro do Belenzinho em São Paulo, entre

os anos de 1917, inauguração da vila e de 1923, data em que a vila e a Fábrica Maria Zélia

deixam de estar sob a direção de Jorge Street, seu idealizador e proprietário e passa a ser

dirigida pelo grupo Ginle. 

Sob a  luz  dos  conceitos  de “disciplina”  de  Michel  Foucault,  “interdependência”  e

“configuração” de Norbert Elias assim como o conceito de “tempo” de Edward Thompson

será construída a narrativa histórica deste trabalho, contando também com apoio de conceitos

relacionados ao tema da Cultura Material e História do Corpo.

Segundo Michael Foucault (FOUCAULT, 2014, p.145) “as disciplinas, organizando

as ‘celas’, os ‘lugares’ e as ‘fileiras’ criam espaços complexos: ao mesmo tempo arquiteturas,

funcionais e hierárquicos”. 

A  estruturação  da  vila  Maria  Zélia  dialoga  com os  conceitos  citados  acima,  pois

organiza as casas em ruas, quadras e cria tipos de casas específicas para famílias numerosas,

famílias menores e homens solteiros.

Ao trazermos em questão a noção que Norbert Elias apresenta em sua obra O processo

Civilizador,  vol.  I  (ELIAS,  2011,  p.  230)  em que  o  “indivíduo  pode ser  encarado  como

processo aberto na interdependência indissolúvel com outros indivíduos”, nos aproximamos

do modo como o indivíduo-corpo se relacionava com a configuração da vila, sua organização

dentro do espaço e em relação à pequena cidade constituída na vila, que por sua vez era regida

por  um  regulamento  de  utilização  dos  espaços  e  contava  com  a  presença  assídua  do

proprietário e patrão Jorge Street em visitas, festas em datas comemorativas, reuniões aos fins

de semana, etc.

Prezando por uma perspectiva transdisciplinar, recorremos à abordagem da Geografia

Cultural, pois as análises despendidas ao desenvolvimento da cidade de São Paulo também

carecem  de  transcender  o  ideário  econômico  arraigado  em pressupostos  quantitativos.  A

geografia cultural e sua perspectiva fenomenológica proporciona uma visão mais íntima com

o  espaço,  particularidade  também  encontrada  em  trabalhos  literários,  promovendo

consequentemente a pormenorização do espaço subjetivo. 

A  geografia  cultural  apenas  na  década  de  1970  passou  a  investigar  as  múltiplas

relações espaciais fomentadas em ambientes urbanos. Segundo Corrêa (2006), a chegada da

geografia cultural aos ambientes urbanos foi capaz de proporcionar uma visão extremamente

variada acerca de diversos aspectos. “As possibilidades são imensas na medida em que não

são temas que definem a análise cultural do urbano, mas um foco centrado na perspectiva dos

significados”. (CORREA, 2006, p.162).
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Intentamos  identificar  as  possíveis  relações  de  poder  e  controle  estabelecidas  no

contato dos trabalhadores operários com o espaço edificado da Vila Maria Zélia a partir da

análise do discurso das fontes levantadas e o espaço edificado como fonte e documento. 

O percurso proposto para a realização deste trabalho se apresentará em três capítulos

com  base  na  articulação  das  fontes  utilizadas  como  corpo  documental.  Desse  modo  as

questões referentes aos processos político e socioeconômico do período serão abordados no

primeiro  capítulo,  assim  como  aspectos  referentes  à  idealização  e  fundação  do espaço

edificado da vila Maria Zélia pelo Industrial Jorge Street. Na tentativa de conhecer quais eram

as possibilidades de o corpo ocupar os espaços da vila, em contraponto à expectativa presente

no discurso das fontes, com que elementos estabeleciam relações e onde é possível identificar

as  relações  de  poder  estarão  presentes  no  capítulo  dois.  Para  tanto  foram  cotejadas

bibliografia historiográfica sobre o período na cidade de São Paulo assim como 14 plantas do

projeto da vila, com apoio de informações obtidas através da análise dos discursos periódicos

da imprensa como o jornal A Imprensa do ano de 1908, o jornal anarquista A Plebe entre os

anos de 1919 e 1920 e a Lei n° 1.098 de 1908 utilizados como fontes.

 No capítulo três será proposto o entrelaçamento dos aspectos identificados nos dois

primeiros capítulos.

Por fim, a conclusão dos resultados e considerações finais  sobre o presente estudo

propõe-se a fazer uma análise  na tentativa de relacionar  o levantamento  das fontes como

objeto de pesquisa e a narrativa que se desdobra durante os três capítulos, para enfim verificar

a consistência da hipótese e do objetivo levantado durante a presente pesquisa monográfica.
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CAPÍTULO 1 

Panorama da cidade de São Paulo no ano de 1917

A cidade de São Paulo nas primeiras décadas do século XX passou por processos de

formação e expansão urbana, marcada pelo crescimento de indústrias de diferentes tipos de

mercadorias e pela presença de um novo tecido social. 

No período que corresponde à final do século XIX e início do XX, São Paulo passou

por  medidas  implementadas  por  leis  urbanísticas  a  fim  de  regulamentar  os  espaços  de

moradias populares. Com inspiração higienista, a ordem oficial vigente 

Condenava e proibia explicitamente a existência de habitações coletivas na cidade,

identificando  os  estreitos  espaços  e  a  alta  densidade  desses  territórios  com  a

impossibilidade de desenvolver uma vida familiar saudável e equilibrada, condição

essencial para o progresso civilizado da nação. (ROLNIK, 1999, p. 59). 

No entanto, as áreas suburbanas e desvalorizadas por questões físicas e geográficas

como margens alagadiças de rios e córregos, por estarem fora da responsabilidade do Estado

que compreendia os lotes residenciais de núcleos familiares, foram apropriadas pelas camadas

populares, primordialmente os grupos de negras e negros e posteriormente imigrantes pobres,

como o lugar de moradia e realização de atividades econômicas, sociais e religiosas em via

pública (ROLNIK, 1999). 

O incentivo à imigração europeia como projeto nacional de substituição de mão de

obra escrava para livre, teve sua suspensão com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Então,

somente a partir da década de 1940 a mão de obra nacional e a integração das pessoas negras

na  sociedade passou a  ser  oficialmente  aceita,  bem como se iniciaram os  grandes  fluxos

migratórios internos para São Paulo, então já pólo industrial em consolidação. Igualmente,

ocorreu um hiato  gerado pela  exclusão das  populações  pobres e  negras  da urbanização e

mercado de trabalho formais que já estava latente, não havendo dentro dos termos capitalistas

a integração dessas populações nos parâmetros oficiais de moradia e emprego.

