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CAPÍTULO I 

O BAIRRO 

E s t e estudo sobre as maneiras de morar na cidade visa 
elucidar as práticas culturais de usuários da cidade no espaço 
do seu bairro. No ponto de partida, lógico ou talvez cronológi-
co, há pelo menos duas problemáticas que se abrem à pesquisa: 

1. A sociologia urbana do bairro. Privilegia dados quanti-
tativos, relativos ao espaço e à arquitetura; realiza medições 
(superfície, topografia, fluxo dos deslocamentos etc.) e analisa 
as imposições materiais e administrativas que entram na defi-
nição do bairro. 

2. A análise sócio-etnográfica da vida cotidiana, que enfeixa 
desde as pesquisas eruditas dos folcloristas e dos historiadores 
da "cultura popular", até aos imensos painéis poéticos, quase 
míticos, que a obra de James Agee representa de maneira 
exemplar 1. Nasce assim um rebento de inesperada vitalidade, 
que talvez se pudesse chamar de hagiografia do pobre, gênero 
literário de considerável sucesso, cujas "vidas" mais ou menos 
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bem transcritas pelos autores da pesquisa dão a ilusão doce-
amarga de encontrar um povo para sempre extinto 2.' 

/Estas duas perspectivas antagônicas implicavam o risco de 
embaralhar as cartas da nossa pesquisa arrastando-nos atrás de 
dois discursos indefinidos: 0 da lamentação, por não poder 
propor um método de "fabricação" de espaços ideais onde 
enfim os usuários^pudessem inserir-se plenamente no seu 
ambiente urbano; e o do barulho do cotidiano em que se pode 
indefinidamente multiplicar os lances de sonda sem jamais 
encontrar as estruturas que o organizam. 

O método escolhido consiste em unir essas duas vertentes 
de uma mesma abordagem com vista a estabelecer um sistema 
de controle que permita evitar a discursividade indefinida: 
trabalhar a matéria objetiva do bairro (imposições externas, 
disposições etc.) apenas até o ponto onde ele é a terra eleita de 
uma "encenação da vida cotidiana". E trabalhar esta última 
enquanto e!a tem algo a ver com o espaço público onde se 
desenrola/ Logo surgiram problemas precisos: não estamos 
mais trabalhando em cima de objetos recortados no campo 
social de maneira somente especulativa (o bairro, a vida coti-
diana...), mas em cima de relações entre objetos, bem exatamen-
te estudando o vínculo que une o espaço privado ao espaço-
público. O domínio dessa separação pelo usuário, aquilo que 
implica como ações específicas, como "táticas", fundamenta no 
essencial esta pesquisa. Eis aí uma das condições de possibili-
dade da vida cotidiana no espaço urbano, que molda de maneira 
decisiva a noção de bairroj 

À organização da vida cotidiana se arti-Problemáticas cuia ao menos segundo dois registros: 
1. Os comportamentos, cujo sistema se 

^ J o r n a visível no espaço social da rua e 
que se traduz^pelo vestuário^pela aplicação mais ou menos 
estrita dos códigos de cortesia (saudações, ^palavras "amisto-
sas", pedido de "notícias")1?1!) ritmo do andar, ó modo comove 
evita ou ao contrário se valoriza este ou aquele espaço público. 

2. Os benefícios simbólicos que se espera obter pela 
maneira de "se portar" no espaço do bairro: o bom comporta-
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mento "compensa", mas o que traz de bom?/A análise tem aqui 
enorme complexidade: não depende tanto da descrição, mas 
sobretudo da interpretação. Esses benefícios deitam suas raí-
zes na tradição cultural do usuário, não se acham jamais 
totalmente presentes à sua consciência. Aparecem de maneira 
parcial, fragmentada, no modo como caminha, ou, de maneira 
mais geral, através do modo como "consome" o espaço público. 
Pode-se também elucidá-los através do discurso de sentido pelo 
qual o usuário relata a quase totalidade de suas iniciativas. O 
bairro aparece assim como o lugar onde se manifesta um 
"engajamento" social ou, noutros termos: uma arte de conviver 
com parceiros (vizinhos, comerciantes) que estão ligados a você 
pelo fato concreto, mas essencial, da proximidade e da repeti-
ção, 

fexiste uma regulação articulando um ao outro esses dois 
sistemas que descrevi e analisei com o auxílio do conceito de 
conveniência. A conveniência é grosso modo comparável ao 
sistema de "caixinha" (ou "vaquinha"): representa, no nível dos 
comportamentos, um compromisso pelo qual cada pessoa,, 
renunciando à anarquia das pulsões individuais, contribui com 
sua cota para a vida coletiva, com o fito de retirar daí benefícios 
simbólicos necessariamente protelados. Por esse "preço a pa-
gar" (saber "comportar-se", ser "conveniente"), o usuário se 
torna parceiro de um contrato social que ele se obriga a respei-
tar para que seja possível a vida cotidiana^ 

"Possível" deve ser entendido no sentido mais trivial do 
termo: não tornar "a vida impossível" por ruptura abusiva do 
contrato implícito sobre o qual se fundamenta a coexistência 
do bairro.M contrapartida desse tipo de imposição é para o 
usuário a certeza de ser reconhecido, "considerado" por seus 
pares, e fundar assim em benefício próprio uma relação de 
forças nas diversas trajetórias que percorre. 

'Pode-se então compreender melhor o conceito de "prática 
cultural'"': esta é a combinação mais ou menos coerente, mais_ 
ou menos fluida, de elementos cotidianos concretos (menu 
gastronômico) ou ideológicos (religiosos, políticos), ao mesmo 

.tempo passados por uma tradição (de uma família, de um grupo 
social) e realizados dia a dia através dos comportamentos que 
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traduzem em uma visibilidade social fragmentos desse disposi-
tivo cultural, da mesma maneira que a enunciação traduz na 
palavra fragmentos de discurso. "Prático" vem a ser aquilo que 
é decisivo para a identidade de um usuário ou de um grupo, 
na medida em que essa identidade lhe permite assumir o seu 
lugar na rede das relações sociais inscritas no ambiente^ 

^Ora, o bairro é, quase por definição, um domínio do 
ambiente social, pois ele constitui para o usuário uma parcela 
conhecida do espaço urbano na qual, positiva ou negativamen-
te, ele se sente reconhecido. Pode-se portanto apreender o 

.bairro como esta porção do espaço público em geral (anônimo, 
de todo o mundo) em que se insinua pouco a pouco um espaço 
privado particularizado pelo fato do uso quase cotidiano desse 
espaço.yA fixidez do habitat dos usuários, o costume recíproco 
do fato da vizinhança, os processos de reconhecimento - de 
identificação - que se estabelecem graças à proximidade, graças 
à coexistência concreta em um mesmo território urbano, todos 
esses elementos "práticos" se nos oferecem como imensos 
campos de exploração em vista de compreender um pouco 
melhor esta grande desconhecida que é a vida cotidiana., 

'Tendo precisado esses elementos de análise, dediquei-me 
ao estudo monográfico de uma família que mora em um bairro 
de Lião, a Croix-Rousse. Eu mesma sou originária desse bairro. 
A partilha entre os dados objetivos da pesquisa e os dados 
pessoais do enraizamento não é evidente. Deliberadamente se 
excluiu, na pesquisa, o estudo da personalidade dos membros 
dessa família, das relações que mantém entre si, e isto na 
medida em que estas não diziam respeito ao objetivo deste 
trabalho: a descrição e a interpretação dos processos de apro-
priação do espaço urbano no bairro, em relação às quais as 
considerações biográficas ou psicológicas têm apenas uma 
pertinência reduzida; eu descrevi menos uma família que as 
trajetórias que ela realiza no seu bairro, e a maneira como essas 
trajetórias são confiadas a este ou àquele, conforme as neces-
sidades./>Mais ainda, só conservei algumas personagens: Mada-
me Marie, então com a idade de oitenta e três anos, que 
antigamente trabalhara em uma confecção de espartilhos, 
numa grande casa do centro 4 , e viúva desde 1950; Maurice, seu 
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filho mais velho, com sessenta anos, operário de construção 
civil na zona oeste da cidade, pai de dois filhos, divorciado; 
Joseph, filho mais novo, com cinqüenta anos, celibatário, ope-
rário na Rhõne-Poulenc, na zona sul de Lião (Saint-Fons); Jean, 
vinte e cinco anos, um dos netos, ex-operário dourador em uma 
bijuteria, e durante muito tempo batalhando no mercado infor-
mal de trabalho, como muitos de sua geração, esmagados pela 
crise econômica. Seria necessário evocar também Michèle, 
Catherine, Benoít, Gérard, e muitos outros ainda 5... 

Com ou sem razão, achei por bem confiar apenas a algumas 
personagens os elementos essenciais da pesquisa, acumulando 
atrás deles os frutos de uma prospecção em uma área de 
relações muito mais ampla. Procurei, nesta reconstrução, res-
peitar na medida do possível o discurso das diversas gerações, 
privilegiando claramente as pessoas de mais idade e os adultos, 
na medida em que o tempo investido no espaço facilitava um 
dos eixos da investigação, polarizado pelo problema, temporal 
no caso, da apropriação. 

Para essa pergunta embaraçosa os tra-
O que é um balhos dos sociólogos sugerem inúme-
bairro? ras respostas, das quais retiramos aqui 

preciosas indicações sobre as dimensões 
que definem um bairro, sobre as suas características históricas, 
estéticas, topográficas, sócio-profissionais etc. h ' 'De todas elas 
vou reter sobretudo a proposta, capital para a nossa empreita-
da, de Henri Lefebvre, para o qual "o bairro é uma porta de 
entrada e de saída entre espaços, qualificados e o espaço 
quantificado". O bairro surge comcPò domínio onde a relação 
espaço/tempo é a mais favorável para um usuário que deseja 

locar-se por ele a pé saindo de sua casa. Por conseguinte, 
pedaço de cidade atravessado por um limite distinguindo 

o espaço privado do espaço público: é o que resulta de uma 
caminhada, da sucessão de passos numa calçada, pouco a 
pouco significada pelo seu vínculo orgânico com a residên-
cia., 

. 'Diante do conjunto da cidade, atravancado por códigos que 
o usuário não domina mas que deve assimilar para poder viver 
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aí, em face de uma configuração dos lugares impostos pelo 
urbanismo, diante dos desníveis sociais internos ao espaço 
urbano, o usuário sempre consegue criar para si algum lugar 
de aconchego, itinerários para o seu uso ou seu prazer, que 
são as marcas que ele soube, por si mesmo, impor ao espaço 
urbano.,OJ)airro é uma noção dinâmica, que necessita de uma 
progressiva aprendizagem, que vai progredindo mediante a 
r epe t i çãodo engajamento do corpo do usuário no espaço 
público até exercer aí uma apropriação. A trivialidade cotidiana 
"desse processo, partilhado por todos os cidadãos, torna inapa-
rente a sua complexidade enquanto prática cultural e a sua 
urgência para satisfazer o desejo "urbano" dos usuários da 
cidade., 1 % 

Pelo fato do seu uso habitual, o bairro pode ser considera-
do como a privatização progressiva do espaço público. Trata-se 
de um dispositivo prático que tem por função garantir uma 

. solução de continuidade entre aquilo que é mais íntimo (o 
espaço privado da residência) e o que é mais desconhecido (o 
conjunto da cidade ou mesmo, por extensão, o resto do mundo): 
"existe uma relação entre a apreensão da residência (um 
"dentro") e a apreensão do espaço urbano ao qual se liga ("um 
f o r a " ) " 7 / 0 bairro constitui o termo médio de uma dialética 
existencial entre o dentro e o fora. E é na tensão entre esses 
dois termos, um dentro e um fora, que vai aos poucos se 
tornando o prolongamento de um dentro, que se efetua a 

^apropriação do espaço.^ÍJm bairro, poder-se-ia dizer, é assim 
uma ampliação do habitáculo; para o usuário, ele se resume à 
soma das trajetórias inauguradas a partir do seu local de 
habitação. Não é propriamente uma superfície urbana transpa-
rente para todos ou estatisticamente mensurável, mas antes a 
possibilidade oferecida a cada um de inscrever na cidade um 
sem-número de trajetórias cujo núcleo irredutível continua 
sendo sempre a esfera do privado. 

Essa apropriação implica ações que recomponham o espa-
ço proposto pelo ambiente à medida do investimento dos 
sujeitos, e que são as peças mestras de uma prática cultural 
espontânea: sem elas, a vida na cidade seria impossível. Existe, 
em primeiro lugar, a elucidação de uma analogia formal entre 
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o bairro e a moradia: cada um deles tem, com os limites que 
lhe são próprios, a mais alta taxa de controle pessoal possível, 
pois tanto aquele como esta são os únicos "lugares" vazios 
onde, de maneira diferente, se pode fazer aquilo que se quiser. 
Em vista do fato do espaço vazio interno às disposições 
concretas obrigatórias - as paredes de um apartamento, as 
fachadas dos prédios - o ato de controlar o seu interior é 
semelhante ao de controlar as trajetórias no espaço urbano do 
bairro, e esses dois atos são fundadores, no mesmo grau, da 
vida cotidiana em meio urbano: tirar um ou o outro é o mesmo 
que destruir as condições de possibilidade dessa vida/Assim, o 
limite público/privado, que parece ser a estrutura fundadora 
do bairro para a prática de um usuário, não é apenas uma 
separação, mas constitui uma separação que une. O público e 
o privado não são remetidos um de costas para o outro, como 
dois elementos exógenos, embora coexistentes; são muito mais, 
são sempre interdependentes um do outro, porque, no bairro, 
um não tem nenhuma significação sem o outro. 

Além disso, o bairro é o espaço de uma relação com o outro 
como ser social, exigindo um tratamento especial. Sair de casa, 
andar pela rua, é efetuar de tudo um ato cultural, não arbitrário: 
inscreve o habitante em uma rede de sinais sociais que lhe são 
preexistentes (os vizinhos, a configuração dos lugares etc.). A 
relação entrada/saída, dentro/fora penetra outras relações 
(casa/trabalho, conhecido/desconhecido, calor/frio, tempo 
úmido/tempo seco, atividade/passividade, masculino/femini-
no...). É sempre uma relação entre uma pessoa e o mundo físico 
e social. É organizadora de uma estrutura inaugurável e mesmo 
arcaica do "sujeito público" urbano pelo pisar incansável 
porque cotidiano, que afunda em um solo determinado os 
germes elementares (decomponíveis em unidades discretas) de 
uma dialética constitutiva da autoconsciência que vai haurir, 
nesse movimento de ir-e-vir, de mistura social e de recolhimento 
íntimo, a certeza de si mesma enquanto imediatamente social. 

Quanto ao bairro, ele é também o lugar de uma passagem 
pelo outro, intocável porque distante, e no entanto passível de 
reconhecimento por sua relativa estabilidade. Nem íntimo, nem 
anônimo: v i z i n h o 8 / \ prática do bairro é desde a infância uma 

43 



técnica do reconhecimento do espaço enquanto social; deve-se, 
então, tomar aí o seu lugar: uma pessoa mora na Croix-Rousse 
ou à Rue Vercingétorix, assim como pode chamar-se Pedro ou 
Paulo. Assinatura que atesta uma origem, o bairro se inscreve 
na história do sujeito como a marca de uma pertença indelével 
na medida em que é a configuração primeira, o arquétipo de 
todo processo de apropriação do espaço como lugar da vida 
cotidiana pública. 

Por contraste, a relação que liga a moradia ao lugar de 
trabalho é, na maioria dos casos, no espaço urbano marcada 
pela necessidade de uma coerção espácio-temporal que obriga 
a percorrer o máximo de distância no menor tempo possível. A 
linguagem cotidiana fornece aqui uma descrição de extrema 
precisão: "pular da cama", "engolir o café", "pegar o trem", 
"mergulhar no metrô", "chegar em cima da hora"... Por esses 
estereótipos bem vemos o que quer dizer "ir para o trabalho": 
entrar em uma cidade indiferenciada, afundar em um magma de 
sinais inertes como em um lodaçal, sendo somente guiado pelo 
imperativo da hora certa (ou do atraso). Somente importa a 
sucessão de ações que sejam as mais unívocas possíveis em vista 
de melhorar a pertinência da relação espaço/tempo. Em termos 
de comunicação, pode-se dizer que o processo (eixo sintagmático) 
leva a primazia sobre o sistema (eixo paradigmático). 

A prática do bairro introduz um pouco de gratuidade no 
lugar da necessidade; ela favorece uma utilização do espaço 
urbano não finalizado pelo seu uso somente funcional. No 
limite, visa conceder o máximo de tempo a um mínimo de 
espaço para liberar possibilidades de deambulação. O sistema 
leva aqui a melhor sobre o processo; a caminhada de quem 
passeia pelo seu bairro é sempre portadora de diversos senti- J 

dos: sonho de viajar diante de uma certa vitrine, breve sobres-
salto sensual, excitação do olfato sob as árvores do parque, 
lembranças de itinerários enterradas no chão desde a infância, 
considerações alegres, serenas ou amargas sobre o seu próprio 
destino, inúmeros "segmentos de sentido" que podem ir um 
tomando o lugar do outro conforme se vai caminhando, sem 
ordem e sem regra, despertadas ao acaso dos encontros, 
suscitadas pela atenção flutuante aos "acontecimentos" que, 
sem cessar, se vão produzindo na rua^ 
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'A cidade é, no sentido forte, "poetizada" pelo sujeito: este 
a_re-fabricou para o seu uso próprio desmontando as correntes 
do aparelho urbano; ele impõe à ordem externa da cidade a sua 
lei de consumo de espaço. O bairro é, por conseguinte, no 
sentido forte do termo, um objeto de consumo do qual se 
apropria o usuário no modo da privatização do espaço público^ 

//Ai se acham reunidas todas as condições para favorecer ;sse 
exercício: conhecimento dos lugares, trajetos cotidianos, rela-
ções de vizinhança (política), relações com os comerciantes 
(economia), sentimentos difusos de estar no próprio território 
(etologia), tudo isso como indícios cuja acumulação e combina-
ção produzem, e mais tarde organizam o dispositivo social e 
cultural segundo o qual o espaço urbano se torna não somente 
o objeto de um conhecimento, mas o lugar de um reconheci-
mentoj 

i 

A tal título, e para usar novamente uma distinção-chave de 
Michel de Certeau, a prática do bairro depende de uma tática 
que tem por lugar apenas "o lugar do outro". Aquilo que o 
usuário ganha quando sabe "possuir" direito o seu bairro não 
é contabilizável, nem se pode jogar numa troca necessitante de 
uma relação de forças: o adquirido trazido pelo costume não é 
senão a melhoria da "maneira de fazer", de passear, de fazer 
compras, pela qual o usuário pode verificar sem cessar a in-
tensidade da sua inserção no ambiente social. 



