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Resumo:           iii 

 

O presente estudo buscou compreender a percepção que os moradores de um 

condomínio no município de São Paulo possuem do estresse e condições de vida, com o 

objetivo de estabelecer uma reflexão crítica baseada em uma proposta etnoepidemiológica. 

Empreendemos pesquisa descritiva no condomínio residencial “Projeto Viver Celso Garcia 

- CPV”, localizado no bairro do Belenzinho, zona leste da capital paulista, tendo aportes da 

antropologia (etnografia) e epidemiologia descritiva como principal meio para melhor 

compreensão de nosso objeto de estudo. As entrevistas permitiram complementar a coleta 

de dados. Entrevistamos 16 moradores e um informante-chave não residente, por meio de 

formulário adaptado a partir de Peluso & Blay (2008), Lipp (1999), Holmes & Rahe (1976) 

e Cohen et al (1983). As entrevistas foram realizadas durante o segundo semestre de 2009 

e a análise e tratamento no primeiro semestre de 2010. As respostas foram categorizadas e 

interpretadas com base na adaptação da técnica de “Análise de Conteúdo” de Pondé et al 

(2009) e Minayo (2007). A etnografia foi fundamentada nos conceitos de Georges 

Canguilhem em sua obra “O Normal e Patológico” (2009) e os dados epidemiológicos 

foram pesquisados nos bancos de dados a partir do SIAB - Sistema de Informações da 

Atenção Básica.  A abordagem etnoepidemiológica possibilitou encontrar, no caráter 

polissêmico e multifacetado do estresse, uma predominância de sensações polarizadas 

entre os descritores “frustrantes e gratificantes”, evidenciando enfrentamentos 

diferenciados dependentes dos modos de andar a vida. Permitiu também perceber o 

estresse enquanto “fidelidades ou infidelidades” associadas à relação totalidade orgânica 

individual-meio de acordo com a produção de normas individuais ou coletivas que 

modulam os modos de andar a vida, segundo conceitos de Georges Canguilhem.  O estudo 

mostrou-se adequado como recurso para compreensão da capacidade e necessidade de 

produção de normas em sistemas complexos como os que estão envolvidos na síndrome 

geral de adaptação e as desordens adaptativas nas condições urbanas de morar e viver.  

 

Palavras-chave: Percepção do estresse, condições de vida, Georges Canguilhem, 

etnoepidemiologia, Síndrome Geral da Adaptação.   
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Abstract:           iv 

  

This study investigated the perception that the residents of a condominium in the 

city of Sao Paulo have about their stress and life conditions, with the goal of establishing a 

critical reflection based on a ethnoepidemiologic proposal. We employed descriptive 

research on residential condominium called "Projeto Viver Celso Garcia – CPV” in the 

district of Belenzinho, east of the state capital, with contributions of anthropology 

(ethnography) and descriptive epidemiology as the main means for better understanding 

our object of study. The interviews allowed us to complement additional data collection; 

held with 16 residents and a key non-resident informant, using a questionnaire adapted 

from Peluso & Blay (2008), Lipp (1999), Holmes & Rahe ( 1976) and Sheldon Cohen et al 

(1983). The interviews were conducted during the second half of 2009 and the analysis and 

treatment in the first half of 2010. The responses were categorized and interpreted based on 

adapting the technique of "content analysis" in  Pondé et al (2009) and Minayo (2007). The 

ethnography was based on the concepts of Georges Canguilhem in his book "The Normal 

and Pathological" (2009) and epidemiological data were based on research to databases 

from the SIAB - Information System of Primary Care. The approach allowed 

ethnoepidemiologic find in the multifaceted and ambiguous character of stress, a 

predominance of polarized feelings among the descriptors "frustrating and gratifying" 

showing different ways dependent on the ways of walking life. It also allowed us to see the 

stress as "faithfulness or unfaithfulness" associated with “individual organic whole – 

environment” according to the production of individual or collective norms that modulate 

ways of walking life following ideas of Georges Canguilhem. The study was suitable as a 

resource for better understanding of the need for capacity and production of norms in 

complex systems such as those which are involved on the general adaptation syndrome and 

adaptive disorders in urban conditions of living as well.  

 

 

Keywords: Perception of stress, living conditions, Georges Canguilhem, 

ethnoepidemiology, General Adaptation Syndrome. 
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“Quando entrevistei um participante, ficamos na sala de entrada do bloco numa situação 

cômoda, não fosse a luz do ambiente ser aquela que funcionava com um temporizador. Como era 

noite e estávamos sentados no sofá sem fazer muitos movimentos, a luz se apagava a todo instante, 

solicitando de mim um contínuo sentar e levantar para que pudéssemos conversar e eu anotar as 

respostas. Mas, longe de me importunar com isso, acabei registrando em meu diário de campo que 

esta situação me fez comparar as idas e vindas da luz com os momentos em que tive durante toda a 

minha tese. Às vezes o movimento era necessário para que a luz se acendesse; às vezes foi preciso a 

quietude e o silêncio no escuro. Às vezes foi preciso lembrar e outras esquecer, respeitando a mim 

e ao entrevistado. Às vezes parecia que a memória, não ela em si, mas sua exaltação, é que trazia 

assuntos que nos perturbavam. Esquecer, portanto, podia ser apenas um modo diferente de 

lembrar, uma outra norma. Com os encontros e desencontros propiciados pela luz e pela sombra, 

encontrei generosidade em compreender que uma não existe sem a outra e a polaridade me 

concedeu a justeza que precisava para defender, por sinal, um tema sombrio e iluminado” 

 

Maurici Tadeu Ferreira Santos.     
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I - APRESENTAÇÃO 
 

Sou um doador de órgãos. 

 Ao morrer deixarei raízes e asas. 

Anônimo. 

 

 
Figura 1: Dirigível sobre São Paulo, 2006. 

Fontes: Goodyear do Brasil e RedeTV. 

 

 

 

 

I-I: Um sobrevôo sobre a cidade de São Paulo 

 

Entre 1995 e 2006, em função de atividades que desenvolvia na Goodyear do Brasil, tive a 

oportunidade de voar sobre São Paulo em um dirigível (nos Estados Unidos é denominado blimp) 

pertencente à companhia multinacional fabricante de pneus e artigos de borracha. No Brasil, o 

blimp é conhecido por balão ou Zepelim, termos que sugerem certa inadequação. Não se trata de 

balão, pois este não tem dirigibilidade e voa conforme as correntes de vento. Já o nome Zepelim 

veio em razão de Graff Von Zeppelin, conde alemão que projetou e construiu “dirigíveis rígidos” 

(em função de sua estrutura metálica interna) com formato de charutos e inflados com gás 

Hidrogênio (extremamente inflamável).  

 



 - 5 - 

O nome dado pelos franceses, pioneiros na construção de “mais leves que o ar”, foi aeróstato 

e posteriormente “dirigeable”, e por esta característica de “dirigibilidade” o nome mais adequado 

seria “dirigível”, termo usado pelas autoridades aeronáuticas da FAB - Força Aérea Brasileira. 

Atualmente a maioria dos dirigíveis é do tipo blimp-LTA. A aeronave em que eu voava sobre São 

Paulo era preenchida com Hélio, um gás muito seguro e estável, que podia sustentar o peso médio 

de quatro pessoas (um piloto e três passageiros). 

 

Por ser mais leve que o ar e não provocar empuxo tal qual o que sentimos ao voar em aviões 

ou helicópteros, os vôos faziam com que eu me sentisse literalmente “nas nuvens”. As amplas 

janelas da cabine aumentavam ainda mais a sensação de estar voando por conta própria, tendo a 

possibilidade de escolher o caminho a ser percorrido, variando latitude e longitude apenas com 

leves manobras nos lemes.  

 

Para quem o via desde o solo, a imagem era de um objeto voador gracioso, pairando 

vagarosamente sobre a cidade. Por essa razão era usualmente apontado pela imprensa como um 

objeto simpático, “carismático” e que embelezava São Paulo. De modo geral as pessoas reagiam ao 

vê-lo, acenando para ele como se pudessem ser identificadas e receber uma resposta. Todo tipo de 

comunicação era possível, inclusive pequenos espelhos refletores da luz solar emitindo códigos 

Morse.  

 

Onze anos foram suficientes para conhecer muitos detalhes sobre o uso de dirigíveis e seu 

funcionamento em si, mas foi como plataforma de observação que a experiência se mostrou 

cativante para mim. Se pudesse, passaria horas navegando sobre a cidade, cruzando os eixos norte-

sul-leste-oeste em diversos horários durante o dia e a noite. A velocidade de cruzeiro era de 25 

km/h, tempo suficiente para observar detalhes a uma altitude média de dois mil metros, o que 

também proporcionava uma excelente perspectiva de observação da metrópole.  

 

O adensamento demográfico no município de São Paulo segue o mesmo ritmo acelerado de 

crescimento inigualável das grandes metrópoles, algumas chegando a 195 indivíduos por 

quilômetro quadrado (LANDSCAN, 2006). Sposati (2001) faz referência a um “estresse de 

quantidade”, ainda que considerado o sentido metafórico que o termo possa sugerir. Para Castiel 

(2005), a aglomeração populacional passou a ser chamada, junto com outras vicissitudes próprias 

das grandes metrópoles, de “estresse social”.  A força de atração das áreas urbanas é indiscutível 

(ÂNTICO, 2005), e São Paulo é exemplo emblemático.   
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Em contraposição ao slogan então corrente “São Paulo não pode parar”, no início da 

década de 1970 o Prefeito Figueiredo Ferraz levantou a questão de que São Paulo não podia 

continuar crescendo. Paul Singer (1977) reagiu à tese sobre o peso da população na concentração 

urbana, mostrando que a inviabilidade provinha do atraso na adoção de medidas apropriadas ao 

crescimento urbano e não da ausência de recursos. São Paulo teve seu crescimento populacional 

quintuplicado, passando de dois milhões de pessoas em 1950 para dez milhões e quatrocentos mil 

habitantes em 2000 (IBGE, 2005).  

 

Impossível deixar de pensar nas conseqüências da concentração urbana sobre as condições 

de vida e saúde, tema de reflexão de várias vertentes, como os modelos econômicos e mudanças 

(CÂNDIDO, 1964; GROSS, 1971; CASTELLS, 1992), sobre recomposição política advinda do 

processo de industrialização (COHN, 1980), sobre relações entre espaço e doença (SILVA, 1985; 

CZERESNIA, 2000; BOUSQUAT, 2004), educação (REGNIER, 2000), áreas ecológicas 

(ALMEIDA FILHO, 1986), meio ambiente e tempo (WALDMAN, 2006) e identidade (CORSINI, 

2006). Sob qualquer relação abordada, as sociedades urbanas modernas são repletas não só de 

pessoas, mas igualmente de signos e símbolos que as fazem complexas também como objeto de 

estudo, e por esta razão exigem uma perspectiva inter e multidisciplinar para sua melhor 

compreensão (HELMAN, 2007).  

 

Quando iniciei os vôos, levava um mapa físico da cidade e ficava comparando o trajeto das 

avenidas e os limites entre bairros e cidades vizinhas. As distâncias e desenhos no papel, em suas 

escalas reduzidas, se tornavam enormes faixas reais que pareciam não ter fim. Pensava comigo: São 

Paulo é gigantesca!    

 

Via muitas árvores e jardins. Do alto, começava a entender porque determinados viadutos ou 

pontes preenchiam (ou não) a necessidade que houvera de facilitar a ligação entre bairros ou entre 

junções que permitissem um melhor escoamento do trânsito ou de pessoas. Estas visões jamais 

teriam sido imaginadas; jamais teria tido eu a consciência das conexões da cidade, sem antes ter 

tido a oportunidade deste olhar abrangente que o dirigível possibilitava. A cada dia meu diário de 

bordo se tornava mais denso.  

 

Minhas anotações registravam cenas que considerava estranhas, bizarras ou pitorescas pelo 

simples fato de nunca ter visto a cidade do alto; não daquela forma. Com o Sistema de 

Posicionamento Global (GPS) de bordo, começava a delinear trajetos e contornos que hoje vejo nos 

gráficos e trabalhos de processamentos geográficos. 
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Um dia me dei conta de que a sensação de liberdade que o flutuar proporcionava, trazia 

consigo um sentimento gratificante de bem estar. De repente, parecia que os problemas haviam 

desaparecidos, embora eu tivesse consciência de que eles ainda continuavam “lá em baixo”. Voar 

deslocava minha atenção para a cidade “de longe” em contraste com o andar, que prendia minha 

atenção para a mesma cidade “de perto”.  

 

Integrar estas duas experiências me fez reconhecer que uma mesma coisa, vista de ângulos 

tão diferentes e inusitados, trazia significados tão ou até mais diferentes e complementares. Do alto 

eu voava por cima dos carros, chegava com facilidade e rapidez a lugares que, em solo, levaria uma 

eternidade. Estava, enfim, livre dos infindáveis congestionamentos. Eu não escapava apenas dos 

congestionamentos: estava livre de parte da poluição, do barulho, da correria, ansiedade, irritação, 

nervosismo e dos problemas “terrenos”. 

 

Sentia-me alegre por isso, por ter re-significado alguns conceitos, passando a entender 

“problemas” como “ocasiões”.  

     

 Quando o vento estava alinhado com a proa e o balanceamento do peso se mostrava 

equilibrado, ficava flutuando e fazia minhas anotações e registros. Parado no mesmo local por 

horas, fixava-me em certo ponto escolhido e imaginava soluções férteis para os dilemas da cidade. 

 

 Sobre a Avenida Nove de Julho, às oito horas da manhã, via aquele corredor interminável de 

ônibus e a fumaça que saia deles. Perguntava-me: por que não poderia ser um trem elétrico? Sobre a 

região acima das torres televisivas da Avenida Paulista, observava os cemitérios da Consolação 

(Avenida da Consolação); do Araçá, SS Sacramento (Avenida Dr. Arnaldo) e Redentor (Rua 

Cardeal Arcoverde) e me perguntava: por que não se poderia tirar os muros e tornar a área, além de 

cemitério (resguardando todo o respeito devidamente adequado), também um lugar de descanso, 

reflexão, contemplação e lazer?  

 

Sobre o Largo da Concórdia, às 18 horas da tarde, via aquela multidão de pessoas saindo de 

seus trabalhos, pisando sobre a pouca grama da praça, desviando de um sem número de camelôs e 

por final se amontoando na estação do Brás, em busca de um pequeno espaço num trem 

superlotado. Questionava se elas não poderiam sair em horários escalonados, reformulando o 

movimento. Se não seria possível re-urbanizar as passarelas para que o fluxo fosse mais racional e 

tornasse o local mais agradável e bonito.  
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Sobrevoando as marginais, via os rios Tietê, Tamanduateí e Pinheiros imersos em lodos 

pretos e recebendo um imenso caldo sujo que desaguava em seus leitos, vindo das grandes 

tubulações dos bairros. Notava os motoqueiros que se engalfinhavam no trânsito das vias locais e 

expressas das marginais Pinheiros e Tietê e imaginava um canteiro para bicicletas e Ferry Boats 

navegando nos rios, transportando as mesmas pessoas que estavam engarrafadas no meio de um 

sem número de carretas e caminhões. Às vezes, observava uma ambulância tentando driblar os 

carros à sua frente.  Não escutava sua sirene, mas tinha exata dimensão do que a aguardava pela 

frente: um corredor lotado de carros, ônibus e caminhões pesados. Imaginava para qual hospital 

estaria seguindo e ficava inconformado pelo fato de não existir uma faixa preferencial para ela, ou 

pior, por ver que algumas avenidas paralelas estavam totalmente vazias e isto poderia ser decisivo 

na vida do acidentado transportado.  

 

Conseguia ver as novas construções no pé da Serra da Cantareira e clarões de terra vermelha 

que começavam a se abrir na área de proteção da mata, além de novas favelas se formando nas 

periferias enquanto outras iam sendo asfixiadas por novos prédios de alto padrão no Morumbi.  

 

Do alto, tudo se mostrava aparentemente muito simples de ser resolvido, mas não podemos 

desprezar nossa dimensão valorativa, já que o modo pelo qual apreendemos estas transformações 

não só impregna significados às nossas experiências de vida como nos investe socialmente. Dito de 

outro modo: nossas percepções têm papel igualmente relevante nestas investiduras e variam 

conforme as formas adaptativas de inserção naquele processo mais geral. 

 

 Visto do céu, uma estranha sensação de poder – tudo tão pequeno e manipulável. Quando 

via, por exemplo, um congestionamento de mais de 20 Km em uma grande artéria da cidade, seguia 

com o dirigível até o ponto de gargalo, a partir do qual a mesma avenida estava com trânsito 

totalmente livre. Acabava por descobrir o motivo do afunilamento: automóveis paravam em fila 

dupla na frente de uma escola e o fluxo de carros e ônibus corria lentamente por uma pequena e 

apertada faixa de rolamento. Minha vontade era desobstruir a passagem retirando os carros 

infratores com a mão.  

 

Para os que estão no solo, será possível essa sensação de liberdade e poder? Além do 

trânsito, que outros congestionamentos em suas vidas? Como sentem, percebem e interpretam, 

como reagem enfim, a tais vicissitudes típicas da vida urbana? Afinal, o município de São Paulo 

conta com 10.4 milhões de habitantes distribuídos nos seus 1.509 quilômetros quadrados de área 

física, sendo 1.000 deles urbanizados (IBGE-SEMPLA, 2006). 
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Aos poucos ia sistematizando minhas observações. Quis dar um tratamento diferenciado ao 

que vinha notando e anotando. Não queria ser apenas contestador ou implicante. Queria um 

fundamento para minha análise e síntese. Parti do pressuposto de que a visão inicial devia ser a mais 

ampla possível e amparada por alguma teoria mais rigorosa do que um olhar “denunciante”. Iniciei 

minha pesquisa lendo alguns autores que falavam sobre as cidades e seus problemas de qualidade e 

condições de vida, de moradias, urbanização, e principalmente do modo como seus habitantes 

tocavam suas vidas.  

  

Encontrei em Georges Canguilhem (1904-1995), filósofo e médico francês, conceitos de 

uma visão sobre “os modos de andar a vida”, que possibilitou reflexões abrangentes sobre os 

organismos, particularmente a partir do que ele chamou “totalidade orgânica individual”. 

Reconheci neste autor a possibilidade de explorar concepções sobre as normas que as pessoas 

adotam para “viver” suas vidas; como se comportam diante de vicissitudes e satisfações como 

“polaridade” entre “o normal e o patológico” e frente às “infidelidades e fidelidades do meio”, 

estimulando suas “capacidades normativas”.  

 

Sob meus olhos, nas imagens que via da cidade, as “normas” pareciam estar lá, pontilhadas 

nas sedes administrativas das e nas delimitações demográficas.  

 

Foi para mim uma surpresa enxergar até onde era São Paulo e onde começavam os 

municípios de fronteira que formam a região metropolitana. Como vivi muito tempo no interior de 

São Paulo, ainda carregava a idéia de que “cidade é cidade quando fica longe de outra: quando se 

juntam viram uma só”. Sou eu próprio um migrante e tenho como exemplo as cidades de Mogi 

Mirim e Mogi Guaçu praticamente unidas, ainda que apenas fisicamente.   

 

Percebi as principais artérias e suas ligações. Observei onde havia estações de trem, onde 

seriam as novas estações de metrô, onde desembocavam as grandes rodovias que ligam São Paulo a 

outras cidades do interior paulista. Reconheci as grandes barreiras ao crescimento da cidade como a 

Serra da Cantareira ou reconheci, da mesma maneira, a grande barreira que a Serra da Mantiqueira 

encontrava em crescer devido à cidade. Notei os grandes reservatórios de água que abastecem a 

cidade e suas ligações com os aqüíferos. Mesmo não sendo geógrafo, engenheiro sanitário, arquiteto 

ou urbanista, promovi meu olhar para perceber que o crescimento não ocorria mais na cidade, mas 

para além dela. Via cidades próximas, como Arujá, fazendo ligações com os municípios de São 

Paulo e Jacareí; Osasco chegando próximo a Itapevi e São Roque; os municípios que compõem a 

região do ABCD contornando parte da Represa Billings e se tornando uma quase só cidade.  
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Minha primeira idéia do adensamento populacional ocorreu quando me deparei com 

quantidades imensas de pessoas em seus carros, indo ou voltando dos serviços ou ainda na hora do 

almoço. Pelas manhãs, observava o enorme fluxo de pessoas na Companhia de Entrepostos e 

Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP) e o movimento de pedestres na Rua 25 de Março, 

Parque D. Pedro II e Ladeira General Carneiro, aos sábados. Conseguia ter idéia da quantidade de 

vôos no aeroporto de Congonhas e em Cumbica, além do tráfego intenso de helicópteros no Campo 

de Marte. Este foi meu primeiro olhar, distante e sistemático. Um olhar quase telescópico.   

 

 Paulatinamente, aproximava meu zoom apertando a lente. Concentrei-me em demarcar os 

principais pontos para onde convergiam ou divergiam massas expressivas de pessoas e de meios de 

transportes (aeroviários, rodoviários, metroviários e ferroviários), tentando notar algumas diferenças 

e singularidades. Dei-me conta, sem mesmo perceber, que estava fazendo uma cartografia urbana.  

 

Pragmático e não rigorosamente sistematizado até então, ao tomar contato com alguns 

conceitos da Escola de Chicago consegui relacionar o que seus fundadores fizeram ou observaram 

na década de 1920 e 1930 com o que eu fazia empiricamente, naqueles anos de observação sobre a 

cidade de São Paulo.       

 

 Consegui codificar alguns pontos-chave ou acontecimentos-chave, como o Largo 13 de 

Maio em Santo Amaro; a cracolândia, passeatas reivindicatórias, parada “orgulho gay”, marchas 

das igrejas evangélicas, complexo das Avenidas Paulista/Faria Lima/Rebouças/Brasil; início da 

recuperação da Avenida Luiz C. Berrini; Praça 8 de Setembro na Penha; Largo da Concórdia; Praça 

da Sé; mercado da Lapa; Largo da Batata em Pinheiros; ligação de cada bairro das zonas oeste, 

norte e leste com os “territórios” além das respectivas pontes sobre os rios Tietê e Pinheiros; Praça 

Silvio Romero no Tatuapé; início da “colonização” e “modernização” para os lados do que hoje é 

Anália Franco; Estação da Luz; distrito do Sacomã, Parque Dom Pedro II entre outros.  

 

Desta perspectiva, constatava associações entre os pontos destacados como “terminais 

urbanos” ou locais apropriados para passeatas e marchas; locais escolhidos pela Prefeitura e Polícia 

Militar para intervenção ou reurbanização; locais de grandes contrastes entre favelas e condomínios 

de alto padrão; reforma das pontes sobre os rios Tietê e Pinheiros; restauração de construções como 

as estações da Luz, Brás, Sorocabana, Pinacoteca do Estado; reurbanização do Largo da Concórdia; 

novos calçamentos na região do Parque Dom Pedro II e formação dos calçadões do “centro velho” 

que, diariamente, segue movimentando a economia formal e informal de milhares de pessoas.  
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 Ao fechar um pouco mais o zoom, saltei de uma visão mais abrangente da cidade para as 

áreas que estavam sendo remodeladas de alguma maneira. Observei um cinturão em plena 

transformação saindo da região sudeste e outro saindo da região noroeste da cidade; um 

convergindo para o outro. Esta faixa incluía Anália Franco, Vila Carrão, Vila Formosa, Mooca, 

Tatuapé, Belenzinho, Luz, Barra Funda, Pirituba e Vila Anastácio. O que este caminho destacava de 

minha observação mais geral? Em primeiro lugar o número de demolições que se podia observar. 

Muitos terrenos, onde provavelmente existiam fábricas, foram se transformando em condomínios 

ou centros comerciais como Shoppings Centers, Super/Hiper mercados e estacionamentos. Havia 

uma urbanização ou revitalização em curso ou especulação e “ajuntamento” urbano?  

 

Em segundo lugar notei que as linhas de trem foram se conectando com terminais e as 

principais artérias de acesso transformadas em corredores de ônibus e automóveis, incorporando 

novas faixas de rolamento, saídas e retornos especiais, viadutos, passarelas de pedestres, aumento 

de estabelecimentos comerciais e maior fluxo de pessoas. Isto aconteceu com a Avenida Radial 

Leste, com as Avenidas Celso Garcia, Rangel Pestana, Aricanduva, Rio Branco, São João, além de 

novas obras que refizeram o mapa da cidade como as Avenidas Águas Espraiadas, Salim Farah 

Maluf, Marquês de São Vicente, Caetano Álvares e o controverso fura-fila sobre a Avenida do 

Estado.  

  

Vistas de longe, todas estas mudanças não tinham a mesma densidade. Aproximando um 

pouco mais as lentes, comecei a relacionar estes fatos com o estresse na cidade. Associei o que 

havia vivido com as intermináveis mudanças, as novas aquisições de equipamentos sociais, o 

aumento da população, o barulho, a poeira, a poluição, o “excesso de tudo”, as grandes massas, o 

excesso de estímulo, as luzes, os congestionamentos, a sujeira, os alagamentos, os deslizamentos de 

terra, a inclusão e exclusão, a situação dos “sem teto”, os moradores de rua, a proliferação de 

cortiços e favelas, as queimadas nas áreas de proteção ambiental, entre outros fatores. 

 

Tudo isto provocava uma sensação de estar mais perto daquilo que eu fugia quando voava: a 

correria, a ansiedade de uma cidade fervilhando, os atropelamentos, a massa de torcedores que saia 

dos estádios e os confrontos com a polícia, os protestos com pneus queimados em bairros da 

periferia, a quantidade incessante e cada vez maior de helicópteros cruzando o espaço aéreo da 

cidade, mais e mais aviões voando baixo na região da cabeceira do Aeroporto de Congonhas, o 

aumento considerável dos motoqueiros expostos a acidentes fatais (muitos deles vistos do dirigível), 

violência e apreensão. Via crescer complexos comerciais e residenciais para atender a uma massa 

cada vez maior de pessoas.  
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Por onde já tive oportunidade de viajar, não conheço um conjunto de condomínios com a 

enorme concentração de moradores como o da Companhia de Habitação em Artur Alvim, 

conhecido como Cohab I ou Anchieta. Este grande agrupamento de condomínios é tão grande que 

quase se perde no horizonte e não pode ser observado inteiramente pelo dirigível. Lá vivem 

milhares de famílias em centenas de condomínios separados e murados. Pelas manhãs e tardes, a 

massa de pessoas circulando é algo que precisa ser registrado.  

 

Comecei a entender um pouco mais o movimento das pessoas e tudo começava a ter um 

sentido mais apropriado para um entendimento sociológico: a circulação nos terminais de ônibus, os 

congestionamentos próximos à saída de grandes condomínios. Ia entendendo as duplicações das 

vias, as novas estações do metrô, as construções de Parques e as rotas de fuga nos finais de semana.  

 

Paralelamente ao meu trabalho no dirigível, seguia atendendo pacientes em uma clínica de 

Acupuntura e Fisioterapia. Esta prática de escuta de queixas como “cansaço e fadiga” despertava 

para certas associações com a visão “do alto”. Certas narrativas pareciam esconder um fato em 

comum e tudo me levava a crer que algo dos relatos dos pacientes tinha a ver com certa 

“perturbação” provinda das condições de vida na cidade.  

 

Foi este o momento em que decidi estudar o estresse urbano e buscar sua relação com as 

cenas da vida agitada que via dos céus e no chão da cidade.  Contudo, seria necessário fechar um 

pouco mais a lente de observação e acertar o foco do meu binóculo, ainda baseado no que 

considerava relevante na época. 

 

 Por parte da corporação que administrava o dirigível havia uma agenda de exposição quase 

constante sobre a Fábrica da Goodyear no distrito do Belenzinho. Após alguns sobrevôos, notei a 

rápida transformação pela qual passava a área. Estava em construção o condomínio Projeto Viver 

(CPV) no espaço onde antes existia a Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo (IRFM), um 

empreendimento que, a oeste, abrigava a Fábrica da Goodyear inaugurada em 1934.  

 

Novos empreendimentos surgiam a sul do “Projeto Viver”. Uma favela crescia a leste 

dividindo espaço com a Fundação de Bem-Estar do Menor (FEBEM). A Avenida Celso Garcia 

mostrava grandes congestionamentos para logo provocar modificações no corredor de ônibus. Ao 

acompanhar a construção do CPV resolvi visitá-lo pessoalmente e acabei por adquirir uma unidade 

no local. Este foi o motivo para apertar o zoom neste empreendimento e, aos poucos, elaborar novas 

reflexões para o que estava prestes a descobrir.  
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Meu binóculo transformara-se em óculos, exatamente na época em que me mudei para o 

condomínio e o contrato do dirigível terminava. O projeto institucional da Goodyear seria encerrado 

e o dirigível enviado para a Austrália.   

 

 A construção do CPV obedeceu a um cronograma de quatro fases, cada uma delas possuindo 

sete edifícios; quando me transferi para lá a segunda fase estava pronta, de forma que foi possível 

perceber a chegada de novos moradores como eu.  

 

Registrava impressões em meu diário, que mudara “de vôo” para “de campo”. Anotava tudo 

o que era possível: o movimento nos portões, a quantidade e tipos de carros, o pó que subia da 

construção e invadia meu apartamento e a favela ao lado, a construção de um grande muro com 

enormes arames farpados enrolados, o movimento de pedestres pela Avenida Celso Garcia, ainda 

sem faixas adequadas e sem sinalização de proteção etc. Registrei a construção com várias fotos e, 

mais tarde, pude compará-las com as imagens da ferramenta Google Earth.   

 

 Como e por que pessoas como eu decidiram morar neste condomínio; quais suas 

expectativas e frustrações com relação ao ambiente; quais as principais razões para tal 

empreendimento e o que representava o distrito do Belenzinho para seus moradores; que situações 

ou condições de vida poderiam ser interpretadas como relevantes para o estresse urbano?  Essas e 

outras perguntas que me fazia na época passaram a interessar à medida que construía relações 

destas pessoas com “aquela” cidade imensa e abrangente que tinha observado de uma perspectiva 

mais distante.  

 

Enfim, estava curioso para saber como os novos condôminos lidavam com suas alegrias, 

prazeres, agruras, obstáculos, dificuldades e vicissitudes da vida moderna e agitada de São Paulo. 

Os dados coletados e minhas impressões, observações e participações se constituíram em um 

adequado arquivo de informações primárias, posteriormente sistematizadas com aportes teóricos 

quando ingressei na Pós-Graduação.  

 

Construímos um formulário com mais de 160 perguntas e elegemos o método etnográfico/ 

epidemiológico como abordagem mais adequada para o desenho e objetivos da pesquisa. Restava 

escolher uma fundamentação teórica que orientasse nossa reflexão interdisciplinar.    
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Foi em Canguilhem que encontramos a almejada guarida. Em sua obra seminal, “O Normal 

e o Patológico”, encontramos idéias para interpretar as narrativas e observações realizadas no 

condomínio. E redefinimos o escopo da pesquisa, já que “estresse e condições de vida” são termos 

por demais amplos. Dado que a palavra “estresse” é polissêmica e implica uma perspectiva 

abrangente, ao mesmo tempo em que “condições de vida” mostra semelhante dificuldade de análise, 

acreditamos que a contribuição de Canguilhem permitiu dar unidade, coerência e fundamentação 

teórico-metodológica ao projeto.  

 

Em um momento de amplas dificuldades advindas da II Guerra Mundial, Canguilhem 

explorou e ampliou o conhecimento de problemas científicos. Para ele, a ciência se apresenta 

primariamente num “sistema aberto”, portanto afetado por seu ambiente, e espontaneamente faz e 

refaz sua história a cada instante. Daí que a distinção entre o normal e o patológico precisa 

permanecer provisória e continuamente aberta a mudanças.  

 

Canguilhem estabelece unidade e coerência diante dos diversos agravantes e atenuantes nas 

condições de vida estudadas, trazendo-nos idéias esclarecedoras em torno da “totalidade orgânica 

individual”, dos “modos de andar a vida” e suas “infidelidades”, “normatividade”, “normalidade” e 

“anomalia”. Para quem “a vida não conhece reversibilidade”, os “estados de doença” e “doença de 

função” requerem “concepções dinâmicas da vida”, que permitam identificar a “patologização do 

normal” na suposta “inocência biológica”.  

 

 Com Canguilhem necessariamente trazemos a subjetividade ao encontro da racionalidade 

hegemônica. Embora com harmonia sempre provisória, este encontro entre qualidade e quantidade 

nos tranqüiliza diante de inquietações que a interação destas perspectivas ainda traz para a pesquisa 

acadêmica. De maneira que o que começara com uma abordagem clínica, inspirada por visões 

cósmicas ou populares, foi se engrandecendo pelo contraste dos olhares “dos céus” e “da terra”. O 

que era clínico ampliou-se para coletivo e vice-versa. Este movimento de aproximação e 

distanciamento me fez entender a necessidade de sobreposições disciplinares na área da saúde 

coletiva, campo de condições de vida, de estresses e subjetividades, de percepções e ambigüidades, 

território propício à etnografia, à imaginação sociológica e ao pensar epidemiológico. 

 

 Há muito a que estudar, mas  avançamos na compreensão das síndromes adaptativas 

relacionadas ao estresse e às desordens adaptativas nas condições urbanas de morar e viver.  
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I-II: Um sobrevôo sobre “meu próprio território” e o intrigante problema das síndromes 

inespecíficas 

 

Nos últimos 15 anos venho desempenhando prática clínica como fisioterapeuta no município 

de São Paulo, voltada para os aspectos da evolução humana relacionados ao movimento e seus 

significados.  Meu próprio movimento intelectual insere-se neste percurso, como resultado lógico e 

inexorável entre as idéias de “movimento e vida” promovendo uma interpenetração dos conceitos 

de “agravos do movimento” com as idéias relacionadas aos “símbolos e significados” da vida, 

aspectos que não eram abordados pela disciplina de psicomotricidade. Foi assim que me conduzi 

em direção a um campo de conhecimento inaugurado nos anos de 1980, que possibilitava 

interlocuções entre a cinesiologia e a antropologia - a “cinantropologia”.  

 

Incluída nos cursos de fisioterapia a cinesiologia constitui um dos principais alicerces da 

atuação profissional (REBELATTO & BOTOMÉ,1990) e fundamenta a cinesioterapia, modalidade 

de tratamento de disfunções musculares e esqueléticas que se utiliza de movimentos isométricos e 

dinâmicos. À antropologia por seu lado, interessa o homem tomado como organismo vivo 

impregnado pela cultura, movida pela busca de compreensão dos fenômenos que afetam sua vida 

(LINTON, 1942). Frente à maior abrangência que essa interdisciplinaridade proporcionou, pude 

considerar o processo saúde-doença num plano mais ampliado, abrindo trilhas para reflexões sobre 

as patologias que necessitam desse tipo de abordagem, como as que estão envolvidas nas síndromes 

em geral. E para melhor compreensão, considerei que tanto do ponto de vista da etiologia como da 

evolução e tratamento, seria imprescindível buscar contribuições das ciências sociais, 

particularmente da antropologia da saúde. Essa nova qualidade de leitura forneceu um consistente 

arcabouço teórico e metodológico para o entendimento do papel que a percepção e simbolização 

desempenham nos complexos quadros das síndromes inespecíficas.       

 

Ao longo desses anos, constatei alguns fatos que me chamaram a atenção nos inúmeros 

casos atendidos. De alguma forma, os pacientes narravam histórias que me levaram a suspeitar da 

ocorrência de um trauma oculto, subjacente à queixa principal, sendo que em quadros com 

sintomatologia e sinais diversos havia um fato recorrente que guardava muita semelhança com 

outras narrações. Mesmo diante de um relato difuso e sem exposição referida às “condições de 

risco”, os sintomas referidos eram consistentes com quadros sindrômicos. Essas lacunas entre o 

discurso do acometimento e a ausência de indicadores propedêuticos levaram-me a questionar o 

“valor” da percepção estereotipada da “doença” por parte de pacientes e de profissionais como uma 

possível variável na constituição daqueles agravos.             
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Constatação intrigante e decisiva para o tratamento, já que parte do sucesso dependia tanto 

da interpretação que os próprios pacientes faziam de sua saúde e doença, como da classificação 

utilizada pelos profissionais para caracterizá-la como tal. Que conseqüências epidemiológicas 

podemos esperar de um estado percebido como um agravo? De que forma seria ele engendrado? 

Que contribuições podemos oferecer para o entendimento e intervenção no processo saúde-doença 

em questão? Decidi então investigar uma síndrome relacionada a processos de adaptação 

desencadeados em contexto tipicamente urbano e sua percepção por moradores do município de 

São Paulo.      
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II – INTRODUÇÃO 
 

 

 

Das schwerste: Immer wieder entdecken, was man ohnehin weib. 

 

O mais difícil: redescobrir sempre o que já se sabe.  

E.Canetti. 

 

 

 

II-I: Etimologia do termo estresse e fisiologia da Síndrome Geral da Adaptação (SGA) 

 

Imagina-se que o termo estresse é de uso comum e corriqueiro, e por isso deva ser de 

conhecimento daqueles que o empregam.  