Com imigrantes provindos da Europa, de países como Itália, Espanha e Portugal, tal

corpo social compunha a mão de obra nessas indústrias que, se instalaram ao redor de várzeas

ou próximos as margens de rios.
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Geralmente localizados e construídos nos arredores das fábricas, também próximos a

linha  férrea  do  trem,  bairros  como  Brás,  Belenzinho,  Belém,  Penha  e  Bom  Retiro  são

exemplos de regiões constituídas, em sua essência, por moradores operários e suas famílias. 

A espacialização da cidade de São Paulo fica evidente na divisão dos bairros entre

baixos, que seriam os bairros mais pobres, compostos pelos trabalhadores operários e classes

baixas, localizados próximos a várzeas e rios, com maiores riscos de alagamentos, e bairros

altos, habitados por classe média e alta, numa região mais distante das várzeas e com pouco

risco ambiental.

Com a substituição da mão de obra escrava pela do imigrante, uma nova configuração

social e espacial se apresenta na cidade de São Paulo. Ainda nesse ritmo, ao final do século

XIX a expansão do café e a procura pelo mesmo, por parte dos Estados Unidos e pela Europa,

aceleram o crescimento da industrialização no Brasil.

Tal fato contribuiu para o aumento da economia de mercado através do crescimento

da massa salarial,  da introdução de novos hábitos e diversificação do consumo. O

aumento das atividades de exportação, na medida em que acelerou a ampliação do

mercado interno, impulsionou o desenvolvimento de atividades urbanas,  ligadas ao

complexo cafeeiro,  tais  como:  estradas  de  ferro,  serviços  em geral,  construção  de

armazéns  e  portos,  edificação  de  estabelecimentos  bancários,  além  do  afluxo  de

trabalhadores para as cidades. (TEIXEIRA, 1990, p. 16).

Contando com a participação ativa de cafeicultores na cidade de São Paulo, se

instalaram várias  fábricas  de tecidos  de algodão entre  o fim da década  de 1860 e

metade de 1880. 

A demanda de manufatura têxtil de algodão teve liderança na década de 1880 devido

ao bom desenvolvimento da exportação de produtos como o café, o açúcar, o cacau e o fumo,

com a necessidade de serem ensacados para o transporte. Também o vestuário de escravos,

pois dentro desse período o Brasil ainda explorava mão de obra escrava, assim como classes

mais pobres, demandavam o uso desse produto1. 

1 Ver TEIXEIRA, Petratti, Palmira. A fábrica do sonho:  Trajetória do Industrial Jorge Street.  Rio de Janeiro,

Ed. Paz e Terra, 1990. P. 19.
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O setor industrial se mostra com força de crescimento, o que levou a organização por

parte dos empresários em defesa de suas propriedades. Nesse meio Jorge Street garantiu sua

presença e junto de outros empresários formou o "Centro Industrial do Brasil:

A  luta  dos  empresários  em  favor  do  setor  industrial,  defendendo  posições

protecionistas por parte do governo, levou-os à formação, em 1904, do CIB - Centro

Industrial  do  Brasil,  que  surgia  como resultado  da  fusão  do  Centro  Industrial  de

Fiação  e  Tecelagem  de  Algodão  e  a  antiga  Sociedade  Auxiliadora  da  Indústria

Nacional. Jorge Street foi um de seus fundadores e, passado o primeiro mandato, fez

parte da diretoria por um quartel de século. (TEIXEIRA, 1990, p. 20-21).

Neste cenário de ascensão industrial e o aumento significativo da população, estava

presente também, o mercado imobiliário de aluguéis. Como fonte de renda, possuidores de

casas e prédios investem na oferta de moradia, visto a grande demanda de fixação de mão de

obra no meio urbano, que necessitava se instalar para poder trabalhar nas fábricas.

Entre as décadas de 1910 e 1920, ainda não era possível contar com a regulamentação

de moradia operária nem com assistência previdenciária por parte do Estado. Sendo assim, a

grande maioria dos operários e suas famílias residiam em cortiços ou pensões em condições

consideradas insalubres em comparação aos dias de hoje. Famílias numerosas ocupavam em

grande parte,  pequenos cômodos  com muita  umidade,  pouca  luz  e  ventilação  e  pagavam

preços incompatíveis com o que recebiam através da venda de sua mão de obra.2 As relações

entre  locador  e  inquilino  não  passavam por  regulamentação  sendo  na  maioria  das  vezes

arbitrárias conforme o interesse do locador,  ficando a juízo do locador regular valores de

aluguel ou despejar seus inquilinos sem que esses pudessem recorrer a alguma alternativa de

atenção às suas necessidades.3

De acordo com os estudos realizados por Vanderlice Morangueira sobre a Vila Maria

Zélia4, em discussão que apresenta em sua obra sobre a construção de vilas operárias, houve a

tentativa e o incentivo por parte do poder público em construir habitações mais higiênicas e

que pudessem abrigar os operários5. 

2 Ver anexo n° 1, cópia do jornal periódico anarquista A Plebe de 17 de julho de 1920.
3 Ver anexo n° 2, cópia do jornal periódico anarquista A Plebe de 07 de agosto de 1920.
4 Ver MORANGUEIRA, de Souza Vanderlice. Vila Maria Zélia: uma vila operária em São Paulo (1917-1940).
Dissertação de Mestrado, USP, 2006.
5 Consultar cópia do documento de Lei n° 1098 em anexo n° 3. Para ver o original, localização: Fundo Prefeitura
Municipal de São Paulo; Série: Legislação; Sub-série: leis de 1091 a 1020; Assunto: Relatório – Casas operárias

– lei 1098; (concede favores para a construção de casas operárias). Lei: Interessado: Lei n° 1908 de 30/06/1908
(no documento original está 30/6/908); obs: tem os processos  de relatórios, incluso folha de jornal, catalogada
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Esse incentivo era direcionado aos empresários industriais e consistia na redução de

taxas sobre os impostos ou dos terrenos públicos mais distantes do centro da cidade. 

A questão de moradia na cidade de São Paulo entre as primeiras décadas do século XX

é tema de profunda investigação histórica e produção historiográfica, e também para áreas do

conhecimento como Arquitetura e Engenharia Civil, sobre habitação social no Brasil. 

O presente tema é ocupa como objeto de estudo, a obra da autora Eva Blay em “Vilas

Operárias: eu não tenho onde morar” (2006) 6, assim como a autora Maria Auxiliadora Guzzo

Decca em “A vida fora das Fábricas” (1987) e Nabil Georges Bonduki em sua obra “Origens

da Habitação Social no Brasil” (1984). 

Os elementos que caracterizam o período do fim do século XIX e as primeiras décadas

do Século XX na cidade de São Paulo, dialogam com o tema desta pesquisa e estão presentes

na seguinte passagem da obra de Bonduki, (1982) 

 a  produção  de  moradia  operária  no  período  de  implantação  e  consolidação  das

relações  de  produção  capitalistas  e  de  criação  do  mercado  de  trabalho  livre,  que

corresponde aos primórdios do regime republicano, era uma iniciativa exercida pela

iniciativa  privada,  objetivando  basicamente  a  obtenção  de  rendimentos  pelo

investimento na construção ou aquisição de casas de aluguel”. (BONDUKI, 1982).7

A habitação na cidade de São Paulo nesse período está ligada aos assuntos de questão

de higiene e sanitária, haja visto os surtos de epidemia e doenças que circulavam o país nesse

período.