1/ 

CAPÍTULO II 

A CONVENIÊNCIA 

A obrigação e o 0 bairro se define como uma organiza-reconhecimento ção coletiva de trajetórias individuais: 
com ele ficam postos à disposição dos 
seus usuários "lugares" na proximidade 

dos quais estes se encontram necessariamente para atender a 
suas necessidades cotidianas. Mas o contato interpessoal que 
se efetua nesses encontros é, também ele, aleatório, não calcu-
lado previamente; define-se pelo acaso dos deslocamentos exi-
gidos pelas necessidades da vida cotidiana: no elevador, na 
mercearia, no supermercado/Passando pelo bairro é impossível 
não encontrar algum "con/iecido" (vizinho ou comerciante), 
mas nada permite dizer de antemão quem e onde (na escadaria, 
na calçada). Essa relação entre a necessidade formal do encon-
tro e o aspecto aleatório do seu conteúdo leva o usuário a se 
manter como que "na defesa", no interior de códigos sociais 
precisos, todos centrados em torno do fato do reconhecimento, 
nesta espécie de coletividade indecisa - e portanto indecidida 
e indecidível - que é o bairro. 
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Por "coletividade de bairro" eu entendo o fato bruto, 
materialmente imprevisível, do encontro de pessoas que, sem 
serem absolutamente anônimas pelo fato da proximidade, não 
estão tampouco absolutamente integradas na rede das relações 
humanas preferenciais (do círculo de amizade, de laços familia-
res) /o bairro impõe um know-how da coexistência indecidível 
e inevitável simultaneamente-, os vizinhos aí estão, cruzo com 
eles na escada do prédio, na minha rua; impossível evitá-los 
sempre; "é preciso conviver", encontrar um equilíbrio entre a 
proximidade imposta pela configuração pública dos lugares, e 
a distância necessária para salvaguardar a sua vida privada. 
Nem longe demais, nem demasiadamente perto, para não se 
aborrecer, e também para não perder os benefícios que se 
espera obter com uma boa relação de vizinhança. Em suma, é 
preciso sair ganhando em todos os quadros dominando, sem 
perder nada, o sistema das relações impostas pelo espaço. 
Assim definida, a coletividade é um lugar social que induz um 
comportamento prático mediante o qual todo usuário se ajusta 
ao processo geral do reconhecimento, concedendo uma parte 
de si mesmo à jurisdição do outro. 

Um indivíduo que nasce ou se instala em um bairro é 
obrigado a levar em conta o seu meio social, inserir-se nele para 
poder viver aí. "Obrigado" não deve ser entendido só em 
sentido repressivo, mas também enquanto "isso o obriga", lhe 
cria obrigações, etimologicamente laços/vínculosfjh prática do 
bairro é uma convenção coletiva tácita, não escrita, mas legível 
por todos os usuários através dos códigos da linguagem e do 
comportamento. Toda submissão a esses códigos, bem como 
toda transgressão, constitui imediatamente objeto de comentá-
rios: existe uma norma, e ela é mesmo bastante pesada para 
realizar o jogo da exclusão social em face dos "excêntricos", as 
pessoas que "não são/fazem como todos nós". Inversamente, 
é ela a manifestação de um contrato que tem uma contrapartida 
positiva: possibilitar em um mesmo território a coexistência de 
parceiros, a priori "não ligados". Um contrato, portanto, uma 
"coerção" que obriga cada um para que a viçja do "coletivo 
público" - o bairro - seja possível para todos j 

Sair à rua significa correr o risco de ser reconhecido, e 
portanto apontado com o dedo. A prática do bairro implica 
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aderir a um sistema de valores e comportamentos que força 
cada um a se conservar por trás de uma máscara para sair-se 
bem no seu papel/insistir na palavra "comportamento" signifi-
ca indicar que o corpo é o suporte primeiro, fundamental, da 
mensagem social proferida, mesmo sem o saber, pelo usuário: 
sorr ir /não sorrir é por exemplo uma oposição que reparte 
empiricamente, no terreno social do bairro, os usuários em 
parceiros "amáveis" ou não. Da mesma maneira, a roupa é o 
indicador de uma adesão ou não ao contrato implícito do bairro 
pois, a seu modo, "fala" sobre a conformidade do usuário (ou 
do seu desvio) àquilo que se supõe ser a "maneira correta" do 
bairro. O corpo é o suporte de todas as mensagens gestuais que 
articulam essa conformidade: é um quadro-negro onde se 
escrevem - e portanto se fazem legíveis - o respeito aos códigos 
ou ao contrário o desvio com relação ao sistema dos compor-
tamentos 1 

O desvio ou afastamento transgressivo possui, de resto, um 
leque muito amplo de possibilidades: pode tratar-se de mini-
transgressões em relação ao continuum cotidiano, que é a 
roupa de uma mulher que "se vestiu para sair" de noite ("Ela 
se vestiu para uma noite de gala": "Você está belíssima esta 
noite!") ou então, pelo contrário, a desarticulação completa dos 
códigos do reconhecimento representada pelo cambalear no-
turno de um alcoólatra/Em suma, o corpo, na rua, vem sempre 
acompanhado de uma ciência da representação do corpo cujo 
código é mais ou menos, mas suficientemente, conhecido por 
todos os usuários e que eu designaria pela palavra que lhe 
parece mais adequada: a conveniência 

"festa vai configurar diante de nós como a conjunção de dois 
léxicos combinados por uma mesma gramática: de um lado, o 
léxico do corpo propriamente dito, a maneira de apresentar-se 
nas diversas instâncias do bairro (fazer fila para as compras na 
mercearia, falar alto ou baixo, anular-se ou não diante de outros 
parceiros segundo o grau hipoteticamente hierárquico que os 
usuários acreditam dever manter nesta ou naquela circunstân-
cia); de outro lado, o léxico dos "benefícios" que se espera obter 
pelo domínio progressivo dessas instâncias, fundada sobre o 
acostumar-se com o espaço social do bairro/Quanto à gramá-
tica, esta corresponde, se assim se pode dizer, ao espaço or-
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ganizado em trajetórias em torno da residência, ali onde o 
corpo do usuário se deixa ver, e pelas quais ele colhe em casa 
os benefícios adquiridos por ocasião de suas diversas prospec-
ções. 

1. As repressões minúsculas. l/A conve-A conveniência niência se impõe em primeiro à análise 
pelo seu papel negativo. Ela se encontra 
no lugar da lei, aquela que torna hete-

rogêneo o campo social proibindo que aí se distribua em 
qualquer ordem e a qualquer momento não importa que 
comportamento social. Ela reprime o que "não convém", "o que 
não se faz"; ela mantém à distância, filtrando-os ou banindo-os, 
os sinais de comportamentos ilegíveis no bairro, intoleráveis 
para ele, destruidores por exemplo da reputação pessoal do 
usuário. Isto quer dizer que a conveniência mantém relações 
muito estreitas com os processos de educação implícitos a todo 
grupo social: ela se encarrega de promulgar as "regras" do uso 
social, enquanto o social é o espaço do outro, e o ponto médio 
da posição da pessoa enquanto ser público. A conveniência é 
o gerenciamento simbólico da face pública de cada um de nós 
desde que nos achamos na rua. A conveniência é simultanea-
mente o modo pelo qual se é percebido e o meio obrigatório 
de se permanecer submisso a ela: no fundo, ela exige que se 
evite toda dissonância no jogo dos comportamentos, e toda 
ruptura qualitativa na percepção do meio social. Por isso é que 
produz comportamentos estereotipados, "prêt-à-porter" soçiais, 
que têm por função possibilitar o reconhecimento de não 
importa quem em não importa que lugar. 

. t i a impõe uma justificação ética dos comportamentos, que 
se poderia medir intuitivamente, pois os distribui em torno de 
um eixo organizador de juízos de valor'/a "qualidade" da 
relação humana tal como ela se desenvolve nesse instrumento 
de verificação social que é a vizinhança não é qualidade de um 
"know-how" social mas de um "saber-viver-com"; à constatação 
do contato ou do não contato com este outro que é o vizinho 
(ou qualquer outro "papel" estabelecido pelas necessidades 
internas à vida do bairro) vem somar-se uma apreciação, ousaria 
dizer, uma fruição desse contato. 
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Entramos então no terreno do simbólico, não redutível, na 
análise antropológica, à quantificação estatística dos compor-
tamentos, nem à sua distribuição taxonômica. O terreno do 
simbólico é "equivalentemente" o da "regra cultural", da regu-
lação interna dos comportamentos como efeito de uma heran-
ça (afetiva, política, econômica etc.) que ultrapassa por todos 
os lados o sujeito implantado hic et nunc no comportamento 
que o torna localizável na superfície social do bairro. Em suma, 
além da motivação, temos sempre a necessidade do encontro; 
gosto ou desgosto; "frio" ou "quente", que vem sobrepor-se 
("tingir", "colorir", como se diz) ao sistema das relações "públi-
cas".^) eixo ético desta motivação, o eixo que a anima a partir 
de dentro é a mediocritas como alvo a atingir. Não a mera 
mediocridade, mas o ponto de neutralidade social onde ficam 
abolidas ao máximo as diferenças dos comportamentos indivi-
duais. É preciso respeitar aqui o velho adágio: in médio virtus. 
A atitude do transeunte deve transmitir o mínimo de informa-
ção possível, manifestar o mínimo possível de desvio em relação 
aos estereótipos admitidos pelo bairro. E, ao contrário, deve 
afirmar a maior participação na uniformização dos comporta-
mentos 2 . A taxa da conveniência é proporcional à indiferencia-
ção na manifestação corporal das atitudes.//iPara "continuar 
sendo usuário do bairro" e gozar do estoque relacionai que 
contém na vizinhança, não convém "dar muito na vista". Todo 
desvio explícito, particularmente no vestuário, significa atentar 
contra a integridade simbólica; esta vai repercutir imediatamen-
te no nível da linguagem em apreciação de ordem ética sobre 
a "qualidade" moral do usuário. E os termos empregados 
podem ser extremamente severos: "é uma piranha", "está go-
zando a cara da gente", "está nos esnobando..." Do ponto de 
vista do sujeito, a conveniência repousa em uma legislação 
interna que pode resumir-se numa fórmula única: "O que é que 
vão pensar de mim?" ou então "O que é que os vizinhos vão 
dizer...?" 

2. A transparência social do bairro. O bairro é um universo 
social que não aprecia muito a transgressão; esta é incompatível 
com a suposta transparência da vida cotidiana, com sua ime-
diata legibilidade./^sta se deve efetuar, aliás, esconder-se nas 
trevas dos "lugares reprováveis", fugir para os refolhos priva-
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dos do domicílio. O bairro é um palco "diurno" cujos persona-
gens são, a cada instante, identificáveis no papel que a conve-
niência lhes atribui: a criança, o pequeno comerciante, a mãe 
de família, o jovem, o aposentado, o padre, o médico, máscaras 
e máscaras por trás das quais o usuário do bairro é "obrigado" 
a se refugiar para continuar usufruindo dos benefícios simbó-
licos com os quais pode contar. A conveniência tende sempre 
a elucidar os bolsões noturnos do bairro, o incansável trabalho 
de curiosidade que, como um inseto de imensas antenas, 
explora com paciência todos os cantinhos do espaço público, 
sonda os comportamentos, interpreta os acontecimentos e 
produz sem cessar um rumor questionante incoercível: Quem 
é quem e faz o quê? De onde vem este novo freguês? Quem é 
o novo locatário? A tagarelice e a curiosidade são as pulsões 
interiores absolutamente fundamentais na prática cotidiana do 
bairro: de uma parte, alimentam a motivação das relações de 
vizinhança e, da outra, tentam abolir sem cessar a estranheza 
contida no bairro. Quanto à tagarelice, é uma conjuração 
reiterada contra a alteração do espaço social do bairro pelos 
acontecimentos imprevisíveis que podem perpassá-lo; procura 
uma "razão para tudo", mede tudo pela régua da conveniência. 
Como esta é o ponto a partir do qual o personagem se torna 
legível para os outros, situa-se na fronteira que separa a 
estranheza do reconhecível. Se é possível dizer que todo rito é 
a assunção ordenada de uma desordem pulsional inicial, o seu 
"trancafiamento" simbólico no campo social, então a conve-
niência é o rito do bairro-, cada usuário, por ela, se acha 
submetido a uma vida coletiva da qual assimila o léxico a fim 
de se dispor a uma estrutura de trocas que lhe permitira, por 
sua vez, propor, articular os sinais do seu próprio reconheci-
mento. A conveniência subtrai à troca social os "ruídos" que 
poderiam alterar a imagem do reconhecimento; é ela que filtra 
tudo o que não visa a clareza. Mas, e esta é a sua face positiva, 
se ela impõe a sua coerção, o faz em vista de um benefício 
"simbólico" que se há de adquirir ou preservar. 

3. O consumo e a postura do corpo. O conceito de con-
veniência ganha particular pertinência no registro do consumo, 
como relação cotidiana com a busca dos alimentos e dos. 
serviços. É nesta relação que opera do melhor modo a acumu-
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lação do capital simbólico do qual o usuário vai tirar os 
benefícios esperados. O papel do corpo e dos seus acessórios 
(palavras, gestos), no fato tão concreto da "auto-apresentação", 
possui uma função simbólica capital, mediante a qual a conve-
niência funda uma ordem de equivalência onde aquilo que se 
recebe é proporcional àquilo que se dá. Assim, comprar não é 
apenas trocar dinheiro por alimentos, mas além disso ser bem 
servido quando se é bom freguês. O ato da compra vem "au-
reolado" por uma "motivação" que, poder-se-ia dizer, o precede 
antes de sua efetividade: a fidelidade.ilEsse algo mais, não 
contabilizável na lógica estrita da troca de bens e serviços, é 
diretamente simbólico: é o efeito de um consenso, de um acordo 
tácito entre o freguês e o seu comerciante que transparece 
certamente no nível dos gestos e das palavras, mas que jamais 
se torna explícito por si mesmo. E o fruto de um longo costume 
recíproco pelo qual cada um sabe o que pode pedir ou dar 
ao outro, em vista de melhorar a relação com os objetos da 
troca. 

/A economia das palavras, dos gestos, das "explicações", a 
economia do tempo também, permitem obter diretamente um 
aumento da qualidade: qualidade dos objetos, sem dúvida, mas 
também qualidade da relação como tal. Esta funciona de modo 
especial: não progride por aprofundamento como nas relações 
de amizade ou amorosas; visa ao contrário uma espécie de 
exaltação apenas do processo de reconhecimento. É necessário 
e suficiente ser reconhecido ("considerado", diz-se por vezes) 
para que, por este simples fato, o consenso funcione, como uma 
olhadela que jamais iria mais longe que um piscar de olhos 
aperfeiçoando-se no entanto pelo fato de sua repetição. O 
reconhecimento se torna um processo cujo funcionamento é 
contemplado pelo prisma da conveniência. Entre aquilo que se 
diz (as fórmulas de cortesia do comerciante, por exemplo, cujo 
conteúdo e tom variam de um freguês para o outro, adaptadas 
à familiaridade que ele tem com cada um deles) e aquilo que 
se cala (o cálculo do benefício no relacionamento com os 
objetos), a conveniência se expande em uma conivência em que 
cada um sabe (não por um saber consciente, mas pela ciência 
adquirida da "circunstância" da compra ') de que aquilo de que 
se fala não é imediatamente o de que se trata e que, no entanto, 
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esta distância entre o dizer e o calar é a estrutura da troca 
atualmente efetuada, e que é por causa dessa lei que convém 
consentir para se beneficiar com isso. A relação ligando um 
freguês a seu comerciante (e reciprocamente) é feita da inserção 
progressiva de um discurso implícito sob as palavras explícitas 
da conversa, que tece entre um e outro parceiros da troca uma 
rede de sinais, tênues mas eficazes, favorecendo o processo do 
reconhecimento. 

Os fatos e gestos da conveniência são o estilo indireto - a 
máscara - do benefício perseguido através das relações do 
bairro. Assim, muito longe de esgotar aos poucos as possibili-
dades do espaço social, ela vai favorecer ao contrário uma 
inserção pessoal indefinida no tecido coletivo do ambiente. Por 
isso o fator tempo tem uma tão grande importância para os 
usuários, porque os autoriza a exigências que apenas o costume 
lhes permite fazer/O registro do consumo é, para o observador, 
um dos lugares privilegiados para verificar a "socialidade" dos 
usuários, o lugar onde se elaboram as hierarquias típicas da 
rua, onde se espanam os papéis sociais do bairro (a criança, o 
homem, a mulher etc.), onde se "massificam" as convenções 
sobre as quais se entendem as personagens momentaneamente 
reunidas no mesmo palco^ 

4. O trabalho social dos sinais. Isto explica a complexidade 
das relações envolvidas no espaço público do bairro. Os sinais 
da conveniência são notáveis por serem apenas, com o tempo, 
esboços, toques de linguagens incompletos, não bem articula-
dos, fragmentos: linguagem de meias-palavras, fixando-se no 
sorriso da polidez, cumprimento mudo do homem que se apaga 
diante de uma mulher, ou, ao inverso, vigor silenciosamente 
agressivo com o qual alguém "conserva o seu lugar na fila" ("é 
meu..."), olhares furtivos do comerciante que avalia, com o rabo 
do olho, o comportamento de um estrangeiro ou de um 
recém-chegado, diálogos automáticos das comadres que se 
encontram "na soleira da porta", registro inconsciente dos 
passos da vizinha no patamar da escada, "que deve estar 
voltando da batalha, é a sua hora..." Vel_hoS-£Stereótipos, já 
esgotados mesmo, mas que têm por função garantir o "contato" 
(função fática da língua ): a comunicação se transmite ou não? 
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Caso afirmativo, que importa que ela vá um pouco mais longe!? 
O equilíbrio simbólico não se rompe e, por este simples fato, 
houve benefícios 

Fundamentalmente, os estereótipos da conveniência são, 
mediante a apresentação do corpo, uma manipulação da distân-
cia social e se exprimem sob a forma negativa de um "até onde 
se vai para não se ir longe demais" para manter o contato 
estabelecido pelo costume e, ao mesmo tempo, não cair sob a 
dependência de uma familiaridade excessivamente íntima. A 
busca desse equilíbrio cria uma tensão que deve ser a cada 
passo resolvida pela atitude corporal. Por esse fato, a busca dos 
benefícios se transforma em sinais de reconhecimento. O bene-
fício que se espera alcançar, com efeito, não pode ser formulado 
de maneira brutal: com isso se faria surgir o implícito direta-
mente na palavra, sem a mediação dos símbolos da conveniên-
cia. Supondo que a busca do benefício se exprima em toda a 
sua nudez ("Sirva-me bem e rápido, porque eu sou um antigo 
freguês"), romper-se-iam imediatamente os benefícios de um 
contrato amplamente acumulados: o freguês, como de resto o 
comerciante, deve "comportar-se bem". O corpo é portanto 
portador de uma procura que uma censura faz conter-se dentro 
da ordem da conveniência impondo-lhe controles que a prote-
gem contra ela mesma e a fazem, assim, apresentável no espaço 
social. Poder-se-ia talvez dizer que a conveniência, com todas 
as restrições que impõe, desempenha o papel de um princípio 
de realidade que socializa a procura retardando o seu cumpri-_ 
mento. Como é preciso comportar-se no açougue, para calcular 
"sem dar na vista" o preço e a qualidade de um peso de carne, 
sem que isso seja sentido como desconfiança? O que dizer na 
mercearia, e em que momentos (quando não há freguês, nas 
horas de maior movimento?), para continuar se fazendo reco-
nhecido sem exagerar numa familiaridade inconveniente, por 
ultrapassar os papéis autorizados pela conveniência? Incessan-
temente, quais os sinais adequados que vão delimitar, estabili-
zar os sinais do reconhecimento? 