 

Contudo, são necessárias duas observações: a primeira é que certas palavras surgem como 

“estrangeiras temporárias”, sem expressão e, portanto, não são absorvidas pela maioria dos falantes, 

caindo em relativo desuso. A segunda, é que outras palavras encontram terreno fértil, crescem e se 

cristalizam no vocabulário popular e erudito, exigindo atitudes dos lexicógrafos que, como agentes 

de fronteira, vêem-se obrigados a aportuguesá-las pelo mérito próprio de regularidade e aceitação 

do vocábulo dos falantes que somos, pensantes e sentintes.  

 

Ora, esta é uma premissa que salvaguarda não só nossos interesses, nossos achados e 

interpretações, como também define e redefine o uso do termo estresse, impregnado por 

significados tão diversos quanto as percepções individuais e sinais ou sintomas associados.  

 

Um termo permanece no tempo; seu uso valida seu compromisso com alguns significados. 

Se permaneceu no tempo e no espaço, pode servir ou não como aproximação, justificativa ou 

mesmo interpelação por parte de cada um de nós.  

 

Tratar de estresse e dar a conhecer os meandros das possíveis impregnações nas condições 

de vida já é, por si só, um conceito que nos impele a explorar etimologicamente,  por meio das 

transformações ao longo de alguma parte da história, o(s) significado(s) que a palavra teve até 

chegar ao que dela supomos ter como sentido no presente. 
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Se uma palavra viaja no tempo, traz consigo pistas vivas de trocas, teores, significados, tons, 

alegrias, dores, sofrimentos, e por esta razão pode ser útil neste início de investigação. Nossa 

intenção é acompanhar a trajetória do termo “estresse” ao longo de sua constituição a partir do 

século XVI e investigar o que, desta observação, podemos alcançar enquanto elucidação do objeto 

que decidimos debruçar nossas atenções. 

 

Umberto Eco (1976, pg. 125) alerta que “o campo semântico está antes envolvido em 

múltiplos desvios ... e todo código lingüístico é uma rede complexa de subcódigos” . Investir nesta 

idéia, como início de reflexão, pode parecer um adensamento inadequado pelo simples fato de não 

termos a pretensão de criar um compêndio etimológico e menos ainda semiótico.  

 

No entanto, vejamos que é preciso certo olhar decodificador para as mudanças e translações 

que tiveram, como conseqüência, diferentes significados atribuídos ao termo estresse. Além disso, 

uma leitura de Roland Barthes, Casa Nova e Glenadel (2005) nos autorizam a considerar que a 

língua classifica a realidade e é fascista, não no sentido de impedir de dizer, mas de obrigar a dizer 

conforme as palavras que são precisas.   

 

Com cuidado, observemos que “estresse”, enquanto palavra da língua portuguesa (Houaiss, 

2001) originou-se do anglicismo da palavra stress, que por sua vez é derivada, por aférese, de 

distress conforme o Oxford English Dictionary (1978). Este admite também filiação ao francês 

antigo (falado entre 840 e 1400 Dec) estresse, oriundo do latim strictus, particípio passado do verbo 

stringo e stringere. Mas segundo o Webster’s International Dictionary (1966), stress se origina do 

inglês medieval, derivado de distresse, tendo como raíz latina districtus, particípio passado de 

distringo e distringere.  

 

Adotemos a palavra central “strictus” que, por meio do latim vulgar strictia, é eqüidistante 

das várias hipóteses de surgimento por manter certo vínculo de origem, tanto como as variações 

stress, estresse e distresse. Por exemplo: a palavra italiana stretto (particípio passado de stringere) 

significa “apertado” nas partituras musicais, indicando que o movimento deve ser rápido, curto, 

estreito. Notemos que em espanhol “estreito” é traduzido por “angosto” do latim angustu, parente 

próximo do latim angustia que significa aflição, angústia e tribulação.  
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Vejamos agora como stringere, que significa “aperto”, “estreitamento”, “comprimido”, 

provindos de uma fonte de pressão ou força, tem seus significados alterados durante os séculos XV 

ao XIX:  

 

Ano - Significado 

1440 - Força ou pressão exercida sobre um objeto.  

1655 - Força ou pressão exercida sobre uma pessoa com o fim de        

compelir ou extorquir.  

1690 - Exercício extenuante, grande esforço.  

1704 - Sofrimento, adversidade, aflição.  

1756 - Insistência excepcional, ênfase.  

1843 - Solicitação excessiva de um órgão corporal ou da mente. 

 

 

Entre os séculos XV e XVII, o termo passou de força ou pressão exercida sobre um objeto 

para força ou pressão exercida sobre uma pessoa. Durante os séculos seguintes, continua tomando 

novos sentidos, incluindo o sofrimento humano e não mais apenas um objeto sofrido, o que nos 

sugere um subcódigo derivado de um código mais complexo na relação sujeito-objeto.  

 

Para nós, a relevância desta observação trouxe algo de inesperado: a alteração de significado 

por que passa o termo estresse não destrói o pano de fundo central que está relacionado à pressão, 

confinamento, estreitamento e compressão. Contudo, desnuda o conceito de quem é o sujeito e 

quem é o objeto nos diferentes períodos registrados. Observemos que não se trata do termo estresse 

julgar a procedência da consciência humana quanto à sua individualidade e “o saber” de si enquanto 

sujeito ou agente, mas, contrariamente, o seu reflexo.  

 

Esta primeira constatação nos induz a aceitar que ocorre um deslocamento de “sujeito e 

objeto” ambos sob “pressão”, passando de uma situação de “sujeição do objeto” para uma de 

“objetificação do sujeito” o que indica um processo de antropomorfização.  E se a imaginação e os 

dados empíricos puderem nos guiar por mais algumas reflexões, de certo entenderíamos que o 

conceito de strictu, enquanto “limite”, “especificidade” e “restrição”, poderia ser imposto aos 

objetos e indivíduos, os quais iriam modificando o significado que tinham ao usar o termo, na 

mesma medida da consciência de suas individualidades.  
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Desde a Idade Média, a relação de percepção de identidade, pessoa e indivíduo seria 

construída em movimentos de distanciamento e aproximação que evoluiria paulatinamente 

conforme as concepções de “esse est percipi”¹. De maneira que trabalho e condições de vida, 

particularmente nos anos que antecederam a Revolução Francesa, já eram marcados por uma 

resistência que se insinuava coletiva frente às adversidades de grande parte da população. Neste 

clima de violência, terror, maus-tratos e tarefas extenuantes, uma nova realidade demandaria um 

novo significado para o termo estresse que emerge, como vimos, na raiz francesa “estresse”, 

indicando “ênfase e insistência excepcional”.   

 

Mais próximo aos costumes ingleses, é curioso notar que no século XIX o termo estresse 

tomou outros caminhos e conotações, não mais tão amarrados ao conceito de aflição, mas de força, 

pressão e esforço, características muito adequadas às novas aquisições técnicas e científicas da 

revolução industrial, onde o próprio termo “pressão” ganhou novos significados com a máquina a 

vapor.  

 

Como sabemos, a transição do século XV para o XVI foi marcada por profundas alterações 

no ordenamento e na lógica do pensamento humano, principalmente com a nascente e crescente 

racionalidade moderna. Conforme se forjavam o processo de “individuação” ou “consciência de 

individualidade” as adversidades ocorriam não apenas nos objetos, como nas pessoas.  

 

Esta é uma das formas de reconhecimento de como o termo estresse foi absorvido como 

adversidade e opressão da própria natureza não domada sobre a silhueta de um homem racional 

ainda em formação. Com a grande aventura humana do século XVI, esta aflição tem destino mais 

nobre: o homem em sua experiência da racionalidade.  

 

O projeto de estresse resguardado ao objeto teria que ser revisto, talvez emprestar à 

característica humana o que antes estava no objeto. De alguma maneira, podemos supor que a 

antropomorfização do objeto e a objetização do homem concordaram tacitamente em trocar de 

papéis e aceitar o termo quando lhes conviessem. 

 

 

 

 

¹ Notemos que o conceito de “indivíduo” vai ganhando significado e sendo estabelecido sempre num contínuo processo  ilustrado por 

Norbert Elias (1994) quando faz referência ao período clássicos e a “esse est percipi” (Ser é ser percebido), na grande aventura da 

individualização, que ganha maioridade da Renascença ao Iluminismo 
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Uma vez devidamente naturalizado pela tutela social e cultural, assimilado pelas mais 

diferentes justificativas ou impressões, o termo vai assumindo novas ordens semânticas, léxicas e 

expressivas até tornar-se “estresse”, e é este significado que temos no presente. 

 

 Mudanças, transformações, adversidades, novidades, adaptações parecem ter gerado 

sofrimentos, e a palavra estresse foi acompanhando as angústias que as novas descobertas iam 

colocando à frente dos indivíduos.  

 

Por enquanto, tudo indica que durante as décadas de 1960 e 1970 o termo foi empregado 

para designar um tipo especial de teste em peças poliméricas, metálicas e cerâmicas, quando estas 

eram submetidas a cargas de estiramento ou compressão controladas.  

 

Vamos notar, então, que um código vai se repetir em série: termos com significados 

corporais e mecânicos, um emprestando ao outro combinações que insinuam “cumplicidade”. 

Citemos alguns deles: plasticidade, flexibilidade, alongamento, biomecânica, mecanismo, 

resiliência, torque, ganho mecânico fisiológico, resistência, endurance, strenght, acoplagem, 

congruência, ajustes, consertos, defeito, peças, relógio, engrenagens, juntas, articulações, 

performance, modelagem, reparo, filtro, bomba, transporte de fluídos, mecânica de fluídos, 

mecatrônica, inteligência artificial, prótese, órtese, ortopedia e regularização. 

   

Na atualidade, há uma miríade de significados para o uso do termo estresse em diversas 

áreas da criatividade e produção humanas, assim como na expressão de sensações, sentimentos e 

percepções da realidade, bem como no imaginário cotidiano. Apareceu nos meios de comunicação 

como a epidemia do século, em artigos que exploravam “por que estamos à beira de um ataque de 

nervos?” ou “como seria possível se defender desse mal moderno?”. Surge também no jargão de 

práticas terapêuticas psicológicas, fisioterápicas e no campo das pesquisas acadêmicas, como bem 

apontou Castiel (2005) quando se debruçou sobre o uso do termo na pesquisa epidemiológica. Ele 

mostrou os desgastes dos modelos de explicação coletiva do processo saúde-doença, em especial o 

alcance da epidemiologia e sua capacidade de demarcar fatores causais sobre agravos da natureza 

do “estresse”, onde, de início, o próprio nome já revela ambigüidades e uma multiplicidade de 

associações.  
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Sevalho (1993) mostra um momento de encontro que passa a ser um ponto em comum entre 

a medicina fisiológica e a medicina social desde seu nascimento; a introdução da categoria energia:  

 

“...esta energia referida deve ser vista como força potencial: a força de trabalho sobre a 

qual se debruçava a medicina social e o tônus normal que, por excitação, irritação, podia ter seus 

níveis fisiológicos normais alterados...estando a perspectiva da doença ligada ao desgaste físico, à 

deterioração dos corpos ... penso que, certamente, esta maneira de representar a saúde e a doença 

propiciou a introdução futura da idéia do estresse” (pg. 166). 

 

Em casos de quebra óssea o termo também é usado como “fraturas por estresse” e nas áreas 

biológica e de nutrição para referir, por exemplo, ao estresse oxidativo em espécies reativas ao 

oxigênio. Até mesmo no campo das artes o termo é usado, como no movimento ou no “surto” 

(como defendido por seus autores) batizado de “estressionismo”, que simboliza a capacidade de 

produzir algo contra a saturação da imagem artística.  

 

De nossa parte, problematizamos um quadro de desequilíbrio fundamentado na fisiologia e 

na patologia da exposição e reação a agentes estressantes, quadro classificado como “SGA” ou 

Síndrome Geral da Adaptação (SELYE, 1950; PASQUALINI, 1952, GONZÁLEZ & ESCOBAR, 

2002). Hans Selye (1907-1982, médico austro-húngaro naturalizado canadense), define o estresse 

como “o estado manifestado por uma síndrome específica, constituída por todas as alterações não-

específicas produzidas num sistema biológico” (1965, pg. 64). Estabeleceu que distúrbios de 

comportamento, assim como as emoções e fadiga por eles gerados, provocam, por freqüente 

repetição, modificações na glândula endócrina supra-renal.  

 

O estresse pode significar tanto equilíbrio como descompensação do organismo (ruptura do 

equilíbrio homeostásico). No que se refere às conseqüências positivas e negativas do estresse, Selye 

(1974) utiliza os termos distresse e eustresse. Eustresse, ou estresse positivo, está relacionado com a 

reação normal do organismo a estímulos que não geram danos à saúde. Inversamente, distresse, ou 

estresse negativo, está associado a situações em que existe potencial dano ao organismo.  

 

Na descrição original de Selye (1950), existe extensa terminologia com referência a agentes 

e mudanças (específicas e não-específicas) que constituem a base de seu conceito de Síndrome 

Geral da Adaptação. As alterações que constituem o estado de “estresse” podem, sumariamente, ser 

classificadas em três fases distintas de evolução: Alarme, Resistência e Exaustão.  
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Dependendo do estágio em que o nível de estresse se encontre, poderão ocorrer estados 

compatíveis com alterações hormonais, tireoidianas, ovarianas, pancreáticas, imunológicas, das 

supra-renais e do fluxo menstrual como resultado de transtornos associados à ansiedade 

(BALLONE, 2002).  

 

Há situações em que o organismo reage de maneira exagerada, produzindo alterações 

fisiológicas observadas no sistema nervoso autônomo, conhecidas como “reação de descarga em 

massa” ou “Fight or Flight”, onde o organismo se prepara para “lutar ou fugir”. Nesta reação, 

sintetizada na “Teoria de Cannon” (DANGELO e FATTINI, 2006), entre outras manifestações, são 

observadas exacerbação das funções simpáticas, dilatação da pupila, alteração nas glândulas 

salivares, sudorese exagerada nas mãos, pés e axilas, ereção dos pêlos, taquicardia, dilatação dos 

brônquios e diminuição do peristaltismo.  

 

Ladeira (1996) acrescenta que as reações de estresse permanecem as mesmas do ponto de 

vista fisiológico e bioquímico, ou seja, a percepção de “luta ou fuga” é a mesma tanto para o 

eustresse como para o distresse.  

 

O estresse pode significar um conflito entre as necessidades e disponibilidades ambientais 

(compreendendo as esferas econômica, social, cultural e política). E, do ponto de vista fisiológico, 

considerado benéfico se enquadrado em limites de tolerância que têm em comum a concepção de 

que está envolvido numa cadeia de reações cuja função é preparar o organismo frente a uma 

condição ambiental que solicite resposta adaptativa (SARDÁ, 2004).  

 

Embora utilizado como princípio básico para pesquisas sobre o estresse (ALMEIDA 

FILHO, 1989), o modelo original de Selye tem sido criticado sob muitos aspectos, especialmente 

devido ao seu enfoque mecanicista e à exagerada ênfase nas reações fisiológicas frente aos agentes 

estressantes. No entanto, ele pode ser útil como ponto de partida para o entendimento de como os 

seres humanos enfrentam o que é percebido como “mudanças” em geral.  

 

Como ferramenta de análise é um modelo que pode ser usado, desde que: “... se tenha 

consciência de suas limitações e desde que o papel do contexto – social, cultural e econômico – 

seja sempre incluído quando se tenta compreender por que um indivíduo ou um grupo considera 

determinada situação estressante, enquanto outros não” (HELMAN, 2007, pg. 262). 
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De acordo com teorias biológicas evolucionistas, considerava-se que antes mesmo de Selye 

todo ser vivo apresenta modificações adaptativas associadas às alterações originadas em seu habitat 

(DARWIN, 2002) em menor ou maior grau de comprometimento e/ou exacerbação de sinais,  

 

Nesse processo de adaptação, o termo estresse pode então ser entendido como a maneira 

pela qual um organismo responde de forma não específica diante de situações que, a partir de sua 

percepção, evoquem comportamentos de adequação conforme os significados e interpretações a elas 

atribuídos (GONZÁLEZ, 2001; VON BORELL, 2001).   

 

Quando nos referimos ao termo percepção, estamos nos reportando ao conhecimento 

empírico ou à experiência sensível de um indivíduo a uma condição que lhe afeta. O que é 

perceptível é apreendido pelos sentidos, pelas sensações. A sensação é que nos dá as qualidades dos 

objetos e os reflexos destas em nós. Na sensação, vemos, tocamos, ouvimos e também sentimos 

qualidades internas, isto é, que se passam em nosso corpo pelo nosso contato com o prazer, 

desprazer, dor, agrado, desagrado, conforto e desconforto.  

 

Chauí (2006) alerta que não temos uma sensação isolada de outras, mas sensações na forma 

de percepções. A percepção constitui, pois, uma síntese de sensações simultâneas.  Segundo a 

autora, existem duas grandes concepções sobre a percepção: a empirista e a intelectualista. Para os 

empiristas, a sensação conduz à percepção como uma síntese passiva, isto é, depende da presença 

das qualidades que estão no objeto exterior; para os intelectualistas por seu lado, a sensação conduz 

à percepção como uma síntese ativa, que depende apenas da atividade do sujeito. 

 

 É a fenomenologia que sintetiza as duas tradições numa única teoria e nos afasta de 

dicotomias inconciliáveis. Aqui, a percepção é tratada como uma relação do sujeito com o mundo, 

que dá sentido ao percebido e àquele que percebe, sem possibilidade de que um exista sem o outro.  

 

Daí a reflexão que tomamos como marco teórico sobre o termo percepção, extraída de 

Marilena Chauí (2006, pg. 135): “O mundo percebido é qualitativo, significativo, estruturado e 

estamos nele como sujeitos ativos ... interagimos com o mundo e este é inter-corporal ... as relações 

se estabelecem entre nosso corpo, o corpo dos sujeitos e o corpo das coisas, de modo que a 

percepção é uma forma de comunicação corporal ... num campo de significações visuais, táteis, 

olfativas, gustativas, sonoras, motrizes, espaciais, temporais e lingüísticas. A percepção é uma 

conduta vital ... uma interpretação das coisas e uma valoração delas”.  
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Reconhecemos que a condição de estresse pode ser relatada como uma percepção do estado 

a ele correspondente, percepção resultante da interação fenomenológica do organismo com o seu 

meio, nas mais diversas possibilidades e significações.   

 

Na Classificação Internacional das Doenças (CID-10, 2008) o estresse está representado 

principalmente no Capítulo V relativo aos Transtornos mentais e comportamentais como, por 

exemplo, transtornos do humor, somatoformes, síndrome da fadiga, hiperfagia, tiques e em 

exemplos de três dígitos, tais como: transtornos de somatização, hipocondríaco, neurovegetativo, 

problemas estressantes etc.  

 

A categoria F43: Reações ao "stress" grave e transtornos de adaptação, comporta uma 

advertência: “Embora fatores de stress psicossociais (life events) relativamente pouco graves 

possam precipitar a ocorrência de um grande número de transtornos classificados em outra parte 

neste capítulo ou influenciar-lhes o quadro clínico, nem sempre é possível atribuir-lhes um papel 

etiológico, quanto mais que é necessário levar em consideração fatores de vulnerabilidade, 

freqüentemente idiossincráticos, próprios de cada indivíduo¹. Em outros termos, estes fatores 

não são nem necessários nem suficientes para explicar a ocorrência e a natureza do transtorno 

observado. Em contraste, para os transtornos reunidos aqui sob F43, admite-se que sua ocorrência é 

sempre a conseqüência¹ direta de um stress agudo importante ou de um traumatismo persistente. O 

acontecimento estressante ou as circunstâncias penosas persistentes constituem o fator causal 

primário e essencial na ausência do qual o transtorno não teria ocorrido. Os transtornos reunidos 

neste capítulo podem ser considerados respostas inadaptadas a um stress grave ou persistente, na 

medida em que eles interferem com mecanismos adaptativos eficazes e entravam assim o 

funcionamento social”. Encontramos mais uma classificação no capítulo XXI – Fatores que 

influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde: item Z73 “Problemas 

relacionados com o seu modo de vida”.  Nos seguintes capítulos achamos também referências: 

III - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários (ex: 

Policitemia Secundária); VI – Doenças do sistema nervoso (ex: síndromes epilépticas); XIII – 

Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo (ex: osteoporose, fratura óssea); XIV 

Doenças do aparelho genitourinário (ex: incontinência de tensão); XVIII – Sintomas, sinais e 

achados anormais de exames clínicos e de laboratório não classificados em outra parte (ex: 

percepção ao estado emocional e ao comportamento, inquietação, preocupações exageradas com 

acontecimentos estressantes).   

 

¹ Grifo nosso.  

http://www.datasus.gov.br/cid10/webhelp/f43.htm
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A falta de uma categoria nosológica específica ou única e a pulverização do termo como 

origem de diversos agravos, não destitui sua relevância. Ao contrário, reforça a importância de sua 

investigação, sobretudo pela miríade de sinais e sintomas de sofrimento humano que ele evoca, 

motivo pelo qual pode ser mais bem identificado e compreendido em termos de diagnóstico 

sindrômico. Neste caso, os pacientes são tratados sintomaticamente, conforme condutas 

consagradas no campo biomédico como aponta o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM-IV-TR), de acordo com os critérios descritos para transtornos da ansiedade (APA, 

2007, pgs. 452 a 456).  

 

Dado que as queixas relatadas são objetos de intervenção de várias especialidades do campo 

biomédico, é importante deixar claro desde já que não abordaremos as bases neurofisiológicas, 

neuroquímicas, neuroanatômicas, psiquiátricas ou psicológicas de suas manifestações. Pretendemos 

considerá-las no ato de perceber um determinado estado intra-subjetivo; uma qualidade de “sentir-

se” ou “achar-se” que seja passível de auto-referência.  

 

No campo da fisioterapia, por exemplo, as queixas são pertinentes a disfunções orgânicas 

manifestas como: tensão muscular constante e exagerada, mialgias, artralgias, doenças reumáticas, 

neuralgias, tendinites, cefaléia, enxaqueca, distúrbios funcionais do movimento, da motricidade e do 

trato respiratório.  

 

Diante de uma síndrome inespecífica, num primeiro momento, geralmente a conduta 

fisioterapêutica também é sintomatológica, seja propondo tratamento imediato por meio de terapia 

física seja prescrevendo ações de prevenção e promoção de saúde. 

 

Acreditamos ser possível identificar situações particulares que engendra o estresse em 

contextos metropolitanos, com a expectativa de identificar ao menos esta especificidade na difusa 

classificação que o compõe. Não se trata de contrapor, mas de particularizar a noção de “estresse 

social” como designada por Moreira e Mello Filho (1992), já que este último atributo lhe é 

constitutivo.   
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Com apoio em Chauí (2006), supomos também que as percepções, tomadas como conduta 

vital e como interpretação, ajudarão a compor ligas entre dois amplos conjuntos de saberes sobre 

manifestações humanas, representados pelos campos de ciências biomédicas e pelas ciências sociais 

sobre as respostas a estímulos ambientais. Numa afirmativa por certo exagerada, podemos 

considerar que as evidências biomédicas tendem a conceber o estresse como agravo e como estado, 

enquanto as ciências sociais concebem como processo, como necessidade de realizar mudanças 

adaptativas ao longo da vida, motivadas por relações sociais típicas de modos de vida urbanos. De 

qualquer modo, antes de nos indicar causas de estresse, as percepções conferem os sentidos que 

buscamos para essas inter-relações. Esses sentidos são supostamente diferenciados conforme, de um 

lado, o acesso individual e coletivo a informações mais ou menos especializadas, de caráter 

científico e/ou pré-científico; e de outro lado, diferenciados conforme a valoração social 

subjetivamente incorporada dessas informações.  

 

Em outras palavras, a tradução, por um grupo social, de sensações fisiológicas em um 

conjunto de sinais e sintomas designado por estresse nem sempre corresponde às significações 

socialmente atribuídas a essas sensações. Ao contrário, o fato de terem sentidos especializados e 

pouco compartilhados, podem provocar conflitos não apenas de interpretações mas nas próprias 

relações instituídas entre grupos de especialistas e de pacientes, cujas sensações serão desvendadas 

por saberes compartimentados. Lembremos novamente Chauí (2006) para considerar as dimensões 

sociais e epidemiológicas constitutivas do problema central deste estudo, que consiste em 

identificar fatores associados ao estresse na percepção de habitantes da cidade de São Paulo, em 

associação com suas condições de vida: “A percepção envolve nossa história pessoal ... e nossa 

vida social, isto é, os significados e os valores das coisas percebidas decorrem de nossa sociedade 

e do modo como nela as coisas e as pessoas recebem sentido, valor ou função” (pg.136). 

 

Enfim, a literatura nos conduz a admitir que a mobilização de esforços pessoais e subjetivos, 

muitas vezes difusos, de enfrentamento das atuais condições de vida, é intensificada quando 

indivíduos se vêem confrontados com situações adversas e/ou inusitadas que exigem constantes 

adaptações a outros modos de vida. De seu caráter subjetivo podemos depreender que os agentes 

estressantes estão vinculados não só às condições concretas e físicas da “perturbação” referida, mas, 

sobretudo, à própria percepção do estresse em si próprio.  

 

Daí a relevância de considerarmos alguns atributos dessas sensações como intérpretes de 

nexos causais atribuídos pelos próprios entrevistados ao conjunto de sinais da Síndrome Geral da 

Adaptação.  
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Por ser de entendimento complexo, “estresse” requer não só uma abordagem quantitativa 

proporcionada pela fisiologia, mas também uma contemplação qualitativa. Esta última se dispõe a 

apreender os modos com que os indivíduos percebem e validam suas experiências frente à 

experiência de viver; às fidelidades e infidelidades do meio, aos sucessos e insucessos da vida. que 

não é, ou não tem sido explorado como mereceria ser, como “falas particulares, pessoais ... que 

revelam um universo social e cultural bem definido”, como bem nos orienta Concone (2003). 

Sabemos que colhemos “... depoimentos que, longe de conter falácias, revelam uma visão crítica da 

realidade; mostram reflexão, escolhas, ponderações (...) dependem das escolhas feitas, das 

ponderações realizadas, das valorizações relativas” (pgs. 77 e 78). 

 

Num certo sentido, falar em saúde representa sentir-se mais do que normal, isto é, não 

apenas adaptado ao meio e suas exigências, mas capaz de produzir ou elaborar normas de vida. Para 

este empreendimento, acreditamos ter em Georges Canguilhem um ponto de referência relevante. 

Convém, portanto, expor a atualidade de suas concepções, com uma síntese de sua obra seminal “O 

normal e o patológico”.  
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II-II: Os conceitos de “impaciência orgânica” e “modos de andar a vida”. A atualidade das 

concepções acerca do normal e do patológico como subsídios de Georges Canguilhem 

 
                                Figura 2: Georges Canguilhem (1904-1995). Fonte: http://www.ladepeche.fr 

 

Filósofo e médico, Georges Canguilhem nasceu em Castelnaudary, sudoeste da França. Já 

titulado como filósofo decidiu cursar medicina em 1936. Em 1943 defendeu sua tese de doutorado 

em medicina com o título Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique¹. 

A terceira edição de 1966 recebeu modificações; teve seu título simplificado para “Le normal et le 

pathologique” e foi traduzida para o português somente em sua 6ª edição (CANGUILHEM, 2009), 

tradução que serviu como fundamento para nossa análise. 

  

Para acompanhar sua exposição é bom indicar, desde já, uma questão fundamental: seria o 

estado patológico apenas uma variação quantitativa do estado normal? Para tal indagação 

Canguilhem desenvolve sua argumentação explorando conceitos no campo da filosofia da ciência e 

da técnica médica. Decidiu centrar sua exposição tendo como ponto de partida a evolução dos 

conceitos de fisiologia e anatomia, especialmente em Glisson (1596-1677), Sydenham (1624-1689), 

Cullen (1712-1780), Brown (1735-1787) e Haller (1708-1777), autor do primeiro grande tratado de 

fisiologia. Traz para a reflexão a teoria de Henry Sigerist, segundo a qual os eventos patológicos 

nos organismos vivos nada mais são do que variações quantitativas, para mais ou para menos, dos 

estados fisiológicos correspondentes. Ao incluir as contribuições de Auguste Comte (1798-1857), 

Canguilhem vai, precisamente, criticar a base positivista da física social e posicionar-se contrário ao 

caráter abstrato da tese Comteana pela ausência de exemplos médicos precisos para ilustrá-la.  

 

¹ Ensaio sobre alguns problemas referentes ao normal e ao patológico, Publications de la Faculte dês letres de Strasbourg, fasc.100, 

Clermont-Ferrand, 1943. 
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Sabe-se que Comte estudou François Broussais (1772-1838), fisiologista que contribuiu para 

construção e desenvolvimento da idéia vinculada à “irritação”. À concepção de “irritação”, Comte 

atribui alcance universal ao que chamou de “princípio de Broussais”. Portanto, a crítica de 

Canguilhem à Comte se estende a Broussais, quando observa sobre este último: “maior ainda é a 

sua imprecisão das noções de excesso e falta...dissimulado sob sua pretensão métrica” (Ibid,pg.25). 

E assim percebemos que Canguilhem já demonstrava muita reserva a certos autores envolvidos na 

construção de uma teoria onde não seria possível a existência de doença sem uma lesão de órgãos, 

ou melhor, tecidos.  

 

Claude Bernard trouxe aportes significativos para a patologia experimental, aproximando o 

laboratório da ciência. Canguilhem reconheceu seus esforços perante a constituição de um projeto 

de compreensão do normal e do patológico, mas atribuiu ao autor concepções de doença 

exageradamente fisiologistas: “Se a fisiologia é capaz de identificar uma doença, é à clínica que a 

ciência fisiológica deve esse reconhecimento” (In: ROUDINESCO, 2007, pg. 37). Estes 

questionamentos estimularam Canguilhem a introduzir um ponto essencial em seu projeto, que tem 

a ver com a dimensão fenomenológica da experiência individual da doença e da saúde, tomada num 

conceito que ele descreveria como totalidade orgânica individual.   

 

Neste cenário Canguilhem se opõe às idéias de Comte, Broussais e Claude Bernard, num 

trabalho persistente de “desconstrução” crítica de uma concepção essencialmente quantitativa dos 

eventos relacionados à fisiologia e a patologia (apud SERPA JR, 2003). É com René Leriche que 

Canguilhem inicia a grande transição para uma nova apreensão da totalidade orgânica, que será 

mais evidente na medida em que ele discute a existência de ciências do normal e ciências do 

patológico.  

 

 O conceito contido na frase de René Leriche (1879-1955) “A saúde é a vida no silêncio dos 

órgãos” consolidou-se como uma das mais importantes contribuições à reflexão sobre o normal e o 

patológico. Este, contemporâneo de Canguilhem, cirurgião e professor do Collège de France, vai 

estimular a tão almejada aproximação entre o saber científico e a práxis, por meio de um olhar 

clínico e impregnado de técnica. Canguilhem valoriza seu legado, entendendo que o aprendizado 

não vem apenas da filosofia e da ciência, mas do próprio contato e escuta do doente, uma vez que 

este é quem dá estatuto ao saber e realça o valor daquilo que estava, de certa forma, sendo abstraído 

do conhecimento, pela força de objetivação que incidia sobre o desenvolvimento da 

anátomopatologia e fisiologia.  
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Compreende e aceita este deslocamento de idéia, ou seja, de que quem ilumina e informa a 

fisiologia não é a patologia como queriam Comte e Broussais nem ao contrário, como desejava 

Claude Bernard, mas o próprio doente, como aponta Leriche (Ibid, 2009).  

   

Lechte (2003) indica uma reflexão que atravessa todo o livro de Canguilhem: a distinção 

entre a saúde e a doença só pode ser sustentada ao se referir ao ambiente ou às condições de vida. 

Com a percepção de Leriche sobre a distinção entre o discurso do médico e o discurso do doente, 

Canguilhem reforça uma medicina dinâmica ao incorporar a perspectiva do doente, com seu 

sofrimento e sua dor. Para Canguilhem e Kurt Goldstein (1878-1965), do qual tivera forte 

influência, cumpria pensar conjuntamente o normal e o patológico, a fim de restabelecer o primado 

de uma subjetividade (apud ROUDINESCO 2007, pg. 36) cuja existência qualifica a 

interdependência de um organismo num ambiente onde a vida se desenrola. Para ambos, o sujeito é 

interno ao vivente.  

  

São estas premissas que permitem Canguilhem não só apontar o equívoco de sustentar que o 

estado patológico consiste na variação para mais ou para menos do estado fisiológico como 

contestar a coerência lógica do princípio de Broussais, de que a perturbação de um mecanismo 

normal, consistindo em variação quantitativa (exageração ou atenuação) constitui o estado 

patológico. Vai se opor à simplificação de que os fenômenos da saúde se diferem dos fenômenos da 

doença pela intensidade: “Aumento e diminuição são conceitos de valor quantitativo, porém 

alteração é um conceito qualitativo” (CANGUILHEM, 2009, pg. 30).  

 

Em sua revisão rigorosa das idéias ontológica e dinâmica da doença, a primeira de 

perspectiva “localizante” e a segunda “totalizante”, mostra preferência pela segunda, isto é, de que a 

doença não está em alguma parte do homem, mas em todo o homem; “é toda dele e que as 

circunstâncias externas são ocasiões, e não causas” (Ibid, pg.10). Reconhecerá que as duas 

concepções aludidas tem um ponto em comum, pois encaram a experiência de estar doente, como 

uma situação polêmica entre uma luta do organismo contra um ser estranho e uma luta interna de 

forças que se afrontam.     

 

Canguilhem considera que a ênfase dada ao estudo da doença e a invisibilidade concedida ao 

estudo da saúde, originada, em parte, pelo ideário positivista instaurado por Comte é tal que, se 

levada às últimas conseqüências, o conceito de doença se desvaneceria. E conclui que a convicção 

na restauração científica do normal é tamanha que acaba por anular o patológico.  
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 Com esta asserção, Canguilhem considera urgente e legítimo que a ciência da vida tome 

como objetos de mesma importância teórica, e capazes de se explicar mutuamente, os processos 

ditos normais e os processos ditos patológicos. Só assim podem se tornar adequados quanto à 

“totalidade das vicissitudes da vida e à variedade de suas manifestações” (Ibid, pg.53). Este já era 

um prenúncio do que o autor, mais tarde, conceberia como conceitos vinculados às infidelidades do 

meio. De fato é perceptível o conceito de que “é profundamente anormal a indiferença de um ser 

vivo em relação às suas condições de vida e às qualidades de suas trocas com o meio” (Ibid, pg.63). 

Assim, parece trazer para o cerne de suas reflexões, o que René Leriche expõe na citação: “Há em 

nós, a cada instante, muito mais possibilidades fisiológicas do que a fisiologia nos faz crer” (Ibid, 

pg.65). De fato, não só concorda como reforça o conceito de condições de vida (relação meio e 

comportamento), explicando que “a fisiologia é a ciência das funções e dos modos da vida, mas é a 

vida que oferece à exploração do fisiologista esses mesmos modos, cujas leis ele codifica. As 

doenças são novos modos da vida” (Ibid, pg.65).  

   

 Conforme Serpa Jr (2003), Canguilhem demonstra a ambigüidade de usos do termo 

“normal” ora entendido como “fato”, ora como “valor”. Assim, se o normal constituir um juízo de 

valor, certamente será incompatível com uma posição quantitativa. Uma concepção quantitativa, de 

continuidade e homogeneidade entre o normal e o patológico, é descritiva na medida em que deve 

informar o quanto de afastamento da posição normal caracteriza o patológico. O que Canguilhem 

demonstra é que este grau de afastamento, mesmo quando mensurado de forma científica e precisa, 

é apenas uma medida, e só pelo recurso a um valor é que se pode avaliar a partir de qual medida de 

afastamento do normal ingressamos no patológico.  

  

Para Canguilhem a terapêutica consiste numa manifestação da polaridade dinâmica da vida, 

um efeito espontâneo com características polares ditas “normais” ou “patológicas”, que se traduz na 

luta contra tudo o que constitui obstáculo à manutenção da vida e ao seu desenvolvimento tomado 

como normas. A vida é, ela própria, “polaridade” e “normativa”. A vida não é indiferente às 

condições nas quais ela é possível se não fosse reatividade polarizada às variações do meio em que 

se desenrola. É a vida que torna o normal um valor, e não um fato estatístico.      

 

 Aqui temos um fato fundamental ao ser “vivente”: a normatividade: “Os humanos são seres 

normativos não porque se conformam a normas, mas porque são seres criadores de normas ou de 

sistemas abertos dependentes de seu ambiente” (In: LECHTE, 2003, pg.28). Esta capacidade de 

criar normas tem sua significação, interpretação e especificidade em cada organismo.  
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A normatividade vital interessa à vida, constituída como um novo ponto de vista biológico e viver, 

consiste em preferir e excluir, o que encerra em si, igualmente, a concepção de polaridade. Em seu 

sentido amplo, viver não significa estado de saúde perfeita. Uma saúde perfeita contínua é um fato 

anormal (CANGUILHEM, 2009, pg.96). Este relato testemunha que a experiência do ser vivo 

inclui, de fato, a doença. O ser vivo e o meio, considerados separadamente, não são normais, é a 

relação que os tornam normais um para o outro.  