Residindo em habitações precárias e financeiramente mais acessíveis, grande número

de famílias e pessoas pobres estavam em contato maior com a proliferação dessas epidemias e

o fator chamava a atenção do poder público.

Vanderlice  Morangueira  (2006)  em  seu  estudo  sobre  a  Vila  Maria  Zélia,  aponta

algumas questões sobre as moradias da população mais pobre e operária:

com número 3.
6 BLAY, Eva Alterman. Eu não tenho onde morar:  vilas operárias na cidade de São Paulo.  São Paulo. Ed.

Nobel, 1885.
7  Citação extraída do texto BONDUKI, G. N. Origens da habitação social no Brasil. Analise Social vol. XXIX

(127) 1994 (3°) 711-732. p. 712.

Ver “Origens do problema de habitação popular em São Paulo 1886-1818.>> in  Espaço & Debates, n°5, São
Paulo 1982.
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Essas  habitações coletivas destinadas à classe pobre eram insalubres,  sem higiene,

constituindo focos de disseminação de doenças que punham em risco as mais diversas

classes sociais. Em função disso, constituía um grave problema na opinião, sobretudo

dos  chamados  higienistas,  tendo  em  vista  o  crescente  número  de  epidemias.  Em

consequência  o  projeto  de  higienizar  a  cidade,  desodorizar  o  espaço  urbano,

eliminando a sujeira, a imundice, que se tornavam uma ameaça também para os ricos

palacetes e sua população. (MORANGUEIRA, 2006, p.18).

A idealização e direção da Vila Maria Zélia pode ser considerada como uma iniciativa

no modelo apontado por Bonduki, citado acima. Considerando o panorama sócio-político e

econômico,  Jorge  Street  soube  utilizar  uma  maneira  aparentemente  cooptativa,  de  seu

interesse e supostamente do interesse dos funcionários da Fábrica Maria Zélia quando pensou

em elaborar uma determinada ação que beneficiaria não só o controle dos operários de sua

fábrica, mas também um grande número de pessoas que sofriam com a falta de habitação

social.

Segundo Andres Zaranquin, “a capacidade de controlar o espaço é uma condição para

o  funcionamento  do  poder.  A  arquitetura  como  forma  de  construção  física  da  paisagem

cultural é um dispositivo eficaz para tal fim.” (ZARANKIN, p. 3) 

Em diálogo com a afirmação de Zaranquin, Bonduki afirma que:

Sem a proteção do Estado, a definição do valor de locação constituía-se no principal

ponto de conflito entre proprietários e inquilinos e a questão central  que movia os

inquilinos a se mobilizarem em torno do problema da habitação. Se, por um lado o

Estado  não  intervém  na  produção  de  moradias  e  no   controle  dos  aluguéis,  as

organizações  populares  também não parecem reconhecer  no  Estado  o  interlocutor

capaz de dar andamento a suas reivindicações em torno da questão. (BONDUKI,1994,

p.714).

Tal empreendimento estava em diálogo com o que estava acontecendo em torno de

uma questão pública, de uma especialização do espaço público e privado, dialogando com a

própria organização espacial e social da cidade de São Paulo.

A elite presente nas áreas mais altas e centrais mostra crescente preocupação com a

formação de um centro da cidade mais limpo e organizado, sendo ela mesma quem ocupava o

poder público responsável pela questão sanitária e de higiene.
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Dessa maneira, os modelos de uma urbanização mais limpa e moralista para a cidade

vinham da camada  burguesa da população,  com suas  tentativas  de implementar  moradias

segundo seus valores morais, estéticos e de higiene às moradias operárias.

1.2 A Vila Maria Zélia: aspectos sobre a organização do espaço

Seguindo a definição de Milton Santos, o espaço é uma construção social no qual “[...]

cada fração de natureza abriga uma fração da sociedade atual.” (SANTOS, 1985). O geógrafo

ainda  complementa  que  a  paisagem  é  um  componente  do  espaço  e  sua  relação  com  a

sociedade, a natureza e os processos produtivos e tecnológicos resultantes dessas interações,

as  quais  com o acúmulo  de tempo obtido  pelas  experiências  culmina  em um movimento

dialético entre forma e conteúdo.

Maria Zélia, foi o nome escolhido por Jorge Street para o espaço que viria a ser a vila

operária ocupada pelos funcionários de sua Companhia Nacional de Tecidos de Juta, também

nomeada Maria Zélia. O nome traz a homenagem a sua filha que faleceu aos 15 anos por

tuberculose, um ano antes da inauguração da vila que começou a ser construída em 1912.

Em meio a uma época e espaço onde as necessidades básicas de trabalho, moradia e

saúde  não  estavam  devidamente  regulamentadas  por  leis  e  as  demandas  a  partir  dessas

necessidades  não  eram  em  sua  maior  parte  atendidas  pelo  Estado,  a  construção  da  vila

operária  Maria  Zélia  no  bairro  do  Belém na  cidade  de  São  Paulo  teve  de  fato  um tom

revolucionário  no  que  diz  respeito  ao  bem  estar  social  dos  funcionários  da  Companhia

Nacional  de  Tecidos  de  Juta  e  também por  se  tratar  de uma iniciativa  por  parte  de uma

propriedade privada.

É importante destacarmos tais marcos: início do século XX, Brasil, ano de 1917 e de

greve geral em grande parte do mundo, também ano da inauguração da Vila Maria Zélia. 

A vila contava com 6 ruas e 198 casas, três tipos diferentes direcionadas conforme a

composição familiar dos operários e os cargos exercidos pelos trabalhadores da Companhia

Nacional de Tecidos de Juta e também com escola regular dividida entre grupo escolar para

meninos e para meninas, creche, jardim de infância, armazéns de secos e molhados, farmácia,

campo de futebol, igreja, etc. 

Convidamos à leitura das plantas de construção da vila operária, as quais obtivemos

acesso ao pesquisar junto ao Arquivo Histórico Municipal – AHM, gerido pelo Departamento
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do Arquivo Histórico de São Paulo e Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São

Paulo, para melhor entendimento da estrutura edificada do local.8

1.3 Breve Biografia de Jorge Street

O responsável  pela  vila  operária,  construção  de  grande  porte  e  com recursos  de  alta

qualidade para a instalação dos operários (no que tange a moradia, saúde, trabalho e educação

dos filhos) de sua fábrica foi Jorge Street, industrial e proprietário da Companhia Nacional de

Tecidos de Juta que estava localizada ao lado da então recém inaugurada Vila Maria Zélia,

entre as ruas Celso Garcia, antiga Travessa Intendência, e a rua dos Prazeres no bairro do

Belém. O terreno destinado à vila, foi comprado do coronel Fortunato Goulart,  no ano de

1912, por Street.