Esses sinais, escondidos no corpo, emergem até a superfí-
cie, deslizam para os poucos pontos sempre sujeitos ao olhar: 
o rosto, as mãos. Este corpo parcelar é a face pública do usuário: 
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nele se verifica uma espécie de "recolhimento", de atenção 
secreta, calculando o equilíbrio entre uma pergunta e uma 
resposta, oferecendo um suplemento de sinais quando, estando 
o equilíbrio em perigo, convém restabelecê-lo (um sorriso, uma 
palavrinha a mais, uma submissão por assim dizer mais insis-
tente). A complementaridade pedido/resposta não é estática, 
visa sempre um aumento tênue da possibilidade de pedido e 
resposta. Deve haver aí, portanto, algo "deixado de lado", um 
resto, que dará novo impulso ao jogo da pergunta e da resposta, 
por causa do ligeiro desequilíbrio que ocasiona. 

Para se manter "conveniente", é preciso saber jogar o 
perde-ganha, não exigir tudo imediatamente para deixar para 
um prazo sempre ulterior o domínio total do benefício almejado 
na relação de consumo: o benefício aumenta quando se sabe 
renunciar. O corpo bem o sabe: lê no corpo do outro os 
discretos sinais da exasperação, quando o pedido excede em 
demasia o previsível inscrito no costume, a indiferença progres-
siva, ao contrário, quando ele se coloca por muito tempo 
aquém. O corpo é na verdade uma memória sábia que registra 
os sinais do reconhecimento: ele manifesta, pelo jogo das 
atitudes de que dispõe, a efetividade da inserção no bairro, a 
técnica aprofundada de um saber-fazer que sinaliza a apropria-
ção do espaço. Pode-se com certeza falar de obsequiosidade, 
mas não em termos de dependência ou submissão: antes à 
maneira de Spinoza, que fala de "consentimento" (obsequium) 
a uma lei tácita, "vontade constante de fazer aquilo que 
segundo a lei é bom, e se deve fazer segundo um decreto 
comum", ou seja: consentimento à lógica do benefício simbólico 
do qual todos os agentes do bairro são, segundo modos di-
versos, os beneficiários'1. 

A_conveniência é a via régia para esse benefício simbólico, 
para a aquisição desse excedente cujo domínio manifesta a 

_plena inserção no ambiente social cotidiano. Ela fornece o 
léxico do consentimento, e organiza a partir de dentro a vida 
.política da rua. O sistema da comunicação no bairro é forte-
mente controlado pelas conveniências, O usuário, ser imedia-
tamente social apanhado em uma rede relacionai pública, que 
ele não controla totalmente, é intimado por sinais que lhe 
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intimam a ordem secreta de comportar-se conforme as exigên-
cias da conveniência,(festa ocupa o lugar da lei, lei enunciada 
diretamente pelo coletivo social que é o bairro, do qual nenhum 
dos usuários é o depositário absoluto, mas ao qual todos os 
usuários são convidados a submeter-se para possibilitar, sim-
plesmente, a vida cotidiana. O nível simbólico vem a ser apenas 
aquele onde nasce a legitimação mais poderosa do contrato 
social que é, no seu coração, a vida cotidiana: e as diversas 
maneiras de falar, de se apresentar, em suma, de se manifestar 
no campo social, outra coisa não são senão que o assalto 
indefinido de um sujeito "público" para tomar lugar entre os 
seus.;'Quando se esquece por muito tempo esse longo processo 
que leva ao costume, corre-se o risco de perder o domínio 
verdadeiro, embora mascarado, com o qual os freqüentadores 
de um bairro geram o seu poder próprio sobre o seu ambiente 
e a forma discreta, embora tenaz, como se insinuam no espaço 
público, para dele se apoderarem. 

1. A organização sexuada do espaço 
Conveniência e público. Como prática de um espaço 
sexualidade público, atravessado por todos, homens 

e mulheres, moços e velhos, a conve-
niência não poderia não levar em conta, de um modo ou de 
outro, a diferença dos sexos. Ela tem que enfrentar este 
problema e procurar administrá-lo na medida dos seus recur-
sos: o bairro é o espaço tradicional da diferença das idades/É 
também o espaço onde circulam e, por conseguinte, se encon-
tram e se reconhecem, meninos e meninas, rapazes e moças, 
homens e mulheres/Como é que a conveniência vai legislar 
essa diferença? Ela dispõe em primeiro lugar do código da 
polidez, cujo leque abrange desde a familiaridade (a "mais 
vulgar") até a deferência (a "mais refinada"): existem os mais 
diversos tipos de olhares que os rapazes impõem às moças na 
rua, a indiferença, o aborrecimento ou a complacência destas; 
existem os bancos de praça onde se abraçam os namorados, e 
descansam os velhos casais; as praças onde correm em bandos 
os meninos e as meninas, às vezes em grupos separados, praças 
onde as mães, nos dias úteis, levam os bebês a passeio, e onde 
os casais, agora aos domingos, passeiam cercados pelos filhos. 
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Todas essas manifestações sociais respondem a uma manifes-
tação sexuada, cada parceiro desempenha o papel previsto pela 
sua definição sexual nos limites que a conveniência lhe impõe/ 

/Alguns lugares do bairro são mais especificamente marca-
dos por este ou por aquele sexo. A oposição bar/comércio é, 
deste ponto de vista, exemplar. O "bar do bairro" - que se deve 
distinguir do "bar de passagem" cuja função é bem outra -
pode ser considerado, sob certos pontos de vista, como o 
equivalente da "casa dos homens" das sociedades tradicionais. 
"Salão do pobre 6", é também o vestíbulo do apartamento onde 
os homens se encontram por algum tempo na volta do trabalho 
antes de irem jantar em casa; o café é uma "chicane", um ardil, 
uma câmara de compensação, da atmosfera social, entre o 
mundo do trabalho e a vida íntima. E por isso ele se vê tão 
regularmente freqüentado no fim dos dias de trabalho, e quase 
unicamente pelos homens; e é por isso também que ele é um 
espaço ambíguo, ao mesmo tempo altamente tolerado por ser 
a "recompensa" de um dia de trabalho, e terrivelmente temido, 
por causa da propensão ao alcoolismo que parece autorizar. Ao 
contrário, o pequeno estabelecimento comercial desempenha o 
papel de uma "casa das mulheres" onde aquilo que se conven-
cionou chamar de "feminino" encontra o lugar do seu exercício: 
um bom bate-papo, notícias familiares, conversas sobre a gas-
tronomia, a educação dos filhos etc. 

Essa indicação da ocupação de um lugar por este ou aquele 
sexo em tal momento não é suficiente para explicar a extrema 
estabilidade prática com a qual é vivida, no espaço do bairro, 
a diferença dos sexos. Torna-se até inadequada quando, basean-
do-se em uma psicossociologia ingênua, julga poder afirmar, 
em nome das suas características formais, a "essência" (mascu-
lina ou feminina) dessa porção do espaço urbano ou privado; 
assim, o reto, o direito, o duro seriam as marcas indiscutíveis 
de espaços masculinos (o falo sacrossanto), ao passo que o 
macio, o curvo, o sinuoso seriam as características do espaço 
feminino (o não menos sacrossanto útero da mãe). A mistifica-
ção vem do fato de se transferir para os dados arquitetônicos 
os critérios supostamente coerentes da complementaridade dos 
sexos: o rígido e o macio, o seco e o úmido, o lógico e o poético, 
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o penetrante e o penetrado, como se a divisão entre o masculino 
e o feminino passasse exatamente pela fronteira genital ou 
biológica que separa os parceiros sexuais. Deste modo se 
superestimam as capacidades do espaço para dar conta dos 
símbolos sexuais, e subestima-se a extrema complexidade da 
simbólica do desejo, tal como se elabora a golpes de práticas 
sempre aproximativas, de falhas, de sonhos e lapsos, e, também, 
de itinerários no espaço urbano, 

2. A problemática da ambivalência sexual. Esse dualismo 
da repartição dos sexos deve ceder o lugar a uma problemática 
da ambivalência sexual: entendo por isso o modo essencialmen-
te polêmico, jamais inteiramente elucidado e por isso lamentá-
vel, pesado de administrar, pelo qual cada sexo continua 
permanentemente mantendo suas relações com o outro, mesmo 
que este último esteja materialmente ausente ou, ao menos, 
fortemente dominado do ponto de vista numérico; não mais o 
espaço masculino e o espaço feminino, mas, tanto no bar como 
no pequeno estabelecimento comercial, tanto na cozinha como 
na praça pública, o trabalho arcaico do fantasma do andrógino, 
o melodrama confuso sempre embaraçado de um diálogo 
jamais acabado, mesmo que tome um outro caminho que não 
o da palavra clara a si mesma^Assim no que se refere à cozinha: 
ao invés de dizer que ela é o lugar das mulheres porque se 
constata que os homens estão "em geral ausentes" dali (ponto 
de vista estatístico), prefiro partir de uma análise que mostraria 
que, por um processo interno à dialética da distribuição sexual 
dos papéis familiares, os homens são daí excluídos. Eis aí uma 
outra relação que inscreve o negativo (e não a ausência) como 
parte integrante do seu funcionamento e que permite articular 
um ao outro, a té ,se apagarem, o homem e a mulher como 
parceiros sexuais., 

É esta problemática que eu gostaria de encontrar no texto 
da conveniência tal como um observador atento pode entendê-
la assim que se defronta com os microacontecimentos da vida 
cotidiana da rua, texto que autoriza cada um dos seus "adeptos" 
a articular, mesmo que inconscientemente, a sua atitude de 
reserva quanto ao sexo. Isto supõe que se analise, a princípio, 
o funcionamento da linguagem entre esses contratuais que são 
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os freqüentadores de um mesmo território, para ver como o 
discurso sobre a sexualidade chega a tomar lugar no jogo das 
inter-relações de vizinhança (no sentido mais amplo). Como é 
que se faz o jogo da linguagem para falar do sexo? Que tipo 
de comportamento decorre daí? Como se pode enunciar esse 
dizer específico? Esta pesquisa levanta uma questão metodo-
lógica séria: Como é que se pode descobrir o reto caminho 
de terra batida, a "bela escapada" teórica, que evita não só 
o buraco da psicossociologia, mas também os caminhos 
sinuosos e complicados, espinhosos, obscuros, de uma "psi-
canálise do social"? 

feu gostaria de situar-me do lado de uma interpretação 
"antropológica" dos estereótipos, dos clichês, das convenções 
gestuais e verbais que permitem à conveniência abordar e 
administrar, em seu nível, o problema da diferença dos sexos. 
Tomo como ponto de apoio, aqui, aquilo que Pierre Bourdieu 
chama de "a gramática semi-erudita das práticas que nos são 
legadas pelo senso comum, ditos, provérbios, enigmas, segre-
dos de especialistas, poemas e adivinhações (...). Esta "sabedo-
ria" escamoteia a intelecção exata da lógica do sistema no 
próprio movimento para indicá-la". Pois ela é "de tal natureza 
que afasta de uma explicação sistemática ao invés de introduzir 
a ela (...)". As "teorias espontâneas devem a sua estrutura 
aberta, as suas incertezas e imprecisões, às vezes até mesmo a 
sua incoerência, ao fato de se acharem subordinadas a funções 
práticas 7"' 

'3. O estatuto do discurso sobre a sexualidade: o duplo 
sentido e outras figuras. O material verbalizado ou comporta-
mental da conveniência (esta "gramática semi-erudita" da "pos-
tura" da l inguagem e do corpo no espaço público do 
reconhecimento) não põe portanto à mostra um discurso sobre 

,a sexualidade. Ávida sexual do bairro (tanto a linguagem como 
as práticas) não pode ser detectáveí em uma sistemática que 
nos permitisse alcançar a sua plena transparência social. Ela 
não se manifesta aí, ao contrário, a não ser por breves clarões, 
de maneira contornada, obliquamente, "como que através de 
um espelho", confiscando o lugar da sua enunciação ao "estilo 
direto". Na rua, no bar, na loja comercial, é possível, e freqüen-
te, falar com clareza, em termos explícitos, da atualidade po-
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lítica, do emprego, da escola, das crianças, das enfermidades. 
Mas quando se trata de uma alusão sexual, o registro da 
linguagem muda imediatamente: não se fala a não ser em torno 
do sexo, de maneira distante, mediante manipulação muito fina, 
sutil, da linguagem, cuja função não é elucidar, mas "dar a 
entender". 

Confia-se assim a sexualidade à alusão, ao subentendido. A 
palavra que se refere ao sexo paira nos arcanos da conivência, 
faz despertar ecos latentes com uma outra coisa que não ela 
mesma, um "sorriso no canto dos lábios", um gesto "equívoco'} 
O discurso sobre o sexo intervém por fratura dos lugares-co-
muns, metaforizando as "expressões já feitas", recorrendo ao 
tom de voz (sussurro, voz macia, aveludada, entremeada com 
risinhos abafados), para ex-primir (de maneira disfarçada, mas 
eficaz) um sentido não previsto. Esse discurso é, fundamental-
mente, um trabalho sobre a linguagem que atua arrancando 
sentidos possíveis de uma mesma expressão, que se insinuam 
no entredito, abrindo para o intercâmbio verbal dos espaços 
semânticos não programados, mas em benefício de um modo 
relacionai que reforça a permissividade da conveniência am-
pliando o espaço simbólico do reconhecimento. Essa prática 
cotidiana, freqüente, do desvio semântico, talvez encontre a sua 
forma mais acabada na técnica lingüística do trocadilho, do 
jogo-de-palavras, de todo ato de palavra que, escapando ao 
sentido convencionado, deixa surgir um duplo sentido. A 
palavra sobre o sexo é, no registro da conveniência, um dizer 
de outro modo a mesma coisa (autrement dit du même): ela 
realiza uma deiscência separando um significante do seu signi-
ficado primeiro para afixá-lo a outros significados cuja prática 
na linguagem manifesta que os estava levando sem saber. Ela 
des-normaliza, des-estabiliza pela enunciação o acordo conven-
cional entre o dizer e o dito, a fim de operar uma substituição 
de sentido sobre um mesmo enunciado. 

"Avoir 1'esprit mal tourné" (como se diz) não é outra coisa 
senão a habilidade nessa prática "irônica" sobre a linguagem 
que entende ou dá a entender um sentido "obsceno" (fora da 
cena, nos bastidores da conveniência), mediante o tom da 
linguagem, o desabrochar de uma risada, uma pequena pausa, 
o esboçar de um gesto. fA palavra sobre o sexo é, de certa 
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maneira, a intromissão de uma perturbação na clareza da 
linguagem cotidiana: ela não tem direito ao estatuto de enun-
ciado a não ser que seja ao mesmo tempo pronunciada no 
registro da transgressão, isto é, da tolerância em ato autorizada, 
hic et nunc, pelas circunstâncias em que se efetua. 

Pode-se assim assistir a verdadeiros combates oratórios 
entre parceiros envolvidos no jogo da conivência sexual, que 
não consiste senão nos ricocheteios do duplo sentido, "prazer 
do texto" da conveniência que o desloca e o ultrapassa por 
todos os lados para que salte fora o sentido ambíguo do sexo. 
O modo verbal sob o qual a sexualidade é semantizada no bairro 
pelos controles da conveniência é sobretudo a ambigüidade do 
sentido., Este estatuto particular da linguagem sexual tem 
inúmeras causas. Será facilmente evocado o peso das coerções 
morais, religiosas, tradicionais. Mas isto não basta para escla-
recer até o fundo o problema da sexualidade "pública" que, por 
todas as suas beiradas, não pode não tocar o problema do 
interdito. Ora, a transcrição social desse interdito se exprime 
por comportamentos que se articulam mais ou menos em torno 
do conceito de pudor, o qual não deve ser percebido somente 
como exclusão do sexo, mas como a possibilidade de trapacear 
com o interdito: torna-se então possível ter uma palavra sexual 
"velada", indireta, quer dizer, não "chocante", de maneira que 
em nenhum dos casos se quebre a comunicação, 

4. O pudor e a palavra. O duplo sentido, a ambigüidade, o 
jogo-de-palavras, tudo isto é apenas um duelo necessário que 
permite ao freqüentador de um bairro enfrentar os limites do 
interdito no jogo relacionai. A conveniência autoriza a dizer 
mais do que o estritamente conveniente, a produzir um bene-
fício que reforça o processo do reconhecimento por uma 
participação simbólica na gestão da diferença dos sexos em um 
território dado. O pudor não é jamais senão uma reserva de 
comportamentos fixos: mas pouco a pouco o costume abre um 
itinerário de enunciações a que o usuário, saindo da sua 
"reserva", dá livre curso, embora saiba que se trata de um jogo 
que, precisamente, não terá "conseqüências". O pudor está na 
origem e no fim do discurso sobre a sexualidade. O pudor é 
primeiramente o limite prático na linguagem que o jogo do 
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duplo sentido ou do trocadilho transgridem, pois estes possibi-
litam a enunciação de uma sentença que recebe a marca de 
"erótica" no espaço público. Mas ele ressurge por isso ao final 
da operação enquanto aquilo que convém preservar de qual-
quer "passagem ao ato"., 

Esta prática transgressiva é um dizer que jamais vai culmi-
nar no fazer: é um "poema", não uma "práxis" - no sentido 
bem materialista de transformação dos dados sociais concretos. 
O "fazer" (a prática sexual real) se inscreve na vida privada. 
Caso ocorra uma passagem ao ato (um adultério, por exemplo), 
os efeitos só se farão sentir no nível da linguagem, dos 
"comentários", do diz-que-diz-que, das exclamações de espanto? 
'Mas o bairro enquanto espaço público não dispõe de nenhum 
poder de regulamentação ou de coerção para subordinar a uma 
vontade coletiva a prática sexual efetiva dos seus freqüentado-
res. Não pode, em caso algum, ser o lugar da sua demonstração 
ou da sua presentificação à vista e para conhecimento de todos. 
Ele só tem poder sobre o discurso, sobre "aquilo que se diz do 
sexo": a palavra é a única matéria social sobre a qual se pode 
legitimamente fazer um ato de jurisdição, na faixa muito 
estreita que é tolerada, nas suas margens, pelo regime compor-
tamental da conveniência. 