 

É perceptível a abrangência desta conceituação quando vista na perspectiva dos 

comportamentos adaptativos. Canguilhem prefere a expressão “modos de andar a vida” em vez de 

“comportamentos”, pelo papel interdependente e indissociável que a normatividade desempenha no 

âmbito da relação do ser vivente com o seu meio. O meio é normal para uma determinada forma de 

vida na medida em que lhe permite fecundidade e variedade para, na hipótese de ocorrerem 

modificações, encontrar soluções para os problemas de adaptação que a vida força a resolver. Um 

ser vivo é normal em um determinado meio na medida em que representa uma solução morfológica 

e funcional encontrada pela vida para responder a todas as exigências desta relação (Ibid, pg.102).  

 

Certo de que normas podem ter resultados adaptativos diferentes, Canguilhem expressa esta 

diferença qualificando as normas em “inferiores” e “superiores”, para representar a emergência de 

processos patológicos ou normais, respectivamente. Uma norma de vida é superior a outra quando 

comporta o que esta última permite e também o que ela não permite. Desse ponto de vista, todas as 

normas são normais (Ibid, pg.135). Nestes desdobramentos, toma como referencial um organismo 

em sua constante atividade de adaptação, criando normas, escolhendo, preferindo e excluindo, em 

perpétua relação com o meio que o cerca já que viver em relação significa exposição ao meio. Pelo 

fato de viver em um mundo de objetos qualificados, o mundo do ser vivo comporta acidentes. Nada 

acontece por acaso, tudo ocorre sob a forma de acontecimentos. É nisso que o meio é infiel. Sua 

infidelidade é exatamente seu devir, sua história. Canguilhem caracteriza a doença como uma 

redução das margens de tolerância às “infidelidades do meio”.  

 

A vida não é uma dedução monótona, um movimento retilíneo; ela ignora a rigidez 

geométrica, ela é debate com um meio em que há fugas, vazios e resistências inesperadas, nas quais 

a possibilidade de abusar da saúde faz parte da saúde. São os insucessos que chamam a atenção para 

a vida pela diferença que estabelecem entre comportamentos de propulsão e repulsão; é a vida que 

introduz na consciência as categorias de saúde e doença como técnica biológica e subjetiva, e não 

como categorias biologicamente científicas e objetivas (Ibid, pgs. 149 e 170). 
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No prefácio de “O Normal e o Patológico” Canguilhem destacou a importância de Selye, ao 

afirmar que se escrevesse na atualidade o que escrevera antes, deveria dar grande destaque à teoria 

do estado de alarme orgânico. As reações estruturais que Selye chama de “reações de adaptação e 

alarme”, podem ser consideradas normais segundo Canguilhem, isto é, biologicamente favoráveis. 

Porém, repetições anormais (estatisticamente freqüentes) e situações geradoras de reação de alarme, 

acabam por desgastar o organismo. Nestes casos, portanto, instalam, em certos indivíduos, doenças 

de adaptação.  

 

Todo estado orgânico de tensão desordenada, todo comportamento de alarme ou estresse, 

provoca uma reação da glândula supra-renal. Essa reação pode ser considerada “normal”, tendo em 

vista a ação e os efeitos da corticosterona no organismo. Aliás, essas reações estruturais que Selye 

chama de reações de adaptação e reação de alarme, têm relação também com a tireóide ou com a 

hipófise. As repetidas descargas de corticosterona provocam perturbações funcionais como o 

espasmo vascular ou a hipertensão, ou então lesões morfológicas como a úlcera de estômago (Ibid, 

pg. 4). Determinados tipos de funções podem ser chamados normais quando referidos à polaridade 

dinâmica da vida. Como reafirma Canguilhem: “se existem normas biológicas, é porque a vida, 

sendo não apenas submissão ao meio, mas também instituição de seu próprio meio, estabelece, por 

isso mesmo, valores, não apenas no meio, mas também no próprio organismo”. É o que chama de 

“normatividade biológica” (Ibid, pg.175). Seria absurdo, diz o autor, considerar este normal 

idêntico ao normal fisiológico, uma vez que estamos falando de normas diferentes.  

 

Depreende-se daí que as constantes fisiológicas possuem um valor de propulsão, enquanto 

as patológicas um valor repulsivo. Como a vida não reconhece a reversibilidade, torna-se 

compreensível que haja uma irreversibilidade também da normatividade biológica: “curar é criar 

para si novas normas de vida, às vezes superiores às antigas” (Ibid, pg.176). O “normal” é viver 

(passim). A vida, então, permite que o organismo decida pela escolha de um “normal” já que o 

normal não é um conceito estático ou pacífico, e sim um conjunto dinâmico e polêmico.  

 

À concepção fisiológica presente na teoria de regulações orgânicas de Walter Cannon, 

Canguilhem se contrapõe: “existe uma forma de adaptação que é a especialização para uma 

determinada tarefa em um meio estável, mas que fica ameaçada por qualquer acidente que 

modifique esse meio. E existe uma outra forma de adaptação que é independente em relação às 

pressões de um meio estável e, por conseguinte, pode superar as dificuldades de viver” (Ibid, pgs. 

224 e 225 ).  
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Como fez em relação à Selye, Canguilhem não pouparia a oportunidade de ampliar o 

horizonte reduzido da vida como resultado apenas de uma “fisiologia”, mesmo que Cannon tenha 

dado um tom elegante ao título da obra que embasa o conceito de homeostase: La sagesse du 

corps¹. 

  

A norma é a forma de desvio que a seleção natural conserva. Canguilhem amplia e 

complementa os trabalhos de Cannon e Selye, uma vez que ao considerar os seres vivos apenas 

como mortos em perspectiva, não conduz à devida orientação adaptativa do conjunto dos seres 

considerados na continuidade da vida, subestimando esse aspecto da evolução que é a variação dos 

modos da andar a vida². Para orientar a compreensão da relação entre estresse e condições de vida, 

tomamos de Canguilhem o fragmento: “não basta proceder a medidas e a testes de laboratório”. É 

preciso estudar também o meio físico e o meio social, a nutrição, o modo e as condições de vida e 

trabalho, a situação econômica e a educação das diferentes classes, pois sendo o normal considerado 

como índice de uma aptidão ou de uma adaptabilidade, é preciso sempre indagar em relação a que 

circunstâncias e para que finalidades se deve determinar a adaptabilidade e a aptidão” (Ibid, pg. 

231).   

 

Com esta concepção, temos uma proposta diferenciada para considerar uma síndrome 

patológica específica como a SGA. Propomos, com o autor, entender “ansiedade” como 

“impaciência orgânica” das intervenções ou provocações indiscretas do meio, quer seja um meio 

cósmico (ação dos agentes físico-químicos) ou humano (emoções) (Ibid, pg. 234). Pelo nome de 

doenças da adaptação será preciso entender as espécies de distúrbios da função de resistência às 

perturbações, as doenças da função de resistência às infidelidades do meio e os insucessos da vida 

em termos da capacidade normativa e da adequação de normas inferiores ou superiores escolhidas 

ou  possíveis por ou para cada organismo.  

 

Canguilhem transita interdisciplinarmente, e assim contorna a complexidade das definições 

entre normal e patológico, uma vez que “infidelidades” e adaptação não serão suficientes para 

definir o que é normal ou o que é patológico. Seria preciso examinar de maneira mais rigorosa e 

extensiva, a relação que dá (ou não) sentido ao encontro das expressões “estresse” e “transtornos 

adaptativos”. Nestas condições Canguilhem destaca que o importante é darmos atenção aos meios e 

modos com que a vida se desenvolve, “não tanto pelas atividades que lhe são oferecidas, mas, 

sobretudo, pelas atividades que eles escolhem” (Ibid, pg.245).   

 

¹ Do original “The wisdom of the body” ou “A sabedoria do corpo”.   

² Segundo Canguilhem, pg 226, adaptado de Thales, XI, 1960, p.32. 
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Há um certo quantum energético que o organismo dispõe para delimitar seu campo de 

experiências e de empreendimentos. À pergunta sobre qual seria esta medida, Canguilhem finaliza: 

“essa medida deve ser procurada apenas na história de cada um de nós. Cada um de nós fixa suas 

normas ao escolher seus modelos de exercício” (Ibid, pg. 245). Analisemos como a conjunção de 

saberes disciplinares pode interconectar esta dimensão para abordar nosso objeto de estudo.   

 

II-III: Sobre as referências epidemiológicas do estresse e dos “modos de andar a vida” na 

cidade. Dilemas de uma possível interdisciplinaridade e uma proposta etnoepidemiológica 

 

Abordar o estresse com recursos da antropologia em “sinergia” com fundamentos da 

epidemiologia, aqui está nosso maior desafio – construir um campo de pesquisa efetivamente 

interdisciplinar, assumindo os riscos que tal postura pode trazer para uma e outra disciplina. Nestes 

elementos essenciais estão contidas as características de nosso objeto de estudo, amparado pelas 

áreas de conhecimentos da fisioterapia, antropologia e da epidemiologia – tal é a amplitude que o 

tema comporta. O esforço de delimitação, no entanto, nos afasta de outros tantos campos de 

conhecimento, como a psiquiatria, a psicologia e a neurologia clínicas, embora não possamos nos 

furtar da apreciação das idéias que envolvem “diagnóstico” etiológico, sindrômico ou topográfico. 

Para dar conta desta necessidade, os critérios etiológicos e nosológicos das doenças indicadas na 

CID-10 (2008) e no DSM-IV-TR (2009) serão tomados como parâmetros, balizas para o estudo, por 

constituírem referências para caracterização da experiência da percepção do estresse e não para 

confrontar avaliações ou para formular hipóteses diagnósticas. 

  

Identificado com uma epidemiologia clínica que representa um núcleo quantitativista de 

uma medicina baseada em evidência, Fletcher (2008) aponta para uma situação que reforça a 

preocupação em considerar “como o paciente vivencia a doença”, na referência aos “5 Ds”¹, 

observando que “eles podem ser estudados diretamente apenas em humanos intactos, e não em 

partes de humanos” (Ibid, pgs 23 e 24). Na busca de relações causais, a epidemiologia utiliza 

associações entre os possíveis fatores determinantes e a ocorrência dos agravos. No raciocínio 

epidemiológico é necessário que fatores biológicos próprios da doença sejam combinados a outros 

determinantes como sexo, idade, estrato sócio-econômico, formas de ocupação do espaço, hábitos, 

valores e comportamentos.  

 

 

¹ Death (desenlace), Disease (doença), Discomfort (desconforto), Disability (deficiência funcional) e Dissatisfaction 

(descontentamento).  
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Com efeito, a epidemiologia não dispensa o envolvimento sociocultural no adoecer humano, 

tanto que Cassel (1974) investigou a contribuição das ciências sociais para a epidemiologia e a 

influência do meio social na resistência do hospedeiro (Ibid, 1976). Se considerarmos nosso objeto 

como “infidelidade da vida”, o estresse sugere uma perspectiva mais próxima da epidemiologia 

considerada social, por requerer ação interdisciplinar voltada para promoção da saúde em âmbito 

populacional.  

 

Mas é numa recente perspectiva etnoepidemiológica que nos sentimos mais à vontade por 

considerar, na complexidade histórica de eventos relativos ao processo saúde-doença, seus aspectos 

fragmentados, conflituosos, dependentes, ambíguos e incertos (FERNANDES, 2003). Por esses 

atributos e com outros emprestados de Canguilhem, a etnoepidemiologia nos conduz a um enfoque 

para a Síndrome Geral da Adaptação, ainda que saibamos de antemão que não daremos conta deles, 

nem como conjunto nem em suas particularidades. Isto não impede de tê-los como constituintes do 

que pretendemos investigar, já que a perspectiva da interdisciplinaridade ou de uma 

complementaridade entre disciplinas científicas decorre da própria necessidade engendrada por 

temas de reconhecida complexidade (MORIN, 1991; SANTOS, 1995).  

 

No campo da saúde coletiva, o propósito de aproximar disciplinas com o objetivo de prover 

enfoques e instrumentos para processos de investigação é fundamental. Para Sevalho & Castiel 

(1998), tal empreendimento não só é possível como inevitável, em vista do caráter indisciplinado do 

adoecer humano resistente às tentativas disciplinares de enquadramento.  

 

De fato, a interdisciplinaridade tem sido objeto de ampla e recorrente reflexão que, segundo 

Minayo (1991)“...atravessa o saber, o poder e o mundo vivido”.  O mútuo sombreamento entre a 

epidemiologia e a antropologia remonta às suas respectivas origens, conforme diversas notas 

históricas sobre a colaboração entre elas (TROSTLE, 1986), embora, como também sabemos, os 

conflitos constituam certa marca nessas relações. 

 

Retomemos o alerta de Canguilhem para não dissociar o organismo de sua cultura e 

valorizar cientificamente a experiência antropológica ou cultural.  

 

Daí a relevância da concepção de “patologia das relações” para o entendimento da doença e 

da saúde sob o prisma da interdisciplinaridade, na medida em que amplia o olhar localizante 

invocando outros sentidos como “ouvir e apreender” numa trajetória “totalizante”.  
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A constatação de testes diagnósticos não permite compreender o todo; a patologia pode 

gerar confusão do ponto de vista filosófico e às vezes até mais perigosa, do ponto de vista 

terapêutico: “a doença não está no nível da célula, supostamente autônoma, e sim que para a célula 

a doença consiste nas relações com o sangue e o sistema nervoso, com o meio interno 

(CANGUILHEM, 2009, pg.173)”.  

 

É certo que Canguilhem não fala explicitamente a partir da antropologia nem da 

epidemiologia. Suas observações oferecem oportunidades para pensar uma proposta de 

aproximação entre uma certa epidemiologia e uma certa antropologia. Este encontro resulta de 

supostas derivações que se complementam para permitir explorar nossas pretensões.     

 

A idéia probabilística de risco da ocorrência de doenças em populações tão cara atualmente 

à epidemiologia foi modelada nas décadas de 1950. O termo risco passou a adjetivar fatores 

determinantes, a partir de então denominados “fatores de risco”. Contudo, alguns autores da área 

apontam a não existência do fator de risco em si e lançam os chamados “fatores de risco sociais” 

como expressão do modo de vida de grupos populacionais (ALMEIDA FILHO, 2000).  

 

Devemos considerar que entre os valores de risco concorrem não só “riscos concretos e 

mensuráveis” como também aqueles reconhecidos como “riscos imaginários”. Almeida Filho 

(2000) mais uma vez chama a atenção para as conseqüências epidemiológicas do poder de atração, 

impressão e sugestão exercidas pela “socialização da patogenia”, processo decorrente de formas de 

propagação coletiva de idéias e percepções junto a uma dada população.  

 

Para nossa pesquisa, essa idéia do suporte interdisciplinar é tão inevitável quanto a 

possibilidade de alcançar maior confiabilidade das informações coletadas. Além disso, ofereceu 

mais “chances” de aproximação da complexidade dos atributos e dos supostos determinantes 

envolvidos no “objeto” que examinamos.  

 

As infidelidades do meio, as vicissitudes ou insucessos da vida, constituem a própria vida 

para Canguilhem. A maneira pela qual preferimos ou excluímos determinadas normas de conduta 

caracteriza nossos “modos de andar a vida”. Por sua ótica coletiva, a epidemiologia limita o 

tratamento de informações obtidas em contextos singulares, melhor apreensíveis com abordagens 

qualitativas como a etnologia, por  traduzir e qualificar “eventos” por meio da interpretação dos 

discursos e narrativas do assim chamado “senso comum”.   
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Pensar numa dimensão justa de abordagem (GEERTZ, 1989) requer conhecer os 

fundamentos da epidemiologia e tomar a antropologia como uma ciência interpretativa à procura de 

significados. Esta convicção pode ser uma ponte teórica e funcional para uma etnoepidemiologia 

em construção, fruto também de uma negociação científica capaz de contornar as disparidades e 

assumindo os riscos da “perdição” (ROSSET, 1989) ao longo do percurso indisciplinar.  

 

Georges Canguilhem (2009) nos mostrou esta possibilidade na sua interlocução entre 

filosofia e fisiologia. Trouxe uma enorme contribuição para a reflexão e prática interdisciplinar. 

Guiado pelo “farol” da interlocução entre filosofia e fisiologia, aliou mais do que confrontou, e 

trouxe à tona a relevância da vida sobre qualquer postulado técnico utilitário. A ênfase quantitativa 

que reinou no nascimento da clínica anatomopatológica teve sua hegemonia contestada.  

 

Aliás, para ele, a definição psicossocial do normal a partir do adaptado implica uma 

concepção de sociedade “...que o identifica sub-repticiamente e abusivamente com o meio; com a 

sociedade que já contém normas coletivas para apreciação da qualidade destas relações. Se elas 

são conjuntos mal unificados de meios, podemos negar-lhes o direito de definir a normalidade pela 

atitude de subordinação que elas valorizam com o nome de adaptação” (CANGUILHEM, 2009, 

pg.244). Lembremos que no seu ambiente acadêmico, só poderia haver ciência de um objeto se esse 

objeto admitisse a medida e a explicação causal, em suma, sua análise. Para as pretensões 

interdisciplinares de Canguilhem este aspecto originou uma observação pertinente:  “um ponto de 

vista científico é um ponto de vista abstrato... a experiência vivida dos homens face o que a ciência 

julga interpretar, traz um conflito inevitável. A ciência da vida,, tem a vida como sujeito – já que 

ela é um empreendimento do homem vivo – e, também como objeto” (Ibid, pg.170).  

 

Reconhecemos os percalços de uma proposta etnoepidemiológica em busca de convergência 

e intersecção das disciplinas. A construção dos instrumentos de coleta de informações foi permeada 

com atenção para estes riscos de intelecção. Nosso projeto consistiu em pesquisar a maneira pela 

qual moradores do condomínio Projeto Viver, percebem o estado de estresse a que se auto-referem 

dentro de suas condições de vida na cidade de São Paulo.    
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III – Campo de pesquisa 

 

 

 

“Erit ille nottus, quem per te cognoveris”.  

 

Tu conheces apenas quem te conhece. 

Fedro. 

 

 

III-I: Contribuições da sociologia e da antropologia urbanas para uma cartografia da área de 

estudo   

 

Os estudos de ecologia humana propostos pela Escola de Chicago nas primeiras décadas do 

século XX, possibilitaram abordar os temas sociológicos relativos a contextos urbanos e qualificar 

os elementos de agrupamentos coletivos. O termo que aqui convencionamos como urbano (do latim 

urbanu) serviu para reforçar e diferenciar o que era matéria da sociologia, por um tratamento 

pragmático com os pressupostos biológicos que orientaram as pesquisas desenvolvidas por autores 

desta Escola. A perspectiva funcionalista da Escola de Chicago foi pioneira ao inaugurar uma 

“cartografia humana”, cujos desdobramentos metodológicos respaldam tecnologias atuais, como o 

geo-processamento. Os conhecimentos de ecologia humana contribuíram para a institucionalização, 

desenvolvimento e campo de estudos especializados tanto na sociologia como na antropologia 

urbanas, e talvez da própria epidemiologia.  

 

Transformada em objeto de estudo, a sociedade urbana norte-americana do início do século 

XX pode ser tipificada de forma inovadora, constituindo-se um marco na reflexão das teorias e 

métodos de investigação.  

 

Para os autores da Escola, o cenário urbano é constituído por um ambiente cujo tecido social 

é heterogêneo, os grupos nele inseridos gradativamente procuram preservar seus valores e reagem, 

positiva ou negativamente, motivados pelas constantes necessidades de adaptação às suas 

agregações e mais ou menos conformados às forças de coesão entre seus representantes. 

(McKENZIE, 1924; WIRTH, 1933; PARK, 1936). Assim, uma comunidade urbana destaca-se por 

possuir grande variedade de grupos que se mantêm a partir de objetivos comuns, formando 

verdadeiras “ilhas culturais”. As acomodações humanas que se sucedem ininterruptamente 

constroem a história social que é, em parte, a história econômica (GRAS,1926).  
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Essa economia urbana, convertida nas grandes cidades em economia metropolitana, significou um 

incremento de fortes tensões das relações humanas e acabou por também ser um agente 

disseminador de doença, indicando a relação intrínseca da dimensão física e social do processo 

saúde-doença.    

 

Quando ampliamos e aprofundamos a reflexão sobre a formação e desenvolvimento das 

comunidades metropolitanas, não podemos deixar de considerar as forças de equilíbrio consideradas 

“naturais” que atuam sobre tais agregações (HOLLINGSHEAD,1939). Em tais comunidades, as 

forças de equilíbrio podem ser afetadas pela desproporção entre densidade, adensamento 

demográfico e o número de equipamentos sociais que dão suporte ao atendimento mais ou menos 

equânime das necessidades econômicas e sócio-culturais de seus estratos.  

 

O decurso histórico promoveu a intensificação das aglomerações urbanas que chamamos de 

cidade grande, metrópole ou megalópole, de acordo com as dimensões e valorização dos espaços de 

convívio (FRÚGOLI JR, 2001), dos laços de pertencimento e da densidade populacional. Estas 

condições presentes na metrópole contribuem para alterar a percepção de seus habitantes, levando a 

uma re-significação dos valores comunitários com conseqüências no âmbito das condições de vida e 

em particular nos aspectos relativos à saúde em um contexto amplo.   

 

No Brasil, os adensamentos e deslocamentos populacionais são influenciados pelos ciclos 

econômicos e pelas possibilidades de inserção na produção. Estes deslocamentos permanentes 

interestaduais, intra-estaduais ou pendulares são influenciados pelos ciclos econômicos e pelas 

possibilidades de inserção na produção (ÂNTICO, 2005).  

 

Por possuir característica constante e variada (CUNHA, 2005), estes processos exigem 

decisões e mudanças comportamentais como respostas adaptativas às novas situações de vida. Ao 

final, as adequações necessárias acabam por produzir inegáveis influências nas relações sociais 

(BAENINGER, 2005).  Quaisquer que tenham sido os motivos para a sua formação, a possibilidade 

de mobilidade, de migrações provisórias ou permanentes e o surgimento de novos adensamentos 

populacionais, criaram novas necessidades de organização frente a um também novo modelo de 

convívio citadino e urbano (JANNUZZI, 2000).   
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Num primeiro estágio de observação, os preceitos da cartografia humana da Escola de 

Chicago mostraram-se adequados para identificar os moradores e o perfil demográfico da área de 

estudo do distrito e município. Naturalmente, dados do sistema de informação da atenção básica 

(SIAB) provindos da Unidade Básica de Saúde (UBS) local seriam igualmente colaborativos.  

 

Certas características relativas à forma e intensidade da urbanização podem explicar parte da 

existência e do significado atribuído aos agentes vinculados ao estresse, de quaisquer ordens que 

sejam. Há relevantes indícios na literatura acerca da ruptura de laços e sentimentos comuns aos 

valores tradicionais da cidade após a revolução industrial (LE GOFF, 1988). Já consolidada no final 

do século XIX, a “modernidade” insinuava suas conseqüências: fadiga e esgotamento nervoso 

decorrentes do excesso de estímulos provocados pela vida agitada nas grandes cidades 

(SIMMEL,1903) e, sobretudo, pela intensa carga de trabalho. Alchieri (2004) e Almeida Filho 

(2000) denominam como “agentes estressores, estressantes ou fonte estressógena” o que tomamos 

por “infidelidades ou fidelidades do meio” para indicar determinantes do conjunto de reações que 

um indivíduo possa elaborar naquelas condições.   

 

De que forma, então, os prováveis distúrbios e agravos inespecíficos engendrados sobre uma 

experiência da vida na cidade de São Paulo podem estar vinculados a uma condição geral de 

adaptação? Para refletir sobre essa indagação é importante iniciarmos nossa cartografia do limite 

distrital administrativo do Belenzinho, começando pela descrição que auxiliará a compreensão das 

condições de vida dos habitantes da área examinada.  
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III-II: Aproximações sucessivas. A área do 10º Distrito do Belenzinho 

 

 

 

 
Figura 3: Chegando ao Belenzinho a bordo do Dirigível, 2006 

                                            Fontes: Goodyear do Brasil e Top Report (RedeTV). 

 

 

 

O distrito do Belenzinho foi criado em 1899 como um desmembramento do Brás. Um dos 

primeiros censos mostra que em 1908 a população aproximava-se a dez mil habitantes. Devido a 

sua altitude (775 metros acima do nível do mar), possuía inúmeras chácaras, quintas e estâncias de 

cura. Havia condições propícias ao cultivo de tabaco e chá, além de numerosas espécies de flores 

ornamentais e frutíferas, inclusive uvas (PORTO, 1992)  

 

Nas palavras da época, o Belenzinho era um “campo próximo da cidade, magnífico lugar 

para excursões e convescotes” (SESC-BELENZINHO, 2000). Ficou também conhecido como o 

“marco da meia légua” em virtude do rocio, estabelecido em lei consuetudinária desde 1636. Para 

fins de referência, a área total demarcada era uma circunferência de uma légua de diâmetro, sendo 

que o Belenzinho estabelecia-se a meia légua a leste, em direção ao bairro da Penha.       

  

Em 1910 o Brasil possuía cerca de 3500 indústrias, período em que chegaram ao Belenzinho 

as primeiras fábricas de vidro e cristais, representando a principal fonte de emprego na região de 

forma que um em cada família tinha função de vidreiro (MORELI , 2004). Quando, em 1913, 

Francisco Matarazzo expandiu seus empreendimentos para o local novos empresários para lá se 

deslocaram atraídos pelo sucesso da região.  
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É o caso do industrial Jorge Street, que construiu a primeira vila operária chamada Maria Zélia, 

projetada pelo arquiteto francês Pedaurdieux, existente ainda hoje e tombada pelo Condephaat-

Conpresp¹.  

 

Marco do início da industrialização do município de São Paulo, o Belenzinho atravessou 

grandes transformações poucos anos após sua criação. A nova indústria absorvia mão-de-obra 

imigrante originária de países europeus como Espanha, Itália, Alemanha e Portugal, alterando as 

formas de convívio social e promovendo intercâmbio de culturas.  

 

Assistiu também a mudanças no sistema de transportes, com a chegada dos bondes e da 

linha férrea Central do Brasil que fazia a interligação entre as rotas do interior do estado com o 

porto do Rio de Janeiro, para escoamento de produtos agrícolas.   

 

Dentre os 96 distritos da capital, o Belenzinho ocupa o 13º lugar em ordem crescente de 

superfície, com seis quilômetros quadrados, e está sob administração da Subprefeitura da Mooca 

(que abrange 16 distritos no total) e possui cinco bairros.  

 

Localizado na região nordeste do município de São Paulo, faz fronteira com os distritos do 

Pari, Brás, Mooca, Tatuapé, Vila Maria, Vila Guilherme e Água Rasa. Inserido na confluência dos 

rios Tamanduateí, Tietê e Aricanduva, possui conexões férreas da Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos (CPTM), antiga estrada de ferro Central do Brasil, interligando as estações do 

corredor Brás / Barra Funda / Luz e da linha amarela do Metropolitano (Estação Belém) que, juntas, 

integram diversas áreas da cidade à zona leste.  

 

O distrito está concentrado na terceira gerência de tráfego da planificação da Companhia de 

Engenharia de Tráfego (CET), o que implica sua inclusão no chamado “centro expandido” do 

rodízio de automóveis.  

 

É interessante ressaltar que o Belenzinho possui o valor de 0,60 como “Fator de 

Planejamento - FP” (derivado dos Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras para efeito de 

cálculo do valor de contrapartida financeira residencial). Esse número reflete os descontos que são 

fornecidos pela Prefeitura como incentivo à produção habitacional.  

 

 

¹. Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo/ Conselho Municipal de 

Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. 



 - 45 - 

Quanto maior o FP menor o desconto ou contrapartida para a construção imobiliária, 

sugerindo uma associação entre este índice e a disposição municipal em qualificar a taxa 

ocupacional, a urbanização, os equipamentos sociais disponíveis e a valorização financeira e 

especulativa da área residencial.    

 

Classificado na faixa “urbanização em consolidação” segundo Lei 13885 de agosto/2004, o 

Belenzinho está abaixo de outros bairros considerados “nobres”, como Moema (FP=0,80) e Itaim 

Bibi (FP=1,0) que se encaixam na classificação de “urbanização consolidada”.  

 

Contudo, o surgimento de novos condomínios de alto padrão, da recente “reurbanização” do 

Largo do Belém e da transformação da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem) em 

parque público, permitem inferir o processo de transformação pelo qual o distrito vem passando.    

 

Outros dados revelam aspectos destas mudanças: está lotado na região nordeste segundo 

configuração da Eletropaulo; ligado à arquidiocese de São Paulo; classificado como ZM¹ no Plano 

de Zoneamento; situado nos limites da administração da Mooca para efeito de divisão da Sabesp; 

ligado ao 81º Batalhão da Polícia Militar e IV Distrito da Polícia Civil; possui cartório de registro 

de pessoas e o de imóveis é efetuado no VII Cartório Oficial situado no distrito da Consolação. O 

Foro Regional mais próximo para a administração da Justiça em primeira instância é o VIII Foro 

Regional do Tatuapé.  

 

Além destes parâmetros, conta com oito instituições bancárias, 28 escolas, três Faculdades, 

14 farmácias, quatro hospitais, dez padarias, quatro postos policiais e três supermercados 

(INSA,2004).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ A lei de Zoneamento Municipal 13885 de 2004 estabelece códigos de classificação segundo o plano diretor e 

ordenamento do território do município de São Paulo. Ela categoriza áreas ou zonas como: ZER (Zona Estritamente 

Residencial), ZPI (Zona Predominantemente Industrial) e ZM (Zona Mista). O Belenzinho está classificado como ZM, 

isto é, comporta Zonas Residencial e Industrial.  
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Figura 4: Imagem de satélite do distrito do Belenzinho, delimitado pela linha verde 

(A flecha mostra o condomínio residencial “Projeto Viver”-CPV) 
Fonte: http://www.emplasa.sp.gov.br/portalemplasa/uit/LESTE/BELEM.pdf, 2005. 

 

 A Figura 4 nos dá uma visão abrangente do distrito do Belenzinho e suas fronteiras 

administrativas distinguidas pelas linhas verdes escuras: a leste (à direita da imagem) a linha verde 

está sobre a Avenida Salim Farah Maluf que cruza duas linhas brancas. De cima para baixo vemos a 

primeira representando a Avenida Celso Garcia e a segunda a Radial Leste. A linha verde a leste 

divide o Belenzinho com o distrito do Tatuapé (onde é notada quantidade significativa de edifícios 

residenciais e comerciais). Ao sul (parte inferior da figura) destaca-se a divisa com o conhecido 

“Alto da Mooca”. A oeste (à esquerda da imagem) o distrito do Brás e ao norte (parte superior da 

imagem) o contorno sinuoso (em “S”) da Marginal e o rio Tietê. A oeste do condomínio Projeto 

Viver está parte do terreno da IRFM; a sul é possível notar galpões (grandes telhados) de antigas 

fábricas; a leste área verde da FEBEM; a noroeste o complexo da Associação Desportiva da Polícia 

Militar; a norte a Casa Transitória e logo acima do Tietê (a norte) o Bairro da Vila Maria e Vila 

Guilherme. Notamos a leste, no bairro do Tatuapé o Parque do Piqueri (canto superior direito da 

imagem). 

 

http://www.emplasa.sp.gov.br/portalemplasa/uit/LESTE/BELEM.pdf
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III-III: O empreendimento “Condomínio Projeto Viver - CPV”   

 

             
Figura 5: Imagem de satélite do CPV com áreas de fronteira 

Fonte: Inav-Geosistemas-SRL-Google Earth. Images 2008 

 

A Figura 5 mostra o CPV (conjunto maior de torres no centro da figura) - Av. Celso Garcia,1907.  

  

 
Figura 6: Imagem aérea do CPV a partir da região leste 

Fonte: Goodyear do Brasil e Rogério Ferroni. 2006 

 

A Figura 6 mostra o entorno do CPV: ao norte (lado direito da imagem) a Associação Desportiva da 

Polícia Militar (ADPM) junto à Casa Transitória e Goodyear do Brasil (fábrica de pneus e artefatos 

de borracha); a leste (lado inferior da imagem) a favela Nelson Cruz com uma população estimada 

em 150 famílias e o Parque do Belém; ao sul (lado esquerdo da imagem) a Avenida Celso Garcia e 

a oeste, a continuação do terreno que deu origem a sua construção, onde está localizada parte das 

antigas instalações (hoje desocupadas) das “Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo-IRFM”.   
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O CPV começou a ser edificado pela Construtora InPar e foi comercializado pela Itaplan 

Imóveis em 2002 (Fase I). Em 2006 vendeu suas instalações para a Construtora Tibério. Foi 

administrado pela Hubert Condomínios até 2009 e posteriormente pela Habitacional Administração 

de Condomínios. Possui 28 blocos de apartamentos vendidos e entregues, cada um com 16 andares 

e quatro apartamentos por andar. Do total de blocos, 18 são de dois dormitórios com 55 m² de área 

útil cada e dez com três dormitórios com 62 m² de área útil cada. A Figura 7 mostra as duas plantas. 

As varandas dos apartamentos com finais 1 e 2 têm visão para a região leste e as dos finais 2 e 4 

mostram a região oeste e central. A vista leste inclui a favela Nelson Cruz e Parque do Belém 

enquanto a oeste o distrito do Brás e a Avenida Paulista.  

 

Unidade de 2 dormitórios com 55 m²                  Unidade de 3 dormitórios com 62m² 

           
 

Figura 7: Planta dos apartamentos do CPV com unidades de 2 e 3 dormitórios 
Fonte http://www.quebarato.com.br/apartamento-belem-tatuape-projeto-viver__18b19b.html em 2 de Agosto de 2010 

 

No total, o empreendimento conta com 1792 unidades. A administração do condomínio 

conta com nove funcionários e terceiriza os serviços de limpeza, jardinagem, recepção da portaria 

geral e segurança. O projeto arquitetônico levou em conta a valorização da localização e já previa as 

“facilidades” representadas por três quadras esportivas, salões de festas e jogos, playgrounds e 12 

churrasqueiras. A área total do condomínio é de 65 mil metros quadrados, incluindo os 

estacionamentos descobertos, equivalente a área do estádio do Pacaembu.      

 

Dado que as estratégias de vendas foram focadas nos estratos médios da população, 

podemos inferir que estes estão bem representados com rendas variáveis conforme o tamanho das 

unidades habitadas. Seus 1792 apartamentos comportam um total de 6.300 moradores, 

representando 16% da população do Belenzinho.  

http://www.quebarato.com.br/apartamento-belem-tatuape-projeto-viver__18b19b.html
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Se utilizarmos as estatísticas do IBGE para efeito de comparação, o CPV está entre os 2.194 

municípios brasileiros e 285 municípios paulistas com menos de 10.000 habitantes (SEMPLA, 

2005).  Estas características somadas à disponibilidade de acesso à administração do condomínio, 

representatividade quantitativa do condomínio quando comparado à população do distrito; 

representatividade qualitativa de estratos médios da sociedade paulistana, justificam a escolha por 

conveniência do CPV como um campo adequado para a investigação realizada e para nosso 

objetivo, que foi descrever a percepção que moradores do Condomínio Projeto Viver Celso Garcia 

possuem do estresse relacionado com suas condições de vida.   
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IV - Metodologias 
 

 

Angesichts von hindernissen mag die kurzeste linie  

zwischen zwei punkten die krumme sein. 

 

Perante um obstáculo,  

a linha mais curta entre dois pontos 

 pode ser a curva.  

 

Bertolt Brecht 

 

 

IV-I: Sobre o delineamento geral 

 

Área de estudo: Condomínio Projeto Viver – Avenida Celso Garcia 1907 Belenzinho – SP.  

Tipo de estudo: descritivo e transversal. 

O projeto envolveu aproximação de duas disciplinas: antropologia e epidemiologia. A 

construção da metodologia envolveu, portanto, métodos reconhecidos dentro de cada uma delas. 

Aproximações interdisciplinares e metodológicas constituíram-se em estratégias que permitiram 

cotejar resultados quantitativos e qualitativos com cuidado para reter suas especificidades de 

maneira complementar com vistas à construção de uma abordagem etnoepidemiológica. A seguir 

expomos as contribuições das disciplinas e o “espírito” interdisciplinar de interlocução entre uma e 

outra com subsídios de Georges Canguilhem (2009). 

  

IV-II: Sobre a etnografia  

  

 Realizamos uma descrição etnográfica no CPV impulsionada originalmente por um certo 

“cogitar etnográfico” que permeou todo o processo, desde as primeiras questões às modalidades de 

observação, contemplação, interpretação e tradução dos modos de andar a vida durante os anos de 

2005 a 2009. Este “espírito” esteve presente na construção do projeto, na concepção e aplicação dos 

formulários de entrevista e no registro das percepções, tanto no diário de campo como na análise 

dos relatos. Processo metódico rigoroso, que conduziu a uma descrição eclética da percepção do 

estresse na área de estudo.  