Iniciou sua uma trajetória de direção na fabricação de tecidos de juta no Rio de Janeiro,

propriedade herdada após a morte de seu pai – teve formação em medicina no Rio de Janeiro

e  em  humanidades  na  Alemanha  de  Bismarck.  Interessava-se  por  questões  sociais  e

reivindicações  populares  e  proletárias.  Jorge  Street  iniciou  sua  formação  cursando  o

secundário  em Bonn, Alemanha Ocidental,  em fins da década de 1870.  Seus  estudos em

humanidades o expuseram à influência cultural da época de formação do sindicalismo alemão

e da ascensão da ideologia marxista. 

Street discordava da tese Fordista de produção e via suas ações frente aos operários

trabalhadores em sua fábrica, como uma obra social deixando evidentes seu traço paternalista

e liberal.

Desde o início de seu projeto com a vila, demonstrou ser meticuloso e apreciador da

arquitetura francesa, para então elaborar junto ao arquiteto francês Pedarrieux as plantas de

construção do seu empreendimento social.

No ano de 1923, o empresário renuncia à direção da fábrica e vila, Companhia que

passou a ser administrada pelo grupo Ginle.

8 Ver anexo n° 4. Cópias das 14 plantas da vila Maria Zélia.
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CAPÍTULO 2

 Relações com o corpo objetivo e subjetivo

O exercício de nos aproximarmos da vida cotidiana inserida em um espaço como o da

vila Maria Zélia requer que levemos em conta a complexidade de nos transportar a um lugar

que sofreu transformações ao longo de um século e também a limitação ao abordar aspectos

relacionados aos costumes, práticas e gestos diários que, se imprimem no momento exato de

sua ação, tornando-se intangíveis para nosso olhar do presente.

 Compreender a “rede de interdependências” que segundo Norbert Elias9 é o que liga

os  seres  humanos  entre  si,  pede  que  não  seja  lançado  o  olhar  sobre  estes  corpos  como

indivíduos fechados, estáticos, mas sempre abertos e permeados pelo constante movimento

entre ser indivíduo e ser social simultaneamente. 

As implicações dessa forma de calcular a energia corporal vão ultrapassar o espaço da

empresa, como o confirma a elaboração, a partir do período entre as duas guerras e do

modelo tayloriano, de uma reflexão e de uma ação específica em torno da noção de

artes  de  administração  doméstica.  (CORBIN,  Alain;  COURTINE,  Jean-Jacques;

VIGARELLO, Georges (dir.).  História del cuerpo:  elsiglo XX. V. 3 Madri: Taurus,

2006. p.185).

A nova concepção de tempo e o emprego do tempo nas mais ínfimas ações do dia a

dia transformam de uma forma espantosa a economia de energia empregada diariamente nas

atividades do trabalho e do lazer.

É preciso lembrar que em meio a esse panorama histórico, há também o que acontece

fora dos portões da vila: o Movimento Operário que Cláudio Batalha (2000) em sua tese “O

movimento operário na Primeira República” aborda a composição do mesmo, mostrando que

se constituía não apenas por imigrantes, mas também por brasileiros e se organizavam em

Federações: alguns por categoria de trabalho; função; de uma mesma fábrica; em sindicatos

com  a  presença  de  ativistas  anarquistas,  socialistas,  positivistas  e  até  mesmo  religiosos

católicos.

9 ELIAS, Norbert.  A sociedade dos indivíduos/ Norbert Elias; organizado por Michel Schröter, tradução, Vera

Ribeiro; - Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1994.
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A classe acontece quando alguns homens, como resultado de experiências comuns,

(herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a indenidade de seus interesses entre si,

e contra outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se opõem) dos seus. A

experiência de classe é determinada, em grande medida, pelas relações de produção

em que os homens nasceram – ou entraram involuntariamente. (THOMPSON, 1987,

vol I, p. 10).

Lutavam,  sobretudo,  por  reformas nas  condições  de trabalho como: diminuição de

carga horária, reajuste salariais, horas semanais. Não estavam contentes com a política que a

República  vinha exercendo e favorecendo a ascensão do capitalismo industrial  e  por esse

motivo tinham inclinações políticas de protesto às condições conjunturais e sociais presentes.

Dessa maneira podemos afirmar que

O ‘corpo’ não pode ser tratado pelo historiador, simplesmente como biológico, mas

deve ser encarado como mediado por sistema de sinais culturais.  (PORTER, Roy.

História do Corpo. In: BURKE, Peter (org.) A escrita da História: novas perspectivas.

São Paulo, Ed. UNESO, 1992, p. 308).

É  possível  que  alguns  dos  trabalhadores  da  CNTJ  fossem  participantes  desse

movimento,  mas  por  inconsistência  das  fontes  nesse  aspecto,  não  podemos  afirmar  com

certeza  o  fato  de  haver  presença  ativa  desses  trabalhadores  nos  respectivos  grupos  e

federações citados.

2.1 A organização dos corpos: interdependência, espaço público e privado

Não se trata de cuidar do corpo, em massa, grosso modo, como se fosse uma unidade

indissociável, mas de trabalhá-lo detalhadamente; de exercer sobre ele uma coerção

sem folga, de mantê-lo ao nível mesmo da mecânica – movimentos, gestos, atitude,

rapidez: poder infinitesimal sobre o corpo ativo. [...] Esses métodos que permitem o

controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas

forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade, são o que podemos chamar

as ‘disciplinas’. (FOUCAULT, 1987, p. 118).
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A cidade  de São Paulo no início do século XX se depara com o crescimento  das

indústrias  e  do  perímetro  urbano  e  consequentemente  o  aumento  da  população  urbana

empregada como mão de obra nessas indústrias, como discutido no capítulo I.

A  acomodação  residencial  da  população  operária,  sofria  com  a  ausência  de  um

ambiente em condições básicas de existência. O alto valor dos alugueis imobiliários, pensões

e cortiços eram muito altos para pagar ambientes em que se aglutinavam numerosas famílias

em pequenos cômodos, com poucos recursos financeiros para dispor de conforto. 

A organização material do espaço e construção da Vila Maria Zélia deu-se sob o olhar

da disciplina, o que tornou possível obter o maior controle sobre os operários e suas práticas

em todos os aspectos de suas vidas cotidianas. De acordo com Foucault, “no bom emprego do

corpo permite um bom emprego do tempo que por sua vez tem importância na disciplina dos

corpos e na economia dos movimentos”.10

Isso se dava através da rotina de trabalho na indústria até a conformidade espacial de

suas casas. Segundo Palmira Petratti (1990) em sua tese de doutorado sobre o industrial e

proprietário  da Vila  Maria  Zélia,  Jorge Street,  os  requisitos  para ser  um morador  da vila

estavam na condição de ser trabalhador da CNTJ e ser necessariamente, católico.