A ambigüidade da palavra sobre o sexo se deve a esta 
ambivalência que lhe permite autorizar num plano (o dizer) o 
que proíbe no outro (o fazer)/Até na abertura permissiva das 
assim chamadas palavras "ousadas", esta ambigüidade é tam-
bém uma lei que se opõe à ilusão de que tudo seja sexualmente 
possível no espaço público do bairro do ponto de vista prático. 
É permitido dar boas risadas juntos, "fazer alusões" trapacean-
do com a conveniência para daí fazer brotar algumas labaredas 
eróticas, mas não é lícito "acreditar que tudo é permitido". 

O subentendido é, estrutural e quase juridicamente, o que 
se espera da conveniência no que tange à sexualidade: não há 
outro meio para enunciá-la corretamente (estrutura) e somente 
sob esta condição (jurisdição) é que a conveniência o aceita. O 
caráter obrigatório desta ars loquendi se liga a critérios que se 
devem diretamente à face cotidiana da "moral pública" - não 
de uma moral dogmática, explicitamente enunciada, mas de 
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uma moral prática, mais ou menos integrada na herança dos 
comportamentos sociais que todos nós praticamos. O caráter 
aleatório dos encontros no bairro limita toda propensão oral 
ao erotismo ou à gaiatice; sempre se insinua o risco das palavras 
explicitamente denominadas "inconvenientes" no ato mesmo 
da sua enunciação. A conveniência exige do discurso erótico 
que ele se adapte ao ambiente social imediato: as brincadeiras 
grosseiras assumem uma feição mais velada na presença das 
crianças ou das moças, ou mesmo das pessoas mais idosas 
consideradas respeitáveis. A palavra erótica está sempre sub-
metida ao regime do apartado, da voz baixa, do sorriso. A voz 
erótica, gaiata, é sempre um vocalize do deslocamento dos 
significantes, para dar margem ao duplo sentido. 

5. Três exemplos. Isso não impede que em muitos lugares 
do bairro a tolerância seja maior/Os mercados são certamente 
os espaços sociais onde florescem do modo mais espontâneo 
os jogos-de-palavras de teor erótico. Há, para isso, três razões: 

1. Os mercados são lugares onde o ambiente social é muito 
pouco controlável por causa da extrema complexidade das 
relações aleatórias que aí se entremesclam. É por conseguinte 
muito difícil para um vendedor levar em conta de maneira 
precisa o "perfil" (idade, sexo) da sua freguesia, como deve 
fazê-lo o comerciante dono de uma boutique. 

2. Os^vendedores dos mercados ocupam, com relação aos 
comerciantes ou aos pequenos varejistas da rua, uma posição. 

^marginal: são mais anônimos, mais permutáveis, a sua presença 
é episódica. As relações que estabelecem com os seus fregueses 
são portanto menos organizadas pela conveniência cotidiana. 

3. Enfim, os vendedores são obrigados, pela sua profissão, 
a chamar os seus fregueses; mantêm com eles uma relação 
vocal que se poderia dizer hiper-alocutiva, muitas vezes próxi-
ma do grito. É por isso que aplicam geralmente uma energia 
vocal que os obriga a ir ao essencial sem muitos matizes, quer 
em vista de elogiar os seus produtos, quer em vista de atrair a 
freguesia. Daí o impressionante índice de imitações de declara-
ção de amor, ladainhas de palavras carinhosas espalhadas em 
todas as direções ("minha querida", "meu bem", "meu amor", 
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"meu tesouro"), um sem-número de expressões "permitidas" 
pelo contexto do mercado. 

Lembro-me particularmente de um vendedor que, em um 
mercado parisiense, proferia as maiores obscenidades e somen-
te para as suas freguesas (ele praticamente desprezava os 
homens que "faziam as compras", uma pontinha machista). 
Quando elas lhe compravam legumes, isto ia dos "molhos" de 
saladas às cebolas "bem penduradas", passando pelas cenouras 
"que espremendo bastante, vai ver o suco que sai"; a tal ponto 
que um dia uma freguesa, escandalizada, deu-lhe uma bofetada 
em público, para espanto de toda a freguesia. Insulto supremo, 
que o vendedor conseguiu contornar, soltando um soberbo 
palavrão, digno de Georges Brassens: "Morte à virtude, Santo 
Deus!" 

t)s exemplos de erotização da linguagem abundam também 
em outros contextos, mas de maneira menos sistemática: a 
pressão do ambiente social se torna mais precisa. Mas a ocasião 
faz o ladrão. Assim, vou entrando na loja de um comerciante 
onde todo o mundo explode em gargalhadas. A origem dessa 
euforia é simples: o prazer de um lapso/^Na vitrine se acha 
colado o cartaz de uma oferta de emprego, escrita a mão. Em 
vez de "femme de ménage" (Precisa-se de camareira, arruma-
deira), está escrito "femme en ménage" (Procura-se uma aman-
te). Ninguém tinha reparado ou chamado a atenção para o erro, 
até que chegou um velho freguês originário do bairro. Entre-
gou-se então a um sketch improvisado onde tomava a liberdade 
de fazer "propostas" às freguesas presentes e, naturalmente, 
estas ficando embasbacadas, e ele divertindo-se com isso, para 
euforia de todos,. 'Outro exemplo, desta vez num bar. Com os 
cotovelos no balcão ao lado do caixa, um freguês de certa idade 
fala com a moça da caixa, que atendia a outro freguês, meio 
ausente, um jovem alcoolizado, terrivelmente triste. 0 homem: 
"Eu, na idade dele, íamos ao baile...", então se interrompe, 
esboça com as mãos um gesto evocador (silhueta de mulher? 
carícia?) e prossegue, em tom confidencial: "Como poderia 
dizer?", com um sorriso "entendido", ao passo que a moça, 
ficando um pouco ruborizada, põe-se a contar suas moedas 
apressadamente, sorrindo também., 
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Poder-se-ia acrescentar um sem-número de outros exem-
plos, colhidos na vida cotidiana do bairro. Logo se ficaria 
cansado diante desse acúmulo pormenorizado de fatos. Cada 
um dos exemplos citados põe em evidência, de maneira ativa, 
os processos lingüísticos que eu tentava identificar. Assim o 
vendedor do mercado utiliza sistematicamente a técnica do 
duplo sentido, por metaforização da semelhança com a forma 
dos objetos que vende: um molho de verduras seria como um 
monte de pêlos pubianos; as cebolas se tornam testículos; 
quanto às cenouras, nem é preciso falar. A passagem metafóri-
ca, a virada para o erotismo são apenas "sugeridas": não há 
verdadeira invenção lingüística do comerciante. Ele se contenta 
em superpor sobre um mesmo enunciado uma descrição realis-
ta dos objetos e uma descrição erótica evocada por sua forma. 
Fala-se efetivamente de molho (tufo) de verduras, acontece que 
se vende cebolas penduradas de uma haste de madeira, como 
o alho ou échalote, à maneira provençal, enfim, todos sabem 
que o suco de cenoura é muito bom para a saúde e recomen-
dado para as crianças. Esses detalhes reais ganham novo 
colorido num tom de linguagem que encontra suas raízes no 
falar popular: "au ras de la touffe", "les avoir bien pendues", 
"juter". É portanto por contaminação formal que se introduz o 
nível erótico. O fato de essas brincadeiras eróticas terem como 
alvo exclusivamente as mulheres é o sinal sociológico que o 
vendedor tem, por seu estatuto específico (marginalidade, 
presença episódica), o direito - ele, e só ele - de desafiá-las no 
nível da linguagem, isto é, o direito de ser "inconveniente" 
segundo o consenso que fundamenta, em um bairro, a distri-
buição dos papéis sociais. 

No segundo caso, trata-se de um quebra-cabeça, de um 
jogo-de-palavras baseado em uma semelhança de sons que 
escondem uma diferença de sentidos. A transgressão erótica é 
Possibilitada pelo estranho lapso de um pequeno cartaz (devido 
a um certo desconhecimento da língua francesa se, como é 
provável, tiver sido escrito por uma pessoa estrangeira). Tudo 
se passa, então, no nível do "prazer do texto" que faz brilhar 
um sentido sexual imprevisível antes da decodificação do 
Jogo-de-palavras: permissividade fugaz que metamorfoseia um 
antigo cliente em devasso imaginário e universal graças a um 
erro de sintaxe. 
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O terceiro exemplo, o mais breve de se contar, é também 
aquele que leva mais tempo para se decodificar. É construído 
sobre uma alusão por elipse: podem-se destacar três níveis 
simultâneos de leitura. Em primeiro lugar o gesto das mãos, 
ao mesmo tempo furtivo e preciso, serve como um discurso; 
ele diz "claramente", mas em vez da palavra: "Quando eu era 
mais moço, eu não me aborrecia nos bailes, creia. Naquele 
tempo a gente sabia se divertir..." Em segundo lugar, esse 
apelo à galanteria antiga é para este homem, que é também 
um bom copo, uma maneira de se distinguir do jovem al-
coólico, ainda por cima triste ( / jovem e triste versus / a d u l t o 
e alegre) e mostra que a idade adulta não tem nada a invejar 
à juventude (no contexto conotado de "conflito das gerações"; 
de outro lado, para que a moça da caixa não confundisse os 
dois no mesmo juízo do ponto de vista do alcoolismo: 
"Também estou bebendo, eu, mas não sou como o outro... 
sou um bon vivant". 

O terceiro nível, enfim: o gesto era com efeito bastante 
audacioso para que se pudesse pensar que o freguês se achara 
autorizado, numa palavra, a "fazer uma proposta" à moça da 
caixa: sob o próprio gesto de provar a sua boa fé deslizava uma 
tentativa de sedução, um subentendido no segundo grau, em 
suma! E a moça da caixa não se enganou: pondo-se logo a 
contar as suas moedas, "fazia como se não tivesse nada 
entendido", mas o seu modo de sorrir mostrava que compreen-
dera muito bem. Ocorreu, no fundo, uma brevíssima comédia 
de costumes, em três pequenos atos simultâneos: o passado 
("antigamente sabíamos nos divertir"); o presente ("as coisas 
não eram como agora; veja todos esses jovens"); o futuro ("se 
quiser..."). 

6 . 0 voluntarismo semiótico e a prática signifícante. Esses 
exemplos, malgrado a extrema diversidade da sua formulação 
e a sua dispersão no espaço social, possuem um denominador 
comum: são imediatamente discerníveis no nível da performan-
ce lingüística dos sujeitos falantes, daquilo que dizem sobre o 
sexo. Estes últimos, com efeito, forçam os códigos da língua 
convencional para dar expressão ao seu subentendido latente; 
aplicam sobre as convenções da linguagem uma atividade de 
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transformação que muda o destino semântico de um enunciado 
no ato da enunciação; em suma, provocam "entorses" na 
respeitabilidade para desvelar a obscenidade latente que camu-
fla. Quer dizer que nós nos achamos no nível de uma atividade 
da palavra consciente que não tem por índice de sua efetivida-
de senão o tempo da sua realização. Como o diz Louis-Jean 
Calvet, em uma fórmula sintética, estamos diante de um "vo-
luntarismo semiótico 8", diante de um modo de relação delibe-
radamente ativa com a linguagem, funcionando por mani-
pulação expressa dos signos da língua. 

A análise mostrou que nos achamos diante de atos lingüís-
ticos e / o u comportamentais, visando introduzir no bonito 
arranjo da conveniência o código inquietante ("perturbador") 
do erotismo (gaiatice, pornografia) por um trabalho retórico 
específico (paródia, ironia, duplo sentido) com um fim preciso: 
provocar o riso, seduzir, zombar etciPode-se observar esse 
mecanismo em diversas camadas de população, dos bandos de 
adolescentes até aos grupos de adultos. Mas os efeitos em uma 
esfera mais ampla me parecem depender especificamente de 
uma prerrogativa da idade adulta ou, pelo menos, marcar a 
entrada na vida profissional/O fato de ser homem (trabalhador, 
assalariado etc.) autoriza um desenvolvimento mais manifesto 
do erotismo no ambiente social. Se um ginasiano, um adoles-
cente se entregar em público a esse estilo de palavras espirituo-
sas, será considerado como "um pequeno delinqüente", ou 
"mal-educado". Por isso a linguagem erótica dos bandos de 
adolescentes quase nunca sai dos limites do grupo; serve 
apenas para uso interno. 

Tomado nesse contexto, o termo "semiótica" ganha o peso 
de uma significação precisa: remete ao conceito de "prática 
significante" 9, elaborado por Júlia Kristeva. Ela o define como: 
'a constituição e a travessia de um sistema de sinais (...). A 
travessia do sistema de sinais se obtém pelo modo de proceder 
do sujeito falante ao tomar de viés as instituições sociais nas 
Quais se havia anteriormente reconhecido, e coincide assim 
com os momentos de ruptura, de renovação, de revolução de 
u m sujeito" 1". A prática significante é itinerário de ruptura, 
exercício do imprevisível, "poética" do jogo, desordem introdu-
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1/ 

CAPÍTULO III 

O BAIRRO DA CROIX-ROUSSE 

0 bairro de Lião 1 que vamos explorar Elementos com a família R. é o da Croix-Rousse. 
históricos durante muito tempo considerado 

como um dos mais "operários" de Lião. 
O território designado por este nome é bastante grande: a 
Croix-Rousse se subdivide, do ponto de vista dos usuários, em 
diversos subconjuntos relativamente autônomos, mas global-
mente comparáveis pela composição sociológica da população 
e pelo aspecto exterior da habitação mais difundida, os imóveis 
dos canuts, outrora habitados por esses operários da indústria 
da seda. 

Até 1852, a Croix-Rousse era uma comuna-limítrofe de Lião 
da qual a separavam muralhas protegendo a cidade ao norte, 
e notavelmente fortificadas depois das insurreições dos canuts 
em 1834". Estamos no extremo sul do planalto dos Dombes 
que, nessa região, desce em ladeiras abruptas sobre o confluen-
te do Ródano e do Saône, até o coração da cidade, a Quase-ilha 
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(que foi, até que começasse a funcionar a Part-Dieu, o centro 
ativo da aglomeração). No dia 24 de março de 1852, um decreto 
imperial suprimia a autonomia municipal das comunas de 
Vaise, da Guillotière e da Croix-Rousse, ligando-as à cidade de 
Lião . Depois, durante dez anos, sob o impulso do Prefeito 
Vaisse, grandes obras públicas transformaram o centro da 
cidade, particularmente abrindo as ruas do Imperador e da 
Imperatriz (atualmente, rue de la République e rue Edouard 
Herriot). "... e foi construído um Palácio do Comércio, templo 
da Indústria e do Negócio que abrigava este poder novo e 
fascinante, a Bolsa (place des Cordeliers)" 4.^Os morros e a 
esplanada da Croix-Rousse deveriam beneficiar-se com essas 
transformações urbanas: no dia 3 de junho de 1862, foi inau-
gurado o primeiro funicular do mundo, ligando a rue Terme 
(acima da place des Terreaux) à place da Croix-Rousse (no alto). 

j-No dia 3 de março de 1865, Luís Napoleão Bonaparte declarava, 
em Le Moniteur. "Desejo substituir o muro construído por 
favor, obra de desconfiança de uma outra época (alusão aos 
levantes de 1831 e 1834), por um grande bulevar arborizado, 
testemunho duradouro de minha confiança no bom senso e no 
patriotismo da população lionense" 5. A abertura do bulevar da 
Croix-Rousse devia suscitar a construção de algumas vilas e 
imóveis imponentes onde foram instalar-se os ricos negociantes 
de seda que se achavam pouco confortáveis nos .velhos prédios 
da place Tolozan, "embaixo", perto do Ródano 4 

Quanto aos imóveis dos canuts, resultam de uma grande 
Operação imobiliária dos primeiros anos do século XIX (1804-
1805). Trata-se, fora de dúvida, da maior "cidade operária" 
construída na França naquela época. Os prédios envolvem a 
Croix-Rousse ao sopé de seus morros, de leste para oeste, 
formando um verdadeiro escudo. Muitos foram construídos na 
esplanada, depois que a comuna foi unida a Lião b. A declividade 
espetacular do terreno e um cadastro de imóveis desde o 
Princípio muito dividido (pulular de propriedades religiosas 
que se tornaram bens nacionais, e de propriedades privadas 
resgatadas sucessivamente pelos promotores da época) não 
deixam ver muito bem a coerência do plano de conjunto: não 
se encontra o traçado das ruas característico das "cidades 
operárias" concebidas pelo funcionalismo urbano dos anos 
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sessenta (barras e torres). Pelo contrário, os apartamentos são 
todos concebidos segundo um modelo padrão, submetidos a 
uma mesma forma tecnológica imposta bem precisa: cada um 
deveria abrigar um tear Jacquard, uma máquina que media 
quase quatro metros de altura e pesava algumas centenas de 
quilos. /A partir de 1804, com o surgimento do tear Jacquard, 
os canuts assumiram o novo bairro (a Croix-Rousse). Quando 
a Fábrica tomou impulso de novo, depois da Revolução, uma 
verdadeira migração de trabalhadores na seda começou dos 
bairros Saint-Paul e Saint-Georges, "na parte baixa", do outro 
lado do Saône, margem direita, para os morros da Croix-Rousse 
onde havia aluguéis moderados /^ tear Jacquard permitiu um 
enorme progresso na indústria da seda e provocou a construção 
dessas imensas colmeias operárias que cobrem até hoje a 
vertente da esplanada 7. "Esses prédios todos têm um teto à 
lionesa (fracos entre-eixos com os caibros de sustentação com 
uma solivage (?) bem compacta) que permite uma grande 
flexibilidade das superfícies, necessária para suportar o peso do 
tear 8 . Cada apartamento dispõe de dois ou três cômodos: um 
se destina a abrigar a máquina de tecer, os outros servem para 
a vida familiar do mestre-tecelão ou do companheiro. Os 
cômodos, tendo um teto muito alto, dentro se construía um 
jirau a meia-altura, uma espécie de balcão ou mezzanino, de 
reduto, adaptado em quarto de dormir. Um só ponto de água, 
perto da porta de entrada; as instalações sanitárias ficavam ao 
pé da escada. Não há um velho morador da Croix-Rousse que 
não se lembre do "bisse-tan-claque-pan" do tear ressoando nas 
ruas desde as cinco horas da manhã até as oito ou nove horas 
da noite. Todos conhecem esses apartamentos de cômodos 
cúbicos (4m x 4m x 4m, dimensões necessárias para o cômodo 
onde se instalava o tear) ou estreitos e com um teto tão alto 
que se imaginaria uma caixa de fósforos assentada em seu lado 
menor, e tão alta que no inverno quase não se podia aquecer, 

Ligado às artérias que o precedem (rue A Croix-Rousse Terme, rue du Jardin des Plantes, rue hoje de PAnonciade, curso do General Gi-
raud), o bulevar da Croix-Rousse forma 

uma verdadeira muralha abraçando as ladeiras que descem 

72 



sobre a cidade: sobe da Place des Terreaux ao sul e, depois de 
um enorme cotovelo na direção oeste, volta para o Gros Caillou 
(Pedra Grande, um antigo moraine (moledo?) glaciário, exposto 
em um jardim público que marca o fim do bulevar), dominando 
a cidade a leste e olhando em direção aos Alpes, por um 
itinerário que se assemelha ao desenho de uma manivela ou de 
um trombone. Em sua última parte (eixo leste-oeste), o bulevar 
faz fronteira entre dois territórios distintos: a esplanada pro-
priamente dita de onde partem as estradas que levam ao 
nordeste (para Bourg-en-Bresse, e depois para o Jura) sobre a 
imensa área tomada entre o curso norte-sul do Saône e o curso 
leste-oeste do Ródano (o esplanada da Croix-Rousse correspon-
de ao quarto distrito da cidade de Lião; e os lados, ou ladeiras 
da Croix-Rousse (o primeiro distrito) avançando em proa sobre 
o coração da cidade e cujas ruas em declive vão desembocar 
ou nas bordas do Ródano, no rumo leste, ou nas do Saône, no 
rumo oeste, ou na Place des Terreaux, no rumo sul, para o 
centro da cidade. 