   

No nosso caso, a observação direta como técnica básica de coleta de informações incluiu o 

convívio cotidiano no CPV, mesclando aproximações e estranhamentos sintonizados com os planos 

comunicativos em que o próprio grupo (conjunto de condôminos do CPV) se move. A etnografia 

possibilita essa experiência de trabalho de campo, e se desenvolve conforme a vivacidade e espírito 

imaginativo do pesquisador no grupo compartilhado.    
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 Junto com Canguilhem, pressupomos que a vida urbana e as exigências da economia 

moderna perturbam os grandes ciclos fisiológicos (CANGUILHEM, 2009, pg.123) e supomos as 

interdependências tanto entre modos de andar a vida e adaptação, como também entre esta e as 

escolhas de um organismo normativo no meio em que vive.   

 

Canguilhem salientou a importância dos estados de falso equilíbrio adaptativo para a 

explicação das doenças, no qual o cosmopolitismo joga importante papel para a teoria da labilidade 

relativa das constantes fisiológicas. Nesta concepção, o estado patológico referido como doença 

ocorre pelo fato do doente ser doente por só poder admitir uma norma. O doente não é anormal por 

ausência de norma, e sim por incapacidade de ser normativo. Canguilhem confirma um fato 

biológico fundamental: a vida não conhece reversibilidade, mas admite reparações que são 

realmente inovações fisiológicas.  

 

Como nos aponta Canguilhem, o homem é um fator geográfico, e a geografia está 

profundamente impregnada de história sob a forma de técnicas coletivas (Ibid, pg.115). Assim, 

consideramos que uma etnografia no CPV contribui para o entendimento de processos ligados às 

condições de vida em contínuas adaptações do organismo no desenrolar da vida.  A normalização 

dos meios técnicos da educação, saúde, transporte de pessoas e de mercadorias é a expressão de 

exigências coletivas que considera aquilo que é definido como um bem particular, mesmo sem a 

tomada de consciência por parte dos indivíduos (Ibid, pg.200).  

 

 

 

IV-III: Sobre a técnica de entrevista  

 

Como técnica etnográfica complementar, realizamos entrevistas com 17 moradores. Os 

critérios para inclusão na pesquisa foram: ser brasileiro ou brasileira, morador ou moradora do CPV 

com idade entre 21 e 65 anos de idade. A amostra foi composta por 17 moradores que foram 

contatados e informados sobre a pesquisa. Uma vez decididos participar do estudo, leram, aceitaram 

e assinaram as condições do “Termo de consentimento livre e esclarecido” (Anexo III). A 

administração do condomínio concordou com o desenvolvimento do projeto conforme documento 

declarado (Anexo II). O projeto teve aprovação do Conselho de Ética em Pesquisa da Unifesp 

(Anexo I). 

 

 



 - 52 - 

A amostra foi fixada em 17 participantes considerando o tempo disponível para aplicação do 

formulário de entrevista (Anexo IV). Por serem “informantes-chave”, o décimo sexto e o décimo 

sétimo entrevistados foram escolhidos por conveniência: o primeiro era residente no condomínio e 

o segundo não-residente (ICNR- informante-chave não-residente).    

 

 Optamos por considerar como elegíveis os moradores com idade entre 21 e 65 anos em 

função de pressupostos de Georges Canguilhem relativos a escolhas de vida com base em “normas” 

adaptativas. Uma vez que nosso objeto de estudo é o estresse e sua relação com a síndrome geral da 

adaptação, é adequado tomar como base aquelas idades em que os indivíduos possuem maiores 

possibilidades de vínculo com mudanças e adaptações em conformidade com as experiências da 

vida economicamente ativa e/ou aos eventos migratórios.      

 

IV-III-I: Procedimento estatístico para obtenção da amostra 

 

Utilizamos a técnica de “amostragem sistemática estratificada implícita” (BERQUÓ, 1981) 

levando em consideração a porcentagem de blocos de dois e três dormitórios no conjunto do 

condomínio, o andar do apartamento e a visão das varandas em função de seus diferentes valores de 

mercado. Pela técnica, o primeiro apartamento sorteado gerou, sistematicamente, os 14 restantes. O 

16º apartamento não fez parte desta amostragem e foi escolhido por conveniência, por ser residência 

do informante-chave. Escolhemos um outro informante-chave não-residente do CPV (ICNR) por 

ser um dos mais antigos comerciantes do bairro, com destacada atuação na vida do Belenzinho. 

Com ele fizemos uma entrevista utilizando aparelho gravador.  

 

Em virtude de não possuirmos o cadastro da naturalidade dos moradores, não conseguimos 

tornar implícitos grupos de migrantes e não-migrantes na amostragem¹. Admitindo que 

representantes das duas categorias pudessem estar dispersos aleatoriamente no condomínio, 

entendemos que a chance de serem sorteados ocorreu na medida da proporção de cada categoria no 

universo amostral, ainda que, diferentemente da amostragem aleatória simples ou casual, os 

apartamentos não tivessem a mesma chance de serem sorteados.  Este desenho não nos autoriza a 

inferir os resultados para a população do município de São Paulo. Consideramos, contudo que a 

amostragem é adequada e válida para a proposta de investigação, já que toda a amostra tem sua 

representação e validade interna, conforme nos aponta Berquó (1981).  

 

 

 

¹ Entendemos que seria relevante podermos comparar as maneiras pelas quais migrantes e não-migrantes percebem suas condições de 

vida no município de São Paulo, como contribuição à compreensão aos processos de adaptação urbana em “nativos” e “estrangeiros”. 

Seria, portanto, desejável construir grupos com distribuições eqüitativas de indivíduos paulistanos e migrantes.  
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A técnica de “amostragem sistemática estratificada implícita” nos possibilitou contar com a 

representatividade de todos os andares, blocos e vistas das varandas além da proporção entre as 

unidades de dois dormitórios (18 blocos) e de três dormitórios (10 blocos).   Procuramos, então, 

assegurar que todas as unidades, definidas dentro de um rol de números, teriam possibilidades de 

serem sorteadas de forma “sistemática” a partir de um número aleatório inicial. Incluímos, portanto 

todos os apartamentos (dois e três dormitórios), mas ao mesmo tempo demos um tratamento 

reconhecendo a “estratificação” dos blocos e, por conseguinte, garantindo a representatividade mais 

equânime possível entre as unidades (55 e 62 metros quadrados respectivamente).  

 

Como não sabíamos se haveria associação entre a percepção do estresse e o estrato social a 

que pertencia o(a) entrevistado(a), seria então importante ter certeza de incluir no  sorteio todas as 

unidades existentes, respeitando-se as seguintes características que diferenciavam os valores de 

venda conforme corretores do empreendimento:   

 

• vista da varanda (para a favela da Rua Nelson Cruz ou para a Avenida Paulista),  

• área  livre de uso (52m² ou 65m²) respeitando sua proporcionalidade no total de    

blocos com dois ou três dormitórios do CPV e andar escolhido por possuirem preços 

de venda diferenciados para os três primeiros, quarto e demais andares dos blocos de 

dois dormitórios e para o primeiro andar com relação aos blocos com três 

dormitórios, e finalmente,  

• fase (I ou II) em que os apartamentos foram entregues (fases com diferentes 

construtoras e diferenças no tipo de construção das paredes: dry wall ou alvenaria).  

 

A técnica estatística utilizada permitiu que as características entendidas como atributos na 

diferenciação de estrato social se tornassem “implícitas” no que tange ao universo amostral. Os 28 

blocos de apartamentos foram multiplicados pelo número de andares que cada um possuía, 

alcançando-se o total de 448 números referenciais (28 X 16).  

 

Assim conseguimos obter a primeira lista de números que seria então a partida para 

aplicarmos o método de análise sistemática estratificada implícita.  

 

Os blocos com dois dormitórios foram responsáveis pelos primeiros 288 números (18 blocos 

X 16 andares) e os blocos com três dormitórios foram responsáveis pelos 160 números restantes (10 

blocos X 16 andares), completando-se, portanto o número de 448 (288 + 160) unidades.    
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Os números foram dispostos em uma seqüência considerando os blocos de dois dormitórios 

seguidos pelos números de três dormitórios.  Para obtenção inicial das 18 unidades (quatro unidades 

extras para efeito do surgimento de “contingências” inesperadas), dividiu-se o valor 448 por 18, 

encontrando assim o número “25”, valor este que foi sistematicamente adicionado ao número inicial 

sorteado e assim consecutivamente até obter a amostra de 15 apartamentos.    

 

Para seleção equânime das vistas das varandas, dividimos os finais dos números de cada 

apartamento na seqüência sorteada, também ao acaso, dos possíveis números finais de cada 

unidade, obtendo a seqüência numérica: 1,4,2,3 (quatro apartamentos por andar em qualquer bloco). 

Lembremos que cada final do número do apartamento refere-se a uma vista da varanda. 

Consideramos importante deixar pronta a lista de apartamentos “reservas” para os casos em que 

o(a) morador(a) não aceitasse participar da entrevista. Condicionamos que os 1.792 apartamentos, 

pelos valores implícitos aplicados, não deixassem de representar proporcionalmente os estratos 

identificados e, assim, possibilitassem chances de serem escolhidos não totalmente ao acaso, mas 

convenientemente obtidos em função das necessidades de avaliação que o projeto se propôs 

realizar.  

 

Com estes procedimentos selecionamos 15 apartamentos, dos quais dez (67% do total) com 

dois dormitórios e cinco (33% do total) com três dormitórios, indicando que a técnica estatística foi 

efetiva frente aos objetivos de obtenção da amostra (representação proporcional do condomínio que 

mostra: 68% para os apartamentos de dois dormitórios e 32% para os de três dormitórios).  Uma vez 

selecionados os 15 apartamentos, fizemos contatos em horários diferentes (de manhã, no começo da 

tarde e a noite) para convidar um(a) morador(a) para participar da entrevista. Caso o(a) atendente 

não estivesse dentro dos critérios de inclusão descritos na metodologia, perguntávamos a respeito de 

outro residente do mesmo apartamento, que estivesse disposto a participar. Caso ocorresse a 

apresentação ou disponibilidade de dois ou mais voluntários, o desempate seria conduzido pelo 

critério da data de nascimento mais próxima para a escolha. Nas situações de não aceitação, 

indisponibilidade ou mesmo não atendimento ao interfone, passávamos aos apartamentos já 

denominados de “reserva”, do mesmo andar, respeitando a ordem final 1,4,2,3.   

 

O local e horário das entrevistas eram marcados conforme sugestão do entrevistado, 

podendo ser realizadas em sua residência, no pátio central do piso térreo ou em local determinado 

pelo(a) entrevistado(a). Todas as entrevistas foram realizadas no hall central dos elevadores exceto 

duas realizadas nos apartamentos sorteados.  Com esses cuidados, procuramos estabelecer um 

padrão regular para a marcação e realização de todas as entrevistas. 
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IV-III-II: Formulário de entrevista 

 Nosso formulário de entrevista foi adaptado e construído a partir das seguintes fontes: Érica 

Peluso e Sérgio Blay (2008), Marilda Lipp (1999), Thomas Holmes e Richard Rahe (1976), 

Sheldon Cohen et al (1983). Tomamos como base itens que os testes mais indicados na literatura 

sobre estresse reconhecem como associados à percepção dos eventos de readaptação social 

(SARDÁ, 2004). As entrevistas foram realizadas durante o segundo semestre de 2009 e a análise e 

tratamento no primeiro semestre de 2010. O reconhecimento da área do CPV foi inspirado no 

modelo da cartografia da Escola de Chicago, observando e anotando dados da área de entorno, 

demarcando a existência de aparelhos sociais e privados como escolas, associações, centros 

comerciais, religiosos entre outros.  

 

 

IV-III-III: “Análise de Conteúdo” - Itinerário 

1.Pressupostos teóricos  

 

Em si, idéias de estresse e condições de vida são tão amplas e difusas que de certa maneira 

podem ser confundidas conceitualmente. Ambas supõem características multifacetadas, 

polissêmicas, imprevistas, ambíguas, subjetivas e idiossincráticas. Se as possibilidades de percepção 

das condições de vida e de estresse são abrangentes e imbricadas em sua expressão, provavelmente 

mantêm uma relação de associação e nexos causais muito íntimos. Desta forma somos levados a 

crer que a descrição, percepção, valorização e significado que os indivíduos dão às suas condições 

de vida representam e agregam, em parte, a contribuição do que entendem por estresse no sentido 

da percepção de vicissitudes, necessidades, prazeres, alegrias, felicidades, infelicidades e 

dificuldades da vida em uma cidade com as características de São Paulo. Pressupomos que a 

interpretação das condições de vida em si, do grupo de moradores do CPV, poderá contribuir para 

uma epidemiologia das síndromes urbanas, entre as quais e particularmente a que nos interessa, a 

Síndrome Geral da Adaptação ou estresse, que se destaca como importante fator relacionado aos 

agravos de saúde.  

 

A interpretação das respostas ao formulário de entrevista foi guiada por adaptações da 

técnica de Análise de Conteúdo de Pondé et al (2009) e Minayo (2007). Como fundamentação 

teórica, usamos conceitos e idéias de Georges Canguilhem expressos em sua obra “O Normal e o 

Patológico” (2009): Infidelidades da vida, modos de andar a vida, polaridade dinâmica da vida, 

normatividade inferior, normatividade superior, normalidade, patologia das relações, capacidade 

humana de criação de normas, totalidade orgânica individual, infidelidades do meio, insucessos da 

vida e impaciência orgânica.   
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2. Aplicação do Formulário de entrevista e transcrições das entrevistas  

 

3. Leitura das transcrições (realizada entre Dezembro de 2009 e Janeiro de 2010) 

• Pré-análise e exploração inicial do material coletado e das transcrições (entrevistas 

realizadas sem gravador onde anotei as respostas diretamente no formulário de aplicação. A 

entrevista feita com o ICNR, informante-chave não-residente, foi realizada com o auxílio de 

um aparelho gravador).  

• Leitura sistemática do conteúdo das respostas do formulário; apreensão das particularidades 

do conjunto do material em análise e visão geral do grupo entrevistado.  

• Leitura completa das 2.608 respostas, correspondentes a 1.200 perguntas fechadas e 1408 

abertas e semi-estruturadas. Elaboração de lista de “descritores”, auxiliando na adequação 

da lista de significantes incluídos.     

 

4. Categorização 

 

4.1 : Categorização dos grandes eixos temáticos 

 

A – “Dados Gerais e de Identificação”: Perguntas de número 1 a 25. 

 

B – “Rotina e Cotidiano. Percepção das condições de vida na cidade”: Perguntas de número 26 a 

64; 69 a 84.    

 

C – “Percepção da situação de paulistano e migrante”: Perguntas de número 65 a 68. “Percepção 

específica da situação de migrante”: Perguntas de número 85 a 100, quando aplicado. 

 

D – “Especificamente sobre as condições de trabalho”: Perguntas de número 101 a 113. 

 

E – “Especificamente com relação à percepção do estresse”: Perguntas de número 114 a 141 e 

“Especificamente sobre o transtorno e enfrentamento do estresse pós-traumático”: Perguntas de 

número 142 a 168. 
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Tabela 1: Resumo dos grandes eixos temáticos da “Análise de Conteúdo” 

 

 

 

 

 

 

 

4.2: Escolha do domínio cultural: Adaptabilidade 

 

 

 

 

 

4.3: Escolha ou identificação dos significantes-chave:     Gratificante - Frustrante 

 

 

 

 

 

 

GRANDES 

EIXOS   

Temas  Perguntas do 

formulário 

 

A 

 

Dados Gerais e de Identificação 

 

 

1 a 25 

 

B 

 

Rotina e Cotidiano. Percepção das condições de vida na cidade 

 

 

26 a 64; 69 a 

84 

 

 

C 

 

Percepção da situação de paulistano e migrante. 

 

Percepção específica da situação de migrante 

 

 

 

65 a 68 

 

 

85 a 100 

 

D 

 

 

Especificamente sobre as condições de trabalho 

 

 

 

101 a 113 

 

 

 

E 

Especificamente com relação à percepção do estresse. 

 

Especificamente sobre o transtorno e enfrentamento do estresse  pós- 

traumático. 

 

 

114 a 141 

 

 

142 a 168 
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4.4: Identificação dos significantes incluídos 

Tabela 2: Significantes incluídos na “Análise de Conteúdo” 

Aceitação Rejeição 

Adaptado Inadaptado 

Agradável  Desagradável 

Ajudar Atrapalhar 

Ajustado Desajustado 

Alegria Tristeza 

Aproximação Distanciamento 

Atração Repulsão 

Autonomia Dependência 

Benefício Risco 

Bom Ruim 

Capacidade Incapacidade 

Conforto Desconforto 

Conveniente Inconveniente  

Correto Incorreto 

Equilibra Desequilibra 

Facilidade Dificuldade 

Estabilidade Desestabilidade 

Felicidade Infelicidade 

Fidelidade Infidelidade 

Fisiológico Patológico 

Fortúnio Infortúnio 

Gostar Desgostar 

Harmonia Desarmonia  

Inclusão Exclusão 

Liberdade Escravidão 

Melhor Pior 

Normal Anormal  

Ordem Desordem 

Pertinente Impertinente 

Positivo Negativo 

Prazer Desprazer 

Preferência Preterição 

Prestígio Desprestígio 

Previsibilidade Imprevisibilidade 

Produtivo Improdutivo 

Protegido  Desprotegido 

Satisfação Insatisfação 

Saúde Agravo 

Serviço  Desserviço  

Sorte Azar 

Superior Inferior 

Vigor Fragilidade 

Valorização Desvalorização 

Vulnerabilidade Invulnerabilidade 
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5 – Decomposição, leitura compreensiva e descrição dos passos para a análise de conteúdo.  

 

5.1: Da elaboração de resumo e núcleos de sentido.  

 

• Elaboração de resumo geral com base nos fragmentos de frases, nos descritores e na 

composição dos significantes-chave.   

• Identificação dos núcleos de sentido que são elaborados como “sínteses” ou “máximas” do 

resumo geral. 

 

5.2: Proposições da “Análise de Conteúdo”  

 

 

• Do diálogo entre os núcleos de sentido: Diálogo entre os núcleos de sentidos e temas dos 

grandes eixos temáticos, buscando, se necessários, novos pressupostos, classes, temas ou 

eixos.  

 

• Do reagrupamento e associação dos conjuntos de dados para interpretação e inferência:  

Reagrupamento, interconexão, interpretação e inferência dos extratos das análises de 

conteúdos: fragmentos, descritores, composição dos significantes-chave, núcleos de 

sentidos, composição de temas, mapas conceituais, descrições estatísticas dos dados gerais 

do entrevistado e impressões do diário de campo.  

 

• Da redação final do sentido dos textos com a fundamentação teórica: Elaboração de um 

texto que dialogue entre os elementos do passo anterior com o domínio cultural, os 

pressupostos e a fundamentação teórica e que consiga estabelecer uma síntese interpretativa 

dos conteúdos analisados, gerando discussão e reflexão com base nos resultados, aceitando, 

refutando ou reorganizando os pressupostos originais.   
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IV-IV: Sobre a Epidemiologia  

 

O levantamento de dados epidemiológicos, diretos ou indiretos, da percepção do estresse de 

moradores do CPV requereu um percurso pela literatura e um itinerário no SIAB (links do sistema 

de informação da atenção básica). Como já haviam alertado Hinkle Jr (1987) e Castiel (2005), nossa 

epidemiologia ficou “rasa” em vista da indisponibilidade de material descritivo e de corte 

transversal para as principais causas de morbidade relativas ao estresse. Não encontramos 

informações sobre prevalência, risco, incidência ou outro dado epidemiológico diretamente 

associado ao estresse ou SGA para o território adstrito.  Diante deste revés, tentamos levantar fontes 

que ajudassem a elucidar a epidemiologia do estresse, fosse pela causa básica conforme a CID-10 

(acesso virtual/2008), DSM-IV-TR (2002) ou ainda pelas co-morbidades registradas em algum 

sistema de coleta informacional.  

 

Com base nesta classificação inicial, buscamos dados epidemiológicos que representassem 

uma condição de interesse aos propósitos metodológicos. Empreendemos visita à UBS Marcus 

Wolosker (UBS Belenzinho) situada a 300 metros do portão principal do CPV. O objetivo de nossa 

aproximação era ter acesso a dados consolidados de casos classificados no item F.042-CID/Reações 

ao Estresse ou ainda em outra classificação que contivesse “estresse” como hipótese diagnóstica e 

pudesse ser acessada, publicamente, pela rede informacional SIAB. Contudo, se existirem desta 

maneira referida, estes dados não estão disponíveis para consulta, uma vez que o sistema tem 

funcionamento interno (intranet) e segue um padrão de controle que envolve a supervisão e a 

coordenação até ser consolidado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS).  

 

Sem acesso aos dados secundários do SIAB, a obtenção de referências sobre estresse e co-

morbidades associadas necessitariam outro delineamento de pesquisa que envolvesse a análise dos 

prontuários da UBS Marcus Wolosker, registros de sub-classificação, isto é, o que normalmente se 

classifica no jargão médico como “CID1 ou CID2” (hipóteses de diagnóstico para situações de 

dúvida).  

 

Em qualquer caso, deveríamos acompanhar o sistema de referência e contra-referência do 

paciente para então localizar, talvez, as co-morbidades relacionadas ao estresse e traçar algumas 

hipóteses de associação entre dados secundários e primários obtidos pela etnografia.  
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Como seria uma empreitada que foge aos propósitos desta pesquisa, apontamos a 

possibilidade de trabalhos futuros onde seja possível um estudo de coorte, identificando a amostra 

no CPV que esteja em tratamento na UBS Belenzinho e traçar itinerário de acompanhamento dos 

pacientes na rede referenciada e/ou na própria unidade.  Com este quadro de informações, seria 

plausível e necessário um levantamento de dados primários da população alvo desta pesquisa como 

padrão inicial de referência, propiciados pela descrição etnográfica, pelas entrevistas e pelos dados 

epidemiológicos gerais da região. Teríamos então, com este conjunto de ações a possibilidade de 

análise etnoepidemiológica, que procura lançar luz sobre o objeto de estudo por meio da 

interconexão dos aportes disciplinares da antropologia e epidemiologia que emprestam, cada qual, 

seus métodos e perspectivas de abordagem.      
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V – Descrição 

 

 
“omni re in utramque partem disputari posse ex aequo  

et de hac ipsa, na omnis res in utramque partem disputabilis sit...”. 

 

“todo argumento sempre permite a discussão de duas teses contrárias, 

 inclusive este de que a tese favorável e a contrária  

são igualmente defensáveis”. 

 

Protágoras  

 

 

V-I: Etnografia  

 

A “missão” etnográfica é árdua - tarda e demora. Parece que só assim, com um olhar 

estranho e outros olhares tão diversos é que se deixa encontrar algo: é onde o desencontro também 

se estampa, antes escondido como improvável.  

 

Toda experiência de olhar é antes uma experiência de olhares; estar atento não basta. É 

sugestivo, vez ou outra, não estar. A exatidão nem sempre é única em rigor. Nem sempre nossos 

mais enraizados sentimentos e centímetros de ordem e classificação cabem nas gavetas dos 

imaginosos artesanatos, feitos a dedo, para destituir um panteão de deuses salvadores. Aqui o 

artífice não comanda e seu aprendiz tampouco.  

 

O processo, talvez progresso, inicia onde menos se espera e a construção das integridades se 

mistura de tal maneira adversa que somente assim algo parece soar como transitória verdade. Pois 

que tudo o que nos soa como real e verdadeiro, visto de nossas lunetas possantes, é um sem número 

de dúvidas, contradições, ambigüidades e, às vezes, migalhas de um encontro microscópico.   

 

Mas etnografar é preciso, com o cuidado indicado por Geertz (1989) de evitar certos estilos 

do tipo “eu testemunhei”, o “jornalismo cultural” ou ainda a “transcrição em tom confessional”.  

Sem a intenção de ir e vir e ir novamente e não saber bem como voltar, o caminho se desvela muito 

sutilmente, já que é assim o processo.  Tão mais longe, mais queremos nos aproximar. Este é o 

modo de navegar na canoa que possibilita visitar cada margem, apartada pelo rio chamado 

conhecimento. Se há algum que considere abstrair a inconstância ou contestá-la, parece prudente 

acostumar que o que ficou isolado foi apenas o movimento da vida.  
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Dito assim e na pretensa vontade de conhecer o mundo tal qual quiséramos ou 

imaginávamos, sobram-nos alguns gomos de ilusão e desconfiança. Etnografar e viver se 

confundem. Mas como é grande viver. Mas como é grande entender. Convém aguardar um certo 

mundo inesperado que se perde quanto mais perto se apresenta; que ilude quanto mais longe 

vagueia. Aquele no qual, quanto mais estranha a proximidade e quanto mais aproxima o estranho, 

mais chances abre ao conhecer.  

 

E mais, conforme nos lembra Daisy Barcellos (MIMEO, 2004, pg. 4) sobre a grande 

contribuição da etnologia “... tem sido uma proposta de tolerância com a diferença. A etnografia, 

com sua forma de descrever densamente sociedades a partir de uma experiência empírica direta – 

o trabalho de campo – é um meio que pode ser eficaz como instrumento de sensibilização dos 

atores inscritos no processo educativo e que possibilita algo que se pode chamar de 

“reconhecimento” do outro como portador de uma cultura tão respeitável como qualquer outra e 

nesse sentido, produzir um diálogo respeitoso entre os atores participantes do processo”.  

 

Portanto, quando direcionamos nosso olhar para o andar da vida no condomínio CPV, as 

dimensões revelam-se em camadas, fatos em série e relações em “rizomas” que admitem inspeção e 

perguntas, mais do que respostas. Camadas de percepções, significações e conceituações que 

compõem a história dos modos de andar a vida, típicas do seu tempo. 

 

Em 2005 o local de partida, parada e fuga da nossa pesquisa assistiu a venda de imóveis da 

segunda fase de construção do Condomínio Projeto Viver (CPV) Celso Garcia. Naquele ano, já era 

possível notar que o Belenzinho estava começando a receber investimentos urbanos, não tanto 

quanto seus vizinhos a leste, o Jardim Anália Franco, bairro do distrito de Vila Formosa conhecido 

como “a nova Morumbi da região leste”, a Mooca e o Tatuapé, para citar alguns. Juntamente com a 

especulação imobiliária, os planos de reurbanização da Prefeitura vêm transfigurando esses distritos 

tradicionais num “cinturão” que engloba a Penha, Vila Matilde e Vila Guilhermina. É o 

desaparecimento de casas e vilas antigas, campinhos de futebol e praças, dando lugar a imensos 

condomínios e novos empreendimentos comerciais, viadutos e terminais de transporte de massa. O 

próximo distrito a compor este “cinturão” parece ser o Belenzinho, que teve seu nome destacado na 

última edição do jornal 30 minutos de notícias em comemoração aos 111 anos de vida do distrito: 

“O Belém: o bairro das indústrias, hoje procura novo destino”. Prospecções mostram que este 

cinturão avança em direção ao Brás, Bom Retiro, Luz e Barra Funda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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As principais conexões da zona leste com o centro da cidade, Avenidas Celso Garcia e 

Rangel Pestana, são as mesmas que no começo do século XIX serviam de caminho aos carros de 

boi, carroças e transporte de cargas por burros, passando pela Penha em direção ao Rio de Janeiro 

(Porto, 1997). Por esta época nenhum prédio existia, a não ser chácaras de lazer. 

 

O informante-chave não-residente do CPV de 81 anos, mas sempre residente no Belenzinho 

e auto-denominado “o comerciante mais antigo do bairro”,  aponta que  

 

“...naquela época (referindo-se ao início do século XX) o Belenzinho era formado por 

chácaras ... chácaras boas; meu pai tinha uma aqui e em algumas outras os proprietários 

plantavam uva, você acredita?”. 

 

 De fato, documentos e escrituras de propriedades rurais pesquisadas por Porto (1992) 

mostram o cultivo de uva nos sítios do Conselheiro Carrão, na Penha e de João Bohemer na região 

que hoje é o Belenzinho.  

 

Em sua maioria, estas chácaras pertenciam a abastados comerciantes e a ricos barões do 

café, da borracha e da cana de açúcar moradores da Avenida Paulista, inaugurada em 1891, e em 

seus arredores.   

 

Mais tarde, estas terras cederiam lugar às fábricas, aos centros comerciais e de serviços, 

condomínios e largas avenidas.  Na direção do famoso “marco da meia légua”, isto é, do centro em 

direção à Penha, localizamos uma área que possuía chácaras ao norte, na divisa com o rio Tietê. 

Esta e outras áreas limítrofes foram desocupadas tardiamente para construção de fábricas como o 

Cotonifício Paulista e as Indústrias Matarazzo onde, mais tarde ainda, estabelecer-se-ia o 

condomínio-objeto desta etnografia.   

 

Esta proliferação de fábricas acabou resultando no aumento expressivo de moradias para 

operários brasileiros, migrantes ou não, e imigrantes, principalmente europeus; operários menos 

qualificados procuravam novas moradias em direção leste. Negros recém libertos e migrantes 

mestiços procuravam residência em cortiços dos bairros da Barra Funda, Casa Verde, Bixiga, 

Baixada do Glicério, Lavapés e Liberdade.  
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Começava então na cidade um processo de segregação do espaço urbano insinuando tensões 

e disputas por lugar e poder. Com Matos (2007), é plausível supor que operários e população de 

pouca renda vivessem “cotidianamente criando e recriando estratégias de sobrevivência”.   

 

“...Nesse turbilhão de acontecimentos, a singeleza da vida pacata do interior é colocada em conflito 

ao ritmo acelerado das avenidas que se alargavam, recém iluminadas pela “Light and Power”, com os 

bondes elétricos transitando e com os primeiros automóveis. Não obstante, eram os motores que 

movimentavam as fábricas. O som estridente dos apitos anunciava o término do expediente, as máquinas 

fotográficas registravam o processo. E nesse ritmo acelerado pela tecnologia, era imposta uma nova forma 

de sobrevivência. Logo, tais conquistas acenavam que o mundo nunca mais seria o mesmo”. (Ibid, pg. 46) 

 

Podemos falar, ainda com vários graus de incerteza, das condições de vida de moradores de 

estratos sociais variados e de suas tensões na construção do que hoje chamamos Belenzinho. 

Atentamos para um fato histórico, aparentemente isolado, que se refere às “condições de vida” 

numa época de grandes transformações como a virada do século XIX para o século XX. Aqui já 

podemos delinear o que veríamos com respeito “aos modos” que os indivíduos adotam em relação 

ao meio em que vivem. Fenomenologicamente, este espaço da vida seria transformado em outros 

modos de convívio no período em referência, sugerindo ou reivindicando outros novos “modos” de 

convivência, aqui qualificados como “urbanos”. Estes “modos” de ser, de levar a vida serão melhor 

compreendidos se contemplados à luz dos conceitos de Georges Canguilhem (2009), quando ele 

prefere “os modos de andar a vida”, em vez de “comportamentos”.     

 

Nossa etnografia se faz num condomínio e o resgate de algumas reflexões nos interessa na 

justa medida de que “os modos de andar a vida” atuais não são descolados, ainda que diferentes, 

dos “modos de andar a vida” em períodos anteriores. Não são absolutamente dissociados. Não 

foram totalmente esquecidos ou abstraídos em seu todo ou em suas particularidades, principalmente 

os que mostraram, sob nossa perspectiva e dentro dos limites do que isto possa significar, pontos de 

mudança em hábitos e costumes. Modos que foram divisores de água; pontos delimitadores de 

transição e de novos ordenamentos sobre a perspectiva da vida.   

 

O homem ocupa e se movimenta no espaço-tempo de seu meio à maneira de desenhos 

incompletos de sua própria presença, posto que a geografia está profundamente impregnada de 

história, sob a forma de técnicas coletivas (CANGUILHEM, 2009, pg. 115). 
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O momento de transição especial que estamos examinando é o final do século XIX e início 

do século XX, momento das turbulências políticas relacionadas à abolição da escravatura, à 

instauração da república e às incorporações tecnológicas – das máquinas a vapor à luz elétrica. 

Histórias de encantamentos, surpresas e admiração, mas também de medos, ansiedade, 

esgotamentos físicos e mentais, de aflições e ansiedades, de opressões. Bachelard (1948) e Simmel 

(2005) enfeixam o rompante de multiplicidades¹ nessa agitação sobre vida do espírito provocada 

pelo advento das grandes cidades.  É um momento de excesso de estímulos e também de ansiedade 

e expectativas relacionadas ao excesso de exigências adaptativas de caráter difuso e ainda 

enigmático, a requerer designações que as identifiquem. Num tratamento fisiológico denso, Hans 

Selye (1950) concebeu chamar de Síndrome Geral da Adaptação (SGA) e, ainda hesitante, de 

estresse.   

 

Pesquisar modos de andar a vida no começo do século XX ajudam a entender como o termo 

estresse pode ter sido incorporado, justificado, normatizado e reproduzido até a atualidade, 

apontando percepções variadas da relação organismo-infidelidades do meio. Lembremos que 

Canguilhem também amplia o conceito de organismo como totalidade orgânica individual no qual 

a ansiedade se configura como impaciência orgânica.    

 

O Museu do Memorial² tem registros de memórias escritas, relatos e extenso material 

iconográfico de como viviam alguns imigrantes no Brás. Não há registros fáceis de serem acessados 

para concluirmos com exatidão como o termo estresse poderia ter sido veiculado no âmbito da 

saúde pública, particularmente neste período e em São Paulo. O fato é que passou a se apresentar 

nos discursos leigos e especializados, guardados ou perdidos em prontuários de médicos e 

enfermeiras de família ou das Santas Casas de Misericórdia da época. Ao visitar o Museu, a 

imagem que particularmente nos chama a atenção é o atributo dado ao café como bebida 

estimulante e apreciada em muitos países. Por detrás desta visão verdadeira, contudo incompleta, 

percebeu-se o papel desta bebida no aumento do ritmo de produção ao mesmo tempo em que 

mantinha a força de trabalho adequadamente ativa e mais produtiva. Variadas infidelidades parecem 

fazer parte das condições de vida da época, mas indubitavelmente o excesso de estímulo deve ser 

destacado como uma característica que acompanhou o aumento dos níveis de ansiedade da 

população da cidade de São Paulo na virada do século.  

 

¹ Grifo nosso. 

² Também conhecido como Museu do Imigrante, situado à Rua Visconde de Parnaíba, distrito do Brás no município de São Paulo.  
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Hoje, quando passamos pelos bancos espalhados no CPV ao entardecer, é comum vermos 

jovens e idosos sentados em cadeiras diferentes. Evidentemente, seus relatos não se referem aos 

acontecimentos ocorridos sobre aquela camada de história que provocariam comichões de 

curiosidade em certos olhares arqueológicos. A vida, neste pedaço de terra calculado em 60 mil 

metros quadrados, deve ser aguçadamente observada se quisermos estabelecer algumas relações 

com os “modos de andar a vida” desta geração e talvez da geração que a antecedeu.   

 

Às 5 da manhã, por exemplo, um casal chinês inicia os movimentos do Tai-Chi-Chuan. 

Liderada pelo marido, a companheira segue seus passos como uma sombra. Mas o exercício matinal 

não deve ser demorado. Logo crianças em estado de alerta correrão por entre os blocos em direção 

ao portão principal, para apanhar as vans que as levarão para suas escolas. São os “modos de andar 

a vida no amanhecer”.  

 

É notável perceber como as crianças já se dividem, escolhendo seus pares de amigos, 

dependendo das escolas que freqüentam. Estas crianças, que estão no nível fundamental, seguem 

desfilando seus gritos de ordem, sugerindo incomodar os dois chineses em seus hábitos “zen” 

diários de Tai-Chi-Chuan. Mas parece que para as crianças também tem sido estranho ver um casal 

idoso, com roupas e bonezinhos brancos, imitando “...bichos e fazendo karatê no meio do 

condomínio às 6 da manhã...” . Um estranhamento mútuo. E, ao final, na saída do portão principal, 

para aquelas que vão a pé, encontram uma fila de “outras” crianças, com uniformes diferentes dos 

seus, menos aprimorados, mas iguais entre si. São os bolivianos e os filhos dos moradores dos 

cortiços, pensões (limites sul do condomínio) e da favela (limite leste) que seguem para a escola 

municipal de ensino fundamental do Belenzinho.        

 

Por indicação dos pais ou por vontade própria, vão formando suas “turmas”, as futuras tribos 

que já vicejam no próprio ambiente. Aqui encontramos os punks, os nerds, os emos, os pagodeiros, 

os patinetes, os surfistas, os skatistas, as dançarinas e os torcedores de pseudo ou proto-torcidas 

organizadas “mancha verde”, “independentes” e “gaviões da fiel ou urubus”. Contudo, dentro dos 

muros do condomínio, nosso informante-chave sintetiza sua satisfação por morar no local:  

 

 “O CPV está bem localizado, tem facilidades e um preço razoável de taxas condominiais. 