 Suas casas eram dispostas conforme o número de pessoas da família, os quartos eram

separados da sala e da cozinha e na sala não era permitido o uso de cama ou sofá, assim sendo

proibido, segundo o regulamento da vila, que se recebesse pessoas de fora ou sublocasse os

quartos e dependências da moradia. As casas maiores contavam com jardim e varanda. Para

os  solteiros,  homens  apenas,  havia  um  complexo  de  casas  com  algumas  dependências

compartilhadas, mas os quartos eram individuais.

Para as crianças havia a escola de meninos em um prédio de dois andares e outro para

meninas, igualmente nas mesmas proporções. Creche e jardim de infância para as crianças de

zero a quatro anos de idade, onde as mães operárias deixavam seus filhos antes do trabalho.

As crianças eram atendidas com alimentação, recreação, roupas limpas e eram entregues sob

essas condições às suas mães no fim do trabalho11. 

10 FOUCAULT,  Michel.  Vigiar  e  Punir:  nascimento  da  prisão:  tradução  de  Raquel  Ramalhete.

Petrópolis, Vozes, 1987.

11 TEIXEIRA, Petratti,  Palmira. A fábrica do sonho:  Trajetória do Industrial Jorge Street.  Rio de

Janeiro, Ed. Paz e Terra, 1990. P. 87.
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 Havia  pedagogas,  formadas  e  atuantes  no  sistema  público  de  educação  que  seguiam as

diretrizes  da  Secretaria  de  Educação,  e  também  enfermeiras  compondo  o  quadro  de

professoras e assistentes.

As crianças maiores de sete anos de idade trabalhavam durante o dia e podiam estudar

no período da noite. Para as meninas era, ensinado também bordado e para os meninos apenas

a instrução regular dos conteúdos da escola.

Era recomendado que todos participassem da missa que acontecia aos domingos na

própria Capela São José, localizada dentro da vila. Os alunos que não comparecessem eram

deixados de castigo pelas pedagogas.

Todo  tipo  de  assistência  médica  era  realizado  no  ambulatório  que  ficava  junto  à

farmácia.  Os remédios eram gratuitos para as crianças e, para os adultos, os valores eram

descontados dos salários. Os armazéns continham todo o tipo de alimentação necessária aos

trabalhadores e suas famílias e possuíam cadernetas de venda, também descontando os valores

dos salários. 

Todos os moradores recebiam aos fins de semana frutas e legumes gratuitamente por

parte  de Jorge Street,  que possuía uma propriedade no campo na qual  cultivava  algumas

espécies.

Eventos como aniversários do industrial e de sua família eram comemorados junto aos

operários, fosse na própria vila ou em sua residência. O natal era uma data em que Street

costumava se empenhar para reunir seus funcionários e comemorar, reforçando os laços entre

patrão e operários.

2.2 Diálogos: Tempo, espaço e energia na Vila Maria Zélia 

Para nos aproximamos de alguns elementos presentes na vida cotidiana da Vila Maria

Zélia, dentre eles os que controlam o tempo da vida dos operários através de algumas práticas

orientadas  pela  política  interna  da  vila,  desenvolvida  por  Jorge  Street,  é  importante

considerarmos  que  “É  verdade  que  a  regulação  do  tempo  de  trabalho  pode  ser  feita

independentemente de qualquer relógio – e na verdade, precede a difusão desse mecanismo.”

(THOMPSON, 1998, p. 272).

 A  exemplo  temos  as  missas  realizadas  na  Capela  São  José,  que  ocorriam  aos

domingos,  religiosamente  às  09h00min  horas  da  manhã  que,  portanto,  além  do  tempo

controlava  também aspectos  morais  dos  operários  e  suas  famílias,  segundo os  critérios  e
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valores da Igreja cristã. Ao fim de cada dia de trabalho, uma espécie de “inspetor” ou “fiscal”

batia às portas das casas para averiguar se não havia nada fora do previsto pelo regulamento

que se fixava atrás das portas e indicava a impossibilidade de acomodar  camas na sala e

receber visitas após as 21h00min.12 

A ociosidade que poderia vir a ocorrer nos intervalos de fim de turno e o retorno a

casa ou dia de folga dos operários era imediatamente ocupada por atividades das quais Street

cuidou atenciosamente, na oferta de atividades de lazer como teatro, salão de jogos, (quadra

de  bocha)  e  campo  de  futebol.  Nas  escolas  o  tempo  das  crianças  era  preenchido  com

conteúdos escolares para os meninos e bordado como atividade extra para as meninas.  A

separação das crianças por sexo e as atividades específicas que deveriam realizar denunciam o

preparo da menina para atividades do lar, destinadas naquele período apenas às mulheres.

Embora no tema aqui tratado observa-se o uso de diferentes técnicas de controle do

tempo, pode-se afirmar em concordância com Thompson que “não é uma questão de técnicas

novas, mas de uma percepção mais aguçada dos empregadores capitalistas empreendedores

quanto ao uso parcimonioso do tempo.” (THOMPSON, 1998, p. 286).

Com essa  afirmação  podemos  traçar  um paralelo  à  atuação  de  Jorge  Street  como

capitalista, industrial e empreendedor não só no ramo da indústria como também no “projeto

de assistência social” aplicado à vila Maria Zélia e a prática cotidiana dos moradores. 

Ao  lançarmos  nosso  olhar  através  desta  perspectiva  sobre  a  Lei  n°  1.098  de

30/06/1908, que regulamenta o incentivo à construção de habitações operárias na cidade de

São Paulo, discutido no capítulo anterior, observamos que o discurso presente ao longo da Lei

traz uma preocupação aos moldes do higienismo e moralidade  burguesa produzidos pelas

altas classes e pelo poder do Estado.13 

Podemos identificar elementos da presença do corpo a partir do discurso presente nas

fontes levantadas e a partir do conceito de “disciplina” de Foucault quando são apresentados

elementos direcionados a moral e o cuidado da alma assim como no ideal de higiene. Tais

aspectos  preveem  o  modo  de  operação  e  da  utilização  do  espaço  Maria  Zélia  quando

observamos a constituição material  e ocupação do mesmo. A presença de uma igreja nos

revela  a importância  dada à questão religiosa e da moral  cristã como norteadora da alma

enquanto  que  as  casas,  podendo  cada  uma  ser  ocupada  apenas  por  uma  única  família,

demonstra  a  preocupação  com  a  higiene  e  promiscuidade  e  de  certa  forma  pode  ser

12 Ver TEIXEIRA, Petratti, Palmira. A fábrica do sonho: Trajetória do Industrial Jorge Street. Rio de Janeiro, Ed.

Paz e Terra, 1990. p. 86.
13 Ver em anexo n° 3, cópia da Lei n° 1908 que previa a construção de vilas operárias na cidade de São Paulo.
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comparada a “célula” ocupada pelo trabalhador operário na fábrica. Esse fenômeno demonstra

a preocupação em não acumular num único espaço como nos cortiços, famílias numerosas em

cômodos únicos, sem separação de quartos por paredes, sala e cozinha delimitados.