Um dos eixos mais antigos e mais célebres de Lião, a subida 
da Grande-Cõte, liga a Place de la Croix-Rousse, na esplanada, 
à Place des Terreaux, por uma declividade excepcionalmente 
forte. O outro eixo, a subida para Saint-Sébastien, liga a Place 
de la Croix-Rousse (ou mais ou menos) à Place Tolozan junto 
ao Ródano. Entre esses dois caminhos que acompanham quase 
diretamente a linha do declive abrem-se numerosas ruas e 
ruelas, por vezes ligadas entre si pelas famosas "traboules", 
Passagens para pedestres que permitem atravessar de uma rua 
Para a outra passando pelo interior dos imóveis ribeirinhos, e 
que desenham uma rede de rara complexidade. 

^ b a i r r o no qual mais precisamente trabalhei está situado 
nas ladeiras da Croix-Rousse, descendo até o Saône, perto da 
Place Rouville. Está situado no flanco oeste do primeiro distri-
to. Em suas dimensões maiores ele se estende: 1. de leste para 
oeste, da place Colbert até o jardim do cours des Chartreux 
inclusive; a subida da Grande-Cõte, quase a meio-caminho 
desses dois pólos, é a verdadeira coluna vertebral deste bairro 
"ampliado"; 2. no sentido norte-sul, da última secção do bulevar 
da Croix-Rousse até o alto (em torno da praça do mesmo nome 
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e da place des Tapis perto da administração regional do quarto 
distrito) até o bairro des Terreaux, embaixo, estreitamente 
comprimido pela dupla pressão do Ródano e do Saône. Em sua 
definição estrita, cotidiana, o coração do bairro é, neste estudo, 
constituído pela rue Rivet e pelas ruas contíguas (rue Prunelle, 
rue Ornano, rue de Flesseiles, rue Pierre-Blanc, rue de 1'Annon-
ciade). Pode-se compreender melhor o corte estudando os dois 
planos e o esquema inseridos no final do capítulo, p. 104-106). 

Até 1933, a família R. morava no quar-
A família R. no tier Saint-Jean. Ali nasceu Madame Me-
seu bairro rie, na casa dos pais; nesse mesmo 

apartamento ela morou depois de se 
casar, em 1917, em uma das licenças do seu noivo; ali também 
lhe nasceu o primeiro filho, Maurice. Ainda ocorria muitas 
vezes, naquela época, que os recém-casados vivessem na casa 
dos pais de um deles, ao menos até nascer o primeiro filho. Isso 
permitia "fazer economia", mas pode-se logo adivinhar à custa 
de quantos conflitos familiares, dado que os apartamentos eram 

'minúsculos. Viviam todos amontoados, uns sobre os outros, 
• sem poder sempre proteger a sua intimidade. A crise gerada 
pelo regresso da Grande Guerra, a falta de poupança que esta 
originara (como os homens não estavam trabalhando, não 

^obrava nada para "pôr de lado") forçaram o jovem casal a 
permanecer ainda mais um tempo na casa dos pais de Marie. 
Encontraram enfim, em uma rua próxima, uma espécie de 
moradia miserável, de um só cômodo com uma alcova, uma 
minúscula janela que se abria para o norte, e tendo como única 
paisagem o muro do prédio em frente, à distância de poucos 
metros na ruela apertada. Ali nasceu o segundo filho, Joseph 
(1923). Umidade, escuridão, falta de espaço: a vida se tornava 
sempre mais difícil, com dois filhos. Não encontrando coisa 
alguma no lugar, os R. alugaram um apartamento, numa das 
ladeiras da Croix-Rousse, tendo uma das amigas cedido a eles 

. o contrato de aluguel. Marie pôde enfim instalar-se decentemen-
te "em casa", dezesseis anos depois do casamento}/J 

HO apartamento fica situado no terceiro andar de um prédio 
de canuts, na rue Rivet. Depois que a família R. se estabeleceu 
ali, em 1933, os administradores não fizeram rigorosamente 
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mais nada a não ser instalar um novo tipo de interruptor na 
escada, por volta de 1960. As pinturas não existem mais, há 
muito tempo; enormes placas de umidade vão roendo as 

"paredes. As latas de lixo transbordam na calçada, perto das 
caixas da correspondência; seu cheiro, que se mistura com o 
das latrinas (ao pé das escadas), é quase insuportável no verão, 
e às vezes atrai uma ratazana. A escada tem uma clarabóia que 
dá para a rua, e por conseguinte fica gelada no inverno. Essa 
constatação de mau-trato e negligência corrobora plenamente 
a análise de Michel Bonnet: "Quando esses prédios não servi-
ram mais para a economia do setor de tecelagem e se viram 
esvaziados de seus teares, os proprietários os alugaram, com 
fins lucrativos mas sem fazer qualquer obra. Pois com efeito 
esses apartamentos com finalidade artesanal só tinham como 
equipamento uma única bica d'água, os wc se achavam na 
subida das escadas, (...) e nenhuma melhoria foi introduzida 
quando se deu a mudança da sua função""^Em seu apartamen-
to, a família R. fez uma instalação hidráulica na sala de estar, 
com uma "pia de esmalte branco", mais funcional que a 
pequena pia original, talhada na pedra e instalada no fim do 
corredor de entrada. Essas transformações na casa constituem 
as grandes datas na história interna da família R., dispondo os 
"antes" e os "depois" a partir dos quais ganha sentido uma 
sucessividade orientada para o "progresso" ou ao menos para 
o bem-estar 1 2 

foepois de um vestíbulo de entrada, que serve também para 
"<J outro apartamento (um minúsculo conjugado, tendo um dos 
cômodos munido ainda com um jirau), envereda-se por um 

^corredor comprido que vai desembocar em um salão para o 
qual dão dois quartos, o de Madame Marie e o de Joseph. Mais 
adiante (p. 107-113) se encontrará uma descrição pormenori-
zada dos dois apartamentos (cujo plano está igualmente inse-
rido à p. 108 principal apartamento, onde bate o coração 
da família R., a sala-de-estar se chama, como é costume em Lião, 
"a cozinha": ela serve para tudo, preparo das refeições, televi-
são, rádio, refeitório, pequenos afazeres domésticos. Ali fica 
concentrado de fato todo o calor no inverno, estação durante 
a qual é difícil fazer a calefação dos dois quartos, sobretudo o 
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quarto de Joseph, onde acontece "quando a friagem é mais 
forte" a temperatura cair abaixo de zero., 

Alaur ice habita igualmente em um imóvel de canuts, na rue 
Diderot. Seu apartamento fica no quinto andar (o que corres-
ponde, em número de degraus, ao oitavo andar de um prédio 
mais recente). Os teares Jacquard não eram instalados em um 
local tão alto. Tratava-se antigamente de pequenos apartamen-
tos que tinham sido sótãos ou os celeiros onde se amontoavam, 
de noite, os pequenos aprendizes; 0 apartamento não tem o 
aspecto muito alegre, mas é curiosamente valorizado por duas 
séries de objetos que o invadem de modo quase fantástico. 
Maurice é um colecionador que alimenta duas paixões na vida: 
a música e os modelos em miniatura. Seu apartamento se 
parece com um poema de Prévert tem um baixo, uma flauta 
transversa, uma flauta reta, um bandolim, um violino, um 
metrônomo, um piano antigo, partituras de todos os tipos 
penduradas pelos cantos (de Mozart a Tino Rossi), fotografias 
de artistas famosos, alguns bustos (Mozart, Beethoven"), uma 
harmônica, uma gaita de boca, uma batuta de dirigente de coro, 
etc., e há centenas de miniaturas de automóveis, dezenas de 
aviões, locomotivas, vasos de guerra, alguns navios antigos, e 
outras coisas de que não me lembro. O piano serve de ponte 
entre os dois sistemas de objetos: instrumento musical, serve 
como prateleira elegante (com uma longa peça de napa cor de 
rosa, passada) para as miniaturas mais bonitas. Estranho uni-
verso secretamente ordenado a partir de dentro por um domí-
nio excepcional do heteróclito, pois todo esse inventário está 
disposto num espaço com menos de 25 metros quadrados^ 
Como todos os verdadeiros colecionadores, Maurice tem uma 
arte incomparável da ordem e das hierarquias secretas, incom-
preensíveis para um profano. Uma erudição espantosa (sobre 
a história dos transportes, dos veículos; sobre a história da 
música também!) confere coerência, por suas explicações, à 
desordem aparente dos objetos. 

A população do ' Entre os anos de 1962 e 1968 a popula-
primeiro distrito ção do primeiro distrito sofreu nítido 

envelhecimento, movimento confirma-
do pelo censo de 1975, embora, a partir desse ano, se perceba 
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um certo rejuvenescimento da população local, graças à vinda 
de estudantes ou de artesãos jovens, atraídos pelos aluguéis 
muito baratos.//Em 1968, a população do distrito tinha caído 
12,3% em comparação com 1962, os nascimentos em 5,6%, ao 
passo que o número de pessoas acima de 65 anos ou mais 
aumentara em 16,6%. Sempre na mesma data, enquanto o 
conjunto das famílias em Lião tem na média 0,79 crianças 
abaixo dos 16 anos, este número cai para 0,47% no primeiro 
distrito. A enquête de Michel Bonnet mostra que o número de 
crianças inscritas nas escolas do Primeiro Grau diminuiu 30% 
entre 1968 e 1974. Curva negativa da natalidade, envelheci-
mento considerável da população, e quase anormal em confron-
to com as médias francesas, tais são as primeiras características 
que se podem destacar. 

A família R. mora na quadra 13 do bairro 2 no primeiro 
distrito (divisão INSEE 1968), a rue Rivet sendo limitada além 
disso pelas quadras 8 e 12. No sentido estrito, uma "quadra" é 
um "espaço cheio" isolado pelo "espaço vazio" da malha viária. 
Este espaço cheio pode atingir uma superfície considerável, 
como acontece com a quadra 8, imensa, cercada pela rue Rivet, 
o passeio do Général Giraud, as rues Philippe-Gonnard e 
Pierre-Dupont, a ladeira dos Cartuxos e a rue Ornano.fEsta 
quadra compreende uma escola, uma paróquia, um bloco do 
HLM, antigos imóveis, algumas propriedades de luxo, tudo isso 
em uma superfície que tem quase dois quilômetros de períme-
tro/Assim, os usuários agrupados em uma mesma quadra não 
se conhecem. Seria preciso fazer o inventário, na medida do 
possível, em função das saídas para uma mesma rua e não tanto 
considerando o número de habitantes de um amontoado de 
casas, sejam quais forem as ruas que as cercam!^' 

No caso presente, é-me impossível utilizar os dados da 
quadra 8 porque, para dar pertinência à análise, seria preciso 
poder extrair deles os habitantes que moram na rue Rivet, 
portanto ter dados intra-quadras, coisa que as estatísticas não 
apresentam. 

A quadra 13 (a metade da rue Rivet que fica diretamente 
acima da praça Rouville; a fronteira marcada pela minúscula 
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rue Prunelle não se leva em conta) dá interessantes informações 
sobre a população da rua, que se pode estender à parte "rue 
Rivet" da quadra 8. Acusa uma porcentagem de pessoas de 
idade nitidamente superior à média, ao passo que a quadra 12 
sofre de menor tensão demográfica, como o mostra o quadro 
seguinte: 

População dos lares ordinários 
expressa em % por faixas etárias 

(INSEE 1968) 

0-19 anos 20-64 anos 65 anos e + 

Quadra 12 24,0 55,2 20,8 
Quadra 12 16,8 57,3 25,9 
Bairro n. 2 23,8 56,7 19,4 
1° Dislrito 23,4 59,9 16,6 
Lião 26,7 59,7 13,8 
França metropolilana 34,0 53,7 12,3 

Os números da quadra 13 são particularmente anêmicos 
nas duas extremidades do leque das idades: esta quadra tem a 
mais baixa porcentagem de jovens (depois da quadra 2: 15,4%; 
máximo: quadra 6, ou seja, 47,6%) e a mais alta porcentagem 
de pessoas idosas, com exceção da quadra 2 (não está no 
quadro!) que atinge a cifra extraordinária de 53,1%, por incluir 
uma "casa para pessoas da terceira idade". 

Esse relativo envelhecimento deve ser lido com bastante 
atenção, pois manifesta uma ambigüidade no comportamento 
social. Sem dúvida, muitos jovens saem de casa ou-por razões 
profissionais oilrpara encontrarem mais conforto nos imóveis 
mais novos. Mas há outras coisas ainda: Madame Marie me disse 
muitas vezes què-era muito difícil encontrar um imóvel livre 
no bairro, pela boa e simples razão que os habitantes gostam 
dali e não têm vontade alguma de irem embora, apesar de serem 
imóveis muito antigos. Por um l a d o ^ s taxas de aluguel ali 
ainda são bastante acessíveis; por outro lado?o bairro dista dez 
minutos a pé da place des Terreaux onde se ^Dcontram muitos 
serviços e onde começa o centro da cidadepo bairro tem por 
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fim a vantagem de ser bem arejado (os moradores da Croix-
Rousse muito se orgulham do seu "ar"), por ficar num lugar 
elevado e dispor do encantador Jardim dos Cartuxos dominan-
do quase a pico as sinuosidades do Saône^Vladame Marie não 
desejaria, por nada neste mundo, deixar a sua rua - reflexo 
esperado sem dúvida, em uma pessoa idosa, mas que encontrei 
mais de uma vez entre adultos, do sexo masculino sobretudo, 
as mulheres sendo mais sensíveis à falta de conforto dos 
sanitários e à mediocridade das instalações culinárias.^) enve-
lhecimento não se deve tanto a um abandono demográfico, mas 
ao aumento na longevidade das pessoas de terceira idade que, 
enquanto se sentem válidas, preferem continuar em casa a ir 
para um asilo de anciãos ou para o hospital/Uma sondagem 
interessante, feita em março de 1975, mostrou a alta porcenta-
gem de habitantes instalados de 25 anos e mais no primeiro 
distrito". Ela incluía a seguinte pergunta: "Há quanto tempo 
mora na Croix-Rousse"? (pergunta n. 18). Eis os resultados, a 
divisão dos bairros segue a nomenclatura do INSEE; a ZAD 
designa o setor Tolozan-Martinière então ameaçado de demoli-
ção, o que se efetivou depois da ampliação da place Tolozan: 

N ú m e r o N ú m e r o „ Há q u a n t o s a n o s m o r a 
d o d e Recusa 

ba i r ro p e s s o a s ( % ) 0-5 5-10 10-19 2 0 e + s e m p r e 
i n t e r r o g a d a s (%) (%) (%> <%> ( % ) 

1 12 8 ,3 33 ,3 8 ,3 16,6 25,0 8 ,3 
2 8 3 7,2 21 ,7 8.4 16,9 27,7 24,1 
3 142 0 ,7 23,2 13,4 9,9 21 ,8 31 ,0 
4 14 0,0 28 ,6 7,1 14,3 35 ,7 14,3 
5 79 1,1 45 ,6 16,5 16,5 8,9 11.4 
6 3 8 36 ,9 26 ,3 7,9 2,6 15,8 10,5 

ZAD 117 12,8 3 9 , 3 13,7 12,0 11,1 11,1 
Total 3 6 8 4 ,9 28,5 12,0 12,5 20,4 21 ,7 

Esses números pedem alguns comentários. Percebe-se de 
imediato que, no total, as porcentagens mais elevadas (28,5% e 
21,7%) se encontram nas colunas extremas. É impressionante 
notar, sempre neste total, que as duas colunas da direita 
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(residência de duração igual a ou superior a vinte anos) dizem 
respeito a 42,1% das pessoas interrogadas: isto indica uma 
implantação com raízes profundas no conjunto do primeiro 
distrito. Fato mais notável ainda: a adição dessas mesmas duas 
colunas da direita nos dois bairros em que trabalhei (números 
2 e 3) atinge respectivamente 51,8% e 52,8%, os resultados mais 
elevados para o grupo de bairros consideradosyfetamos por-
tanto com certeza diante de um bairro globalmente estável no 
momento da enquête, justificando fortes porcentagens de pes-
soas idosas. A longa prática da vizinhança, a osmose social que 
ela induz chegando mesmo a uma certa uniformização dos 
comportamentos, tudo isso enriquece de maneira notável o 
sentimento de "pertença"/Talvez seja esse "ambiente" bastante 
típico que explica a subida espetacular das porcentagens para 
os recém-chegados, que se instalaram a partir de 1970: esse 
fenômeno corresponde perfeitamente ao aumento de interesse 
manifestado pelos mais jovens, depois de 1968, pelos bairros 
populares que conservaram estilo e tradições próprios., 

D esvaziamento populacional apontado acima (-16% entre 
1962 e 1968) se deve sobretudo a dois fatores: por um 
desaparecimento de muitos pequenos estabelecimentos comer-
ciais a partir dos anos de 1960-1965 e, por outro,'tib não 
restabelecimento da locação de apartamentos ou pontos comer-
ciais, verdadeiramente insalubres, escuros e úmidos, muito 
numerosos em certos locais^Mas a partir de então se pode 
constatar certa renovação: lojas vazias foram recuperadas para 
se transformarem em moradias, jovens artesãos ou comercian-
tes (tipografias, livrarias etc.) procuram firmar-se nas ladeiras 
da Croix-Rousse; enfim, a conjugação do aumento dos traba-
lhadores imigrantes a partir de uns dez anos, da crise do 
desemprego 1 3 e, de maneira mais local, da demolição de uma 
parte da Grande-Côte, obrigou muitas famílias ou moradores a 
fazer da necessidade virtude e a ocupar novamente prédios 
abandonados em anos anter iores /Os trabalhos de reforma 
feitos de maneira autoritária tiveram como efeito sensibilizar 
politicamente essas faixas populacionais novamente implanta-
das (estudantes, jovens artesãos, militantes), criando locais de 
encontro e de debate, inéditos na história social do bairro, onde 
se é de modo geral bastante reservadojlnfelizmente, essa forte 
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mobilização não conseguiu opor-se inteiramente a um projeto 
de demolição (a parte alta da subida da Grande-Côte) que dizia 
respeito a certos bolsões onde a proporção de imigrantes era a 
mais forte 1 6 . 