Em geral os moradores estão satisfeitos em viver no local” [IC16] 
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Considerando as “facilidades” de transporte, registre-se mais de 60 linhas de ônibus 

(movidos a diesel, gás natural, biodiesel e eletricidade) que passam no ponto localizado a 20 metros 

da saída principal, além dos ônibus intermunicipais (Guarulhos e Arujá, por exemplo), as lotações e 

alguns fretados. A quantidade e velocidade dos veículos, aliadas ao desrespeito do pedestre e falta 

de sinalização de trânsito, são responsáveis por acidentes e atropelamentos. Isto causa apreensão 

nos moradores especialmente com relação às crianças, idosos e portadores de limitações do 

movimento. 

 

O condomínio possui uma frente de cem metros de comprimento, de onde saem, pela 

manhã, cerca de três mil pessoas. No auge da IRFM o movimento também não era muito pequeno. 

Como enfatiza nosso informante-chave não-residente [ICNR]: “...na Avenida Celso Garcia, foi bom 

que você lembrou, existia a Matarazzo. A fábrica da Matarazzo tinha três mil empregados em três 

turnos. Trabalhavam de madrugada. Três turnos! Ali quando saía o pessoal da fábrica parecia que 

saía uma boiada”. 

 

 Nestes termos de comparação parece que não houve mudança expressiva em número de 

pessoas. Mas para as características de um quarteirão típico do distrito, construções com 100 metros 

de frente constituem o equivalente a seis casas com fluxo médio de 20 pessoas e quatro automóveis. 

No CPV, hoje, circulam aproximadamente dois mil automóveis, para dar uma idéia da história do 

local. De lá para cá notamos uma crescente valorização da área, entendida como “progresso” 

quando comparada aos modos de vida na virada do século. Mas é preciso cautela ao apreender o 

significado de “boom”, particularmente no que tange aos dados estatísticos de população e 

condições de moradia conforme informações disponíveis no último censo de 2000. 

 

Aumento de população e aumento das necessidades de uma determinada população são 

aspectos distintos. Sabemos, contudo, que em virtude da construção do CPV certa demanda no seu 

entorno veio a reboque como necessidade de serviços e mão-de-obra nas áreas elétrica, de 

construção, informática, estética, alimentação; aumento da utilização dos espaços viários, 

necessidades de transporte, obras sanitárias, equipamentos sociais entre outros.   

 

É importante notar que o “boom” imobiliário vem ocorrendo desde 2002, aproximadamente. 

Ele é mais visível nas campanhas publicitárias, no início de construção de empreendimentos 

residenciais e na “reurbanização” do distrito do que nos últimos dados demográficos referidos. 

Dados da Sempla/Dipro (2000) para o Belenzinho mostram taxas negativas de crescimento 

populacional de 1.27 entre 1980 e 1991 e de 2.49 entre 1991 e 2000.       
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Temos que considerar que os novos condomínios e centros ou complexos comerciais podem 

estar adensando a população em vez de aumentá-la. Característica visível quando consideramos 

também o fluxo de entrada e saída de moradores do distrito, a taxa de nascimento e mortalidade e a 

renovação de áreas de moradia em áreas comerciais e de serviços. Sobre este aspecto, o informante-

chave não residente aponta fato curioso:  

  

 “no Belenzinho, quando um morador do bairro se casa ele logo se muda por causa da 

esposa, que é de outro bairro e leva ele junto” [ICNR].  

 

Devemos considerar que aglomerações ou acúmulo de pessoas nos transportes, por exemplo, 

não ocorre pela quantidade de moradores do Belenzinho. No corredor de ônibus sentido bairro-

centro, as 66 linhas não existem sem uma razão: além de estarem com seus ônibus constantemente 

lotados, trazem usuários de uma faixa que se estende de São Miguel Paulista, ou até mais distante, 

ao Parque Dom Pedro II, passando pelo corredor onde o Belenzinho é uma parada intermediária.  

 

Mais recentemente, notamos um grande fluxo no sentido Penha até o Largo da Concórdia, 

no Brás, proveniente de condomínios recém construídos onde antes eram galpões de fábrica, 

mostrando o já conhecido processo no município de transferência de atividades secundárias 

(indústrias de transformação) para atividades terciárias (comércio e serviços).  

 

É muito perceptível que a área aludida venha recebendo investimentos massivos para 

construção de novos prédios e centros comerciais. Com isso cresce o número de usuários, digamos, 

à montante e à juzante.  

 

Quando moradores se referem às facilidades do CPV com relação aos transportes, referem-

se à quantidade de ônibus, trens, metrôs e grandes artérias na proximidade. Este é um dado. Outro 

dado é a qualidade destes equipamentos, a superlotação das conduções, a poluição sonora e 

atmosférica que geram e as avenidas constantemente congestionadas nos horários de pico da cidade.    

 

Se, por um lado, o termo “facilidade” de transporte apresentou-se como descritor-chave para 

indicar o sentimento de “gratificação” por morar no condomínio, por outro lado, o trajeto do 

condomínio até o trabalho em um transporte lento e ineficiente apareceu como um dos principais 

descritores de “frustração”. 
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Esta constatação pode ser confirmada pelos seguintes relatos:  

 

“ ...agora me desagrada o trânsito ...  transporte no ônibus e metrô a gente vai imprensada, 

esmagada. Eu fico com muita raiva. As pessoas me estressam...”   [entrevistada 15, ou E15]  

 

 

“...eu vou trabalhar de ônibus, pego dois, e isto é muito desagradável: o trânsito me irrita. O 

transporte público é lotado, cheio de pessoas sem educação. A pessoa sem educação empurra, fala 

alto, xinga e faz brincadeiras bestas e sem graça e joga lixo no chão – isto é o pior. Não há 

conforto. Os ônibus estressam. Usava fretado, mas agora com a nova lei tenho que andar por 

lugares que tenho medo de assalto” [E10].  

 

 

“...sou satisfeita pelo meu trabalho embora seja estressante. Já começa pelo trem: vandalismo, 

pessoas sem instrução, linguajar torpe e feio...eles não tem educação, empurram...eu fico o tempo 

todo em pânico ” [E13].  

 

Interessante notar que as mulheres foram as que mais indicaram frustração, talvez provocada 

por certas atitudes mais tipicamente masculinas nos trens, ônibus e metrôs, reportadas pelas 

moradoras como “abuso”.   

 

Desde 2005 muito pouco foi feito ou mudado na Avenida Celso Garcia com relação ao 

transporte público. Após muitas reuniões ordinárias e extraordinárias do condomínio, algumas 

soluções requeridas à Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) foram finalmente implantadas, 

como instalação de uma lombada eletrônica para 40 km de limite máximo de velocidade, alteração 

da faixa amarela de rolamento que impede ultrapassagens a 100 metros a leste e oeste do 

condomínio e colocação de dois faróis e duas faixas de pedestres no local. Uma vez resolvido, em 

parte, a situação externa ao condomínio, o CPV agora encontra problemas com o excesso de 

veículos do próprio condomínio, para entrar, sair e circular na área interna, principalmente nos 

horários de pico, ou seja, entre seis e nove da manhã e cinco e oito da noite.  Neste sentido a 

administração do CPV agilizou a divisão de portões para entrada e saída de veículos com apoio em 

uma engenharia de tráfego além de “reconfigurar” todas as vagas de garagem para facilitar as 

manobras dos veículos e evitar acidentes com condôminos (principalmente crianças) nos 

estacionamentos.   
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Segundo informações e observações feitas além de minha própria, estas demandas (de 

carros, circulação de pessoas e a desequilibrada oferta de serviços de infra-estrutura) provocam, 

constrangimentos (do latim constringere) e incômodos. Vivemos em um condomínio típico de um 

“boom” imobiliário, cuja história toma relevos próprios muito antes de sua construção.   

 

Houve certamente outros “booms”. A onda de construção imobiliária teve seu início em 

1891 quando Eduardo Ribeiro comprara de José Coelho Pamplona uma quadra de terreno no bairro 

Bela Cintra, loteando esta área a partir de 1896 (PORTO,1992). Em 1895 a cidade tinha 130 mil 

habitantes¹ passando para 240 mil em cinco anos, apresentando um crescimento de 84%. Desde a 

Independência do País, todo o crescimento do município foi quase sempre representado por 

números bastante expressivos, considerando que o censo feito no final de 1822 apontava apenas 

6.920 almas em toda a cidade.  

 

A área do atual Belenzinho teve muita participação nesta época, uma vez que até pouco 

antes de 1890 as aquisições de terra eram feitas por atos de desmembramento, doação, divisão ou 

venda de lote de chácaras e particularmente porque havia diversas delas nesta região, considerado 

local de descanso. As chácaras, locais de lazer da classe abastada da cidade, se distribuíam pelo 

bairro do Brás de cujo desmembramento o Belenzinho se origina em 1899, ou seja, três anos depois 

do início dos loteamentos.   

 

O empreendimento Projeto Viver veio a ser idealizado num local que representa um marco 

histórico da industrialização brasileira - nos terrenos da antiga IRFM. Até alguns meses antes desta 

etnografia, o símbolo tradicionalmente reconhecido desta indústria estava estampado na torre da 

caixa d´água da fábrica, que resistiu ao tempo e aos empreendedores e que poderia ser visto 

facilmente dos Blocos das fases 1 e 2 do empreendimento. O que restou então, das antigas 

instalações da fábrica de tecidos Matarazzo, foi totalmente demolido para a construção de um novo 

conjunto habitacional, direcionado para camadas populares e de médio padrão econômico, segundo 

informações locais. O barulho dos bate-estacas já se fazem ouvir pela manhã. Caminhões saem pela 

Rua da Intendência levando entulhos da velha fábrica. O pó da nova construção combinado com a 

poeira de borracha provinda da fábrica de pneus tem incomodado muitos moradores. 

 

 

 

¹ 70 mil eram estrangeiros e 60 mil brasileiros. Porto(1992)  
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O fato é que destas fontes de poluição, devemos somar a do ar, provinda das quatro grandes 

artérias que envolvem o CPV: Marginal Tietê, Radial Leste, Celso Garcia, Salim Farah Maluf e 

Catumbi onde o tráfego de caminhões, ônibus e automóveis é intenso.  

 

Quando se trata de reconhecimento de fontes de estresse, vale notar que o item qualidade de 

vida normalmente é lembrado. Senão o mais importante, o “ar” que se respira participa como item 

destacado, junto com a alimentação (“hábitos saudáveis”). Por outro lado, na literatura sobre 

“avaliação do estresse” com seus exuberantes inventários e testes psicométricos, muito pouco ou 

quase nada reporta à poluição dos automóveis ou poeira de construções como possibilidades 

estressantes. Em geral estes inventários se detêm em fontes de estresse relacionados ao trabalho, aos 

problemas conjugais e familiares, aos sinais e sintomas percebidos ou, ainda, aos eventos da vida 

(morte do cônjuge, divórcio, gravidez, férias etc), tal como na escala de readaptação social de 

Holmes e Rahe (1976). Em estudo de 1984, Gary Evans nos dá muitas razões para repensar estes 

itens no âmbito da saúde coletiva, principalmente no capítulo “Environmental stress and public 

health”¹.          

 

Aqui, contudo, salientamos o incômodo que a poluição atmosférica causa aos moradores, 

provinda da fumaça dos veículos, das queimadas na favela Nelson Cruz, do rio Tietê e da chaminé 

da fábrica de pneus. Há relatos também sobre a poluição sonora dos veículos, das festas nas 

churrasqueiras, dos gritos na quadra de esporte, das torcidas entre blocos nos dias de jogo de 

futebol, dos cachorros que latem pelos fogos de artifícios nas comemorações ou no aviso que “a 

droga chegou à favela” e do barulho proveniente da escola de treinamento de tiros da academia de 

polícia militar. Ao examinarmos a cartografia que elaboramos com imagens aéreas do dirigível, do 

Google Earth, das UITs/SEMPLA (Unidades de Informações Territorializadas) e tendo os insights 

da Escola de Chicago como guia, melhor compreendemos a relação de vizinhança e fronteiras além 

das condições de pressão atmosférica, direção do vento, topografia  e inversões térmicas que são 

fatores essenciais na dispersão ou concentração de poluentes.   

 

Uma moradora reconhece seu nervosismo nos dias de festas e uso das churrasqueiras, 

quando “... os convidados passam o dia gritando, cantando e passando dos limites...” e uma 

funcionária de limpeza do condomínio constata: “... o pó preto assenta nos sofás, prateleiras. E o 

pior, a gente limpa agora e daqui a meia hora já ta tudo sujo de novo. É impossível manter este 

lugar limpo...” 

 

¹ Estresse ambiental e saúde pública.  
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Vistas “de perto”, nossas observações ultrapassam a classificação dos inventários de fonte 

de estresse (sem desmerecer, desqualificar ou reduzir sua importância). A percepção do estresse que 

temos até aqui já permite adiantar que o termo continuará difuso justamente por guardar proporção 

com suas maneiras de utilização. Impregnado de subjetivação, o termo toma vida à medida que se 

ampara e se transmuta no próprio âmbito da subjetividade, caracterizando-se por uma resistência a 

“disciplinarização”. Notamos esta condição ao tentarmos classificá-lo em modelos que, 

ironicamente, admitem semelhante leitura estressante (por seus recortes nosológicos), ao sentido de 

“confinamento” ou “estreitamento” das possibilidades de compreensão do “processo”. Quando 

utilizamos esta perspectiva, a compreensão do termo em associação às condições de vida urbana as 

torna fragmentadas e desconectadas. 

 

É neste ponto que a etnografia revela-se ainda mais adequada, por permitir que procuremos 

respostas para perguntas imediatas e, no limite, indiscretas. Na relação de observação e de contato, 

os discursos e proposições insinuadas dançam como um barco em alto mar. Perguntas e respostas 

vão se formando nos “modos andar a prosa” e, definitivamente, não caminham por onde o 

interlocutor ou o observador desejam. Caminham na relação da interação. Como estratégia de 

convencimento ou mesmo de aprendizagem, umas são mais curtas outras mais extensas, cada qual à 

sua maneira. Nestes encontros e reencontros, condições de vida no CPV e estresse podem não estar 

presentes necessariamente em dado momento, mas aparecem em outros e de variadas maneiras. 

Ocorrem na movimentação, por exemplo, de pais com seus filhos, das gangues e “sub-

comunidades”, das bandas de música ou de grupos religiosos, nos saraus, em namoricos nas escadas 

internas, nos esconderijos para os menores fumantes, nas brigas e discussões de casais, festas de 

aniversários, nos vizinhos incomodados (ou incomodôminos). Corremos o risco de confundir 

aproximação com intimidade forçada ou afastamento inapropriado quando um novo laço de 

confiança começa a se formar. Temos que ser justos para não avançar o limite da indiscrição, afinal 

etnografar não é portar uma câmera de vigilância à maneira de reality show.   

 

A iniciativa de interpretar pode nos fazer perder o limite - corremos riscos de ultrapassagem 

ou derrapagens quando desprezamos possibilidades de contatos, relatos e inferências. Sempre 

haverá a interferência ou ruído de um viés ou idéias pré-concebidas. Mas o compromisso teórico-

metodológico primordial nos reconduz ao parâmetro desejável-desejado: estranhamos, e assim 

reconhecemos a alteridade. 
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Daí a necessária prudência com nossos “dados”. Dados de pesquisa não são apenas 

observados para que possam se revelar ao etnógrafo, mas no etnógrafo: sentado no banco do jardim 

ao cair da tarde e vivo aos olhares, aos discursos e movimentos, ia me entregando às atualidades 

que me trazem os idosos - são os noticiários de seus “modos de andar ao entardecer”.  

 

Refiro-me aos idosos, pois como os grupos de adolescentes são os que permitem 

interlocução. Usam os bancos distribuídos ao longo do condomínio e estão mais abertos a uma 

prosa. Estes assentos se tornaram “praças” de convívio e encontros. As conversas “param” pouco no 

Belenzinho e seu entorno, mas estão no contexto do CPV, da política, das atualidades da 

informática e da vida informacional, dos grupos de rock, das baladas ou nos comentários de um sem 

número de técnicos e jogadores da seleção brasileira de futebol. Seriam estes atores de origem 

Belenense? 

 

Segundo a administração são poucos os que saíram de suas casas no distrito e vieram para o 

CPV. Em geral os moradores vieram de regiões da zona leste, embora a vendedora original (na 

planta) não tenha dados que comprovem tal afirmação admitida pelos corretores locais. Por outro 

lado já se percebe também moradores do CPV se mudando para os edifícios do “Belenzinho 

intermediário”, isto é, a parte do distrito que antigamente se chamava “altos do Belém”, com Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) superior e delimitado entre a faixa baixa (onde está o CPV) e a 

faixa alta (que está para além da Radial Leste). Quando consideramos o IDH intramunicipal, vemos 

que o Belenzinho encontra-se muito abaixo de distritos como Jardim Paulista, Alto de Pinheiros e 

Campo Belo. O IDH é um índice amplamente utilizado para aferir o nível de desenvolvimento 

econômico e social de um determinado país, cidade ou região. O último censo da Secretaria 

Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade (SDTS, 2000) divulgou um mapa com 

valores para os 96 distritos do município de São Paulo, que levou em consideração o rendimento do 

chefe da família, a taxa de mortalidade infantil e a taxa de alfabetização combinada com a média de 

anos de estudos. O Belenzinho dividiu-se em três estratos, sendo que sua região sul obteve valores 

próximos a 0,65 (dentro da faixa que engloba a parte mais valorizada da Mooca e Tatuapé); a região 

central valores entre 0,56 e 0,52 e sua região mais ao norte, onde está localizada a população-alvo 

de nossa pesquisa, valores entre 0,52 e 0,49, semelhantes ao IDH de alguns países africanos. A 

mesma pesquisa mostrou que apenas seis distritos da cidade apresentaram IDH entre 0,75 e 0,88. 

São eles: Jardim Paulista, Pinheiros, Itaim Bibi, Vila Mariana e o que obteve maior valor, Morumbi.     
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Os condôminos do CPV que vieram de outros distritos falam de suas aventuras, conquistas e 

atos pródigos de outras “praças”. Dos dez entrevistados paulistanos, nove já moravam na zona leste 

antes de se mudarem para o CPV.  

 

Para a imprensa local os moradores do Tatuapé são considerados mais “bairristas” que os 

Belenenses. Concordamos com a idéia de que existem diferenças claras entre ser do Belenzinho ou 

do Tatuapé. Ouve-se que o Tatuapé cresceu mais rapidamente com construções de edifícios de 

médio e alto padrão e o comércio, mais organizado, reforçou seus pedidos para “reurbanização” ao 

melhorar a qualidade dos logradouros, praças e equipamentos sociais. Construiu também dois 

shoppings ao lado da estação do metrô Tatuapé e fez da Praça Silvio Romero um local agradável e 

seguro, diferente do Largo São José do Belém. O Tatuapé possui inclusive uma casa aberta à 

visitação na Rua Guabiju 49, restaurada pelo Museu Paulista da USP e Departamento do Patrimônio 

Histórico, que conta um pouco da história do bairro.  

 

A divisão do Belenzinho em duas partes ocasionada pelas linhas da CPTM e do Metrô 

ajudou a diluir ainda mais a coesão entre comerciantes e moradores, fato não admitido pelo 

informante chave não-residente [ICNR], figura polêmica e que muitos reconhecem como 

“retrógrado e antiquado”. Presidente da Associação Amigos do Belenzinho e vice-presidente do 

CONSEG – Conselho de Segurança do distrito, este entrevistado tem ainda prestígio junto à sub-

prefeitura central e da Mooca, além de contatos com vereadores e deputados estaduais. Mas 

encontra muitas resistências quando o assunto é modernização do bairro.  

 

Além disso, o Belenzinho é conhecido como “dormitório dos mendigos” por abrigar 

diversos moradores de rua embaixo do viaduto Guadalajara, onde vivem ou retornam diariamente 

ao entardecer em função do albergue construído no mesmo local.  

 

Há também muitos catadores de lixo, carroceiros que rodam o distrito atrás de material 

reciclável e outros que coletam restos de construção e entulham nos muros da linha férrea da 

CPTM. Nossa cartografia também mostra uma instalação de coleta de material reciclado junto ao 

muro leste do condomínio. Construção, aliás, que não foi incorporada ao terreno do CPV 

produzindo um “dente” entre a área residencial e o portão de escoamento de lixo do 

empreendimento.  
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Este local atrai catadores em passagem pela frente do CPV deixando um rastro de objetos 

caídos (como papelões, pedaços de ferro) além de, durante a noite, abrirem os sacos de lixo do 

condomínio a procura de recicláveis, causando mais sujeira ao espalhar os materiais pela calçada 

central do condomínio. Há muita reclamação dos moradores neste sentido e pouca gratificação pela 

contribuição que os catadores prestam à reciclagem de materiais que teriam os aterros sanitários 

como destino final.     

 

Outro fato interessante relaciona-se às fontes de lazer no distrito. O informante chave não-

residente [ICNR] aponta este fato como um dos principais motivos pelo bairro não ser muito 

conhecido, visitado e compartilhado de maneira mais prazerosa. Sob nossa perspectiva, que parece 

ser a de outros moradores do CPV, esta situação contribui de fato para uma situação frustrante, pois 

reconhecem a importância de locais de lazer e diversão para combater o estresse. O futuro Parque 

do Belém talvez contemple parte desta reivindicação.  

 

Por enquanto os locais de lazer se resumem em uma danceteria de forró e funk na Avenida 

Celso Garcia (com pífia adesão dos moradores do CPV), a Academia Desportiva da Polícia Militar 

(ADPM) situada a noroeste do condomínio, e uma quadra de futebol society na Rua Visconde de 

Parnaíba, um quarteirão e meio do portão central do CPV, que segundo informações locais se 

transformou em área exclusiva dos bolivianos.  

 

Para alguns moradores, no entanto, participar de cultos religiosos é gratificante e prazeroso. 

E neste sentido há uma profusão de igrejas e centros de religiosidade no entorno do CPV que são 

efetivamente visitados pelos moradores. A adesão aos cultos religiosos parece ser modalidade 

predominante de participação dos moradores frente a outras possibilidades como cooperativas, 

associações, sindicatos, conselhos de segurança, instituições do terceiro setor (Organização não-

governamental, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, Fundações, Institutos) ou 

ainda atividades coletivas filantrópicas e artísticas. 

  

“Fazer compras” é também uma atividade gratificante, embora não exista shopping ou hiper-

mercados no Belenzinho. Os moradores visitam o Carrefour do Tatuapé e os shoppings Tatuapé e 

Boulevard, ambos ao lado da estação do metrô que leva o nome do distrito. Atenta aos caprichos do 

mercado comercial e imobiliário, a mídia do Tatuapé reforça diferenças nos noticiários ressaltando 

a grandiosidade de seu bairro representado como um portal da zona leste, ao mesmo tempo em que 

demonstra desdém ao Belenzinho, esperando que este melhore apenas para valorizar a região como 

um todo.   
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Em recente matéria na Gazeta do Tatuapé foi mostrado que o cuidado com o distrito e o seu 

desenvolvimento está associado ao alto grau de pertencimento, principalmente porque as famílias 

permanecem no bairro, formando, laços de amizade e afetividade cada vez mais fortes e 

duradouros.  

 

Isto parece mostrar diferenças importantes para serem consideradas em nossas reflexões a 

respeito da percepção do estresse no que tange ao pertencimento. Por proporcionar identificação 

com o local em que se reside, este sentimento reforça vínculos com regiões onde se passa a maior 

parte da vida. E quanto mais aprofundado, mais reporta aos limites administrativos do distrito: “ é 

muito mais cômodo e fácil conseguir um emprego em uma região onde o indivíduo tem contatos do 

que ir para outra parte da cidade onde ele é totalmente desconhecido”. Afirmação da psicóloga 

Anita Berti Felipe à Gazeta do Tatuapé em 2009 que incentivou algumas reflexões por parte de 

moradores do CPV. Assim como alguns corretores de imóveis da zona leste, um morador do 

próprio CPV, também aceita a constatação de que o crescimento e valorização do Tatuapé é, em boa 

parte, resultado da movimentação social dos moradores no bairro. Muitos cresceram, ascenderam 

em seus estratos econômicos e, entretanto não abandonaram suas raízes: “...apenas mudaram o 

padrão...”      

  

Para alguns moradores do CPV nem mesmo a diferença entre os nomes Belém e Belenzinho 

tem muita importância ou merece atenção. Ainda que possa parecer compreensível por não terem 

nascido ou vivido parte de suas vidas no distrito, não acentuaram laços afetivos e de pertencimento 

importantes em relação aos distritos de residência. Nascido em 1929 no Belenzinho, nosso 

informante-chave não-residente [ICNR] viu a chegada dos bondes e o crescimento das estradas de 

ferro além, é claro, da estação Belém do metrô. Este senhor fornece uma explicação, desconhecida 

por muitos moradores do CPV, sobre a dubiedade entre os nomes Belém e Belenzinho:  

 

“...o governador Fernando Prestes de Albuquerque¹ assinou decreto em 1899 

desmembrando o Brás e criando o Bairro de Belenzinho. Nos anos de 1940 e 1950, o bonde que 

vinha da Praça da Sé para a Rua Álvaro Ramos era o Bonde número 24 – Belém.  Por que? Porque 

o nome Belenzinho não cabia no letreiro do bonde. Então o que aconteceu foi que o povo foi se 

acostumando a dizer: eu moro no Belém por causa do Bonde. Portanto o nome Belenzinho foi 

ficando esquecido mas, eu repito, o nome Belém não existe”. 

 

 

 

¹  “Presidente do Estado” entre 1898 e 1900.  
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Falamos Belenzinho em homenagem ao nosso entrevistado e ao rigor da lei, conforme 

cartórios da região e registros de casamento e de imóveis, confirmada pela minha própria escritura 

pública ...concedendo propriedade do imóvel situado à Avenida Celso Garcia, 1907 no 10º distrito 

do Belenzinho.  

 

Acreditamos que a preocupação em usar, no dia a dia, Belém ou Belenzinho, relaciona-se 

com a valorização do local de residência: certos moradores preferem citar que residem em bairros 

próximos ao seu, às vezes na divisa, talvez por questões de status conferido por seu imóvel, 

alterando o valor conforme a situação de compra ou venda do imóvel. Podem considerar Ipiranga 

em vez de Cambuci; Perdizes em vez de Barra Funda; Penha em vez de Cangaíba, Morumbi em vez 

de Vila Sônia. Parece-nos salutar lembrar que, no senso comum, Ipiranga, Perdizes e Penha 

possuem significados mais “qualificados” de residência do que Cambuci, Barra Funda, Cangaíba e 

Vila Sônia, respectivamente.   

 

Não sabemos se Belém e Belenzinho trazem esta idéia uma vez que já ouvimos moradores 

da região do Cemitério da Quarta Parada, no Belenzinho, dizerem que moram no Tatuapé.  

 

Recentemente ocorreu uma disputa pelo nome do SESC que está sendo construído em 

logradouro limítrofe entre Tatuapé e Belenzinho. Originalmente o nome divulgado foi “SESC 

Tatuapé” e gerou reações imediatas da Associação de Moradores uma vez que o empreendimento 

está sendo construído em rua pertencente ao distrito do Belenzinho. A instituição aceitou o pedido 

da referida associação e modificou o nome para “SESC Belenzinho”. Mas a estação do 

metropolitano continuou com a designação inicial de “Estação Belém” e não “Estação Belenzinho”.    

 

Conforme vimos, os significados das relações com o espaço parecem promover vínculos 

necessários para a força de coesão entre moradores, sendo maior ou menos conforme o tempo e os 

processos de sinergia com a terra e antepassados (familiares, amigos e inimigos). Muitos destes 

fatores podem ser considerados “infidelidades do meio” e constituirem causas de distanciamento do 

local onde reside um grupo, condicionando ou modulando “modos de andar a vida”. Ao mesmo 

tempo, como as adaptações podem estar associadas ao estresse e suas diferentes manifestações.   
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Para alguns autores (SADER & PAOLI, 1986), a ausência de identificação e sentimento de 

pertencimento com o local pode ser atribuído ao fato de a sociedade brasileira ter sido marcada por 

“falta de aptidão para a coletividade ... pois os grupos que a compõe seriam carentes de integração 

entre si e com o resto da sociedade, portanto, sem vocação para a solidariedade e para a 

universalidade” o que explica a “diversidade” e ações derivadas como “...formação de grupos sem 

uma expressão representativa ordenada da sociedade...grupos fragmentados e dispersos, divididos, 

sem comunicação interna real e sem um sentido coletivo solidário...” (in CARDOSO org, 1986. pg. 

42). Não é o que aponta Singer (1981), que mostra diversos exemplos de solidariedade coletiva, 

onde a identificação comunitária foi desenvolvida e aprimorada como nos movimentos feminista, 

sindicais, eclesiásticos, de bairro e organizações negras.  

 

Essa parece ser uma questão controversa a indicar ângulos diferenciados de aproximação, 

observação e análise, mas de qualquer modo, lança uma reflexão para o que estamos relatando. É 

certo que laços e filiações sociais são criados ao longo do tempo, mas como analisar o convívio e as 

relações em um empreendimento como o CPV que, durante os últimos sete anos, recebeu 

aproximadamente mil moradores por ano, provenientes de regiões diferentes do próprio município, 

de outros estados e até de outros países? Como acompanhar a construção desses vínculos e sua 

inscrição nas histórias de vida no processo de ininterruptas mudanças e intenso adensamento do 

distrito? Adensamento que por sinal inclui, no CPV, ex-residentes do Belenzinho, migrantes da 

região metropolitana de São Paulo, de cidades do interior do estado, de outros estados brasileiros 

como: Minas Gerais, Pará e Rio Grande do Norte, por exemplo, e até imigrantes da China, Coréia 

do Sul, do continente africano e oriente médio. Aliás, já ouvimos algumas reclamações sobre 

vizinhos imigrantes bolivianos, ensejando uma animosidade com a vida escondida nos cortiços da 

Celso Garcia, trabalhando ilegalmente, mal vestidos e que lotam a UBS local, o NGA e a vizinha 

Maternidade Pública Leonor Mendes de Barros. Segundo informações circulantes, ao chegarem da 

Bolívia, as mulheres engravidam para gerarem filhos que terão cidadania brasileira e resolverão a 

situação de imigração ilegal deles no país.  

 

A movimentação e o adensamento de residentes também estão ocorrendo no entorno. Em 

2009, quatro grandes empreendimentos surgiram, sendo dois na faixa de IDH intermediário, 

considerados de alto padrão. O primeiro já entregue no valor aproximado de R$ 400,0000,00 para 

120m² de área útil. O outro, mais nobre, com até 180m² de área privativa com preço de mercado 

estimado em R$ 800.000,00, segundo corretores do local. Ambos a três quarteirões da entrada do 

CPV. 
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Paralelamente, surgiram mais dois empreendimentos. Um deles terá uma das vistas para o 

Parque do Belém, quatro dormitórios e 142m², negociados na planta por aproximadamente R$ 

500.000,00. O último, fazendo fronteira com o CPV e na continuidade da fábrica da IRFM, com 

padrão um pouco inferior ao CPV. A torre da IRFM, com sua marca antiga, acaba de ser demolida 

para dar lugar a moradias populares.      

 

Quanto aos nossos entrevistados, nenhum nasceu ou mudou-se de uma área no Belenzinho 

para o CPV. A amálgama que acentua os laços de pertencimento parece variar de distrito para 

distrito. Esta densa e complexa dinâmica populacional transforma e intensifica deslocamentos ao 

longo da extensão geográfico-territorial do município.  

 

À maneira das pesquisas da Escola de Chicago, esta forma de construir uma “cartografia” do 

local permite desenvolver algumas considerações até o momento.    

 

Vimos o adensamento de pessoas no CPV e suas implicações de equipamentos sociais e 

serviços, bem como agentes poluentes que degradam e incomodam os moradores. Estabelecemos 

vínculos entre “grupos” internos do condomínio que os tornam coesos entre si e ao mesmo tempo os 

apartam uns dos outros. Indicamos como a percepção de “comunidade distrital” pode promover 

sentimentos de pertencimento e, portanto de segurança e identidade, apontando a importância deste 

item para as condições de vida relativas às atividades associativas e de lazer. Identificamos a 

miríade de etnias que começam a compor um mosaico demográfico muito variado. Relacionamos a 

situação geográfica do CPV a sensações gratificantes identificadas pelas facilidades de acesso e 

disponibilidade de serviços. Parece persistir uma polaridade de percepção entre sentimentos 

gratificantes e frustrantes sobre o aspecto: existência de facilidades e as respectivas qualidades (que 

deixam muito a desejar).  

 

Vislumbramos gradualmente conceitos identificados por Canguilhem como constituintes da 

totalidade orgânica individual, como a nos acudir no entendimento de como os moradores 

percebem e expressam suas experiências relacionadas às condições de vida e ao estresse; aos modos 

de andar a vida frente às infidelidades do meio e a criação de normas que expressam preferências 

ou exclusões, numa vida que se apresenta dinâmica e”em polaridade”.  
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As relações que se constroem no interior do CPV são desencadeadas pela dinâmica do 

próprio condomínio, muitas vezes atravessadas por vizinhos nem sempre conhecidos. Enquanto 

vizinho tem origem no latim vicinu e significa “pertencente à mesma aldeia”, a palavra condomínio 

refere-se a um conjunto de proprietários, sendo essa a relação (casa-domus) compartilhada que os 

dispõe reciprocamente. Daí as outras relações quanto aos valores por tipo de apartamento, tipo do 

carro, de roupas e, por derivação – por que não? – de modos de andar a vida. Há que incluir também 

as relações dos moradores com os funcionários da administração, com os serviços terceirizados 

(seguranças e fiscais de pátio), uma vez que a segurança também foi destacada pelo estabelecimento 

de novas regras de acesso de visitantes e prestadores de serviços. A instalação de um circuito 

interno de televisão e câmeras para monitoramento além de reforço nos fiscais de pátio, do aumento 

da altura dos muros com rolos de arames farpados no topo, tudo nos remete à lembrança do burgo, 

“a cidade fortificada e protegida”. Será que estamos circundados por outros condomínios ou burgos 

que possuem, cada qual, suas próprias e diferentes normas, como a favela Nelson Cruz ao lado?     

 

Pela manhã, muitos deixam seus lares em direção aos seus trabalhos como profissionais 

liberais, prestadores de serviço, terceirizados e funcionários de multinacionais, enquanto outros 

tantos permanecem em seus apartamentos, trabalhando na “economia do lar” ou atividades 

“autônomas”.  

 

Notamos uma profusão de ocupações e profissões entre os moradores do CPV: motoboys, 

funcionários públicos e federais, agentes de segurança, açougueiros e comerciantes das mais 

variadas categorias, policiais, enfermeiros, médicos, advogados, engenheiros, nutricionistas, 

fisioterapeutas, educadores físicos, massoterapeutas, estudantes, bancários, motoristas de caminhão, 

ônibus e táxi, dentistas, diaristas, cartomantes, mágicos, animadores de festas, comissários de 

bordo, pilotos de helicóptero, corretores de imóveis, jornaleiros, fonoaudiólogos, recepcionistas, 

atendentes de telemarketing, gerentes das mais variadas especialidades, cuidadores de idosos, 

gestores de Ongs e Oscips, técnicos em informática e entregadores de pizza para não nos 

alongarmos.  

          

 Para muitos a vida do trabalho é quase a vida em si quando se trata do tema “tempo gasto no 

ambiente de trabalho” e “tempo ganho nas atividades não laborais”. Parece-nos óbvio relatar que as 

percepções no ambiente de trabalho trazem prazer (construção de objetivos de vida) e frustrações 

(pela existência de metas, competição e avaliações de desempenho agressivas e exageradas). 

Constatamos de fato esta polaridade e os modos de lidar com ela no limite da incapacidade de 

enfrentamento e repetições constantes, hoje reconhecidas como síndrome “burn out”.  



 - 82 - 

Para Lipp (1999), indivíduos classificados como “tipo A” em geral são rotulados de “workaholic” 

(viciados em trabalho), destinam mais do que 50% de seu tempo às atividades do trabalho e levam 

seus dilemas e problemas para o ambiente familiar, para atividades sociais e afetivas.   

 

Dentre os aspectos relatados com relação ao trabalho, um particularmente nos chama 

atenção: o valor dado ao tempo, no sentido financeiro. Ou seja, “quanto vale, em dinheiro, para 

mim esta atitude” em termos da economia do lar, da vida do trabalho, das perspectivas de futuro? E 

interessante foi notar que as palavras “futuro”, “passado” e “agora” foram pesadas e calculadas no 

balanço débito e crédito, como faz um contador experiente. As percepções de como o tempo é 

usado para desempenhar uma função, ou como é desperdiçado no trânsito; a “hora extra” que ajuda 

a pagar contas e o tempo para o lazer mostram a relação intrínseca dele com o valor “em espécie”, 

até porque entendemos que este último é o que, em geral, mantém as “facilidades gratificantes e 

comodidades”.  Lembremos que na medida em que o salário é medido em tempo, o tempo 

transmuta-se em dinheiro, valor de troca. Mede-se o salário pelo tempo e não pelo o que ele 

significa.   