Essa é uma grande diferença da nova vida burguesa que começa a espacializar a vida

cotidiana  e  a  diferenciar  espaço  público  e  privado.  Norbert  Elias  em  “O  Processo

Civilizador”, no capítulo II, parte VIII, “Do comportamento no quarto”, traz um exemplo de

como as noções de público e privado nos espaços se colocam: “O quarto de dormir tornou-se

uma das áreas mais 'privadas' e 'íntimas' da vida humana”.14"

No caso dos cortiços, a vida íntima e privada não se apresenta tão separada da vida

social,  em quartos delimitados por aspectos materiais  como paredes ou subjetivos como a

moral.

A maneira  pela  qual a espacialização do interior das casas na Vila Maria Zélia  se

dispunham dialoga com a perspectiva trazida por Elias, ao analisar os exemplos de manuais

de conduta na Idade Média e Moderna, relativas ao modo de dormir e sua relação com o

espaço privado.

Os exemplos dão uma ideia aproximada de como dormir, tornando-se, aos poucos,

uma  situação  mais  íntima  e  privada,  é  separado  da  maioria  das  demais  relações

sociais, e como as regras passadas aos jovens assumem uma conotação moralística

específica, com o aumento dos sentimentos de vergonha. (ELIAS, 1994, p.162).

A passagem citada acima dialoga com a separação dos ambientes no interior das casas

em quartos, separados por paredes, demonstrando o privado, em relação à sala, a cozinha e o

banheiro, como podemos verificar nas plantas. O fato de ser proibido por Street colocar cama

ou sofá na sala e hospedar visitas, desvela uma  característica do valor  burguês, de classe

média e alta como aponta Elias: "A menos que a necessidade determinar o contrário, torna-se

comum, mesmo na família, que cada um tenha sua própria cama e, finalmente - nas classes

média e alta -seu próprio quarto"15. 

A edificação de duas escolas, que se separam por gênero masculino e feminino aponta

para uma educação dos corpos dos filhos, desde muito cedo, para o trabalho e para assumir

14 ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador: uma história dos costumes. Do comportamento no quarto.

(v. 1) Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. p. 161.

15  Idem. p. 163.
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papéis sociais previstos para a época. Dessa maneira é possível verificar o corpo individual e

corpo coletivo imbricados assumindo, segundo o conceito de Norbert Elias em “A sociedade

dos indivíduos”, a interdependência entre os indivíduos, onde cumprem papéis dentro de uma

sociedade. Ainda em Elias,

Há uma clara ligação entre os abismos que se abrem entre indivíduo e sociedade, ora

aqui, ora ali em nossas estruturas de pensamento, e as contradições entre exigências

sociais  e  necessidades  individuais  que  são  oferecidos  para  pôr  termo  a  essas

dificuldades parecerem, ante um exame rigoroso, apenas voltados para solucionar uma

coisa á custo de outra. (ELIAS, 1994, p. 17).

O estudo deste micro espaço aponta o reflexo das demandas do macro, mostrando que

a preocupação em regular a vida cotidiana dos trabalhadores operários se fazia necessária para

um bom aproveitamento do tempo16 na produção da indústria.

O investimento na economia de energia torna-se evidente na própria arquitetura da vila

Maria Zélia. Localizada ao lado da Fábrica era evitada a fadiga dos corpos no deslocamento

para o trabalho, bem como a diversão em bares, casas de “perdição” e situações que pudessem

desviar o caminho moral do trabalhador ou sua energia para fins considerados perniciosos

perante os “bons costumes”.

Margareth Rago (RAGO, 1985, p. 17) afirma que

As expectativas burguesas projetadas sobre o imigrante recém chegado se frustram

continuamente. Em contrapartida, os industriais procuram fixar sua mão-de-obra nas

fábricas,  recorrendo  a  inúmeras  tecnologias  de  disciplinarização,  incessantes  e

ramificadas.  Do  interior  do  seu  espaço  da  produção  ao  percurso  de  volta  á  casa,

penetram  em  sua  habitação,  invadindo  e  procurando  controlar  até  mesmo  os

momentos mais inesperados de sua vida cotidiana. 

16 THOMPSON, E. P. A formação da classe operária inglesa / E. P. Thompson; tradução Renato Busatto Neto,

Cláudia Rocha de Almeida. – Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
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O controle exercido através da arquitetura17 e do arranjo do espaço na vila Maria Zélia

enraizava-se até  mesmo no lazer,  com quadra de futebol,  apresentações  de teatro e festas

comemorativas em datas como Natal, aniversário de Jorge Street e batizados.

o controle disciplinar não consiste simplesmente em ensinar ou impor uma série de

gestos definidos; impõe a melhor relação entre um gesto e a atitude global do corpo,

que é sua condição de eficácia e de rapidez.(FOUCAULT, 1987, p. 149).

Do acordar ao dormir, a vida cotidiana da vila era previsível nos aspectos materiais,

muito possivelmente, de acordo com o diálogo aqui estabelecido, influenciara diretamente nos

processos subjetivos e inconscientes.

17 ZARANKIN, Andrés. Arqueología de La Arquitetura: Another brick in the wall. Revista 

Do Museu de Arqueologia e Etnologia, Suplemento3, 1999. 

Ver______. Paredes que domesticam: Arqueologia da Arquitetura Escolar Capitalista o caso de Buenos Aires,
Fapesp, 2002.
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CAPÍTULO 3 

Tecnologia e sua interação com energia, instrução, saúde e tempo

O prazer é próprio a todos os animais, e a volúpia é o prazer mais refinado, próprio do

homem. É insensato proibir esse prazer, porque pelo menos para aqueles que sabem

conduzir  racionalmente  sua vida ele  é algo inocente,  que em nada danifica  a vida

social. Daí que La Mettrie é contra Sêneca, contra os estóicos, que reprimem tudo,

contra os cristãos, que vêem no sexo um pecado, contra todos aqueles para quem o

homem só é homem quando deixa de sê-lo. (ROUANET, 2003, p. 45).

A relação que pode ser estabelecida entre o uso de uma nova forma de tecnologia para

a otimização do trabalho e o aproveitamento maior de energia e tempo que se deu através do

sistema implementado por Jorge Street, pode ser observada na importância destacada para a

proximidade da localização entre a vila Maria Zélia e a Fábrica de Tecidos de Juta.