A tradição De um ponto de vista objetivo e subjeti-
operária da vo, a família R. (que é, como lembro 
família17 aqui, a síntese de numerosos testemu-

nhos) se percebe inteiramente mergu-
lhada em uma tradição cultural operária com a qual ela se acha 
fortemente identificada^isto significa diversas coisas: em pri-
meiro lugar, o sentimento de ser urbano de "geração em 
geração"; "até onde a gente se lembra, nossa família sempre foi 
operária", diz Madame Marie, o que é uma certa forma de 
significar que ela não tem mais nenhuma relação com possíveis 
ramos familiares camponeses.^Cm seguida, a própria noção de 
operário não remete exclusivamente ao trabalho na fábrica, mas 
sobretudo à idéia de trabalhador assalariado, seja qual for a 
profissão exercida. Folheando os álbuns de páginas amareleci-
das, vemos surgir do passado "operários" fotografados com seu 
capacete e seu avental na saída das oficinas; empregados da 
cidade (operário de construção, condutor de bonde), um peque-
no funcionário do Correio, um empregado da Prefeitura. Um 
tio-avô trabalhava numa fábrica de tecidos, um outro em um 
ateliê onde se fabricavam guarda-chuvas. O pai de Madame 
Marie trabalhava em uma bijuteria (joalheiro) em "uma grande 
casa": trabalhava admiravelmente, pelo que parece. A fotografia 
o representa em pose muito digna, com o cabelo aparado, os 
olhos ligeiramente saltados das órbitas por causa das horas de 
trabalho em pedras ou metais preciosos.jfeua mulher, a mãe de 
Marie, polia pedras em uma outra firma. Como diz Madame 
Marie, sorrindo: "Aqui todos trabalhavam com o ouro e a prata; 
oh, sim! Mas, ter dinheiro em casa... isto já é outra coisa!" 

Ser operário, por conseguinte, não é tanto estar sujeito a 
uma tarefa específica e sim participar, e isto é que é fundamen-
tei, de uma cultura popular, urbana, na qual predominam 
valores de identificação, essenciais, que giram principalmente 
em torno de práticas de solidariedade. À falta de ritos e contos 
camponeses recolhidos pelos folcloristas, a cultura urbana tem 
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por fundamento uma prática das relações (de amizade ou 
familiares). Retomando as categorias propostas por Jacques 
Caroux, pode-se dizer que os R. e muitos dos seus vizinhos se 
inscrevem na classe dos operários tradicionais (que tem na 
ideologia do companheirismo o cimento, propondo a solidarie-
dade como imperativo moral) e dos operários de transição (já 
tomados na grande empresa longe do domicílio, mas benefician-
do-se ainda da solidariedade por inércia sociológica do ambien-
te cultural, quando vivem ainda em bairros operários tra-
dicionais 1 8), 

Esse enraizamento transparece de forma impressionante 
na topografia do sistema relacional/fcxiste continuidade entre 
a pertença social e o espaço urbano, como o mostra o levanta-
mento dos pontos ou locais, familiares ou de amizade, freqüen-
tados pelos R., assim repartidos em Lião: 

1. A Croix-Rousse: onde moram Maurice, Joseph, Madame 
Marie, Madame Marguerite e muitos dos seus amigos. 

2. Saint-Jean: bairro onde nasceu e passou a juventude 
Madame Marie, com Amélie. Atual local de residência de 
Amélia, a prima de Madame Marie. 

3. A Guillotière: para os amigos mais queridos dos R. 
Na periferia, a família freqüenta: 
1. Oullins: para um filho de Amélie. 
2. La Duchère: para outro filho de Amélie. 
3. Vénissieux: para o terceiro filho de Amélie. 
4. Villeurbane: onde Jean aluga um minúsculo estúdio em 

um imóvel em vias de demolição. 
5. Saint-Fons: para outros amigos, e como local de traba-

lho., 
t"ara quem conhece Lião, cada um desses lugares mencio-

nados conota a pertença ao mundo operário (particularmente 
a região suburbana, excetuando, em parte, Oullins, que com-
preende uma zona mais "residencial")/Isso é verdade, ainda, 
para o bairro Saint-Jean, mesmo tendo sofrido depois uma 
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importante operação de reabilitação: resta ainda um número 
importante de "pessoas de menor categoria" (entre elas, Amélie 
e Jacques), que aos poucos tiveram que deixar o próprio bairro 
para ceder o lugar às classes mais abastadas, apreciadoras de 
um bairro "típico" (fenômeno sociológico que os ingleses deno-
minam gentrifícationI9), 

(A esses bairros cuja freqüentação é, para os R., supermoti-
vada, pelas relações familiares ou de amizade que aí se inscre-
vem, somam-se os que se poderiam denominar bairros 
intermediários ou "bairros de passagem" (como diz Madame 
Marie), muito freqüentados pelos R. por razões ligadas às suas 
características externas, mas onde a sua rede de relações é nula. 
Trata-se do centro urbano 2 0 , na parte compreendida entre a 
place des Terreaux e a place Bellecour, espaço urbano muito 
polivalente, pois ali está concentrada a maioria dos cinemas 
(rue de la République), grandes magazines (place des Corde-
liers, rue C.renette, rue Edouard Herriot) e os principais edifí-
cios públicos.] 

'Restam enfim os bairros excluídos.Alguns o são de maneira 
indiferente: ficam muito longe, não há nenhum conhecido lá; 
não há razão alguma para ir até lá. Fala-se então dos "confins 
do oitavo ou do terceiro distrito", "lá em Montchat", "para lá 
da Grande-Blanche, em direção aos Vinatiers", todas expressões 
que insistem nos limites territoriais inacessíveis, as extremida-
des, os confins... Outros bairros estão excluídos por razões_ 
motivadas: os assim chamados bairros "burgueses", "ricos", os 
bairros "chiques", aonde os R. vão muito raramente, salvo 
quando precisam servir-se dos grandes eixos que os atravessam, 
a "quase-ilha", por exemplo, onde fica o célebre bairro de Ainay 
(tendo apenas a rue Victor-Hugo, por onde passa muita gente 
e convertida em rua de pedestres, encontra graça aos olhos dos 
R.), ou o bairro dos Brotteaux, no seu lado "chique", que se 
estende ao longo do Pare de la Tête d'Or (mas o Parque mesmo, 
um dos mais belos da Europa, é particularmente apreciado 
pelos lioneses que gostam de passear nele). 

O sistema das relações humanas induz uma prática seletiva 
do espaço urbano: ele corta pedaços de território cuja seleção 
é significante, com valor de oposição, tanto do ponto de vista 
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cultural como político (no sentido muito difuso desta palavra 2 V 
fato de pertencer a um bairro, quando corroborado pela 

pertença a um meio social específico, vem a ser uma marca que 
..reforça o processo de identificação de um grupo determinado. 
No nível da representação, "ser da Croix-Rousse" exclui de ser 
ao mesmo tempo dos Brotteaux ou da Presq'ile, da mesma 
maneira que ser operário, filho de operário etc., exclui de. 
pertencer a outras classes sociais que moram nos bairros ricos^ 
Mas, por outro lado, esta fórmula integra aquele que a pronun-
cia em um processo de reconhecimento que mostra que o 
sistema territorial é correlativo do sistema relacionai. Este 
processo autoriza a apropriação do espaço urbano enquanto 
ele é o lugar onde se encontram sem cessar a pertença social 
e as redes de itinerários urbanos que têm por função signi-
ficá-la. Alguém se reconhece como "operário de pai para 
filho", parente de operários, morando em um bairro de 
operários, tendo operários como amigos, e perfeitamente 
inserido nesse tecido social ao qual corresponde um tecido 
urbano específico do qual o bairro da Croix-Rousse é um dos 
elos mais importantes., 

As relações fami- /E is esboçado em grandes traços o pano liares no terreno de fundo sobre o qual se vai destacar a 
vida cotidiana da família R. Resta abor-
dar, agora, os tipos de relações que cada 

membro dessa família mantém com as outras, a fim de ver se 
as combinações relacionais são pertinentes para a análise da 
prática do bairro. ; 

Ô fator proximidade é o que surge em primeiro lugar: 
fundamental, por favorecer a freqüência das visitas, das entre-
vistas e, sobretudo, das refeições familiares. Ora, no caso da 
família R., por ocasião da sondagem, Madame Marie e Joseph 
vivem no mesmo apartamento. Maurice mora relativamente 
perto; apenas Jean habita na outra extremidade de Lião mas, 
por outro lado, trabalha perto, na praça Sathonay. A proximi-
dade no espaço urbano é fator decisivo para o funcionamento 
das relações familiares/A rue Rivet, a rue Diderot e a praça 
Sathonay formam um triângulo mais ou menos eqüilátero: seja 
como for, a distância entre dois desses pontos não ultrapassa 
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dez minutos de caminhada. Graças a um jeitinho na adminis-
tração do tempo (Maurice dá uma pequena volta no final do 
dia de trabalho, antes de voltar para casa; Jean também, embora 
more um pouco mais longe), e assim não fica difícil encontrar-se 
na casa de Madame Marie para o jantar, partindo do princípio 
que é, em todos os casos, mais agradável comer juntos em 
família do que tomar a refeição sozinho em casa. 

A segunda razão é mais sutil. Poderíamos denominá-la a 
força inercial do hábito: lenta inscrição nos anais de uma 
família que, sem razão peremptória, pela mera força do tempo, 
institucionaliza silenciosamente (sem que se tenha em momen-
to algum consciência da queda de um sistema para o outro: até 
se esquece que há passagem) o que, anteriormente, só era 
vivido a título de exceção. A quinta-feira, por exemplo, que era 
"o dia de Maurice", produziu a sua própria generalização: aos 
poucos passou a ser todos os dias úteis da semana, pela 
extensão do hábito sistemático que o fundamentava. A força 
inercial do hábito é portanto o processo segundo o qual um 
fato particular, por sua especificidade, torna-se um "modelo" 
que se generaliza em práticas da mesma ordem,! 

tato introduz aqui um problema subsidiário: no sistema 
antigo, uma diferença qualitativa opunha os dias úteis entre si. 
A quinta-feira era um dia de "festa" um pouco maior que nos 
outros dias. Desde a generalização do processo, o hábito 
nivelou toda a diferença qualitativa. Agora o grupo familiar 
Procura portanto reinserir a ruptura no continuum hebdoma-
dário. Essa intenção se transferiu para a sexta-feira à noite, que 
se tornou a noite vacante em que cada um pode se divertir 
como lhe apraz, e encontrar em outros lugares possibilidades 
festivas": os homens saem cada um para o próprio lado, e 

Madame Marie fica sozinha "para respirar um pouco"^0 peso 
do hábito, finalmente sentido como uma introversão exagerada, 
se transformou em uma extroversão: o grupo se dissolve a si 
mesmo uma noite, a fim de praticar novamente uma ruptura 
Qualitativa na organização da semana. Essa pequena revolução 
s e prolonga atualmente até o fim-de-semana: agora cada um se 
sente livre para participar ou não nas refeições de família, com 
exceção de uma prioridade sempre mantida em favor da família 
Para o café-da-manhã aos domingos. 
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Pode-se traçar um quadro da participação hebdomadária 
de cada um nas refeições em casa de Madame Marie, pólo de 
atração da família R. Isto tem sobretudo o valor de um "modelo 
metodológico", cujos resultados são consideravelmente simpli-
ficados e apresentam apenas a síntese de múltiplas experiências 
e observações. Somente conta a análise do princípio segundo 
o qual há geralmente uma relação entre um dispositivo familiar 
(casais, gerações, fratrias) e a sua projeção no terreno social do 
bairro. No quadro-resumo eu designo respectivamente Maurice, 
Joseph e Jean pelas abreviaturas Mau, Jo e Jn. 

Meio-dia Noite 

2'-f. Mme. Marie + Jn Mme. Marie + Jo + Mau 
3 s-f. Mme. Marie + Jn Mme. Marie + Jo + Mau + Jn 
4'-(. Mme. Marie + Jn Mme. Marie + Jo + Mau 
59-f. Mme. Marie + Jn Mme. Marie + Jo + Mau + Jn 
6J-f. Mme. Marie + Jn Mme. Marie 
Sáb. Mme. Marie + Jo + Mau + Jn Mme. Marie + Jo + Mau + Jn 
Dom. Mme. Marie + Jo + au + Jn Mme. Marie + Jo + Mau + Jn 

Este esquema traduz a lógica das relações intrafamiliares 
(que se dão somente entre os quatro termos do grupo de 
referência) internas (quando se desenrolam dentro do aparta-
mento). Apresentam uma coerência bastante firme, regular, 
"lubrifícada", dando o devido espaço tanto às necessidades dos 
"dias úteis" como também deixando lugar à "gratuidade" (a 
.independência, a diversificação das possibilidades festivas) pró-
pria dos dias livres^Mas esse sistema não fica fechado só em si 
mesmo: ele integra outras relações extrafamiliares (primos ou 
amigos) que vêm aí enxertar-se. As "recepções" ocupam então 
um lugar preferencial nos sábados e domingos ao meio-dia, ao 
invés da noite; durante a semana, são quase inexistentes, 

fesa distribuição dos dias de recepção é tradicional: a tarde 
do sábado ou do domingo é de modo geral, na Croix-Rousse, 
um momento muito favorável para os convites. Mostram a 
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observação e a experiência que a tarde se divide mais ou menos 
claramente em dois momentos com valor oposto. Vem em 
primeiro lugar o "café", que começa por volta das quatro horas 
da tarde para terminar por volta das cinco e meia: o pessoal se 
reúne então "em casa", para tomar café e comer doces. Este 
primeiro rpomento da tarde acha-se então em continuidade com 
o almoço^ 

Quando o convite tem lugar depois das cinco da tarde, o 
seu conteúdo e o seu estilo mudam de ponta a ponta: uma regra 
gastronômica se acha na origem, creio eu, desta distinção: 
parte-se do princípio que a essa hora, tendo acabado a digestão, 
o café se torna nocivo porque dificulta conciliar o sono. À 
cerimônia do café sucede portanto aquilo que muitas vezes 
escutei chamar de "uma boquinha para o aperitivo" (goúter 
apéritif) ou, mais familiarmente, com uma palavra lionesa, 
mãchon. Nessa ocasião, bebe-se vinho, cerveja e soda para 
acompanhar frios, queijos e /ou tortas. Este segundo momento 
é nitidamente orientado para o jantar 2 2 , geralmente leve, das 
noites de recepção, esta última permitindo esperar sem perder 
a paciência. O final da tarde é todo para o aperitivo, enquanto 
a primeira parte é conclusiva. Isto dá o seguinte esquema: 

Meio-dia 
13 h 

Tarde Noite Meio-dia 
13 h 

16:00-17:30h 17:00-18:30 19:30 
almoço "café" com: "goüter-apéritif" jantar 

(refeição - café mãchon c o m : (refeição 
completa)- tortas - vinho, cerveja, completa) 

soda 
- frios 

- queijos 
- tortas 

t> que acontece agora, quando ao menos dois membros da 
família R. vão juntos à cidade? Podemos detectar uma signifi-
cação nesse regime das saídas, tanto do ponto de vista das 
relações intrafamiliares como do ponto de vista da prática do 
espaço urbano? Existirá alguma relação entre a organização 
dessas relações e a sua projeção no terreno?fDepois de uma 
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demorada observação se chega aos resultados seguintes: como 
as recepções em casa essas saídas intrafamiiiares têm lugar 
quase exclusivamente aos sábados e domingos. Em seguida, a 
soma das ocasiões que as suscitam se reduz aos casos seguin-
tes: refeições no restaurante, passeios, lazeres, mercado. Che-
ga-se ao quadro seguinte: 

Restaurante Passeios Lazeres 
Sábado 
manhã 
meio-dia 

tarde 
• Mme. Marie 
+ Jo + Jn 
• Mme. Marie + Jn 

• Mme. Marie 
+ Jo + Jn 
• Mau + Jn 

jantar 
noite 

Domingo 
manhã Jo (passeio) 

meio-dia • Mme. Marie 
+ Jo + Mau + Jn 
• Mme. Marie + Jo 

tarde 
• Mme. Marie 
+ Jo + Mau + Jn 
• Mme. Marie 
+ Jo + Jn 
• Mau + Jn 

jantar 
• Mme. Marie 
+ Jo + Mau + Jn 
• Mme. Marie + Jo 

noite 

Assim Maurice não sai jamais só com sua mãe nem com 
seu irmão Joseph. É muito raro que saia com esses dois 
parceiros familiares. Todavia, toda vez que ele vem, traz o seu 
filho Jean. Por conseguinte, o trio (Mme. Marie + Joseph + Jean) 
pode implicar também Maurice. Noutras palavras, é possível 
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que Maurice saia com Joseph e sua mãe, porque há Jean. 
Inversamente, o duo (Mme. Marie + Joseph) implica necessaria-
mente a não-vinda de Maurice: "Maurice não sai nunca - ou 
quase nunca - com Joseph e /ou sua mãe na ausência de Jean". 
Jean se acha portanto na posição de mediador entre Maurice e 
o resto da família; ele possibilita uma relação de saída que, sem 
ele, não existiria. Nas suas saídas infrafamiliares, os membros 
da família R. se distribuem segundo quatro casos de figuras: 

1. Madame Marie + Joseph 
2. Madame Marie + Joseph + Jean 
3. Madame Marie + Joseph + Maurice + Jean 
4. Maurice + Jean 

'As razões psicológicas ou afetivas dessa configuração das 
relações não fazem parte do nosso objetivo. Basta mostrar que 
a repartição das relações intrafamiliares não é exatamente a 
mesma conforme se esteja dentro ou fora do apartamento. O 
fenômeno da saída redistribui o dispositivo familiar mantendo 
certos traços distintivos: assim Maurice não toma a refeição 
sozinho com sua mãe, em casa dela, e nunca sai sozinho com 
ela., 