 

Conseguimos identificar uma ligação entre o tempo subjetivamente avaliado e o, digamos, 

financeiro, em relatos como “antes eu tinha tempo e não tinha dinheiro e agora é ao contrário” ou 

“até o descanso em São Paulo tem que ser rápido” [E2] e “o que mais me desagrada é ter que 

comer rápido” [E4]. Além de impregnar dinheiro à idéia de perda de tempo, relatos sobre tempo 

“perdido” no trânsito e no trabalho em si também podem ser associados a perdas que conduzem a 

sofrimento, dor e estresse. 

 

Se o trânsito também significou “impressamento”, “confinamento”, “impossibilidade de ir 

mais rápido devido ao excesso de veículos”, é porque a lentidão tem uma valoração negativa. 

Portanto, atitudes como “slow down”, “zen” ou “aparentemente lentas e despreocupadas” não são 

apropriadas para os pretendentes ao sucesso no mundo do trabalho. Ao contrário, “rapidez”, 

“astúcia” e “pensamento rápido” estão ligados a “ganhar tempo” e, por conseguinte “dinheiro”.  

“Ser estressado” pode ser percebido, neste sentido, como um modo de andar a vida adequado ao 

reconhecimento e oportunidades de valorização profissional.    

 

Como a cidade de São Paulo foi indicada, pela maioria dos entrevistados, como a cidade das 

opções, das oportunidades, da produção e do trabalho não é difícil associar “rapidez e correria” 

como modo de manutenção da sua vocação financeira caracterizando um “território estressante” que 

valoriza a agitação, em contraposição ao “atraso” representado pela lentidão.  
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O “tempo” não é visto, portanto, como um “amigo”, mas como algo ao qual se deve correr 

contra. Corre-se contra o tempo o tempo todo, e se não há como resistir, há que se adaptar: “sou um 

mutante e com isso me adapto facilmente a tudo sem me estressar” [IC16]. A figura fáustica de 

Goethe (2006) talvez seja adequada desta “personificação” das formas modernas de 

empreendimento, das metamorfoses, “mudar a forma” e “mudar os modos”, transformar-se, ser 

transformado e ser mutante, como a afirmação do informante-chave [IC16]. Há um fundamento 

oportuno sobre a velocidade e o tempo, relacionado ao estresse e as pessoas numa cidade como São 

Paulo. Diante de elementos reservados, aparentemente ingênuos e borrados nas entrevistas como 

“agentes estressores” (como trânsito, trens lotados, muito trabalho e um chefe raivoso), Fausto 

sente que deve continuar movendo-se, pois do contrário pode virar um escravo. No final do século 

XVII Goethe apresenta a tragédia imposta a um pensador, a necessidade de “uma” mudança, ainda 

que dividida em três metamorfoses (o sonhador, o amador e o fomentador). Se ele não mudar será 

subjugado, seu corpo será destruído e sua alma estrangulada (do latim strangulare, guardando 

relação com constrição e, portanto com stringere e stress), e ficará impossibilitado de gerir sua 

própria vida.  

 

Nossos atores contemporâneos possuem uma tarefa mais fáustica ainda: a metamorfose não 

é de “uma” mudança, mas de uma “massa” de mudanças, a corrida então é contra o tempo, o tempo 

de inovações. Por isso a pressa e há pressa. Nestes tempos, nossas entrevistas ocorreram com certos 

sacrifícios. Ouvimos muitas referências com relação ao tempo perdido no convite para as 

entrevistas. Ouvimos: “não temos tempo para isto”, “este mês eu não tenho tempo”, “quanto tempo 

vai levar esta entrevista, demora muito é?”. O tempo, o espaço, o salário, o transporte, o trânsito, a 

satisfação e descanso, o repouso, a violência e o desrespeito estão inextricavelmente conectados.  

 

Mas o “lotado” também tem relação com “massa”. À massa relacionamos quantidades e 

qualidades, aspectos que compõem nosso cotidiano. Há massa de informação, massa de pessoas, 

massa de obrigações, de impostos, de estímulos que geram sensação de impotência e nos fazem 

perder o horizonte de certas velhas ou novas utopias e um cansaço que também se expressa em 

massa de conhecimento, tecnologia, informação e poder. Tudo nos obriga a ter uma massa de 

normas diante do acúmulo de adaptações requeridas. Talvez seja esta uma justificativa oportuna da 

necessidade constante de “reificação” do estresse, para que este, em suas devidas metamorfoses, 

consiga ser “apenas uma coisa”, seja ela qualquer que seja, onde se possa depositar aquilo que de 

fato não reconhecemos e nos livre das imposições do sofrimento.    
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O acaso e o imprevisto também são grandes transtornos a serem evitados, porque trazem 

dúvidas sobre os recursos e sobre a sobrevivência: “fico feliz se voltar para casa e nada acontecer 

de errado” [E9]; “fico satisfeito se nada ocorrer de errado no meu dia” [E12]. O errado é o 

inesperado ou o que abstraímos como suspeito.  

 

Suspeitamos muito do que nossos entrevistados quiseram dizer quando usaram a palavra 

estresse antes mesmo dela surgir na pergunta de número 114. Surgiu espontaneamente como modo 

de expressão frente às perguntas e à necessidade de empregá-lo em suas condições de vida. O termo 

é usado de maneira fluída, alterando seu significado no discurso conforme é inserido na vasta 

multiplicidade de experiências que o meio urbano proporciona. Ora como fator estimulante ao 

morador solitário, solteiro e que trabalha em casa [E3] onde a falta de estresse (indicado como 

sinônimo de agitação) é percebida como depressão, ou pelo morador que não sobreviveria sem 

eletricidade e sem a possibilidade de produzir à noite [E8], ora como grande causador (e 

conseqüência ao mesmo tempo) da separação conjugal [E1], ora ainda como anacrônico ao morador 

que se sente “não estressado” ao pegar o trânsito de São Paulo horas a fio [IC16]. Embora tendamos 

a concordar que a maioria dos usos do termo esteve relacionada, de alguma forma, a um organismo 

em condições adversas, suas diferentes conotações pedem precauções de interpretação. 

 

  A escala de adaptação social de Holmes (HOLMES & RAHE, 1976), por exemplo, adota 

um check-list com pontuação variando de 11 a 100. Os valores são mais altos quanto maior o 

significado e a importância que acontecimentos desempenham como fonte de estresse na vida das 

pessoas. Poderíamos esperar score 100 para os ítens “casamento” e “férias”. No entanto estão 

classificados como 50 e 12 respectivamente. Já que casamento e férias combinam muito com 

“felicidade”, “gratificação” e “prazer”, deveríamos estranhar estes números. O fato é que não 

tendemos a considerar, sem falso pessimismo, os pontos negativos e adversos que podem 

acompanhar eventos prazerosos e gratificantes como os exemplificados.     

 

Entender o estresse em termos de “modos de andar a vida” ajuda-nos a compreender que 

não podemos requerer de seu significado mais do que ele poderia oferecer caso tivesse valor 

absoluto ou objetivo. Como nos ensina Canguilhem, na vida como polaridade orgânica, não existem 

eventos “neutros”. Toda atividade nos afeta, pouco ou muito, de raspão ou em cheio ou ainda em 

uma série de degrades entre um extremo e outro. A vida nos afeta de uma maneira ou de outra, 

impelindo sentimentos “em polaridades” que podem assumir uma classificação como a que 

sugerimos acima, com matizes variados dentro destes opostos.  
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Para a análise das entrevistas, categorizamos as respostas em torno do termo 

“adaptabilidade”, como “domínio cultural” (parte da técnica de análise de conteúdo apontada por 

Pondé et al, 2001).  Usamos também Canguilhem para a escolha dos significantes-chave,  sobretudo 

em dois de seus conceitos: a vida como polaridade orgânica e normatividade (CANGUILHEM, 

2009, pg 95): “...um ponto de vista novo pode aparecer na biologia, para aí constituir um novo 

campo. Este ponto é o da normatividade vital. Viver é, mesmo para uma ameba, preferir e excluir”. 

(Ibid, pg. 95) 

 

Ao tomar partido por “um” certo modo de andar a vida, um organismo o faz à sua maneira, 

aproximado pelo o que lhe atrai e distanciado por aquilo que o repulsa, ao mesmo tempo em que 

contrasta e codifica percepções gratificantes e frustrantes, riscos e benefícios. Vejamos como 

demonstrar esta questão, revendo alguns trechos das entrevistas com relação aos modos de andar a 

vida, tema que englobou a vida na relação com o cotidiano na cidade.   

 

 “... dirigir carro em São Paulo é agradável ... é um negócio meio inexplicável”. Contudo, em outro trecho, 

“... os agentes, no trabalho, fofocam - isto me desagrada muito - e eu prefiro estar na rua” [IC 16]. 

 

 “... a vida em São Paulo tem coisas –muito- desagradáveis como egoísmo, falta de amizade e o 

trânsito...pelo amor de deus”. Contudo, em outro trecho, diz: “... mas todo mundo deveria morar aqui (em 

São Paulo) ... é a experiência que serve de estágio para seu crescimento profissional e na vida. Aqui a gente 

aprende a ter tolerância e paciência” [E 4]. 

 

“...depois que resolvi abandonar emprego fixo e ser autônomo, tive mais liberdade. Tem dias que opto por 

não trabalhar e tem finais de semana que passo trabalhando. São escolhas que me deixam satisfeito. 

Contudo, em outro trecho, diz: “...às vezes fico tão confinado em casa, não vejo gente e isto traz melancolia, 

sensação de estagnação que chega a ser levemente depressora” [E3]. 

 

 “Gosto de morar em São Paulo pela facilidade para trabalhar. Quem não tem preguiça consegue tudo em 

São Paulo”. Um pouco à frente, completa: “mas o sacrifício é grande. Tem que abrir mão da sua vida”[E 6]. 

 

Quando alinhamos “condições de vida” e “modos de andar a vida”, sabemos das limitações 

de sobreposição e sombreamento que cada um faz ao outro. Algumas “condições da vida”, 

especialmente aquelas inesperadas ou vindas à nossa revelia (um terremoto, por exemplo), acabam 

por determinar certas “condições de vida”. O lugar onde nascemos, o tipo de família que 

compartilhamos, as prerrogativas geográficas de onde crescemos quando crianças podem ser outros 

exemplos.  
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Quando falamos em modos de andar a vida, temos levado em conta o como nos portamos frente às 

condições de e da vida. São conceitos que se interpenetram, são interdependentes. Os nexos e 

articulações são construídos na mesma razão que a vida, vão se com-formando um ao outro.  

 

Finalmente, consideramos adequado, recordar que Canguilhem, absteve-se de definir “o 

normal e o patológico” simplesmente por sua relação com o fenômeno da adaptação e 

complementamos: “Durante o último quarto de século este conceito tem recebido uma tal extensão 

– às vezes descabida – em psicologia e em sociologia que, mesmo em biologia, só pode ser 

utilizado do ponto de vista mais crítico possível ...  definir anormalidade a partir da inadaptação 

social é aceitar mais ou menos a idéia de que o indivíduo deve aderir à maneira de ser de 

determinada sociedade,e, portanto, adaptar-se a ela como a uma realidade que seria, ao mesmo 

tempo, um bem. Parece-nos lícito poder rejeitar esse tipo de definição” (Ibid, pg.244). Com este 

impulso, tomamos coragem de elucidar alguns pontos que estiveram presentes ao longo desta 

modalidade de descrição do CPV à luz de Canguilhem. Mais do que estacas de delimitação sobre as 

condições de vida e os esforços adaptativos, estes pontos converteram-se em reflexões além da 

fisiologia, e mostrou-nos mais a necessidade de uma fenomenologia do que de um microscópio para 

cortes anatomopatológicos. Como “resultado”, pudemos perceber o equívoco de tomar a adaptação 

enquanto normalidade ou anormalidade. Partimos da idéia de que não existe vida sem normas de 

vida, e mesmo o estado mórbido é sempre uma forma de viver.  

 

Há de fato uma homogeneidade entre “o normal e o patológico”, queremos dizer, não existe 

uma ciência para o normal e outra para o patológico, ou pelo menos não deveria. Se assim fosse, 

teríamos que organizar uma nova epistemologia, para estudar o estresse em duas ciências: uma onde 

o objeto é elemento da vida e a faz persistir e, portanto, é normal e de preferência saudável. A outra 

cuidaria do estresse enquanto uma patologia, suas conseqüências mórbidas e destrutivas da vida. Ao 

nos embrenharmos nas condições de vida e de acordo com conceitos de Canguilhem, optamos por 

um terreno flutuante que muitos chamariam de “ênfase subjetiva”. Mas essa escolha também nos 

possibilitou uma apreciação quantitativa e uma operação qualitativa de “n” variáveis independentes. 

um “modo” (singular) de manifestação da “capacidade normativa orgânica” de andar a vida.   
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V-II: Dados epidemiológicos do Belenzinho. Consolidados das entrevista. “Análise de 

Conteúdo”. Descrições e sínteses de núcleos temáticos  

 

O difícil e frustrado itinerário de levantamento de dados epidemiológicos do Belenzinho 

Dados do SIAB - Sistema de Informação da Atenção Básica da Unidade - seriam adequados 

pelo fato de: 1) Suas características de micro espacialização de problemas de saúde e da avaliação 

de intervenções; 2) Utilização mais ágil e oportuna da informação; 3) Produção de indicadores 

capazes de cobrir todo o ciclo de organização das ações de saúde a partir da identificação de 

problemas e 4) Capacidade de consolidar progressivamente as informações, partindo de níveis 

menos agregados para mais agregados. Sabemos que, pelo menos em teoria, por meio do SIAB, 

obteríamos informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação 

de saúde etc.  

 

Contudo, não encontramos receptividade da coordenação da UBS onde o CPV está adstrito e 

no ambiente DATASUS também não conseguimos encontrar dados adequados à interpretação. A 

Unidade Básica de Saúde Marcus Wolosker do Belenzinho, a 80 metros do CPV, não colaborou 

com nosso projeto. Segundo informações colhidas por intermédio de duas agentes comunitárias de 

saúde, viemos a saber que apenas três, dos 1792 apartamentos do CPV,  são atendidos pelo 

Programa Saúde da Família (PSF) da UBS em referência.  

 

Como indicamos anteriormente, o SIAB não “conversa” com o sistema mais geral de dados 

disponíveis da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo (SMS) que, por sua vez, 

não possui dados específicos sobre morbidade que pudessem alimentar o DATASUS. Estivemos no 

Ceinfo (Coordenação de Epidemiologia e Informação) e no Pro-Aim (Programa de 

Aperfeiçoamento das Informações de Mortalidade) da SMS e tentamos, via GIA (Gerência Técnica 

de Informação Assistencial) - coletar informações sobre morbidades que pudessem estar 

relacionadas com o estresse. De maneira semelhante, nenhum sistema possui registros disponíveis. 

Cogitamos ainda acessar dados do AIH (Autorização de Internações Hospitalares) e também o SIH 

(Sistema de Informações Hospitalares) para levantar os casos de moradores do Belenzinho que 

tenham sido internados em um dos diversos hospitais municipais de São Paulo, mas seria um 

levantamento de altíssimo custo e que envolveria investigar a causa de internação, vínculo com a 

causa estresse, vínculo efetivo do paciente com o bairro e especificamente com o CPV. Tentamos 

ainda rastrear o SIA (Sistema de Informação Ambulatorial), via TabNet, sistema que registra 

procedimentos ambulatoriais e permitiria alguma aproximação, mas este caminho também não 

contém informações para nosso objetivo.  
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Aventamos a possibilidade de investigarmos a violência como um dos fatores associados ao 

estresse, através do SIVVA (Sistema de Informações para Vigilância de Violências e Acidentes do 

município de São Paulo), gerenciado pela Coordenação de Vigilância em Saúde da Secretaria 

Municipal da Saúde de São Paulo (SMS-COVISA), em conjunto com as SUVIS (Supervisões de 

Vigilância em Saúde). O SIVVA tem como fonte, a notificação de atendimentos de vítimas de 

violências / acidentes por profissionais de saúde. Desta forma seu banco de dados não é 

representativo da totalidade dos acidentes ou violências, mas apenas daqueles casos que incidem 

nos serviços de saúde.  Além disso, o sistema estava em fase inicial de implantação e nosso foco 

não era estudar o estresse na perspectiva do tipo de determinante associado.  

Nesse difícil itinerário de buscas, procuramos o ambulatório de especialidades do estado de 

São Paulo (NGA-8 Belém) ligado à Secretaria de Estado da Saúde (CSRMGSP-Dir I – Capital – 

Núcleo regional de Saúde 5), localizado à Rua Dr. Clementino, 200, unidade distante 100 metros do 

portão principal do CPV. Este núcleo desempenha o que poderíamos chamar de Assistência Médica 

Ambulatorial/Especialidades (AMA-E do Estado de SP), uma unidade aproximada aos moldes das  

AMAs municipais. Neste local também não há nada sobre os moradores do CPV a não ser 

“prontuários” daqueles que utilizaram o serviço e não podem ser acessados a não ser via um longo e 

inviável percurso pela Secretaria de Estado da Saúde.  

Outros dados encontrados na literatura não representavam nosso foco ou objetivo principal: 

dados epidemiológicos da população residente no CPV. 

Estudos comunitários nos Estados Unidas mostram a prevalência de 8% durante a vida para 

Transtorno de Estresse Pós-Traumático - TEPT (agravo categorizado no item 309.81 dentro do 

grande grupo de “Transtornos de Ansiedade” pelo DSM IV-TR, 2007) e de 14 a 33% para Estresse 

Agudo (agravo categorizado no item 308.3 dentro do grande grupo de “Transtornos de Ansiedade” 

pelo DSM IV-TR, 2007).                 

Durante atividades do Programa de Atendimento e Pesquisa em Violência (PROVE) em 

2009, o responsável pelos dados clínicos de uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo 

sobre estresse, Marcelo Feijó de Mello, mostrou que 26% dos moradores do município de São 

Paulo já sofreram de TEPT em algum momento de suas vidas e que 9,7% tiveram o transtorno no 

último ano, o que corresponderia aproximadamente a 2,8 e 1,1 milhões de pessoas respectivamente. 

Apesar dos homens terem sido as maiores vítimas da violência urbana no ano de 2008, as mulheres 

foram as que mais adoeceram, numa proporção duas vezes maior: 12,8% contra 5,3%. 

 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/tabnet/violencias_e_acidentes/index.php?p=13994
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Estendemos nossas buscas para avaliações psicométricas do estresse realizadas no CPV. 

Não encontramos na revisão bibliográfica qualquer referência a pesquisas que utilizassem modelos 

com escalas de gradação (geralmente classificando níveis de alarme, resistência e exaustão).   

 

Por ocasião do último recadastramento do CPV solicitamos à administração do condomínio 

a inclusão de algumas questões como idade, escolaridade e naturalidade, para traçar um perfil 

demográfico da população em estudo. Infelizmente, a administração usou a idéia em seu 

levantamento, mas não disponibilizou os dados conforme havia se comprometido, após a coleta e 

consolidação. Para quaisquer das opções desejadas, as informações epidemiológicas sobre os 

moradores do CPV precisariam ser levantadas em trabalhos descritivos e transversais, a partir de 

pesquisas específicas ou de inquéritos domiciliares, em parceria com as coordenações ou 

supervisões distritais da SMS. Desta forma, nosso estudo tem importância inédita enquanto fonte de 

informações primárias sobre estresse e condições de vida, coletadas pelas entrevistas e etnografia no 

CPV com vistas a um registro etnoepidemiológico.  

 

Com bem ressaltam Carla Guedes et al (2006), a ausência de indicadores quantitativos para 

certos agravos pode ser conseqüência de um modelo explicativo que considera a subjetividade 

como anomalia. Na contribuição epistemológica desses autores, a crítica do modelo biomédico 

contém o alerta para a percepção de certos nexos determinantes básicos, que podem ficar perdidos 

enquanto o paciente permanece em estado de “invisibilidade”.  Neste caso, o pesquisador deve ser 

sensível aos processos e meios que com-formam os resultados apreendidos e lhes conferem 

visibilidade. Essa possibilidade nos conduziu a vários planos de observação direta na construção do 

campo da pesquisa; observação em relação às movimentações e teias de relacionamentos que 

engendram subjetividades constitutivas do “nosso” agravo e em relação à interlocução com a 

epidemiologia.  

  

Ao empreendermos uma pesquisa etnoepidemiológica, tendo como método a etnografia e a 

epidemiologia como modelo de registro (com auxilio de questionários adaptados, análise de 

conteúdo como procedimento técnicos e um modo de aplicar e pensar os dados epidemiológicos), 

esforçamo-nos em considerar a diversidade e polissemia do estresse tentando encontrar alguma 

idéia que o enfeixe, tal qual o vemos nos “modos de andar a vida”.  

 

Três causa mortis do distrito do Belenzinho podem fornecer um panorama epidemiológico 

da área de referência do CPV  e permitirão apresentar o consolidado das entrevistas.   
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Tabela 3: Causa de morte por capítulo da CID-10 no período entre 2007 e 2009 do 

distrito do Belenzinho para todas as idades e sexos (Faixa etária OMS) 

 
SIM – Sistema de Informações sobre Mortalidade 
Óbitos Residentes e Ocorridos por Causa(Cap 
CID10) e Ano do Óbito 
Dist Adm Resid: Belém 
Faixa Etária OMS: <1 Ano, 1-4, 5-14, 15-24, 25-34, 
35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75 e+ 
Sexo: Masculino, Feminino 
Período:2007-2009     

 

 
Causa(Cap CID10) 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
Mulheres 

 

 
Homens 

IX. Doenças do aparelho circulatório 114 129 136 199 180 

II.  Neoplasias (tumores) 84 96 69 125 124 

X. Doenças do aparelho respiratório 48 51 56 71 84 

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 34 25 23 29 53 

XI. Doenças do aparelho digestivo 20 20 27 33 34 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 17 24 14 25 30 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 12 20 26 34 24 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 10 12 14 16 20 

VI.  Doenças do sistema nervoso 9 15 11 15 20 

XVIII.Sintomas, sinais e achados anormais no 
exame clínico e laboratorial 9 9 6 10 

 
14 

XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal 8 5 6 7 12 

V. Transtornos mentais e comportamentais 6 10 7 8 15 

XVII.Malformações congênitas, deformidades e 
anomalias cromossômicas 4 1 5 3 

 
7 

III. Doenças sangue órgãos hematológicas e 
transtornos imunitários 3 3 1 3 

 
4 

XIII.Doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo 3 2 0 4 1 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 1 1 2 4 0 

      

Total (1208 casos) 382 423 403 586 622 

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - PRO-AIM/SMS - CET/SMT. (atualizado em 12/05/2010) 

Notamos na Tabela 3 que, dos 1208 óbitos registrados no Belenzinho de 2007 a 2009, as três 

maiores freqüências relativas por categorias correspondem a 31% de doenças do aparelho 

circulatório; 21% de neoplasias e 13% de doenças do aparelho respiratório. Mortes por doenças do 

sistema nervoso somaram 3%, e por transtornos mentais e comportamentais 2%, sendo que todas as 

outras causas somaram 30%. As mulheres aparecem em maior número nas duas primeiras classes, 

embora haja predomínio de homens nas doenças do sistema nervoso como nos transtornos mentais e 

comportamentais. Dados epidemiológicos de mortalidade por capítulo da CID constituem nosso 

ponto de partida e referência classificatória.  

Enquanto para o ano de 1991 o índice de envelhecimento do Belenzinho foi de 37,39 

(homens) e 71,39 (mulheres), em 2005 era de 51,32 e 97,22 respectivamente 

(IBGE/SEMPLA,2005). A população do Belenzinho está envelhecendo. É reconhecida a força do 

estresse nas doenças crônico-degenerativas amplificadas pela idade.  
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Já sabemos que as mulheres envelhecem mais que os homens e que morrem na faixa etária 

entre 55 e 64 anos (Tabela 4), e que os homens aparecem em maior número em todas as categorias. 

As doenças circulatórias estão em primeiro lugar com 36%, seguidas pelas doenças neoplásicas 

(30%) e de doenças do aparelho respiratório (7%), para as quais não há contribuição do sexo 

feminino. Doenças do sistema nervoso somaram 1,3% e por transtornos mentais e comportamentais 

0,7%. Mortes por todas as outras causas somaram 26,8%.  

Tabela 4: Causa de morte por capítulo da CID-10 no período entre 2007 e 2009 do 

distrito do Belenzinho para idade entre 55 e 64 anos de ambos os sexos (Faixa etária OMS) 

 

Óbitos Residentes e Ocorridos por Dist Adm Resid segundo Causa(Cap 
CID10) 
Dist Adm Resid: Belém 
Faixa Etária OMS: 55-64 
Período: 2007-2009 Causa(Cap CID10) Mulheres 

 
 
 
 
 
Homens 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 27 28 

II.  Neoplasias (tumores) 21 25 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 27 28 

X. Doenças do aparelho respiratório 0 12 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 0 11 

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade 1 6 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 3 4 

I.  Algumas doenças infecciosas e parasitárias 0 3 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 2 0 

VI.  Doenças do sistema nervoso 0 2 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 1 1 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 0 1 

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 0 1 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 1 0 

V. Transtornos mentais e comportamentais 0 1 

Total (151 casos) 
 

56 
 

 
 

95 
 

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - PRO-AIM/SMS - CET/SMT. (atualizado em 12/05/2010) 
 

No cômputo geral de todas as idades e especificamente para os idosos, os homens aparecem 

em número superior às mulheres nos transtornos nervosos e comportamentais. Não temos 

referências que nos mostrem o peso que tiveram (se é que houve casos) os Transtornos de Estresse 

Agudo (TEA) ou Pós-Traumático (TEPT) nestes índices de mortalidade. Em sua densa investigação 

epidemiológica a respeito da Desigualdade de indicadores de mortalidade no sudeste do Brasil, 

Cordeiro et al (1999) indicam evidências de relação de doenças relacionadas a transtornos mentais 

com o estresse, por associação direta ou via co-morbidades.  
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Registro das entrevistas 

A Tabela 5 abaixo mostra um perfil sócio-demográfico dos entrevistados, conforme 

informações do primeiro item do formulário de entrevista. Nela vemos altura referida (metros), 

índice de massa corporal ([kg/m²]X100) à partir de valores auto referidos e calculado segundo OMS 

(2004), naturalidade, tempo de residência em São Paulo, cor referida de pele, local de maior tempo 

de residência antes da mudança para o CPV, escolaridade e tipo de instituição (pública ou privada 

para a última formação), estado civil ou situação de convívio, religião, tempo (anos) de residência 

no CPV, número de dormitórios da unidade e densidade populacional ([número de pessoas dividido 

pela área útil do apartamento] X 100), situação da propriedade (própria ou alugada) e 

profissão/ocupação.  

 

Tabela 5: Consolidado das informações de identificação dos 16 entrevistados 

E Sx Idade Peso Altura IMC Natural TempoSP  Cor Orig Escola Tipo  E.Civil Religião 
 

CPV Q,D Sit.  Prof. 

1 F 39 84 1,73 28.1 SP 39 B ZL Médio Pub. D Evang. 
 
7 2/9 P GL 

2 M 45 87 1,76 28.1 TS/SP 45  B ZL Médio Part VJ C atolica 
 
4 2/5 P V 

3 M 34 82 1,85 24.5 SP 34 B ZL Sup. Pub. Solt. NP 
 
3 2/2 P T 

4 M 27 82 1,76 26.5 ARA/SP 27 B G Sup. Part Solt. Espírita 
 
1 3/5 A TP 

5 F 33 78 1,63 29.6 FER/SP 15  P ZL Sup. Part Solt. Católica 
 
2 2/7 

 
P AE 

6 F 46 63 1,56 25.9 SP 46 P ZL Sup Part. Cas. Católica 
 
1 3/6 

 
P E 

7 F 51 76 1,58 30.4 SP 51 M ZL Fund Pub. Sep. Protest. 
 
1 2/7 

 
P DL 

8 M 37 75 1,86 21.7 SP 37 B ZL Sup. Part. Cas. Espirita 
 
6 2/5 

 
P TA 

9 M 61 94 1,75 30.7 SP 61 B ZL Médio Part. VJ Católica 
 
2 3/3 

 
P TX 

10 F 28 49 1,62 18.7 SA/SP 28  B ZS Sup. Part. Cas. Católica 
 
2 2/4 

 
P CE 

11 M 56 69 1,65 25.3 MOS/RN 34  MC  ZL Fund Pub. Cas. Católica 

 
6 2/4 

 
P MO 

12 M 40 81 1,77 25.8 SP 40 P ZL PG Part. Cas. Protest. 
 
4 2/4 

 
P EQ 

13 F 39 64 1,60 25.0 SP 39 B  ZL Médio Pub. Cas. Evang. 
 
5 2/5 A AC 

14 F 63 67 1,60 26.2 SP 63 B  ZN FIncomp Part. Viúvo Catolica 
 
6 3/6 

 
P DL 

15 F 29 57 1,58 22.8 ABA/PA 9  P C Sup. Part. VJ NP 
 
4 3/5 

 
P E 

16 M 53 83 1,83 24.8 SP 53 B ZS Sup. Part. Cas NP 
 
5 2/7 

 
P AS 

 

Legendas:   
E: Número do entrevistado. Sx: Sexo – F:Feminino, M:Masculino. Idade(anos). Peso referido(kgs). Altura referida 

(metros). IMC(Índice de Massa Corporal) em [Kg/m²]X100. Natural: Naturalidade- SP:São Paulo, TS:Teodoro Sampaio-SP, 

ARA:Araraquara-SP, FER:Fernandópolis-SP, SA: Santo André-SP, MOS:Mossoró-RN, ABA:Abaetetuba-PA. TempoSP: 

Tempo (anos) de residência em São Paulo. Cor: - B:Branca, P:Parda, M:Morena, MC:Morena Clara. Orig: Região onde 

morava antes da mudança para o CPV – ZL:Zona Leste, G:Guarulhos-SP, ZS:Zona Sul, ZN:Zona Norte, C:Centro. Escola: 

Escolaridade – M:Médio, S:Superior, F:Fundamental, FI: Fundamental Incompleto PG: Pós-Graduação. Tipo (para última 

formação): Pub:Pública, Part:Particular. ECivil: Estado Civil ou forma de convívio informal- D:Divorciado, VJ:Vive junto, 

Solt.: Solteiro, Cas: Casado, Sep: Separado, V:Viúvo. Religião ou religiosidade: Evang.: Evangélica, NP: Não possui, 

Protest.:Protestante. CPV: Tempo (anos) de residência no CPV. Q,D: Número de dormitórios do apartamento e Densidade 

populacional no apartamento ([nº de pessoas/área útil do apto]X100). Sit: Situação do apartamento - P:Próprio, A:Alugado. 

Prof: Profissão ou Ocupação – GL: Gerente de Loja, V:Vendedor, T:Tradutor, TP: Técnico Produção, AE: Auxiliar de 

Enfermagem, E: Enfermeira, DL: Do Lar, TA: Técnico Administrativo, TX: Taxista, CE: Comércio Exterior, MO: Motorista 

de Ônibus, EQ: Engenheiro Químico, AC: Assistente Comercial, AS: Agente de Segurança.  
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Observamos que os 16 entrevistados apresentam distribuição igualitária de sexos, com 

idades variando entre 27 a 63 anos (Gráfico 1) e com média aritmética simples feminina de 41 anos, 

masculina de 44 anos e geral de 42,5 anos.  

 

 

Gráfico 1: Expressão das idades dos entrevistados em anos 
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Além desses dados, os entrevistados apresentam peso mínimo referido de 49 kg 

(entrevistada 10, 28 anos, IMC de 18,7, natural de Santo André, branca, superior completo, casada, 

católica, gerente de comércio exterior, apto próprio), e peso máximo de 94 kg (entrevistado 9, 61 

anos, IMC 30,7, natural de São Paulo, pele branca, ensino médio, vive junto, católico, taxista, apto 

próprio). As médias de peso feminino de 67,2 kg, média de peso masculino de 81,6 kg e média 

geral 74,4 kg.  

 

As alturas referidas variaram entre a mínima 1,56 m (entrevistada 6, 46 anos, 46 kg, natural 

de São Paulo, pele parda, superior completo, católica, casada, apto próprio, enfermeira) e a máxima 

1,86 m (entrevistado 8, 37 anos, 75 kg, natural de São Paulo, branca, superior completo, casado, 

espírita, apto próprio). Média de altura feminina de 1,41 m, média de altura masculina de 1,77 m. e 

média geral 1,59 m.  
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Pesos e alturas podem ser comparados no Gráfico 2, de onde calculamos o IMC (Gráfico 3), 

que variou no intervalo de 18,7 kg/m² a 30,7 kg/m², apresentando média aritmética simples de 24,7 

Kg/m².   

Gráfico 2: Expressão do peso e altura dos entrevistados 
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Gráfico 3: Expressão do Índice de Massa Corporal (IMC) com 

base na altura e peso referidos pelos entrevistados 
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Os seis migrantes são naturais de: Abaetetuba-PA, Mossoró-RN, Araraquara-SP, 

Fernandópolis-SP, Santo André-SP e Teodoro Sampaio-SP. Estes dois últimos apenas nasceram nos 

locais indicados e imediatamente foram transferidos para São Paulo (entrevistados 2 e 10). O tempo 

de residência em São Paulo variou de 1 a 45 anos, sendo estes limites referentes a migrantes 

masculinos, o primeiro tecnólogo de produção de Araraquara-SP com 27 anos (entrevistado 4) e o 

segundo motorista de ônibus de 56 anos Mossoró-RN (entrevistado 11).  
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A cor de pele referida (Gráfico 4) predominante foi a branca, que nos entrevistados esteve 

relacionada com todos os tipos de escolaridade, mais predominantemente nos moradores de 

apartamentos de 2 dormitórios.  

Gráfico 4: Cor de pele referida pelos entrevistados
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Dos dez paulistanos, oito já moravam na zona leste, um na zona sul e outro na zona norte 

antes de se mudarem para o CPV. Dos seis migrantes, três já moravam na zona leste, um no centro, 

um na zona sul e outro em Guarulhos-SP. A escolaridade variou segundo o sexo conforme mostrada 

no Gráfico 5. Os entrevistados de números 2,4,5,6,8,9,10,12,14,15,16 tiveram suas últimas 

formações em escolas particulares enquanto os entrevistados de números 1,3,7,11,13 em escolas 

públicas, mostrando uma distribuição onde predomina a instituição particular para os últimos 

estudos e uma distribuição eqüitativa entre os sexos. A escolaridade mostrou variados 

representantes das religiões exceto a evangélica, onde se observou apenas o nível médio. O ensino 

superior teve registro em todas as religiões menos na evangélica. 

Gráfico 5: Escolaridade dos entrevistados por sexo 

(M=Masculino, F=Feminino)

4M/4F

50%

2M/2F

25%

1M/1F

13%

1M

6%

1M

6%

Fund.incompleto

Fundamental

Médio

Superior

Pós Graduação

 

 



 - 96 - 

O estado civil e/ou estado de parceria familiar entre companheiros(as) é mostrado no 

Gráfico 6, onde predomina a condição casado, seguida por solteiro e “vive junto”.   

 

Gráfico 6: Estado civil dos entrevistados 
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A religião predominante foi a católica seguida pelo item “não possui” e de forma eqüitativa 

espírita, evangélica e protestante (Gráfico 7).   

 

Gráfico 7: Religião dos entrevistados 
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O tempo de residência no CPV variou de 1 a 7 anos, distribuindo-se em torno da freqüência 

de 2,3 anos. A quantidade de pessoas por apartamento foi de duas pessoas (em 11 apartamentos) e 

três (em cinco apartamentos). Outros dados mostram que o estado civil e religião são mais variados 

para paulistanos do que para migrantes. Seria o fator da metrópole, como vimos, estimulador destas 

constatações? A densidade populacional (Gráfico 8) nas unidades variou entre o mínimo de 2 

pessoas/m² (Entrevistado 3, 34 anos, 82 kg, 1.85m de altura, IMC=24,5, natural de São Paulo, pele 

branca, superior completo, solteiro, sem religião, apto próprio de 2 dormitórios, tradutor) e o 

máximo de 9 pessoas/m² ( Entrevistada 1, 39 anos, 84 kg, 1.73m de altura, IMC=28.1, natural de 

São Paulo, pele branca, ensino médio, evangélica, apto próprio de 2 dormitórios, gerente 

comercial).  

 

Gráfico 8: Expressão das densidades populacionais por apartamento 

(número de pessoas no apartamento por área útil do apartamento)  
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A condição de propriedade foi aproximadamente sete vezes mais do de alugado como 

observado no Gráfico 9. Os apartamentos alugados correspondem aos entrevistados 4 e 13.  