Quando falamos sobre aproveitamento maior de energia, aqui quer dizer a energia do

corpo  físico  dos  operários,  tanto  individualmente,  quanto  coletivamente.  No  que  tange  à

relação entre energia, decorrente de uma alimentação com qualidade de nutrientes, qualidade

de vida com condições mínimas de descanso, abrigo, saúde, lazer e educação e principalmente

o distanciamento de práticas boemias, de frequentação a casa de prostitutas, bares e qualquer

ato considerado promíscuo ou imoral para a época, bem como o afastamento de grupos com

circulação livre de ideias, ideologias ou orientação política contrária aos interesses do patrão,

da moral e da sociedade de elite em geral18.

A importância do bom emprego de elementos como energia e tempo, a maneira como

são utilizados através do espaço arquitetônico é algo que aparentemente e a partir da análise

das plantas da vila, se faz presente sobre os corpos dos operários. 

A relevância da alimentação baseada em frutas e legumes frescos doados pelo patrão,

para nutrir a questão de energia, bem como o aproveitamento do tempo livre para o lazer

dentro  da  própria  vila  podem  ser  interpretados  como  uma  otimização  do  tempo,  da

consciência e energia dos operários em função da necessidade de energia para gerar trabalho

na fábrica.

18 RAGO, Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar: Brasil 1890-1930. Rio de Janeiro, Paz e

Terra, 1985.



30

Pode-se atrelar à igreja uma imagem que cumpriria a função de orientação da fé e do

espírito que em Rouanet, tem a ver com a criatividade canalizada, de modo que

Com isso, abriu-se o caminho para a banalização do corpo, sua instrumentalização,

sua mercantilização. O novo paradigma herda essa atitude. É uma forma moderna de

gnose, de depreciação do corpo. Ele não vale nada, ou vale, mas como valor de troca,

nem tem valor, mas tem preço. (ROAUNET, 2003, p. 53).

A ociosidade que poderia ocorrer nos intervalos de fim de turno, ou dias de folga dos

operários era imediatamente ocupada por atividades das quais Street cuidou atenciosamente

na oferta de atividades de lazer como teatro, salão de jogos, (quadra de bocha) e campo de

futebol. 

Segundo relato presente no documento do Jornal “A Plebe” de 17 de Julho de 1920,

Street investia muito na instrução do espírito e nas escolas, com ensino religioso.  Através da

Paróquia  São  José,  instalada  na  vila  e  o  seu  conteúdo  religioso  aplicado  nas  atividades

realizadas  nas  escolas  de  meninas  e  meninos,  a  religião  católica  era  um  componente

importante de disciplina dos operários e seus filhos. 

Aparentemente o teor sarcástico do operário que escreve seu relato, revela que não

havia unanimidade sobre a concordância e consentimento sobre a prática disciplinatória de

Street, demonstrando consciência da figura paternalista do patrão e a influência do mesmo no

controle das ideias19.

A preocupação com a educação das crianças nos modelos de higiene e disciplina era

visivelmente notável a partir de registros como fotografias da época e jornais que discursavam

positivamente sobre a vila e sobre seu administrador, Jorge Street20. 

19Ver anexo n° 5, cópia do exemplar do jornal A Plebe, de 17 de julho de 1920, com a narrativa de um operário 

anarquista, sobre a prática paternalista de Jorge Street para com os operários da CNTJ.

20 Ver em anexo n° 6, a cópia do exemplar do jornal A Imprensa, de 09 de abril de 1908. Localização da versão

original  em: Fundo:  Prefeitura  Municipal  de São Paulo;  Série:  Legislação;  Sub-série:  leis  de  1091 a 1020;

Assunto: Relatório – Casas operárias – lei 1098; (concede favores para a construção de casas operárias). Lei:

Interessado: Lei n° 1908 de 30/06/1908 (no documento original está 30/6/908);

Propriedade da sociedade Anonyma, Rio de Janeiro, Rua Assembléia, n°95; ANNO VIII – N. 1290; Folha n° 3;

09/04/1908; Obs: tem os processos de n° 27729 -c/ 1098.8.577-v/1908; 61 folhas de relatórios, incluso folha de

jornal, catalogada com número 3.
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A vila Operária Maria Zélia,  patrimônio histórico tombado em resolução SC 43/92

pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico

Turístico do Estado de São Paulo) em 18/12/92 e em resolução n° 02/92 pelo CONPRESP

(Conselho  Municipal  de  Preservação  do  Patrimônio  Histórico,  Cultural  e  Ambiental  da

Cidade de São Paulo) em 08/05/92, no presente estudo apresenta-se como uma obra inovadora

para  a  época  em que foi  construída,  pois  contava  com casas  com quartos,  sala,  cozinha,

banheiro e área de serviço, uma das pioneiras em habitação popular financiada pela iniciativa

privada do industrial Jorge Street para abrigar os funcionários da Fábrica de Tecidos de Juta,

localizada onde atualmente chamamos de Zona Leste, no bairro do Belenzinho. 

 O prédio da fábrica não existe mais,  mas foi utilizado como presídio para presos

políticos na Ditadura Civil Militar que ocorreu dentre os anos de 1964 a 1985, no Brasil.

Em um momento político de agitação e alta atividade de reivindicações populares, de

orientações  políticas  anarquistas,  sindicalistas,  socialistas  e  comunistas,  dentre  estas  com

diversas  frentes  e  organizações,  podemos considerar  que  a realidade  social  no Brasil  do

século XIX, para as camadas mais pobres na região sudeste do país, neste caso na cidade de

São Paulo, era sobretudo atravessada por necessidades de moradia, sendo que grande parte

habitava  grandes  cortiços,  em  famílias  numerosas  e  sob  condições  precárias  de  saúde  e

higiene, pois os preços no mercado imobiliário eram altos e incompatíveis com os valores

possíveis de serem pagos por essas famílias e trabalhadores.

Através do levantamento de fontes históricas sobre o processo de urbanização de São

Paulo e construção de vilas operárias, foi utilizada como documento de análise a lei n° 1.098

de 30/06/1908 que concede favores para a construção de vilas operárias na cidade de São

Paulo. 

Tal lei revela que o tema “Vilas Operárias” já permeava tanto os interesses do setor

privado como do setor público, de tal modo que podemos identificar uma necessidade que se

apresentava  no  campo  social  e  que  simultânea  e  consequentemente  interferia  no  campo

privado.

Espacializar  e  disciplinar  trabalhadores  operários  dentro  de  uma  vila  operária

apresentou-se como uma solução parcial  de alguns processos também considerados como

problemas  conforme analisado  no presente  estudo:  a  disciplina  no  trabalho,  a  moral  dos

costumes burgueses e religiosos, a questão sanitária e de higiene nos bairros mais pobres na

cidade de São Paulo.  Tal intento acabou por delimitar  com mais contorno o corpo social

existente na época, bem como as noções de espaço público e privado em uma sociedade que
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paradoxalmente se fazia maioria em burguesia e elitismo no poder público versus minoria ou

quase inexistente poder privado por parte do povo.