Do ponto de vista que nos interessa, estas ponderações nos 
colocam no caminho de observações muito significativas. A 
cada fórmula relacionai corresponde uma projeção topográfica 
e as trajetórias não são as mesmas. Assim, a incompatibilidade 
de certas combinações é menos uma resultante de conflitos 
psicológicos que a impossibilidade, para elas, de se encontrar 
ao mesmo tempo no mesmo lugar. Levando o raciocínio um 
pouco mais longe, poder-se-ia dizer que a coexistência é impos-
sível precisamente porque os termos dessas combinações não 
encontraram terreno comum onde reconhecer-se no bairro 
(enquanto isso é possível na casa). Vemos, por exemplo, no 
quadro, que Joseph vai regularmente ao mercado no domingo 
Pela manhã e vai sozinho (iniciativa que integrei nas "saídas 
intrafamiliares", pois se trata de uma atividade explicitamente 
a serviço da família). Por ocasião dessas idas ao mercado, ele 
vai sistematicamente a um bar onde encontra os amigos (volta-
rei mais adiante a esta seqüência). Estaria pensando que só ele 
tem o direito de ir a esse bar? Sim e não. Não, porque Jean ou 
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Maurice podem muito bem ir lá a qualquer momento da 
semana; não se trata, então, de um território "secreto", reser-
vado unicamente ao uso de Joseph. Sim, todavia, porque 
ninguém da sua família teria a idéia (salvo algumas exceções 
previstas) de ir até lá no domingo de m a n h ã / A seqüência 
"Joseph no mercado" exclui, nesse momento e nesse lugar, toda 
outra combinação intrafamiliar, pois ela seria sentida como 
uma perturbação no sistema das relações. Não se misturam de 
qualquer jeito as relações familiares e as relações de amizade 
do bar 2 3 , 

Outros exemplos: disse que Jean jantava com a avó às 
terças e quintas-feiras. Antes de Jean voltar para casa, no outro 
extremo da cidade, seu pai o acompanha por alguns momentos 
em um bar da rue Terme, pertinho, onde os dois tomam uma 
cerveja antes de se separarem/Madame Marie e Joseph têm 
igualmente o costume de parar uns instantes nesse bar, ou 
sozinhos, ou mesmo com Jean ou Maurice. Mas nunca vão lá 
às terças e quintas-feiras; o bar é então o seu lugar privilegiado, 
íntimo, de um encontro entre o pai e o filho no qual, desta ou 
daquela maneira, não seria conveniente intrometer-se.; 

Aqui não existe cálculo explícito, consciência elaborada das 
situações, estratégias complexas pensadas com antecedência. 
A territorialização do espaço público é infinitamente mais sábia 
ainda, entretecida nas necessidades históricas e radicalizada no 
processo do reconhecimento. Trata-se de uma diversificação 
prática (até diria "práxica", a tal ponto ela se acha ligada aos 
modos concretos da socialização) que visa exumar (no sentido 
primigênio de "tirar do chão") lugares próprios, e próprios 
somente a este ou àquele tipo de relação/Sob esses pacotes de 
hábitos banais, não é a aparência rotineira que se deve visar, 

'não é o fluir tranqüilo de um dia da semana após o outro, das 
semanas, dos meses, dos anos; é o ritmo produzido no tempo 
por essa família e pelo qual ela pratica a sua singularidade. A 
exterioridade (aqui, o bairro) se interiorizou, e ao mesmo tempo 
à interioridade se exterioriza nesse espaço que foi reapropriado, 
por se ter tornado uma exclusividade, ou seja, alguma coisa 
^ u e faz sentido por oposição. As leis de oposições significantes 
atravessam a família R., pois autorizam cada um dos membros 
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a se articular no ambiente socialmente estruturado que é o 
bairro/ 

Em 1975, eu havia tomado alguns apon-
tamentos sobre o desemprego, o dos 
jovens em particular, sem explorá-los, 
pois não entravam diretamente, assim 
me parecia, na pesquisa. Mas os aconte-
cimentos decidiram de outro modo. Ao 

reler estas notas, completando-as por aquilo que se conhece 
hoje, constato retrospectivamente que, a partir de 1975-1978, 
a duração da pesquisa de campo e da sua redação, o desempre-
go dos jovens, sobretudo dos jovens pouco ou não qualificados, 
se toma inquietai!te e se impõe como um dado novo da rea-
lidade social. É portanto conveniente fazer um balanço, com os 
dados do INSEE, sobretudo o notável Anuário Retrospectivo 
da França, 1948-1988, Paris, Instituto Nacional de Estatística 
e de Estudos Econômicos, 1990, 658 p. Sobre o emprego e o 
desemprego, cf. p. 50s, quadros 8, 9, 27 a 30, e 35. Para os anos 
ulteriores, conferir o Anuário Estatístico da França, 1991-
1992, Paris, INSEE, 1992, 824 p. + índice, p. 102 a 104. 

1. Em 1955, quando os jovens que entrevistei em 1975 
estavam nascendo ou no jardim de infância, a França contava 
ao todo "somente" 317 mil desempregados, ou seja, 1,7% da 
população economicamente ativa, que totalizava 19 milhões de 
empregados (a proporção mais baixa de desempregados é a 
registrada em 1957: 1,0%, ou seja, menos de 200 mil desempre-
gados). Em 1968, ano ainda bem quente na memória de todos, 
contavam-se 584 mil desempregados: 2,8% da população eco-
nomicamente ativa (20 milhões) e, destes, 251 mil desemprega-
dos na faixa dos 15 aos 24 anos, ou seja, 5,2% dos trabalhadores 
da mesma idade (houve, portanto, 4,5 milhões de "jovens 
empregados" naquele ano); mas, proporcionalmente, 42,9% do 
total dos desempregados, quase um em dois., 

* Nota comple-
mentar: desem-
prego dos jovens 
de 15 a 24 anos 

* Texto acrescentado a esta edição, para completar a descrição da Croix-Rousse. 
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2. A partir de 1975, a porcentagem de jovens desempre-
gados na população ativa de 15 a 24 anos aumenta um pouco 
mais depressa que a do total dos desempregados: beira e depois 
ultrapassa a barreira dos 10%. O Quadro N 2 1 apresenta a 
evolução da situação de 1974 a 1988j 

Observações sobre o Quadro n 2 1: 
- ano de 1975: o total de desempregados ultrapassa um 

milhão; 
- anos de 1974 a 1981: sob o mandato de Valéry Giscard 

d'Estaing, o número total de desempregados se multiplicou por 
2,4; 

- ano de 1982: o total de desempregados ultrapassa os dois 
milhões; 

- ano de 1984, e somente neste ano, ultrapassa-se o milhão 
de jovens desempregados. Um de cada quatro trabalhadores de 
15 a 24 anos está desempregado. 

Entre 1974 (8,5%) e 1984 (25,3%), a proporção de jovens 
desempregados mais que triplicou, e o seu valor absoluto se 
multiplicou por 2,7. Em números redondos, conta-se um jovem 
desempregado em cada vinte jovens em atividade até 1970, um 
em cada dez em 1975, um em cada cinco de 1980 a 1982, um 
em cada quatro em 1984 e, depois, de novo um em cada cinco 
em 1987. 

O recuo relativo dos desempregados de 15 a 24 anos, 
- registrado a partir do ano tenebroso de 1984, se explica, por 
um lado, pelas numerosas medidas de inserção, social e profis-
sional, aplicadas pelos poderes públicos (trabalhos de utilidade 
coletiva - os célebres "TUC" - missões locais, contratos empre-
go-solidariedade, reciclagem profissional, redução do custo 
salarial dos jovens e do primeiro emprego, concessão da renda 
mínima de inserção ("RMI"), no final de 1988, mas essa medida 
só é aplicada a partir dos 25 anos) e, por outro lado, pelo 
aumento da duração média da escolarização e dos estudos de 
grau superior. No entanto, como mostra o Quadro N 9 2, a 
proporção dos jovens desempregados de 15 a 24 anos perma-
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nece, em 1991, duas vezes mais elevada que a média nacional 
(19,1% contra 9,3%). ' 

Quadro N ? 1 

Evolução dos jovens desempregados de 15 a 24 anos em rela-
ção total dos desempregados, em unidades e porcentagens 

Número % de jovens % total dos % jovens 
de jovens desempre- Total dos desempre- empregados/ 
desempre- gados/jovens emprega- gados/em- total dos 
gados empregados dos pregados desempregados 
(unidades) (unidades) 

1974 4 1 4 0 0 0 8,5 8 4 8 0 0 0 3 ,8 48 ,8 

1 9 7 5 5 0 5 0 0 0 10,6 1 0 8 1 0 0 0 4 ,8 46,7 

1976 5 1 7 0 0 0 10,9 1 1 0 0 0 0 0 4,9 47 ,0 

1977 5 4 2 0 0 0 11,4 1 2 1 0 0 0 0 5,2 44,8 

1978 6 1 7 0 0 0 13,2 1 3 6 0 0 0 0 5 ,9 45,4 

1 9 7 9 6 8 4 0 0 0 14.8 1 5 0 0 0 0 0 6,4 45,6 

1980 7 4 4 0 0 0 16,5 1 6 5 0 0 0 0 7,0 45,1 

1981 8 8 7 0 0 0 19,3 1 9 7 0 0 0 0 8 ,3 45 ,0 

1982 8 9 8 0 0 0 19,6 2 0 1 0 0 0 0 8,5 44,7 

1983 9 8 4 0 0 0 22 ,2 2 2 0 0 0 0 0 9 ,3 44,7 

1984 1 1 2 0 0 0 0 25 ,3 2 5 4 0 0 0 0 10,6 44,1 

1985 9 9 9 0 0 0 22 ,9 2 5 3 0 0 0 0 10,6 39,5 

1986 9 5 5 0 0 0 22,5 2 6 2 0 0 0 0 10,9 36,4 

1987 8 6 9 0 0 0 21 ,6 2 5 6 0 0 0 0 10,6 33,9 

1988 7 9 3 0 0 0 20 ,9 2 5 3 0 0 0 0 10,4 31 ,3 
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Quadro N 9 2 

Síntese das Taxas de Desemprego no Sentido do Birô Inter-
nacional do Trabalho (BIT) por sexo e idade reunidos 

(idade atingida em 31 /12) (em %) 

DESEMPREGADOS 
1954 1962 1975 1977 1980 1984 1985 1988 1990 1991 

Conjunto 
15 anos e 1,6 2,0 4,8 5,2 7,0 10,6 10,6 10,4 8,9 9,3 
mais 
Entre / / 10,6 11,4 16,5 25,3 22,9 20,9 18,0 19,1 
15 a 24 anos / / 

Konte: Annuaire rétrospectif, Tableau 28, p. 71, para 1954-1988, e Annuuire statisli-
que 19911992. 

3. Em 1954-1955, como mostra o Quadro NH 3, para o 
"Total dos 15 aos 24 anos", que é a síntese das porcentagens 
da população economicamente ativa nessa faixa etária, rapazes 
(R) e moças (M) confundidos, a taxa de atividade dos 15 aos 
24 anos é muito elevada, 62,9%: dois jovens em cada três 
"trabalham", como se dizia então. Olhando em pormenor, vê-se 
que este é o caso para três em quatro rapazes (75%, e destes 
60% dos 15 aos 19 anos e 91% dos 20 aos 24 anos) e uma moça 
em cada duas (50%, entre elas 43% na faixa dos 15 aos 19 anos 
e 57% dos 20 aos 24 anos). Depois essa taxa sintética não cessa 
de diminuir, com 58,6% em 1962, para cair abaixo da barreira 
dos 55% precisamente em 1975:49,7% e depois 49,5% em 1977, 
48,0% em 1980 (esses três anos são contemporâneos da minha 
pesquisa), 44,1% em 1985, 39,5% em 1988, 36,3% em 1990; 
enfim, 33,8% em 1991, ou seja, um jovem "empregado", de 15 
a 24 anos, rapaz ou moça, em cada três. 

Entre 1954 e 1991, a taxa de atividade dos jovens, rapazes 
e moças de 15 a 24 anos, viu-se quase dividida por dois. O recuo 
mais espetacular diz respeito à taxa de emprego dos mais jovens 
de 15 a 19 anos, dividida por cinco para os rapazes (60% em 
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1954, 12% em 1991), e por seis para as moças (de 43% para 
7%). 

Além disso, no período 1950-1970 a taxa de atividade dos 
jovens é nitidamente superior à média nacional (62,9% em 1954 
contra 60,4%; 58,6% em 1962 contra 57,5% para passar abaixo 
dessa média no começo dos anos 70 (49,7% em 1975 contra 
55,4%) e diminuir até os valores próximos de 33% em 1991 
(média nacional: 54,9%). 

Quadro N ? 3 

Taxa de atividade rejeitada nos recenseamentos, por sexo, e 
idade qüinqüenal, observada em março (idade atingida no de-

correr do ano) (em %) 

1954 1962 1975 1977 1980 1985 1988 1990 1991 

HOMENS 82,5 78,8 71,0 70,3 69,7 66,7 64,8 64,0 63,8 
na faixa de 1 5 - 1 9 anos 60,2 49,2 29,1 27,6 26,2 19,5 15,0 14,5 12,3 

e 20-24 anos 91,0 88,1 81,5 81,2 80,4 78,2 71,2 65,1 62,0 

MULHERES 38,3 36,3 39,2 40,6 41,8 43,5 44,3 45,8 46,0 
na faixa de 1 5 - 1 9 anos 43,2 35,5 21,7 21,1 18,3 13,4 10,7 8,1 6,8 

e 20-24 anos 57,1 61,5 66,3 68,2 67,2 65,5 61,2 57,4 54,0 
TOTAL H • M 62,9 58,6 49,7 49,5 48,0 44.1 39,5 36,3 33,8 

15-24 anos 

TOTAL H + F 60,4 57,5 55,1 55,4 55,7 55,1 55,1 54,9 54,9 

Fonte: Annuaire rétrospectif. Quadro N s 9. para 1954-1988. e Annuaire statistique 
1991-1992. 

4. A Região Rhõne-Alpes seguiu a mesma evolução durante 
o mesmo período, tendo em geral um ponto ou dois melhores 
que a média nacional: um pouco mais de empregados, um 
pouco menos de desempregados (por exemplo, 3,5% desempre-
gados contra 4,8% na média nacional em 1975, 8% contra 9% 
em 1982); 
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Graças aos documentos por Regiões, Departamentos e 
Circunscrições municipais do INSEE (censo de março de 
1990), pude traçar o quadro das porcentagens da população 
economicamente ativa, incluindo os desempregados, indo do 
mais geral aos mais particular: França metropolitana (F), 
região Rhõne-Alpes (RA), Departamento do Ródano (Rh), 
Unidade Urbana de Lyon (UUL, que reúne 63 circunscrições 
municipais na COURLY, Comunidade Urbana de Lyon), Lyon 
(Ly), Primeiro (1 B) e Quarto (4 S) Distritos que representam 
o território da Croix-Rousse (Lyon compreende nove distri-
tos ao todo). Mantive os dados relativos aos jovens de 15-19, 
20-24 e 25-29 anos, a fim de completar os dados dos quadros 
e comentários precedentes. 

Somando os resultados das cinco colunas da direita (de 
Rh ao A- Distrito), constata-se que a taxa de emprego é em 
média dois pontos superior à média nacional (cerca de 57% 
contra 55%), salvo no quarto distrito. E que a taxa de 
desemprego é inferior um ponto e meio à média nacional 
(cerca de 9,5% contra 11%), salvo no primeiro distrito onde 
é levemente superior. A parte dos jovens economicamente 
ativos é nitidamente mais fraca na cidade de Lyon e nos dois 
distritos que na França metropolitana, assim do resto que a 
parte dos jovens desempregados (ainda que nesses dois 
distritos não seja significativa para os de 15-19 anos, por 
causa da insuficiência da amostra, 22 pessoas apenas). No 
primeiro caso (atividade econômica), obtém-se cerca de 9,0% 
de empregados de 15-19 anos contra 11,8% na média nacio-
nal, e cerca de 50% de economicamente ativos de 20-24 anos 
contra 63,7%. No segundo caso (desemprego), constata-se 
que a proporção dos jovens desempregados de 20-24 anos, 
de cerca de 15% para Lyon e os seus dois distritos, é também 
significativamente inferior à média nacional de 20,3%. Faz-se 
constatação análoga para os mais velhos de 25-29 anos (em 
torno de 11% contra 13,5%). 
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Quadro N 2 4 
Taxa da população economicamente ativa, com as taxas de 

desemprego, segundo o Censo nacional de 1990, para a Fran-
ça metropolitana, a Região Rhône-Alpes, o Departamento do 
Ródano, a Unidade Urbana de Lyon, a cidade de Lyon e seus 

Primeiro e Quarto Distritos (La Croix-Rousse) (em %) 

F RA Rh UUL Ly 1' 4" 
% dos ativos 55,1 56,6 57,8 57,6 55,5 56,7 54,9 

de 15-19 anos 11,8 10,2 10,5 9,6 9,2 8,5 8,5 
e 20-24 anos 63,7 64,0 58.6 55,9 47,8 44,8 55,0 
e 25-29 anos 86,7 87,6 87,1 86,7 86,4 85,7 89,7 

% dos desempregados 11,1 9,1 8,7 9,5 9,2 11,4 7,9 
de 15-19 anos 21,8 17,1 17,3 20,2 19,4 "16,3 1 '14,4 
e 20-24 anos 20,3 16,3 15,1 16,6 14,5 17,2 15,2 
e 25-29 anos 13,5 11,4 10,6 11,2 10,0 12,4 9,7 

* 22 sujeitos nos dois casos. 

''Esses resultados, bastante positivos em relação às médias 
nacionais, não aliviam em nada o peso do assim chamado 
"destino sociológico" (fórmula de Pierre Bourdieu), repre-
sentado pelo desemprego de longo prazo. Um jovem (rapaz, 
mas ainda mais uma moça) que tem dificuldade para encontrar 
emprego em Lyon no momento de minha enquête em 1975 tem 
muita chance de hoje fazer parte do batalhão de desempregados 
de longo prazo, ou de receber o benefício, se assim se pode 
dizer, da "Renda Mínima de Inserção", prevista pela Lei de 
outubro de 1988 (RMI), 2200 francos mensais aproximadamen-
t e /Ve r Pierre VANLERENBERGHE (Ed.), RMI, le pari de 
l'insertion (Relatório da Comissão Nacional de Avaliação da 
Renda Mínima de Inserção), Paris, La Documentation Françai-
s e , 1992, 2 t. Para uma apresentação sumária, ver a entrevista 
com P. VANLERENBERGHE, em: Actualités sociales hebdo-
nadaires n 9 1777, 2 0 / 0 3 / 9 2 ; e Economie et statistique, n" 
2 5 2 , março de 1992. 
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Esse jovem tem tanto menos chance de ter achado um 
emprego, sobretudo um emprego estável, se for pouco escola-
rizado ou não diplomado, ou mal qualificado profissionalmente. 
"Vítima" da exclusão social - fórmula hoje utilizada para 
descrever o alijamento das estruturas de emprego e, de modo 
mais geral, de toda forma reconhecida de trabalho - terá assim 
sido vítima da ideologia antiescolar, contrária às qualificações 
e aos diplomas que representam "a integração no sistema" 
execrado, ideologia que surgiu a partir dos acontecimentos de 
maio de 1968, teorizada por intelectuais portadores de diplo-
mas superiores, ainda muito ativa por volta de 1975, quando 
era de bom tom ter "saído da escola ou da faculdade". Essa 
utopia infelizmente teve efeitos negativos quanto às realidades 
sócio-profissionais da época, muito mais severas do que suspei-
taria "o enorme cortejo dos discursos imóveis" (Roland Bar-
thes) ; 

* Nota comple- O que escrevi sobre o bairro urbano "em 
mentar: a geral" resistiu melhor ao tempo que os 
Croix-Rousse capítulos sobre a Croix-Rousse, datados 
interrogada'24 ^o P ° n t ° de vista demográfico. Utilizei 

os dados dos recenseamentos de 1962 
a 1975. No entanto, já se podia pressen-

tir o rejuvenescimento da população, assim como as primícias 
da implantação, constatada posteriormente, de atividades e 
serviços orientados para as artes e a cultura (sobre a "gentrifi-
cação", cf. p. 359 nota 19), tendência verificada pela história 
recente da Croix-Rousse, que passou a ser um famoso lugar de 
atração, de restauração e de espetáculos ao vivo. 