 

 

Gráfico 9: Expressão da condição do 

apartamento dos entrevistados 
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As profissões foram muito variadas conforme mostra o Gráfico 10. Os itens “Do lar” e 

“Enfermeira” mostraram duas frequências cada. Atividades e ocupações tão diferentes fornecem 

dados igualmente variados das atividades laborativas. Achamos interessante considerar o item “Do 

lar” como profissão ainda que nenhuma das duas entrevistadas (7 e 14) tenha referido  sua  

atividade como inserida na Consolidação das Leis do Trabalho.    

 

Gráfico 10: Expressão das profissões/Ocupações dos entrevistados 
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Os apartamentos com finais “3” predominaram (7 unidades), seguidos dos de final “2” (4 

unidades), “4” (3 unidades) e “1” (2 unidades). Tivemos representantes de todos os andares, com 

predomínio do 16º (3 dos 16 apartamentos), exceto 4º e 5º andares; tivemos representantes de todas 

as 4 fases do projetos; representantes dos blocos 1 a 7 (1ª fase), blocos 8 a 14 (2ª fase), blocos 15 a 

21 (3ª fase) e blocos 22 a 28 (4ª fase), contudo a predominância foi das 1ª e 2ª fases com 63% e das 

3ª e 4ª fases com 37%. Da mesma maneira tivemos proporcionalidade muito aproximada à 

quantidade de blocos de 2 e 3 dormitórios em nossa amostra  (68% de 2 dormitórios e 32% de 3 

dormitórios) com a quantidade de blocos no empreendimento com um todo (64% e  36% 

respectivamente). As unidades de finais 1 e 2 tem suas vistas de varanda para a antiga Febem que 

atualmente é o Parque do Belém enquanto as unidades de finais 3 e 4 possuem as varandas para a 

Avenida Paulista. De maneira que observamos que a maioria de nossos entrevistados mora em 

apartamentos com vista oeste, andares mais superiores e nas duas primeiras fases da construção. 

Segundo informações da assessoria da construtora, a quantidade de quartos, o material empregado 

na construção, o local e nome do empreendimento, a área útil, o tipo e quantidade de garagem, 

envolveram decisões voltadas para um público-alvo constituído por recém casados (ou famílias 

pequenas) e idosos de estratos médios da sociedade.  
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“Análise de Conteúdo”. Descrições e síntese de núcleos temáticos 

GRANDE EIXO TEMÁTICO “B” 

Rotina e Cotidiano. Percepção das condições de vida na cidade. 

 

 

RESUMO DOS AGRUPAMENTO DAS RESPOSTAS. 

 

 

   Os entrevistados que não nasceram em São Paulo reconhecem que a cidade de São Paulo 

oferece muitas oportunidades e facilidades no âmbito do trabalho, cursos, aprimoramento. 

Destacou-se, no entanto a referência à “sensação de satisfação” de empreendedorismo e a 

experiência de vida que a cidade possibilita. Entre dois migrantes entrevistados, um deles mudou-se 

logo após o nascimento e o outro nasceu na fronteira com uma cidade da região metropolitana de 

São Paulo e sempre morou nos limites ou dentro do município de São Paulo. O sentimento de 

acolhimento não é unânime: metade dos entrevistados sente-se acolhida na cidade e a outra não. Os 

itens destacados como mais desagradáveis foram, em ordem de citações: trânsito, violência, 

transporte coletivo, correria e estresse, imprevistos, comportamento estressante dos habitantes, 

rotina, excesso de pessoas, sujeira, necessidade de refeições rápidas, individualismo, pobreza, 

excesso de mudanças e falta de liberdade com o tempo pessoal e ficar próximo a pessoas que falam 

alto em seus celulares, conversando dentro do transporte público de forma a “passar” o problema, o 

estresse e raiva deles para os outros “...para que os outros compartilhem escutando e se inteirando 

das mazelas que ocorrem com eles” [E15].  Os migrantes entrevistados preferem ficar em casa com 

seus familiares nos finais de semana, ir para fora da capital, fazer um curso, ginástica ou sair para 

“baladas”.  

 

  Segundo a opinião dos entrevistados paulistanos, o CPV está em boa localização, situa-se 

num bairro tranqüilo e facilita o acesso e locomoção em termos de transporte público, embora o 

trânsito e a qualidade do transporte sejam considerados pontos de desconforto e insatisfação no 

cotidiano. A cidade é atraente no sentido das facilidades, conveniências e acessos aos bens de 

consumo e oportunidades de trabalho e renda, propiciando a sensação de acolhimento, lazer, 

gastronomia, além de diversidade cultural. Muitos entrevistados relataram que a agitação, poluição, 

barulho e tumulto são considerados aspectos desagradáveis da vida urbana e poucos que a cidade 

tem uma urbanização e arquiteturas desagradáveis.      
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Morar em São Paulo inspira trabalho e oportunidades de crescimento individual e 

profissional, e por esta razão atrai pessoas de outras cidades. É certo que a cidade oferece muitos 

benefícios e facilidades, mas traz também exclusão, pobreza, sujeira, violência, favelas, desrespeito, 

vandalismo, falta de tempo, falta de consciência de civilidade, sentimentos de isolamento, 

individualismo, desigualdades, estresse, baixa adesão a atividades de cunho associativo além de 

problemas na convivência coletiva diária.  

 

Para alguns entrevistados a (falta de) ética, a administração e as políticas públicas são 

responsáveis pelos transtornos coletivos que provocam indignação, insatisfação, desconforto, raiva, 

desprazer, estresse e sacrifícios desnecessários. Para muitos, nos finais de semana é melhor ficar em 

casa e passear com seus animais de estimação.  

 

 

CLASSIFICAÇÃO E PONTUAÇÃO DOS “DESCRITORES” NAS CATEGORIAS DE 

SIGNIFICANTES-CHAVE PARA:  

GRANDE EIXO TEMÁTICO “B”: “ROTINA E COTIDIANO. PERCEPÇÃO DAS CONDIÇÕES 

DE VIDA NA CIDADE DE SÃO PAULO”. 

MIGRANTES.  

 

Observação: Os “descritores” (significantes mencionados ou registrados nos discursos) são as 

palavras em unidades ou pequenos temas, expressões, vocábulos, entendidos aqui como “unidades 

de registro”, mencionados nas respostas às perguntas do formulário de aplicação com relação a um 

grande eixo temático.  

Tabela 6. Apresentação dos descritores registrados com maior freqüência dentro das 

categorias de significantes-chave: Gratificante/Frustrante para migrantes  

GRATIFICANTE Pontuação FRUSTRANTE Pontuação* 

Facilidades ou 

oportunidades, 

movimentação, satisfação 

no empreendedorismo, 

oportunidades 

profissionais, 

aprimoramento.  

6 Trânsito 5 

Acolhimento.    4 Amizade e acolhimento. 4 

Lazer cultural, cultura, 

diversão.   

4 Violência.  3 

Culto religioso ou 

religiosidade. 

2 Transporte coletivo 2 

Experiência de vida. 1 Imprevistos. 2 
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CLASSIFICAÇÃO E PONTUAÇÃO DOS “DESCRITORES” NAS CATEGORIAS DE 

SIGNIFICANTES-CHAVE PARA:  

GRANDE EIXO TEMÁTICO “B”: “ROTINA E COTIDIANO.PERCEPÇÃO DAS CONDIÇÕES 

DE VIDA NA CIDADE DE SÃO PAULO”. 

NÃO-MIGRANTES 

 

Tabela 7. Apresentação dos descritores registrados com maior freqüência dentro das categorias de 

significantes-chave: Gratificante/Frustrante para paulistanos  

 

 

GRATIFICANTE Pontuação FRUSTRANTE Pontuação* 

Facilidades ou 

oportunidades de ter, 

possuir, conveniências, 

acessos a bens de serviço e 

consumo, oportunidades de 

trabalho, facilidades de 

compras e de locomoção. 

17 Desrespeito, má 

educação, sujeira nas 

ruas, vandalismo, 

consciência do habitante, 

convivência coletiva e 

mau humor das pessoas 

nas ruas. 

18 

Acolhimento sensação de 

pertencimento, 

acostumado, ser bem 

recebido, sentir-se em casa, 

adaptação.  

12 Política e ética com 

relação aos idosos, 

urbanização, 

desfavorecidos  e aos  

serviços de saúde. 

10 

Gostar do bairro, 

tranqüilidade do bairro, 

vida no condomínio. 

10 Violência civil.  

Violência policial. 

6 

1 

Gastronomia, shopping, 

pizzaria, lazer, pastelaria. 

6 Trânsito. 6 

Liberdade, diversidade 

cultural, diversidade étnica, 

multiculturalidade.  

5 Estresse. 6 

Culto religioso ou de 

religiosidade 

4 Agitação, multidão, 

barulho, tumulto. 

6 

Convivência familiar, 

coletiva e amigos. 

4 Pobreza 4 

Caminhar só e com o 

animal de estimação. 

3 Transporte coletivo.  3 

Agitação, multidão, 

barulho, tumulto, poluição, 

cidade alucinante. 

2 Favelas.  2 

Trabalho. 1 Isolamento, solidão. 2 

Orgulho da urbanização da 

cidade. 

1 Tempo pessoal disponível. 2 

Dirigir na cidade. 1 Sacrifícios, liberdade, 

pânico, acolhimento.  

1 
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TEXTO RESUMO DO EIXO “B” COM BASE NOS FRAGMENTOS, DESCRIÇÕES E 

RESUMOS, SIGNIFICANTES REGISTRADOS E PONTUAÇÃO DOS SIGNIFICANTES-

CHAVES PARA TODOS OS ENTREVISTADOS.  

 

 

 

.  Segundo a opinião dos entrevistados podemos afirmar que o CPV oferece boa localização e 

situa-se num bairro tranqüilo, possibilitando acesso e locomoção em termos de transporte público e 

traçado urbano de vias públicas. Contudo o trânsito e a qualidade do transporte são considerados 

pontos de desconforto e insatisfação por todos os pesquisados que utilizam ônibus ou metrô em seus 

cotidianos. Para os entrevistados a cidade é atraente por proporcionar muitas facilidades e 

oportunidades de trabalho e renda e a maior parte se sente acostumada e acolhida embora os 

sentimentos de isolamento, solidão e individualismo tenham sido reportados por três pesquisados. 

Destacaram o lazer em gastronomia e a vida cultural como gratificantes. Raros entrevistados 

relataram que a agitação, multidão, poluição, barulho e tumulto podem ser considerados 

gratificantes. Os registros destas características foram mais contundentes quando simbolizando o 

que já é comum na cidade e que de certa forma já se fizeram acostumar, mas que não são aspectos 

agradáveis da vida urbana. O cotidiano é destacado pela má educação visível, pela sujeira nas ruas, 

vandalismo, falta de consciência com o próximo, desrespeito, estresse e mau humor das pessoas; a 

convivência apresenta um conteúdo frustrante, principalmente quando associada à violência urbana, 

inclusive a policial, ao aspecto feio da arquitetura, às favelas e pobreza. Alguns entrevistados 

responsabilizaram a (falta de) ética, administração e políticas públicas pelos transtornos coletivos 

citados, que provocam indignação, insatisfação, desconforto, desprazer, estresse e sacrifícios 

desnecessários.  

 

De forma eqüitativa, os entrevistados preferem ficar em casa, passarem finais de semana em 

chácaras com a família ou amigos ou participar de encontros e cultos religiosos como meios de 

lazer, prazer e/ou conforto. Caminhadas com animais de estimação foram citadas por 1/3 dos 

entrevistados como fonte de alívio da tensão e do estresse diários. Finalmente seria importante 

ressaltar que há muita pluralidade nas respostas e não existe consenso para os significantes-chave, 

exceto para o descritor “desrespeito” dos habitantes, classificado como frustrante, e para o descritor 

gratificante “facilidades” da cidade.      
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NÚCLEOS DE SENTIDO E TEMAS DO EIXO “B”. 

MIGRANTES 

 

  Sensação de empreendedorismo. Os migrantes são atraídos pelas oportunidades de 

trabalho e crescimento pessoal A facilidade e as conveniências são atrativas na medida do acesso a 

elas. A sensação de acolhimento parece estar associada ao tempo de vida em São Paulo. Os itens de 

desagrado são compartilhados com os paulistanos nos quesitos: trânsito, violência, estresse, 

transporte coletivo, sistema de saúde, sujeira. Alguns itens não são comuns: quantidade de pessoas, 

necessidade de refeições rápidas e excesso constante de mudanças no cotidiano. Em geral os 

moradores sentem-se satisfeitos com o Belenzinho e com o CPV. A não ser em cultos religiosos ou 

de religiosidade, a participação em atividades coletivas é pífia entre os migrantes.  

 

 

 

 

NÚCLEOS DE SENTIDO E TEMAS DO EIXO “B”. 

NÃO-MIGRANTES 

 

 A facilidade e a conveniência para os afazeres do cotidiano são apreciadas e atrativas, estão 

relacionadas com a satisfação. Com exceção de um entrevistado, todos os paulistanos já moravam 

na Zona Leste antes de vir para o CPV. Apesar dos benefícios, a vida na cidade é difícil em função 

do trânsito caótico, do descuido com cidade, dos lugares feios como as favelas, do barulho, 

violência, pobreza e medo de assaltos, desrespeito nas ruas e nos transportes e serviços públicos, 

das políticas urbanas, do mau humor e individualismo das pessoas, sensação de solidão. A falsa 

liberdade e a escravidão às constantes mudanças além da falta de tempo para atividades pessoais, 

são potenciais geradores de estresse.  
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GRANDE EIXO TEMÁTICO “D” 

Condições de trabalho.  

 

 

CLASSIFICAÇÃO E PONTUAÇÃO DOS “DESCRITORES” NAS CATEGORIAS DE 

SIGNIFICANTES-CHAVE PARA: 

GRANDE EIXO TEMÁTICO “D”:  

Tabela 8. Apresentação dos descritores registrados com maior freqüência dentro das categorias de 

significantes-chave: Gratificante/Frustrante  

 

 

GRATIFICANTES Pontuação FRUSTRANTES Pontuação* 

Amizades, convívio com as 

pessoas, compartilhar. 

4 Má educação, desrespeito, 

desonestidade. 

8 

Viagens, passeios, dirigir, 

ficar fora da empresa. 

2 Constrangimento,cobrança, 

confinamento, pressão, 

engessamento, escravidão, 

deslocamento, conflito. 

6 

Autonomia. 2 Desânimo, falta de 

motivação, cansaço. 

4 

Desafios. 1 Estresse. 3 

Aprendizado, 

oportunidades. 

1 Morosidade, estagnação, 

burocracia. 

3 

O Cuidado. 1 Trânsito. 2 

Bom desempenho. 1 Desordem, desorganização. 2 

Diversidade. 1 Raiva, tristeza. 2 

Ter horário fixo. 1 Nervoso. 2 

Salário. 1 Rotina, monotonia. 2 

  Mau humor, impaciência. 2 

  Incompetência, desatenção. 2 

  Imprevisibilidade. 1 

  Impotência. 1 

  Falta de comprometimento. 1 

  Falta de tempo. 1 

Total de descritores: 15  44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 105 - 

TEXTO RESUMO DO EIXO “D” COM BASE NOS FRAGMENTOS, DESCRIÇÕES E 

RESUMOS, DESCRITORES E SUAS PONTUAÇÕES DENTRO DOS SIGNIFICANTES-

CHAVE PARA TODOS OS ENTREVISTADOS.  

 

 Migrantes e não-migrantes relatam suas experiências no trabalho de maneira tão diversa 

quanto as suas profissões ou ocupações. Dentro da categoria “do lar”, no entanto, encontramos 

semelhança entre os descritores limpeza e ordem. No quesito “pressão pelos horários”, há 

entrevistados gratificados pela possibilidade de fazer seus próprios horários e há também quem se 

sinta gratificado por ter mudado para um emprego sem  horário fixo.  

 

Os descritores para os significantes-chave frustrantes no trabalho surgiram com maior 

freqüência (44) e intensidade do que os gratificantes (15), ainda que pese a quantidade de 

entrevistados migrantes (6) frente aos não migrantes (10). Entre os gratificantes a maior freqüência 

ou pontuação ficou por conta das redes de convívio construídas e focadas no trabalho. Neste 

quesito, apontam as amizades, pessoas e colegas com quem podem contar no cotidiano, seguida 

pela liberdade e autonomia no trabalho o que implica também aquelas funções em que o funcionário 

tem a possibilidade de viajar ou visitar clientes, mesmo considerando o trânsito de São Paulo, 

registrado como frustrante e recebendo pontuação 2.  

 

Já entre os descritores categorizados no significante-chave “frustrante”, má educação, 

desrespeito e desonestidade das pessoas no trabalho ficaram em primeiro lugar (8 na pontuação), 

seguidos por constrangimentos e pressões vividos dentro da empresa(6), desânimo (4), estresse e 

burocracia (3).  

 

Um fato interessante foi notar que para aqueles que citaram que o salário é um fim 

mostraram não encontrarem muitos pontos gratificantes em seus desempenhos laborativos. Já 

aqueles que colocaram o salário como um meio, mostraram “gostar” do que fazem e sentirem-se 

gratificados em seus trabalhos. Esta última categoria esteve representada amiúde pelos entrevistados 

ligados a algum cuidado com pessoas ou vínculo com a área da saúde.  Dentre os 44 descritores 

frustrantes, há uma miríade de motivações e percepções: tristeza e angústia ou cansaço e fadiga. No 

entanto, quando o assunto foi insatisfação e sensação de frustração com alguma atividade, processo 

ou pessoa no âmbito profissional os entrevistados utilizaram expressões bem mais diversificadas. O 

significado frustrante de impotência merece ser destacado quando entendido como situação de 

responsabilidade na resolução de problemas e conflitos profissionais, sem a atribuição de poder para 

resolução, tornando a situação ambígua e de difícil contorno.  
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Finalmente, cabe destacar que muitos entrevistados se referiram a situações estressantes ou a 

agentes estressores delimitando o que é um agente que estressa ou um comportamento ou resolução 

interiorizada e percebida como estressante.  

  

As situações estressantes estiveram relacionadas com descritores como constrangimento, 

engessamento, pressão, confinamento, conflito e falta de liberdade. Para alguns entrevistados, 

algumas situações não são entendidas como “problemas” e por isso não são consideradas 

“frustrantes” ou “desagradáveis”. Por esta razão se referiram a elas como “normal”, “ não dou 

bola”, “não ligo” ou “logo passa”. Desta forma mostram evitar desgastes e sofrimentos 

desnecessários.  Assim, as questões não foram resolvidas a partir do conceito “problema” e foram 

procuradas outras saídas alternativas que pudessem ser caminhos de contorno ao sofrimento da 

frustração ou do estresse. Esta observação foi mais freqüente nos migrantes do que nos não-

migrantes. Os descritores citados (constrangimento, engessamento, pressão) não foram 

categorizados como “estresse”, embora tenham tido relação de proximidade nos discursos.  

 

 

NÚCLEOS DE SENTIDO E TEMAS DO EIXO “D”. 

 

Observamos maior número de descritores para eventos percebidos como frustrantes do que 

para eventos tidos como gratificantes. Atividades “do lar” mostraram equivalência em gratificação e 

frustração quando comparadas a relatos das atividades profissionais fora do lar. Os descritores para 

constrangimento, engessamento, falta de liberdade e autonomia, pressão e conflito desempenharam 

um protagonismo nos discursos, especialmente quando relacionados aos sentimentos de 

desconforto, frustração e estresse. Desrespeito parece ser o maior incômodo no trabalho cotidiano, 

seja dos colegas de serviço seja dos patrões, supervisores ou dos clientes. Laços de amizade e redes 

de ajuda, cooperação e compartilhamento de informações são descritores de sentimentos 

gratificantes mais pontuados. Impotência e sensação de frustração são enunciadas para referir 

responsabilidades sem poder ou autoridade para determinadas decisões. O fato de se tornar um 

profissional autônomo e liberal, sem vínculos trabalhistas e sem horários fixos de trabalho trazem 

sentimentos gratificantes da mesma maneira que trazem também, em contraposição, descritores 

frustrantes diversos. A maioria dos entrevistados passou por mudanças importantes no trabalho, 

apontando tanto sensações gratificantes como frustrantes. Mesmo quando expuseram sentimentos e 

sensações de incômodo ou frustração ao relatarem conflitos e eventos frustrantes no trabalho, nem 

todos os entrevistados qualificaram esses fatos como “problemas”. 
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 TEXTO RESUMO DO EIXO “E” COM BASE NOS FRAGMENTOS, DESCRITORES E SUAS 

PONTUAÇÕES DENTRO DOS SIGNIFICANTES-CHAVES PARA TODOS OS 

ENTREVISTADOS.  

 

 

SOBRE O TERMO ESTRESSE: Todos os entrevistados já tinham ouvido o vocábulo estresse ou 

saber de alguém estressado(a), que pode, por sua vez, ser alguém que estressa, mostrando forte 

vínculo ou ambivalência entre o objeto estressante (agente estressor; aquele que estressa ou 

causador) e o objeto estressado (sujeito; o causado). Embora referissem já terem se estressado, 

apenas um entrevistado (masculino, migrante do interior de São Paulo) afirmou que já havia ficado 

nervoso várias vezes, mas não estressado. Este conteúdo para o termo surgiu em outras questões 

mostrando que o estresse pontual é um nervoso que passa rapidamente e que o excesso de “nervosos 

continuados e repetitivos” vai criando uma “bola de neve” que produz o que usualmente se chama 

de estresse. Os entrevistados reconhecem uma pessoa estressada por meio de sinais e características 

variadas como: cara feia, irritação, impaciência, nervosismo, inquietação, falta de sorriso, testa 

franzida, ansiedade, tique nervoso, mau humor, agitação, fisionomia, cansaço, nervoso, a pessoa 

fala “hoje estou estressada”, cara fechada, “hoje estou estressada”, resposta curta e grossa, não quer 

papo, irritação, falta de concentração, ansiedade, “a pessoa não te ouve”, “só ela tem pressa”, “os 

problemas dela são para ontem”, impaciente, sem educação, ansiosa, “a pessoa não pensa e age no 

impulso”, mau humor, atitudes, jeitos, trejeitos, “falar mais alto”, braveza constante, “estado de 

nervo da pessoa”, desequilíbrio, jeito de olhar, maneira de falar, tom de voz, agitação, modo de agir, 

atropelar as palavras, “não consegue dialogar”, “escuta, mas não ouve”, falação, “empurrar os 

outros e não pedir licença”.  
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SOBRE O QUE SENTEM: Já apontamos alguns sinais e sintomas característicos e já relatados 

extensamente nas referências bibliográficas com relação ao estresse (síndrome da adaptação geral), 

como: suor nas mãos, taquicardia, mal estar difuso, tremedeira, dor no estômago, tensão muscular 

na região das costas, sensação de medo, respiração ofegante, boca seca, dor de cabeça, dor nas 

pernas, vista turva. Dois entrevistados preferem o silêncio como sensação buscada.  

Quando comparado ao desenho prospectivo do formulário de aplicação, ainda que tenham sido 

geradas pela mesma pergunta (O que você sente quando está estressado? Diga e aponte para o 

desenho), outras manifestações e explicações aparecem: dificuldade de ler de perto, labirintite, 

orelha quente, dor atrás do olho e a testa muda, dores abaixo das escápulas, dor no sacro, peso na 

cervical, formigamento nos pés e acima do tendão de Aquiles, aperto na região pré-cordial, língua 

gélida e dor nas coxas.  

 Em suma, estresse mostra ser uma sensação de desprazer na medida em que o estado contrário é 

verbalizado como estado de prazer e relaxamento.    

 

SOBRE OS ENFRENTAMENTOS: As seguintes atitudes de enfrentamentos de situação de 

estresse foram relatadas: tomar água, respirar fundo, beber suco de maracujá, chás calmantes, 

pensar em coisas boas, “vou ver os amigos”, tomar cerveja, deito e relaxo, ficar quieto, chorar, orar 

ou ler a bíblia e “não fazer nada”. Da mesma maneira que o estresse possui várias percepções, seu 

enfrentamento segue o mesmo modelo. Amigos e familiares apareceram como as principais fontes 

de ajuda ou procura quando os entrevistados percebem-se em sofrimento, com exceção de quatro 

entrevistados que não registraram estas alternativas. Culto religioso apareceu em seguida e 

massagem, acupuntura, yoga, pilates, reiki e hidroginástica seguem como atividades para enfrentar 

o estresse. Profissionais da saúde foram os menos citados no quesito “ajuda” (fisioterapeuta, 

psicólogo, médico); segundo E6, “...o médico é mais estressado que ela...”. A medicação aparece 

apenas quando há necessidade de analgésicos e são tomados sem receita. Um entrevistado sugeriu 

incluir as categorias “culto religioso” ou “religiosidade” em vez de “igreja”, pois nem todas as 

manifestações são religiosas e sim de religiosidade e nem todas ocorrem em igrejas. Por esta razão 

foi introduzido na discussão o termo “culto religioso”, embora a pergunta tivesse no elenco de 

respostas o item “outras”.     
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SOBRE PERCEPÇÃO DE ESTRESSORES, SINAIS E DIAGNÓSTICO.  

Tentativa de distinção entre migrantes e não-migrantes.  

  

Para a grande maioria dos migrantes o descritor “pressão” foi o mais freqüente, tanto no lar 

como no trânsito, no trabalho e na relação com prazos (tempo), havendo um que localizou o estresse 

no “ser humano”.   

 A maior parte dos migrantes relacionou suas “doenças”, diagnosticadas ou não, com o 

estresse por meio de associações com o que já ouviram, leram ou viram na internet.   

Para os sofrimentos que já tinham ocorrido anteriormente, o diagnóstico era feito pelo próprio 

entrevistado e os enfrentamentos tomados de acordo com a eficácia da experiência empírica. Um 

dos entrevistados migrantes relatou ter passado por muitas situações de estresse, não referiu dor ou 

sofrimento no próprio corpo: Contudo relata “...tive um ataque de tremedeira, febre e dor nas 

costas...me levaram para o Hospital...”. Não houve diagnóstico, mas para E11 a razão foi ter ficado 

muito tempo sentado como motorista de ônibus. Já para a entrevistada E15, seu problema crônico 

de joelho foi diagnosticado por um fisioterapeuta e um acupunturista como relacionado ao estresse. 

Para ela própria, enfermeira, a causa é a ansiedade e as toxinas causadas pelo estresse.     

  

Com relação aos paulistanos, o estresse provém da rotina, das condições de vida na cidade 

de São Paulo, dos aspectos financeiros, do trabalho, do lar e transportes coletivos. Para o 

entrevistado E9, a cidade “...foi tomada pela violência, invasores, motoqueiros, trânsito infernal, 

mendigos, pobreza e decadência”. Motorista de praça, culpa bolivianos e nordestinos como 

invasores. Os paulistanos apresentaram maior diversidade de locais onde “haveria” estresse: 

Aeroporto, nos motoristas de ônibus e táxis, em centros cirúrgicos, aglomerações, corporação de 

bombeiros, nas férias, andar de bicicleta em São Paulo, trânsito de São Paulo e nas igrejas 

evangélicas. Esta última em função da quantidade de pessoas estressadas e desenganadas que para 

lá se encaminham atrás de cura para seus males. Os locais onde o estresse não “existiria” são assim 

idealizados: Praia, igreja, na natação, junto aos amigos, na natureza, no paraíso, no céu e no templo 

budista. Para dois entrevistados “...não existe tal lugar...” e “...no trânsito”. A maioria relacionou o 

estresse a seus sofrimentos, males ou doenças recentes.  Interessante notar que algumas associações 

foram descritas pela observação do corpo e não foram feitas por profissionais da saúde. Para o caso 

de E8 que teve virose e dermatite, a virose não pode ter relação com o estresse, pois na época não 

tinha dermatite seborréica nas mãos, e esta última é seu melhor sinal quando está estressado.   

 

 

 



 - 110 - 

V-III: Percepção do estresse e das condições de vida e estresse: uma análise arriscada 

 

Percepção das condições de vida e estresse no CPV 

 

A Tabela 9 mostra as respostas para a pergunta: O(a) Sr(a) sente alguma coisa no corpo quando 

fica estressado(a)? 

 

Tabela 9: Respostas obtidas com referência aos sinais e sintomas percebidos no 

estado estressante 
 

Respostas dos entrevistados. 

1.Não sinto nada no corpo. 

 

2.Dor, cansaço, contração dos músculos.  

 

3.Veias se apertam, respiração ofegante, irritado, impaciente, agressivo, corpo 

contraído. 

 

4.Aceleração do coração, palpitação, respiração mais curta. 

 

5. Dor de cabeça.  

 

6.Furacão, tudo rápido, taquicardia, sudorese, boca seca, nervos à flor da pele. 

 

7.Dor cabeça, pressão sobe.  

 

8.Face vermelha, descama e começa a coçar. 

 

9. Dói as pernas, Sensação má no corpo. 

 

10. Arritmia. 

 

11. Não sinto nada no corpo. 

 

12.No corpo eu não sinto. Falo pouco. Procuro ficar mais quieto. 

 

13.A garganta esquenta, olho pipoca. Bochechas esquentam e ficam vermelhas.  

 

14. Dor nas pernas.  

 

15. Sinto meu sangue, meu coração acelerado. Sinto principalmente nas pernas. 

 

16. Tremedeira, vista turva , boca seca.   
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A Figura 8 abaixo ilustra o desenho que foi mostrado aos entrevistados(as) para que eles(as) 

indicassem o(s) local(is) do corpo que os(as) incomodam quando percebem que estão 

estressados(as). Os(as) entrevistados(as) também fizeram comentários dispostos logo abaixo dos 

três esquemas corporais da figura (costas, perfil, frente).  

 

Figura 8. Desenho prospectivo do Formulário de entrevista 

 

 

  

 

. 

 

 
 

1.Nada apontado.  

2.Região dos olhos. Tenho dificuldade de ler de perto, mexe com a pressão, penso que é labirintite.  

Se eu estou normal eu enxergo o comprovante do cartão.  

3. Sinto algo na região do estômago, a musculatura contrai. Dores na região para-vertebral e abaixo 

das escápulas.  

4.Dor de cabeça. 

5.Dor de cabeça, esquenta a orelha, rosto vermelho na bochecha, dor no estômago, suor nas mãos. 

6. Dor no sacro, peso na cervical, formigamento nas plantas dos pés e acima do tendão de Aquiles, 

sudorese no corpo inteiro, dor na região do osso frontal.  

7.Dor no osso temporal, aperto na região pré-cordial.   

8.Dor nos joelhos, mais no direito, face vermelha e descama e começa a coçar. 

9. Nada apontado.  

10. Dor na região do músculo trapézio, dor atrás do olho e no coração. 

11. Não sinto nada no corpo. 

12.Nada apontado.  

13. Minha língua gela e fica muito esquisita. Mãos geladas. A garganta “pipoca”. Bochechas 

esquentam e ficam vermelhas. 

14. Dor na coluna na altura da cintura e nas coxas (músculo.quadríceps porção central).   

15. Veia pulsa na perna, talvez a safena, a testa muda, coração acelerado. 

16. Suor nas mãos, tensão nos joelhos, tensão na região do m. trapézio. 
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A Tabela 10 abaixo mostra na linha “A” a resposta para a pergunta: Teve algum sinal, 

sintoma, problema pelo qual procurou atendimento em saúde no último ano? E na linha “B”: Faz 

relação desta situação com o estresse? A Tabela 10 não mostra a resposta do entrevistado 4, pois ele 

não teve nenhum problema e nem procurou atendimento em saúde conforme a pergunta.   

  

 

 

Tabela 10: Dados relativos a sinais, sintomas, procura de atendimento em saúde e associação 

auto-referida com o estresse 

 

 
 E1 E2 E3 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 

A Memória Tontura Garganta Nariz Coluna Nuca Dermatite Dente Rim Mal 

estar  

Pulmão Garganta Mal 

estar 

joelho 

B SIM SIM NÃO SIM SIM SIM SIM NÃO SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM 

          

 

As mulheres [entrevistadas:1,5,6,7,10,13,14,15] relacionaram o estresse a problemas no 

âmbito do trabalho (com o chefe e com os clientes), tempo curto, a vida em São Paulo, problemas 

financeiros, qualidade do transporte, violência, desrespeito, relação com o marido e comportamento 

em geral do ser humano. Uma das entrevistadas [E15] citou que o estresse não está fora, mas dentro 

do ser humano. Para as mulheres, família, praia, compras, igreja, natureza, meditação, natureza 

(campo) são locais não-estressantes: uma das entrevistadas [E14] citou que este local é “sua 

cabeça”.  

 

Os homens (entrevistados:2,3,4,8,9,11,12,16) relacionaram o estresse à: pressão no lar, 

pressão no trabalho, violência, desrespeito, aglomerações, congestionamentos, rotina, decadência do 

ser humano e moradores do CPV.  Para os homens, passeios, caminhada com o cachorro, natureza, 

natação, amigos, trânsito e roça são locais não-estressantes. Um dos entrevistados [IC6] citou o 

trânsito como local preferido em vez de seu local de trabalho. Outro entrevistado citou que não 

existe lugar onde não haja estresse.  
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Estresse e condições de vida: uma análise arriscada  

 

 

 

 

Há uma diferença importante entre trânsito no sentido de “dirigir e congestionamento” e no 

sentido de “transporte de má qualidade”. Devemos observar que dos oito homens, seis usam 

automóveis no cotidiano para ir trabalhar, enquanto todas as mulheres se utilizam do transporte 

público como ônibus, trens e metrôs superlotados.  

 

Portanto há referência ao estresse pelos entrevistados do sexo masculino por dirigirem em 

avenidas superlotadas de carros e referência das mulheres por ficarem “apertadas, esmagadas, 

enlatadas, imprensadas, sufocadas, amassadas” nos meios de transporte coletivos, além do 

desrespeito no contato físico inevitável.  

 

As duas categorias (homens e mulheres) “perdem” tempo (como referem), que ocorre de 

maneiras diferentes: Os homens em seus carros ficam no congestionamento “dos carros” e as 

mulheres, em “seus” ônibus ficam congestionadas nos corredores de ônibus. O incômodo no joelho 

também é diferente: para os homens em virtude do uso dos pedais dos carros (acelerador, freio e 

embreagem) e para as mulheres pelo fato de usarem salto alto e ficarem em pé nos ônibus, metrôs e 

trens. A aglomeração só é partilhada como frustrante pelas mulheres pelo fato de usarem transporte 

coletivo. Contudo, para algumas, locais de aglomerações como shoppings não trazem esta 

percepção: “fazer compras” é percebido como atividade necessária e gratificante [E1; E10].  

 

Já para os homens, fazer compras em ruas superlotadas, em shoppings (locais de 

aglomeração) ou apenas o fato de “fazer compras”, é considerado atividade frustrante e estressante.  

Em oposição às mulheres (com exceção de duas entrevistadas celibatárias), predomina entre os 

homens a resistência em reconhecer algumas infidelidades do meio como “problema”, insistindo no 

fato de que “não são problemas” e sim “situações”.  
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A relação peso/altura parece mostrar dados interessantes. Os entrevistados 5, 7 e 9 têm os 

maiores índices de IMC (29.6, 30.4 e 30.7 respectivamente) e embora estejam fora da normalidade 

(conforme Tabela 11) por serem tecnicamente considerados pré-obesos e obesos, não se percebem 

como “anormais”. Já a entrevistada com IMC 25.0, considerada dentro da normalidade segundo a 

mesma referência, refere-se “doente” por “não estar magra”. Este fato ressalta um dos fundamentos 

da teoria de Canguilhem sobre o “normal e o patológico”, mostrando a força das normas que 

elegemos para os modos de andar a vida.   

Tabela 11: Classificação Internacional para IMC – Índice de Massa Corporal.  

Classificação. IMC(kg/m²) 

 Principais pontos de corte. Pontos de corte adicionais. 

Abaixo do Peso  <18.50 <18.50 

     Emagrecimento severo <16.00 <16.00 

     Emagrecimento moderado 16.00 - 16.99 16.00 - 16.99 

     Emagrecimento leve 17.00 - 18.49 17.00 - 18.49 

Eutrofico 18.50 - 24.99 
18.50 - 22.99 

23.00 - 24.99 

Sobrepeso ≥25.00 ≥25.00 

     Pré-obeso 25.00 - 29.99 
25.00 - 27.49 

27.50 - 29.99 

     Obeso ≥30.00 ≥30.00 

          Obeso classe I 30.00 - 34-99 
30.00 - 32.49 

32.50 - 34.99 

          Obeso classe II 35.00 - 39.99 
35.00 - 37.49 

37.50 - 39.99 

          Obeso classe III ≥40.00 ≥40.00 

              Fonte: Adaptado OMS, 1995, 2000 e 2004 

 

Com relação aos sinais e sintomas descritos na literatura, notamos que as percepções 

(Tabela 9 e Figura 8) são muito semelhantes nos dois grupos, especialmente manifestações descritas 

por Selye e Cannon em sua teoria do estado de alarme orgânico e também reconhecidas por 

Canguilhem (2009, pg. 3). Supúnhamos diferenças relevantes conforme fossem os entrevistados 

migrantes e não migrantes, mas não encontramos de maneira conclusiva. A migrante 15, mostra as 

dificuldades que passou e tem passado para se acostumar a uma cidade de vida muito “estressada e 

agitada” quando comparada a seu local de origem, Abaetetuba, uma pacata, pequena e tranqüila 

cidade no Pará. A entrevistada informou que está retornando em definitivo para Belém do Pará 

ainda neste ano de 2010.        
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Alguns entrevistados relataram sentir “pontadas” ou “sentir-se mal” diante de situações 

desagradáveis e de opressão no ambiente do trabalho. A maioria deles já procurou serviços de saúde 

na especialidade cardiológica em função da sensação de “pressão ou opressão no peito”, de falta de 

ar, angústia e taquicardia.  