O impacto da urbanização do espaço público e a construção de novos espaços, implica

em uma reconfiguração para o surgimento de então, uma nova sociedade, onde os discursos

higienista,  sanitarista  e  moralista  começam a ser vistos como algo que passa a  existir  na

prática para a população operária e também para a população menos abastada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O contexto político, econômico, cultural e histórico que se apresenta no período entre

os anos de 1917 e 1923, revela transformações no que se refere a espacialização, construção e

organização da vida urbana, com a configuração de bairros centrais, que seriam os bairros

localizados na parte alta da cidade de São Paulo, habitados em sua maior parte pela elite

paulistana.  Em  contraposição,  os  bairros  de  várzea,  habitados  majoritariamente  por

trabalhadores operários e suas famílias se edificaram na parte baixa da cidade, próxima a área

de alagamentos e passagens de rios e córregos.

Apesar de as características do espaço edificado da vila Maria Zélia apontar para o

espaço e a disciplina como ‘docilizadora’ de corpos, a estrutura, infraestrutura e as relações

subjetivas  criadas  e  desenvolvidas  no  cotidiano  das  pessoas  que  passaram a  habitar  esse

espaço, as relações entre vizinhos, com o próprio patrão Jorge Street, podem também indicar

uma possibilidade e autonomia por parte dos próprios operários e suas famílias.

Autonomia no sentido de poder de escolha em aceitar as condições de habitar a vila,

em casas particulares e fazer uso dos recursos ali presentes, como água encanada, energia

elétrica, chuveiros e calçamento nas ruas. Outras como o incentivo à prática de esportes e jogo

de bocha; acesso à profissional da saúde e para as crianças, o ensino nas escolas.

Podemos  considerar  a  partir  da  descrição  do  espaço  aqui  pesquisado,  que  estes

trabalhadores operários, grande número eram mulheres e crianças, passaram a ter melhores

condições de saúde e existência, visto que a maior parte da população operária sofria com as

intempéries do mercado imobiliário e do poder público, assim como poucos recursos para sua

subsistência. 

Contudo, torna-se possível considerar tal passagem de Norbert Elias:

Numa  palavra,  cada  pessoa  que  passa  por  outra,  como  estranhos

aparentemente desvinculados na rua, está ligada a outros por laços invisíveis,

sejam  estes  laços  de  trabalho  e  propriedade,  sejam de  instintos  e  afetos.

(ELIAS, 1994, p. 22). 

Para além de uma relação de poder disciplinador dos corpos por parte da arquitetura

ou da relação empregado-patrão, pode ser evidenciada uma relação de poder por parte dos

habitantes operários da vila sobre suas próprias vidas, ações e a conquista de direitos, que em

outro momento lhes eram negados. Através de sua força de trabalho e disposição em dançar
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por entre as relações de poder que se estabelecem entre espaços públicos e privados, coletivos

e  individuais,  juntamente  em diálogo  com a  disciplina  proposta  pelo  espaço  edificado  e

também pelo espaço psicológico e subjetivo, trabalhadores e pessoas envolvidas nesse grande

projeto e acontecimento na História de São Paulo deixaram marcas e descendentes, que hoje

ocupam e  vivem a  vila  em diálogo  com o tempo  presente,  respeitando  as  limitações  de

memória e cultura material do passado.
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Jornais

A Plebe

Fundo Edgar Leuenroth

Série  História  Administrativa/Biografia:  Reunião  dos  documentos  ao  longo da história  da

instituição
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Sub-série vídeos de seminários, entrevistas, fotos, eventos

Ano 1920

Assunto periódicos

Proprietário Arquivo Edgar Leuenroth

Obs. 4 páginas, 17 de julho de 1920, n° 73, 4 páginas; 07 de agosto de 1920, n° 76, 4 páginas.

A Imprensa

Arquivo Municipal da Cidade de São Paulo

Fundo: Prefeitura Municipal de São Paulo

Série: Legislação

Sub-série leis de 1091 a 1020

Assunto: Relatório – Casas operárias – lei 1098; (concede favores para a construção de casas

operárias).

Lei: Interessado: Lei n° 1908 de 30/06/1908 (no documento original está 30/6/908);

Propriedade da sociedade Anonyma, Rio de Janeiro, rua Assembléia, n°95

ANNO VIII – N. 1290

Folha n° 3 09/04/1908

Obs. tem os processos de n° 27729 -c/ 1098.8.577-v/1908

61 folhas de relatórios, incluso folha de jornal, catalogada com número 3.
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ANEXOS

ANEXO n° 1 -  Cópia do jornal periódico anarquista  A Plebe de 17 de julho de 1920, n°73,

Ano IV. (Informações citadas, presente na página 1, coluna “A carestia dos Alugueis” por

‘Liga dos Inquilinos’).



41

ANEXO n° 2 - cópia do jornal periódico anarquista, A Plebe de 07 de agosto de 1920, n°76,

Ano IV. (Informações citadas presente na página 1, coluna “Senhorio” por Nilo Freire).
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ANEXO n°3 - Lei n° 1908: Concede favores para a construção de casas operárias.
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ANEXO n° 4 – Cópia das 14 Plantas Vila Maria Zélia

1. Farmácia, açougue e padaria. Escala de 1/100.

2. Creche para 160 crianças, planta geral. Escala de 1/100.
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3. Fachada principal das creches e sobrado. Escala de 1/100.

4. Jardim da Infância, 392 lugares. Sobrado e andar térreo. Escala de 1/100.
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5. Jardim da Infância, fachada e cortes longitudinal e transversal. Escala de 1/100.

6. Escola elementar para 492 lugares. Sobrado. Escala de 1/100.
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7. Escola elementar para 492 lugares. Fachada, corte longitudinal e transversal. Escala de

1/100.

8. Tipo de casa D. Fachada, corte transversal, planta geral e planta dos telhados. Escala de

1/100.
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9. Tipo de casa C. Fachada, corte transversal, planta geral e planta dos telhados. Escala de

1/100.

10. Tipo de casa B. Fachada, corte transversal, corte transversal, planta geral e planta dos

telhados. Escala de 1/100. 
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11. Farmácia, açougue, quitanda e padaria. Fachada e corte longitudinal. Escala de 1/100.

12.  Grandes armazéns, planta do sobrado, planta andar térreo. Biblioteca, aulas noturnas e

restaurante, planta andar térreo. Escala de 1/100.
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13.  Tipo de casa A. Fachada, corte longitudinal, planta. Escala 1/100.

14.  Grandes Armazéns, Restaurante, Bilhar, Bar, Barbeiro. Fachada principal. Escala de

1/100.
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ANEXO n°5 – Cópia do jornal periódico anarquista A Plebe de 17 de julho de 1920, n° 76,

Ano IV p. 3 (informações citadas, presente na página 3, coluna “O benemérito dr. Street”, por

Antonio de Padua).
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ANEXO n° 6 – Cópia do jornal A Imprensa de 09 de abril de 1908,  ano VIII, n° 1290 (três

ângulos)
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