 

No que tange aos “sintomas ou sinais” cardíacos, chama a atenção o seguinte: 

proporcionalmente, encontramos 66% de migrantes com sinais ou sintomas cardíacos e/ou 

circulatórios contra 34% de paulistanos. A entrevistada nascida em Abaetetuba no Pará, comenta 

que não se sente 100% adaptada “...parece que fica um pedaço seu, sinto falta de minha terra por 

pior que era”. O programa de televisão que ela mais assiste e gosta é “De volta para sua terra”, 

exibido pelo SBT e apresentado por Gugu Liberato. E completa: “... lá o Gugu dá chances para eles 

(os migrantes) voltarem. Eles voltam, pegam muitos ônibus para chegar naquela terra esturricada. 

Meu coração palpita”.  

 

Com exceção desta entrevistada, os migrantes que apresentaram sinais ou sintomas 

cardíacos/circulatórios informaram que estão muito bem adaptados na cidade de São Paulo. 

Notemos que percursos de migração amiúde são acompanhados de grande esforço adaptativo, 

frustrações, perda dos laços afetivos familiares e de amizade, fadiga, isolamento, depressão, 

apreensão e ansiedade, desencadeadas pelo novo e pelo estranho. Evidentemente os migrantes 

encontraram normas para enfrentar estas adaptações ou infidelidades do meio. 

  

    Marcopito (2003) faz uma relação interessante em seu artigo “Doenças isquêmicas 

do coração (DIC) e mortalidade em nativos e migrantes de São Paulo”, mostrando, em primeiro 

lugar que os migrantes da região nordeste do Brasil são a maioria em mortes por DIC. Em segundo 

lugar, estudos estrangeiros (Martikainen, 2003. op.cit.), mostram que em grupos de mesma etnia, os 

menos favorecidos tem hábitos dietéticos “menos saudáveis” para as DIC e em etnias diferentes 

mas de estrato social semelhante, o consumo de gordura é maior onde é mais elevada a morbi-

mortalidade por DIC.  

 

Nesta perspectiva a migração revela força qualitativa de interpretação quando associada ao 

estresse pela via da singularidade, e não deve ser subestimada ou superestimada em função da 

qualidade e quantidade de migrantes entrevistados, mas reconhecida como “revelante” e relevante 

também, conforme apontado por Geoffrey Rose (1985) como “a atenção para a prevalência no 

indivíduo e não apenas da doença”. 
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Temos estudos epidemiológicos da relação entre estresse, condições de vida e doenças 

circulatórias que devem ser tomados em consideração para interpretar os dados qualitativos que 

coletamos e relacioná-los aos dados de mortalidade do Belenzinho, onde as DICs, como vimos, são 

as maiores causas básicas de mortes no distrito.  

 

Em 1981, num artigo intitulado “Hipertensão e atividades econômicas em São Paulo”, 

Myriam Ribeiro e colaboradores, especularam a importante associação entre pressão no trabalho, 

condições de transporte e outros itens relacionados às condições de vida em São Paulo como 

possíveis indutores do estresse social. Este é um artigo importante para nosso estudo, além de 

representar um marco divisório no âmbito da saúde pública e da epidemiologia, quando já se 

prenunciava uma disciplina não predominantemente quantitativa.   

 

Poucos anos depois Costa e Klein (1985), por seu lado, mostraram que o estado arterial 

tensional (enfoque da determinação de muitas doenças coronarianas como reconhecida causa 

principal de morte) não está ligado ao estresse, sendo este referido como uma categoria simplificada 

e imprecisa. Concordamos não sem antes perguntar: Se a categoria que nos chama a atenção se 

caracteriza pela “imprecisão”, não poderia ser exatamente esta imprecisão uma oportunidade a ser 

explorada como possível nexo associado aos agravos cardíacos, circulatórios e respiratórios?   

 

Em estudo de área ecológica em setor de baixa renda em Salvador-BA, Naomar de Almeida 

Filho e Vilma Santana (1986) da Universidade Federal da Bahia, relacionaram espaço urbano e 

doença mental apontando duas constatações que nos interessam ao analisarem a contribuição da alta 

densidade demográfica para o processo saúde-doença. Primeiro depararam-se com o que 

denominaram “estresse urbano de quantidade”, evento indissociável das condições de vida. Em 

segundo lugar, não apenas registraram um efeito complexo pela quantidade e qualidade de co-

variáveis, como a incompatibilidade destas últimas serem enquadradas em pressupostos dos 

modelos de regressão estatística. Os autores partem de trabalhos anteriores (BOOTS, 1979; 

GALLE, 1972; MORGAN, 1972; HARBURG, 1973. o.cit) nos quais a tensão arterial e a densidade 

demográfica encontram-se relacionadas com sintomatologia associada ao estresse, com fortes 

indícios de repercussões nas taxas de morbidade e mortalidade  

 

Em artigo de 1996 intitulado “Estresse, hipertensão arterial e qualidade de vida”, Lipp apóia 

o nexo causal entre estresse e hipertensão arterial, restando à ‘qualidade de vida’ uma conformação 

difusa, cujas implicações com causas de morbi-mortalidade não podem ser linearmente 

quantificadas. Esta talvez seja a principal razão à tentativa de quantificação do estresse.  
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Os próprios inventários que “medem” o estresse (SARDÁ,2004) são repletos de questões 

onde a subjetividade e percepção do entrevistado podem variar devido a uma série de fatores que o 

ligam a valores, estimas, afetos; repletos de significados de perdas e frustrações, que são sazonais e 

flutuam conforme o humor circadiano.  

 

Na nossa pesquisa, o termo estresse foi reconhecido por todos os entrevistados em 

associação aos descritores “frustrante, ameaçador e negativo”. Com exceção do entrevistado que 

diferencia estresse de “nervoso”, todos os demais usaram mais de uma referência nervoso, irritação, 

raiva, pressão, esgotamento e fadiga. Para dois entrevistados: “há diferença entre o estresse 

“pequeno”, que é “normal” nas pessoas de São Paulo e o estresse grande, ou bola de neve ... o 

estresse pode começar pequeno, mas se for aumentando vai se tornando maior, como uma bola de 

neve. O extremo máximo pode acontecer com uma gota d´água... surgir por uma situação 

aparentemente insignificante, se tornando perigoso para a saúde” [E16].  

 

A palavra estresse foi referida nas respostas antes mesmo das perguntas que solicitavam seu 

reconhecimento explícito, usada nas descrições mais variadas do cotidiano dos entrevistados, como 

já assinalamos na descrição do cotidiano.  

 

Conforme a Tabela 10, dez dos 16 entrevistados tiveram algum agravo nos 12 meses 

anteriores à entrevista e o relacionaram com estresse: seis paulistanos e quatro migrantes; oito 

mulheres e dois homens; quatro obesos e seis eutróficos; seis de pele branca e quatro de pele escura.   

 

Os pontos anatômicos de desconforto ou de dor, de funções ou sensações, são extensamente 

relatados na literatura: memória, tontura, nariz, coluna vertebral, nuca, dermatite, rim, garganta, mal 

estar. Podemos evocar mais uma vez as situações de “patologias de função” ou “modos de sentir-se 

doente” como sem uma causa aparentemente objetiva indicadas por Canguilhem para comentar a 

entrevistada 15.  A entrevistada relatou “mal estar” e “dor no joelho” para a qual havia procurado 

um fisioterapeuta-acupunturista como recurso complementar, uma vez que a medicação 

antiinflamatória era paliativa (lembremos que E15 é enfermeira) para sua dor no joelho. Segundo 

nos conta, o método de enfrentamento mostrou-se eficiente ao compreender a relação que o 

profissional fez entre seu joelho e “a pressa, ansiedade e medo”, e acabou por aceita-lo como 

verdadeiro e mais adequado do que os tratamentos médicos anteriores.  

 

 

 



 - 118 - 

Acreditamos que os relatos coletados e sistematizados apontam para uma congruência entre 

a percepção do estresse e as condições de vida mostrando a associação que a maioria dos 

entrevistados fez com o termo e seu significado conforme dispomos na etiologia da palavra. Alguns 

entrevistados apresentaram situações encaradas como estressantes e procuraram formas de enfrentá-

las, enquanto outros tiveram diferentes maneiras de, já de início, significar a mesma situação com 

outra dinâmica e intensidade. Temos aí a convergência do que Canguilhem chamou de 

“normatividade”. Para alguns o significado da situação foi primordial enquanto para outros a 

técnica de enfrentamento foi decisiva. Notamos que a procura por familiares foi o mais declarado 

recurso para enfrentar o estresse, seguido muito proximamente dos amigos. Dentre as opções, 

massagista teve a maior freqüência no item “procura”, seguido por fisioterapeuta, acupunturista, 

médico e psicólogo, todos com igual freqüência. Na opção “outras” surgiram as seguintes 

declarações: tomar água, ir ao culto e não à igreja, ler a bíblia, tomar chá calmante, reiki, sair para 

andar, fazer yoga. Procurar maneiras de evitar o sofrimento e aumentar as atividades gratificantes 

constitui o enorme legado de Canguilhem para esta discussão. Por ter uma concepção dinâmica e 

não ontológica da doença, Canguilhem nos fornece conceitos de que é na procura e encontro de 

normas positivas ou superiores que podemos encontrar mais satisfação nos modos de andar a vida.  
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VI - Comentários e Discussão  

Algumas considerações a guisa de síntese 

 

É possível um enfeixamento do estresse com base na descrição da percepção dos moradores 

do CPV?    

 

Acreditamos que esta sistematização dos relatos aponta uma congruência entre a percepção 

do estresse e as condições de vida da maioria dos entrevistados, conforme dispusemos na etiologia 

da palavra. Temos, igualmente, a convergência ao que consideramos normatividade: para alguns o 

significado da situação foi primordial enquanto uma técnica de enfrentamento antecipada, enquanto 

para outros a norma veio à posteriori; para alguns uma norma foi suficiente para evitar o desgaste e 

fadiga que comprometem seus modos de andar a vida, enquanto para outros uma norma não foi 

suficiente; frente a um mesmo agente estressor hipotético, os moradores perceberam a situação de 

maneiras diferenciadas e tomaram atitudes tais quais seus entendimentos da experiência.   

 

 Procurar maneiras de evitar o sofrimento e aumentar as atividades gratificantes pareceu-nos 

constituir a experiência da normatividade, uma capacidade que pressupõe elementos criativos para 

enfrentar e escapar das vicissitudes da relação organismo-meio. Normatividade insinua-se como 

uma “adaptação em modo contínuo” e confere mais possibilidades de sucesso como a indicar 

contornos gratificantes às experiências e vicissitudes encontradas nas condições cotidianas da vida.  

Ao que tudo indica, parece ser na procura das normas positivas ou superiores que os moradores 

encontram mais satisfação nos modos de andar a vida.  

 

Por todos os motivos indicados, julgamos adequado mostrar que os modos adaptativos 

incluem tanto normatização como capacidade de instauração de normas ou normatividade que, 

como vimos, mostram-se em processos distintos. Adaptado e adaptação pode não significar 

necessariamente uma condição gratificante, requerendo séries de elaborações de normas, ou 

capacidade normativa, como única maneira de enfrentar com sucesso os dilemas do estresse e 

diminuir as conseqüências das infidelidades do meio ou da sua percepção como tal. Neste último 

sentido “adaptação” confunde-se com “adaptabilidade”. Mas no sentido lato, como vimos, 

adaptação pode não ser resolutiva na medida em que forneça normas inferiores. Adaptação e 

adaptabilidade, portanto estão associadas, mas não significam a mesma coisa, e com este raciocínio 

tentamos mostrar que o doente não é anormal ou não-adaptado por ausência de norma, mas por 

incapacidade de ser normativo.  
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Ao longo da pesquisa, demos atenção ao uso do termo estresse e nós próprios pudemos 

observar que alguns moradores possuem limites quanto às normas e mesmo quando logram 

instaurá-las se dão conta de não terem alcançado os benefícios que esperavam. Mas é assim que se 

diferenciam uns dos outros, na capacidade de enfrentamento ajustado ao estresse referido ou 

pressentido. Somos então obrigados a entender normatividade não só num sentido próximo ao 

termo adaptação, como num contexto que o expande e dele acaba por se diferenciar.  

 

Reforçamos nossa convicção interdisciplinar na prática etnoepidemiológica para contemplar 

o estresse, pelas características amplas de acolhimento aos singulares, aos insuspeitados e subjetivos 

exemplos da vida. 

 

Depreendemos que “estresse” não aceita a disciplina nos moldes que estamos acostumados a 

operar, principalmente com relação à classificação das patologias. Compõe a realidade e o 

imaginário do grande grupo das condições de [ou da] vida; é indisciplinado, e isto se traduz nos 

modos de andar a vida no que tange a relação com as infidelidades do meio.  

 

A necessidade de classificação provinda do forte apelo racionalista da biomedicina ocidental 

ou hegemônica se tornou um mantra em nome de um modelo predominantemente patologizante. 

Em nome desta lógica, o mais adequado atributo para o estresse seria o de “síndrome” as expensas 

de um processo de crescente patologização do “normal”, justificado pela expansão do número de 

categorias diagnósticas. A falta de encaixe em uma categoria nosológica que expresse todas as 

derivações que o termo estresse parece exigir, traz um dilema a ser refletido dentro da lógica do 

modelo biomédico, incluindo uma própria crítica epistemológica a esse modelo.  

 

Para onde olhamos, não vemos atalhos ou fendas por onde o termo estresse possa, por 

enquanto, ser “categorizado”, melhor ainda: onde focalizemos sistemas classificatórios de doenças, 

encontramos trincas por onde o conceito de estresse escorre polêmico, insurgente, subversivo e 

indisciplinado. Podemos considerar os estados associados aos transtornos de estresse agudo e pós-

traumático como a “impaciência orgânica” da totalidade orgânica individual.    

 

Embora os dados primários alcançados com a etnografia e com as entrevistas tenham sido 

mais evidenciados do que os pífios dados epidemiológicos secundários, a aproximação entre 

antropologia e a epidemiologia sinaliza a adequabilidade e necessidade de uma proposta de 

pesquisa e olhar etnoepidemiológico para trabalhos futuros. 
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As referências ao estresse por parte dos moradores do CPV durante as entrevistas parecem 

“ter parado” pouco no próprio condomínio. Os condôminos discursaram oferecendo prioridade ao 

referirem-se às “condições de vida” como experiência na cidade. Acreditamos que isto possa ter 

ocorrido devido à prioridade que deram por “passar maior tempo fora de suas residências do que 

nelas”, ou ainda devemos suspeitar de nossa habilidade em perguntar. As relações cotidianas 

expressas na cartografia que construímos auxiliaram nossa compreensão do papel que o estresse 

desempenha na vida dos condôminos em suas relações (ou não) com o entorno, distrito e com a 

cidade.  

 

A análise de conteúdo da percepção do estresse permitiu classificar os significantes e 

descritores “frustrantes e gratificantes” no domínio cultural de maneira condizente com a concepção 

de “vida é polaridade”. Em geral, estresse é percebido como “estado de tensão” associado a outras 

sensações ampliadas conforme o momento vivido. Como de resto, parece não haver estresse sem 

relação.  

 

Esta “polaridade” pode ser constatada às descrições de excesso ou falta; 

confinamento/liberdade; monotonia/diversidade; estagnação/mobilidade; solidão/aglomeração, 

problemas/soluções, desafios/conquistas, adaptação adequada/inadequada a certas condições de 

vida. A análise encontrou indícios suficientes para supor, da mesma forma, um sentido de 

polaridade na tomada de decisões frente ao exercício cotidiano, num cenário de mudanças e 

transformações e na constante exigência de posturas adaptativas e de escolhas. 

 

O termo pode ter valor de polaridade (positivo ou negativo) quanto ao sentido muito relativo 

do balanço de percepção frustrante e gratificante. Este aspecto mostrou, por exemplo, que um 

“perfil estressado” pode ser mais vantajoso para reconhecimento, valorização e ascensão 

profissional ou ainda que o “desperdício de tempo” em função do trânsito pode ser compensado 

pelas oportunidades e facilidades 24 horas de uma cidade com as características de São Paulo.  

 

Sentimento frustrante, decepcionante ou perturbador; às vezes o termo surgia como 

desencadeante de “sentir-se doente” ou de algum agravo claramente percebido e auto referido com 

designação específica. Por outro lado surgia como resultado(s) de estado(s) de agravo(s) anteriores, 

sugerindo dubiedade entre causa e efeito, ora por ser percebido como fator predisponente, 

precipitante (precedência, antecedência), ora como resultado ou fator derivante (conseqüência). 
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A adaptação ou adaptabilidade mostrou igualmente que eventos frustrantes ou gratificantes 

podem ser percebidos como estressantes. Em geral a maneira como as infidelidades do meio são 

percebidas determina experiências e decisões tomadas, ou o inverso. Houve percepção de que há 

estresses normais, “bons” e “ruins”, a depender de como cada um encara as situações e condições 

da vida, isto é, de como os indivíduos valorizam ou dão significados às suas experiências.  

 

A ambigüidade e polissemia do estresse e da forma de suas manifestações talvez sejam 

explicativas da ausência de dados quantitativos e de indicadores epidemiológicas que possibilitem 

diagnósticos mais objetivos. Por se apresentar características “não-domesticáveis”, a categorização 

objetiva pode enfim afastar o indicador de seu objeto de referência.  

 

De qualquer modo, nosso levantamento possibilitou compreender as infidelidades 

manifestas no rol de agravos pertencentes que compõem a Síndrome Geral da Adaptação, ainda que 

os termos “eutresse” ou “distresse” tenham surgido nos discursos apenas “subliminarmente”.  

 

Encontramos sinais e sintomas de reações conhecidas na literatura, mas encontramos outros 

“alarmes orgânicos” que merecem inclusão nas manifestações do estresse. Esses “achados” poderão 

não só contribuir para melhor acompanhamento clínico como indicam a conveniência da pesquisa 

etnoepidemiológica. Uma vez que não encontramos formulações associadas à sexualidade ou ao 

sono, há que suspeitar de nossa habilidade em perguntar. 

 

As limitações não foram impostas pelo método, mas pelas próprias características do objeto 

que mostrou “indisciplina” e capacidade de não se deixar aprisionar em categorias nosológicas 

“monolíticas”. O processo da pesquisa revelou-se mais intenso do que alguma conclusão 

precipitada: nosso itinerário etnográfico e epidemiológico; nossa peregrinação em busca de 

informações primárias e secundárias redundaram no que expomos enquanto “descrição”. Esta 

conduz a destacar a importância de prospecções futuras baseadas em estudo com delineamento 

epidemiológico de coorte, por permitir acompanhar o desenrolar de eventos estressantes nos modos 

de andar a vida, tendo ela como objetivo precípuo e final de qualquer investigação científica.      
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Trazemos estas reflexões com a intenção de estimular trabalhos futuros buscando 

associações dos diversos tipos de levantamentos epidemiológicos existentes, relacionando estresse e 

co-morbidades categorizadas na CID-10 e/ou no DSM-IV-TR. Nossa dificuldade em localizar 

indicadores epidemiológicos do estresse baseados em diagnóstico etiológico, sindrômico ou 

topográfico, reforça nossa sugestão de continuidade para trabalhos futuros sobre sua relação com 

indicadores disponíveis de morbi-mortalidade.  
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VII – ANEXOS 
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Anexo I: Carta de aprovação do Comitê de Ética da Universidade 

Federal de São Paulo 
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Anexo II: Declaração de concordância do  

Condomínio Projeto Viver - Celso Garcia 
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Anexo III: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
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_______________________________________________________________________________ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Meu nome é Maurici Tadeu Ferreira dos Santos e quero lhe informar que esta pesquisa será 

realizada para fins de Mestrado, na área de concentração em Epidemiologia do Programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal 

de São Paulo (UNIFESP).  

 

O objetivo desta pesquisa é levantar a ocorrência de fatores de estresse relacionados ao modo de 

vida de paulistanos ou migrantes moradores de um condomínio do município de São Paulo – uma 

contribuição qualitativa à epidemiologia de fenômenos urbanos.  

Trata-se de um estudo etno-epidemiológico de tipo descritivo. 

 

Dentre os diferentes levantamentos necessários para dar conta dos objetivos que nos propomos, a 

entrevista que realizarei com o Sr(a) tem o objetivo de levantar informações sobre modos de vida, 

hábitos cotidianos e percepções de saúde de moradores deste condomínio. Caso concorde em 

responder, sua contribuição auxiliará a identificar e compreender algumas formas de manifestação e 

de enfrentamento de estresse no contexto urbano da cidade de São Paulo, e suas especificidades 

conforme a origem dos moradores deste condomínio - se migrantes ou paulistanos.  

 

É importante ressaltar que sua participação neste estudo é voluntária.   

 

A entrevista será realizada por meio de um questionário contendo questões fechadas e abertas. 

Dependendo da necessidade e da sua anuência, poderemos optar pelo uso de gravador. As respostas 

anotadas ou gravadas não oferecem qualquer desconforto, risco ou benefícios diretos aos 

participantes.  

 

Além disso, o Sr(a) tem garantida a liberdade da retirada deste consentimento a qualquer momento 

e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade do projeto.  

Os participantes não são obrigados a responder as perguntas que lhe causem constrangimento ou de 

gravar quaisquer respostas que não desejem, sem que haja necessidade de justificar os motivos.  

As informações colhidas por meio do questionário ou do gravador serão analisadas junto com as 

respostas de outros participantes, não sendo divulgada a identificação de nenhum deles.  

O Sr(a) também tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa, 

desde que estes tenham sido finalizados pelos pesquisadores. 

 

Não haverá despesas pessoais para os participantes em qualquer fase do estudo, assim como não 

haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa 

adicional, esta será absorvida pelo orçamento da pesquisa.  

Em caso de dano pessoal diretamente causado pelos procedimentos propostos neste estudo e que 

possua nexo causal comprovado, o Sr(a) terá direito a tratamento médico na UNIFESP, bem como 

às indenizações legalmente estabelecidas.  

 

Como pesquisador principal, comprometo-me a utilizar as informações fornecidas pelo Sr(a) 

somente para esta pesquisa e posso ser encontrado no seguinte endereço:  Rua Borges Lagoa, 1341 

– 2º andar – Vila Clementino, telefone: 55715000.  

 

Em qualquer etapa do estudo o Sr(a) poderá ter acesso aos demais profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas.  

Se quiser fazer alguma consideração ou dirimir alguma dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º Andar – Conjunto 14, 

telefone 55711062, Fax- 55397162 e Email: cepunifesp@epm.br. 

mailto:cepunifesp@epm.br
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Acredito ter sido suficientemente esclarecido a respeito das informações que li ou me foram lidas 

sobre o objetivo deste estudo, relativo ao levantamento da ocorrência de fatores de estresse 

relacionados às condições de vida de paulistanos ou migrantes moradores de um condomínio do 

município de São Paulo como uma contribuição qualitativa à epidemiologia de fenômenos urbanos. 

 

Eu discuti com o pesquisador principal Maurici Tadeu Ferreira dos Santos sobre minha decisão em 

participar deste estudo.  

Ficaram claros para mim os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, a ausência 

de desconfortos e riscos, bem como as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes.  

Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia de acesso a 

tratamento hospitalar caso haja dano pessoal devido especificamente ao método de participação 

apresentado.  

 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido.  

 

 

                                                                                                 São Paulo      /        / 

Assinatura do participante ou representante legal.                  Data:  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 São Paulo 

Assinatura de Testemunha.                   Data:  

 

 

 

Para casos de participantes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 

deficiência auditiva ou visual. 

 

RESTRITO PARA O RESPONSÁVEL PELO PROJETO: 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

participante ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

 

 

 

 

                                                                                                 São Paulo     /        / 

Assinatura do responsável pelo estudo.                                   Data:  
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Anexo IV: Formulário  
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FORMULÁRIO 

 

Título do Projeto: 

Estresse e modos de andar a vida: subsídios de Georges Canguilhem para uma etnoepidemiologia 

da Síndrome Geral da Adaptação na cidade de São Paulo. 

 

Número do Formulário _____  

 

Data da aplicação ___/___/_____             Início: ________H/m                Término:_______ H/m

 I - Identificação 

(NESTA PRIMEIRA PARTE EU VOU FAZER ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE A 

SUA VIDA EM GERAL) 

1. Nome: __________________________2. Bloco: _______ 3. Apto:______ ou:___________ 

4. Número OU REFERÊNCIA da casa: Rua Nelson Cruz:___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                           

5. (   )CPV                     

6.Sexo: (   )Masculino   (   )Feminino 

7. Idade ____ anos  /  8. Peso referido _____Kg /   9. Altura referida _____m.    

10. Local de nascimento: cidade _____________    11. Estado ____ 11. País __________   

 

 13. (   )Paulistano      (    )Migrante 

14. Cor:___________ 

 

15. Se Paulistano: Qual bairro ou região morou a maior parte do tempo? 

_____________________________________________________________________________ 

16. Se migrante: há quanto tempo veio para São Paulo: ______ anos 

 

17. Onde estudou e até que ano: 

Escolaridade Pública Particular 
Fundamental completo   
Médio Completo   
Superior Completo   
Pós Graduação   

 

18. Estado civil: (   )Solteiro(a), (   )Casado(a),(   )Vive junto(companheiro),(   )Separado(a),  (   )Viúvo(a),(   ) Divorciado(a) 

19. Tem namorado(a), rolo ou ≈? (   )Sim    (   )Não.  20. Há quanto tempo? _____________ 

21. Tem religião? (   )Sim   (   )Não   Qual? ______________ 

22. Freqüenta?     (   )Sim   (   )Não 

23. Qual a  freqüência:_________________________________________________________   

24. Local do encontro, culto, igreja_______________________________________________ 

25. Tempo de residência neste local (meses ou anos) ________________________________ 

Por que o(a) Sr(a) veio morar neste local? 

26.(  )pela localização   27.(   )pelo preço   28.(   )pela facilidade de locomoção   29.(   )por 

amizade  30.(   ) outro motivo. Qual: _____________________________________________ 

Tipo de residência:   31.(   ) 2 Dormitórios    32. (   ) 3 dormitórios    33/34/35/ Não aplicáveis. 

 36. Área______m²      
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Situação de residência: 37.(   )imóvel próprio  38.(   )alugado 39.(   )outro, qual? 

_____________________________________________________________________________ 

 

40. Quantas pessoas moram c/o(a) Sr(a) (incluindo empregados) _____ 41.(calcular d = p/ m² : 

densidade é igual ao número de habitantes por apartamento dividido pela área do apto. em metros 

quadrados)  

42. Tem automóvel? (   )Sim    (   )Não.  43. Se Sim : usa para trabalhar?  (   )Sim     (   )Não 

Que tipos de locomoção no dia-a-dia? 44. metrô  45. trem  46.ônibus  47.lotação  48.moto  

49. bicicleta  50.outros. Especificar: 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

II- Percepção das condições gerais de vida. (Ref: Modos de Andar a vida, Georges 

Canguilhem, 2009) 

(AGORA EU VOU FAZER ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE SEU DIA-A-DIA) 

 

II.a - Relativa à cidade e ao cotidiano.    

 

51. Gosta de morar em São Paulo?    (   ) Sim   (   )Não 

52. Por que? (para qualquer alternativa) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

53. O(A) Sr(A) se diria Paulistano(a)? Está bem acostumado(a) – quero dizer -  

Sente-se pertencente e acolhido na cidade? (   ) Sim   (   )Não 

54. Por que? (para qualquer alternativa) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

55. O que mais o(a) agrada na cidade de São Paulo? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

56. O que mais o (a) desagrada na cidade?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
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57. Descreva o dia de ontem (ou um dia que não final de semana)  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

 

(ATENÇÃO SE HOUVER MENÇÃO AO TERMO COTIDIANO OU ROTINA) 

58. O que deixa o(a) Sr(a) satisfeito(a) na descrição de seu dia(COTIDIANO OU ROTINA?)  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

59. O que deixa o(a)Sr(a) insatisfeito(a) nessa descrição de seu dia (COTIDIANO OU ROTINA?)  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

60. O que mais lhe agrada fazer em finais de semana?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

61. O que mais lhe desagrada em fazer nos finais de semana? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Quais programas de TV assiste com mais freqüência (listar três por ordem de preferência)? 

_62._____________________________________________________________________________________ 

_63._____________________________________________________________________________________ 

_64._____________________________________________________________________________________ 
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65. O(A) Sr(a) acha que os paulistanos têm algo em comum?  (   )Sim      (   )Não.    

66. O que?________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

67. O(A) Sr(a) acha que os migrantes têm algo em comum?   (   )Sim     (   )Não.   

68. O que?_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

69. Freqüenta atividades associativas onde se reúna com outras pessoas, durante a 

semana ou nos finais de semana? (associação de moradores, reuniões de condomínio, 

culto religioso, sindicato, partido, dança, ginástica artística, teatro, grupo de ajuda, 

trabalho filantrópico etc.) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

70. O(A) Sr(A) tem atividades que faz só?  (   )Sim   (   )Não   

(Listar atividades de caráter isolado: leitura, computador, rezas, meditação, trabalho 

manual/artesanal, TV, filmes, jogos; e LOCAL )  

 Atividade Local 

71:  72: 

73:  74: 

75:  76: 

77:  78: 

79:  80: 

81:  82: 

83: Outras: 84: Locais 

   

 

Para migrantes: 

85. Por que veio para São Paulo? Ou Qual(is) era(m) o(s) objetivo(s)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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86. Passou por outras cidades antes de fixar residência aqui? (   )Sim   (   )Não  

87. Se Sim, qual(is)? __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

88. Por qual razão: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________                      

__________________________________________________________________________ 

 

89. O(A) Sr(a) acha que alcançou o(s) objetivo(s)? (   )Sim    (   )Não 

90. Por que? (para qualquer alternativa) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

 

91. O(A) Sr(a) sente falta (DE ALGUMA COISA DO SEU LOCAL DE ORIGEM) dos 

costumes, das normas e das formas de convívio do seu local de origem? (  )Sim  (   )Não.  

92. Se Sim, quais, por exemplo? ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

93. Em relação à sua cidade de origem, o que lhe dá mais prazer e alegria em São Paulo? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

94. Em relação à sua cidade de origem, o que lhe deixa mais triste e aborrecido em São Paulo? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

95. Em relação à sua cidade de origem, o que lhe mais lhe irrita em São Paulo? 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

96. Alguma coisa o(a) faria voltar para sua cidade de origem?   

(   )Sim   (    )Não 
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97. Se Sim, o que, por exemplo? ______________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

98. O(a) Sr(a) costuma encontrar parentes ou pessoas do seu local de origem? 

(   )Sim  (   )Não 

99. Por qual razão? 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

100. Com que freqüência? ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

II – b:  Relativo ao trabalho: 
 

 

(AGORA EU VOU FAZER ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE SEU TRABALHO). 

101. O(A) SR(A) TRABALHA ATUALMENTE? Sim (   )     Não(   ) 

102. Profissão_______________________103.Ocupação: __________________________ 

104. Função: 

_______________________________________________________________ 

105. Há quanto tempo desempenha o trabalho atual? ________________________anos. 

106. Houve alguma mudança nas condições de trabalho ou no emprego ou na escola 

que o(a) Sr(a) dê importância? Sim(   )   Não(   ).  

 

107. O quê? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

108. O que mais lhe agrada no trabalho?________________________ 
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109. Por que? ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

110. O que mais lhe desagrada no trabalho? ______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

111. Descreva essa situação: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

112. Considera isso um problema? (   )Sim  (   )Não 

113. Como se sente quando isso ocorre? ________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

III. Relativo à “percepção do estresse nos modos de andar a vida”.   
 

(AGORA VOU FAZER ALGUMAS PERGUNTAS SE SENTE FISICAMENTE DE FORMA GERAL) 

 

114. Já ouviu falar na palavra estresse / stress / ou que uma pessoa está estressada ? 

                                                Sim (   )            Não (    )  

      

115. Como sabe (PERCEBE / RECONHECE) que uma pessoa está estressada?_______ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

116. O(a) Sr(a) já ficou estressado? Sim (   )    Não (    )             

117. O (A) Sr(a) sente alguma coisa no corpo quando fica estressado(a)?____________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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AGORA VOU LHE MOSTRAR UM DESENHO PARA QUE O(A) SR(A) MOSTRE 

(APONTE OU MARQUE) O LOCAL DO CORPO QUE LHE INCOMODA QUANDO 

PERCEBE QUE ESTÁ ESTRESSADO. 
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118. Quando isto acontece o que o (a) Sr(a) faz para passar ou diminuir o que está 

sentindo quando está estressado(a)?___________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

III.a -  Estratégias de enfrentamento com relação aos “modos de andar a vida”:  

 

Neste(s) casos o(a) Sr(a) procura: 

 

 Opções Sim Não Depende Observações 

119. Amigo(s)     

120. Familiares     

121. Fisioterapeuta     

122. Psicólogo     

123. Médico      
124. Massagista     

125. Acupuntura      

126. Grupo de Ajuda     

126. Religiosidade     
127. Toma Medicação     
128. Receita médica     

129. Outras:      

     

     

 

130. Há algo no seu cotidiano que se relaciona com o estresse? 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

131. Qual o local ou atividade onde o(a) Sr(a) acha que tem estresse?____________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

132. Qual local ou atividade que o(a) Sr(a) acha que não tem estresse?______________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

O(A) Sr(a) sentiu algo ou passou por alguma situação em que procurou e situação em 

que não procurou atendimento em saúde no último ano?  

133. Em qual situação procurou?______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 134. Por que procurou? _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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135. Teve algum diagnóstico? Qual? __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

136. Em qual situação não procurou?__________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

137. Por que?  _____________________________________________________________   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________   

 

138. Nesta última situação o que acha (achou) que era?___________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

139. Por que acha (achou) que era isto? _______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

140. Faz relação destas situações com o estresse? Sim(   )     Não (   )  

 

141. Por que? ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

                                             

III - Estresse pós-traumático : {Indícios: SIM(   )        NÃO(   )} 

 

142. Para finalizar, gostaria de saber se o(a) Sr(a) viveu, testemunhou ou se confrontou 

com evento que envolveu morte ou ferimentos graves, ou mesmo uma ameaça à sua 

integridade física ou de alguém que conhece: (   )Sim     (   ) Não   
(Se Sim, continuar): 

 

143. Quando foi? _____________(anos ou meses)  

 

      

 

                                                                                                           

 

 

149. Se 

sim na 

questão 

148.: 

Quais?____________________________________________________________________    

 Sim Não 

144. Costuma lembrar persistentemente do ocorrido   

145. Costuma ter sonhos aflitivos e repetidos com o que ocorreu   

146. Age como se o ocorrido vá ocorrer novamente   

147. Sofre intensamente quando há indícios que simbolizam 

ou lembram o que ocorreu 

  

148. Tem reações fisiológicas ( no corpo) sempre que lembra 

do ocorrido 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Após esse(s) acontecimento(s), o(a) Sr(a) reagiu:     

                                                                                                    

 Sim Não 

150. com desinteresse em participar de atividades que 

considerava importantes. 

  

151. passou a ter sensação de distanciamento ou afastamento 

em relação a outras pessoas. 

  

152. diminuiu muito sua capacidade de expressar carinho e afeto.   

153. acha que sua visão do futuro se modificou bastante.   

 

154. “OBSERVAÇÕES OU CITE COMO REAGIU OU TEM REAGIDO”:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

IV:  Estratégias de enfrentamento do Estresse pós-traumático : 

 

O que o(a) Sr(a) faz para amenizar esses sofrimentos:  

 

 Sim  Não 

155. Esforça-se para evitar pensamentos, sentimentos ou 

conversas relacionadas com o evento. 

  

156. Evita atividades, locais ou pessoas que o/a façam 

recordar. 

  

 

O(A) Sr(a) procura:  

 

 Opções Sim Não Depende Observações 

157. Amigo(s)     

158. Familiares     

159. Fisioterapeuta     

160. Psicólogo     

161. Médico      
162. Massagista     

163. Acupuntura      

164. Grupo de Ajuda     

165. Religiosidade     
166. Toma Medicação     
167. Receita médica     

168. Outras:      

     

     

@ ENCERRAR A ENTREVISTA @ 
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