1. Em um primeiro tempo, a Croix-Rousse (1B Distrito) se 
esvazia e envelhece. Os recenseamentos de 1962, 1968, 1975 
e 1982 registram uma constante diminuição do número de 
habitantes: 47.000 em 1962, 41.200 em 1968 (menos 12,3% em 
relação a 1962), 31.200 em 1975 (menos 24,3%), 25.600 em 
1982 (menos 17,9%). No total, de 1962 a 1982, o Primeiro 
Distrito perdeu 21.400 habitantes; 45,5% da sua população. 

* Texto acrescentado a esta edição. 
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Decréscimo da natalidade, envelhecimento e hemorragia demo-
gráfica, tais eram os critérios "croix-roussianos". Será preciso 
aguardar o censo de março de 1990, para ver uma ligeira 
recuperação: 26.592 habitantes, ou seja, 3,9% a mais que em 
1982. 

Essas anomalias demográficas não tinham apenas aspectos 
negativos. O morador da Croix-Rousse, sempre apegado ao seu 
bairro, tem portanto a tendência a envelhecer em seu lugar de 
origem, se ouso dizer, apesar do pouco conforto já legendário 
do habitat (cf. p. 76-79, "A população do primeiro distrito", 
sobre a enquête feita em março de 1975). Três valores explica-
vam esse enraizamento: 

- "neste bairro a vida não é cara". Em 1975, ainda era 
possível alugar apartamentos de três-quatro peças por menos 
de 500 francos por trimestre (cerca de 1600 francos atualmen-
te); 

- "é um bairro agradável", todos gabavam a sua calma e 
seus "bons ares", seu mercado, seus jardins, as árvores do 
Boulevard. Essas qualidades não escaparam à atenção dos 
promotores que não deixaram de fazer do platô, no limite entre 
os primeiro e quarto distritos, um novo bairro residencial; 

- fica perto do centro da cidade que abrange em parte (o 
Primeiro distrito se estende até a igreja de São Nazário; o Hôtel 
de Ville, na Place des Terreaux, fica no seu território) e ao qual 
está corretamente ligado pelos transportes coletivos. Ora, o 
"centro" das cidades é sempre mais atraente que as áreas 
Periféricas. Por que "se perder" nos subúrbios quando se pode 
beneficiar ao mesmo tempo das vantagens da tranqüilidade e 
da proximidade do centro? 

f2. A partir de 1975, a chegada de "jovens" (em geral de 
20-25 anos) compensa o envelhecimento. Estudantes, artesãos, 
artistas são atraídos pelos aluguéis convidativos dos apartamen-

tos, das lojas comerciais, dos ateliês, Esse rejuvenescimento 
atacou a colina oriental pelo "lado do Ródano", tocando as ruas 
e praças entre a ladeira Saint-Sébastien e a ladeira da Grande 
Côte (ou Grand'Còte). O outro lado, no oeste, acima da Praça 
Rouville a prumo sobre o Saône, resistia aos intrusos por uma 
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média de idade elevada. Com o tempo, o avanço da juventude 
do leste para oeste transpôs a Grande Côte, se estabeleceu por 
cinco ou seis anos na ladeira das Carmelitas, que lhe é por assim 
dizer paralela, e depois a extrapolou para chegar enfim à rue 
Rivet e às ruas próximas. 

3. O recenseamento de 1990 esclarece a estrutura demo-
gráfica desse rejuvenescimento. Pude traçar, graças aos dados 
do 1NSEE, o quadro das porcentagens da população por 
"grandes grupos de idade", do mais geral ao particular: França 
Metropolitana (F), Região Rhône-Alpes (RA), Departamento do 
Ródano (Rh), Unidade Urbana de Lyon (UUL), Lyon (Ly), 
Primeiro ( l 9 ) e Quarto (4-) Distritos para a Croix-Rousse. 
Acrescentei os dados relativos às faixas dos 15-19,20-24 e 25-29 
anos para completar, afinando-a, a demografia dos jovens. 

Quadro N s 1 

Distribuição por grandes grupos de idade da população na 
França Metropolitana, na Região Rhône-Alpes, Departamen-
to do Ródano, Unidade Urbana de Lyon, cidade de Lyon e 

seus Primeiro e Quarto Distritos (a Croix-Rousse) 

F RA Rh UUL Ly 1* 4' 

* população 56,4 M 5,35 M 1,5 M 1,215 M 422444 26592 30552 

" 0-19 anos 26,5 27,0 26,6 26,1 21,4 21,0 20,2 
20-39 anos 3 0 - 3 30,4 31,8 32,5 34,8 39,1 31,9 
40-59 anos 23,3 23,9 23,9 24,0 22,3 20,1 22,9 
60-74 anos 1 2 > 8 12,1 11,5 11,4 13,0 10,8 14,4 
75 anos e + 7,1 6,9 6,2 6,0 6,5 8,9 10,2 

* População em milhões (M), e depois em milhares. 
** Grandes grupos de idade em porcentagens. 

O Quadro N s 1 mostra que em Lyon e na Croix-Rousse (Ly, 
1 B e 4"), a proporção dos habitantes de 0-19 anos é nitidamente 
inferior à média nacional, 21% contra 26,5%; portanto, déficit 
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de crianças e adolescentes. Por outro lado, constata-se uma 
forte proporção de jovens na faixa de 20-39 anos, sobretudo no 
l s onde a sua taxa é a mais alta: 39,1% contra 30,3% na média 
geral. Os de 20-39 anos são portanto a fonte principal do 
rejuvenescimento em curso nos "pontos extremos". 

Esta tendência se verifica no Quadro N 9 2 abaixo: em Lyon 
e em nossos dois Distritos, a proporção dos adolescentes na 
faixa de 15 a 19 anos é um ponto e meio inferior à média geral, 
6% contra 7,5%. Mas a taxa sintética dos situados na faixa de 
20 a 24 e 25 a 29 anos, nas três colunas da direita (Ly, I a e 4 e), 
é nitidamente superior à média geral que supera em dois pontos 
e meio, 10% contra 7,5%. 

Quadro N 9 2 

Extratos da distribuição por idade, por qüinqüênios, da popu-
lação francesa segundo as mesmas categorias que no quadro 
precedente, para os que estão nas faixas de 15 a 19, 20-24 e 

25-29 anos (em %) 

F RA Rh UUL Ly 1' 4" 

15-19 anos 7,5 7,5 7,4 7,3 6,1 6,0 5,9 

20-24 anos 7,5 7,7 8,7 9,1 10,1 11,2 7,6 

25-29 anos 7,6 7,6 8,4 8,8 9,9 11,3 9,3 

Uma análise mais fina (fora do Quadro) da população do 
l s Distrito mostra que, no "grande grupo etário" dos 20 aos 39 
anos, é o grupo dos que têm de 23 a 27 anos o mais numeroso 
Por ano de idade. Com efeito, enquanto o número médio dos 
Que têm de 20 a 39 anos é 520 por ano, este número ultrapassa 
a barreira dos 600 por ano para aqueles que têm de 23 a 27 
anos: 629 têm 23 anos; 630, 24 anos; 607, 25 anos; 633, 26 
anos e 624, 27 anos. Os de 23 a 27 anos constituem também, 
no censo de 1990, a classe etária mais importante do l 9 Distrito: 
11,7% dos habitantes, ou seja, quatro pontos acima da média 
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na França Metropolitana, onde a taxa dos que têm de 23 a 27 
anos é, em relação ao conjunto da população, de 7,8%. Noutras 
palavras, e levando o tempo que se escoou desde o último 
levantamento demográfico, os na faixa de 25 a 30 anos são 
atualmente, muito mais que as crianças e os adolescentes, o 
ponto de concentração do rejuvenescimento demográfico do l 2 

Distrito. 
4. Esses resultados estatísticos vêm confirmar a observa-

ção empírica. Passando pelas ruas, percebia-se o rejuvenesci-
mento no decorrer do tempo. As antigas mercearias ou as lojas 
de artesãos, os antigos bistrõs (barzinhos), se transformavam 
em livrarias, galerias ou estúdios, ou então em teatros ou outros 
locais de espetáculos ao vivo, mesmo nos espaços onde se 
poderia razoavelmente considerar "fora de alcance", há uns dez 
ou quinze anos. As trancas foram tiradas, lentas modificações 
transformaram as paredes, as butiques, os pátios, os apartamen-
tos - esses célebres apartamentos de canuts com suas "saca-
das" que as agências imobiliárias chamam de mezzaninos. A 
nova pintura das fachadas deu grande realce a esse bairro cuja 
aparência geral era, não faz muito tempo, lastimável por seu 
desmantelo. A isso veio acrescentar-se a multiplicação das 
associações, em número de ao menos duzentas nos l s e 4® 
Distritos (cultura, lazeres, esportes, restaurantes comunitários, 
associações de moradores etc.), 

5. 05 jovens que se instalavam na Croix-Rousse desenvol-
veram sobretudo atividades artísticas e culturais. A pesquisa 
"Artistas croix-roussianos: os números", publicada no Le terri-
toire du créateur (coletânea editada por Daniel Dhéret: cf. p. 
359, nota 19, e p. 361, nota 24), recenseia quatrocentos artistas 
nos primeiro e quarto Distritos, o que representa 1% da 
população de 19 a 74 anos, mas também 2% da "população 
economicamente ativa". Essa proporção, muito significativa 
para uma categoria tão especializada de habitantes, mostra que 
a Croix-Rousse se tornou, a partir do qüinqüênio 1975-1980, 
ponto de, uma forte concentração de atividades artísticas e 
culturais/x)s aluguéis baixos explicam (explicavam!) essa atra-
ção, mas também a configuração especial dos apartamentos 
que, previstos para se trabalhar com os teares Jacquard, ofere-
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cem tetos impressionantemente altos. Esse volume do habitat 
é particularmente adequado para os artistas plásticos, que são 
os mais numerosos segundo a pesquisa 

'Áo lado dos artistas, de outros profissionais como livreiros, 
editores, donos de galerias, restauradores, enriquecem a gama 
das atividades culturais e dão também ao bairro uma forte 
mais-valia simbólica 2 5. E, com ela, uma mais-valia imobiliária__ 
que, de algum tempo para cá, se volta contra eles e os expulsa 
de um espaço urbano que eles mesmos valorizaram. A renova-
ção dos contratos de aluguel se faz em condições devastadoras 
e, se não se encontra nenhuma solução, a sorte dos artistas e 
de toda a vida cultural se vê diretamente ameaçada^ 

6. A chegada de jovens por volta de 1975, artistas inclusive, 
não conseguiu frear a hemorragia demográfica tal como se 
constata, já o vimos, até 1982. Mas estes conseguiram inserir 
atividades que, novas há cerca de 10 anos, agora são reconhecidas. 
A tal ponto que a Croix-Rousse é realmente um bairro de artistas, 
considerado como tal em Lyon, na França e no estrangeiro. A 
Croix-Rousse não seria a Croix-Rousse atual sem a sua população 
de artistas e profissionais da vida cultural. Além disso, este bairro, 
antes relativamente fechado, se abriu para o restante da aglome-
ração lionesa. Mais ainda, muita gente acorre para ali: o inter-
câmbio cultural faz hoje parte da sua vida cotidiana, a tal ponto 
Que se tornou um dos seus valores. Um sábado à noite na 
Croix-Rousse, nos anos 90, é completamente diferente de um 
sábado à noite em 1980: para um acontecimento cultural há dez 
anos, agora se contam dois ou três. Por vezes a festa invade todas 
as ladeiras, como La nuit des voraces26, em 21 de setembro de 
1991, que deu ensejo a centenas de artistas mostrar as suas obras 

e exprimir-se. Os artistas, os agentes culturais, os espectadores e 
outros visitantes da noite aqui se sentem como em casa, e é isso 
Que é novo em relação a 1975.. 

7. Último ponto no qual é mister insistir: a memória 
histórica da Croix-Rousse remonta para além da ocupação 
romana. Ela repousa sobre um empilhamento do qual gostaria 
de sublinhar três momentos. 

O martírio de Santa Blandina e seus companheiros, em 
agosto de 177, tornou-se uma imagem piedosa que mascara o 
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essencial. Com efeito, os primeiros cristãos que desembarcaram 
nestas paragens, sob a autoridade de Potino e de Ireneu, são 
discípulos do Apóstolo João, o mais enigmático dos autores do 
Novo Testamento. Isso talvez possa explicar o Cristianismo de 
tipo místico, gnóstico e inclusive esotérico de Lyon 2 7 (capital 
da gastronomia, e também do Espiritismo). 

A cidade constantemente se voltava para o Oriente. A seda 
e portanto muito diretamente os canuts da Croix-Rousse são a 
figura emblemática dessa relação. Lyon foi um dos pólos 
bancários, comerciais e intelectuais da bacia mediterrânea. No 
seu velho fundo cultural, Lyon é oriental e árabe (como o atesta 
a sua tradição universitária de orientalistas). A imigração 
magrebina data de tempos mais antigos que as crises políticas 
e econômicas dos anos 60 deste século, remonta a meados do 
século XIX. É uma tradição nessa cidade, uma dimensão da sua 
história, o fato de suas relações constitutivas, essenciais, com 
o Oriente (muçulmano ou cristão). Se existe uma cidade onde 
o racismo e a xenofobia não deveriam ter lugar, esta é precisa-
mente Lyon, 

Outro elemento constitutivo da sua história, a atividade dos 
canuts foi sempre acompanhada de uma mútua ajuda social, 
dando origem a numerosas mútuas e cooperativas nascidas das 
crises de 1831 e 1834. Há uma placa comemorativa (no número 
95 da Montée de la Grand'Côte): "Aqui foi fundada em 1835, 
por Michel Derrion e Joseph Reynier, a primeira cooperativa 
francesa de consumo 'Le commerce véridique et social"'. A 
atual atividade associacionista e a solidariedade correlata, 
solidariedade entre criadores e solidariedade com um lugar, se 
inscrevem diretamente na linha dessa tradição social compro-
vada. É uma possibilidade suplementar para a Croix-Rousse 
continuar sendo um "território dos criadores" 
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Praça da sede 
administrativa 
do 4 a distrito 

Sathonay "Terreaux" 

Em direção à Praça Bellecour 

Praça 
da Croix-Rousse 

1. Igreja de São Bruno 
2. Igreja do Bom Pastor 
3. Igreja de São Bernardo 
4. "Cros Caillou" e jardins 
5. Igreja de São Vicente 
6. Sede administrativa do l s distrito 
7. Escola primária (Rua Saint-Blandent) 
8. Prefeitura 

9. Ópera 

Área circulada: parte estudada 

1IHIIIIIIIIIII Artérias principais 

m I 200 

Bairro da Croix-Rousse: plano simplificado 



N 
Para Caluire e Cuire 

Mercado 
Café da Creche 

üía 
S Prédio dos R. 

Açougue 

- Prédio 
Madame C. 

Para Saône 

0 Metros 300 1 I I 
Para Praça dos Terreaux 

1. Rua Rivet 
2. Rua Prunelle 
3. Rua de Flesselles 
4. Rua Pierre Blanc 
5. Rua Ornano 
6. Ladeira das Carmelitas 
7. PRAÇA MOREL 
8. Rua dos Cartuxos 
9. Rua da Tourette 
10. Rua do Bom Pastor 
11. RUA JEAN-BAPTISTE SAY 
12. LADEIRA DE LA CRAND CÔTE 

13. RUA NEYRET 
Igreja do Bom Pastor 

14. Rua Imbert Colomès 
15. RUA DIDEROT 
16. Ladeira São Sebastião. Praça Colbert 
17. Rua dos Fantasques. Igreja de São Bernardo 
18. PRAÇA DA CROIX-ROUSSE 
19. PRAÇA SATHONAY 
20. Jardim Botânico 
21. Rua Bourdeau 
22. Rua das Tables Claudiennes 
23. Cour des Voraces 
24. Encruzilhada de diversas ruas; 

na rua da Alma viveu Madame C. 

Obs.: Em maiúsculas estão os locais mais freqüentemente 
utilizados ou citados. 

O bairro estudado: plano detalhado 



Os arredores da rua Rivet 

1. Prédio dos R. 
2. Casa de Robert 
3. Casa de Germaine 
4. Praça Rouvilie. dominando 

o Saône; em direção à es-
querda o Jardim dos Cartuxos 

5. Prédio conhecido como "das 300 janelas" 
6. Banhos municipais 
7. Açougue 
8. Padaria 
9. Jornais 

10. Peixaria 
11. Farmácia 
12. Salsicharia 
13. Escola maternal 
14. Escola primária 
15. Escola de tecelagem 
16. Escola de São Bruno 
17. Ex-apartamento de Madame C. 
18. Local da drogaria de seus pais 
19. Escola primária onde ela estudou 
20. Liceu de "moças", Parça Morei 
21. Escola técnica, Rua Neyret 
22. "Escola normal das moças" 
23. Escola maternal das Tables Claudiennes 
24. Escola das Belas Artes (Neyret) 
25. Escola São João Batista de la Salle 

0 Metros 100 



O duplo Trata-se de dois apartamentos contí-
apartamento guos servidos por uma mesma entrada, 
da família R. 0 vestíbulo A. 0 primeiro apartamento, 

mais amplo, que é o coração da vida 
familiar, comporta um corredor B, uma cozinha-sala-de-estar C, 
e dois quartos D e E. No plano (inserido à p. 108), as partes 
hachuriadas designam o restante do imóvel. No cômodo prin-
cipal, C, dividi o espaço em três partes para ordenar a enume-
ração do mobiliário e dos objetos que ali se encontram. Os dois 
apartamentos não têm banheiros, os sanitários, comuns, estão 
situados fora, na escada do prédio. 

1. PRIMEIRO APARTAMENTO 

Vestíbulo (A) que dá à direita para o primeiro apartamento 
(área = cerca de 60 m 2), compreendendo os espaços B, C, D e 
E; e à esquerda, para o segundo apartamento (área = cerca de 
30 m 2), compreendendo os espaços F e G. Joseph cuida dos 
seus negócios pessoais nesse segundo apartamento. 

Corredor (B) 
Por trás da porta, um lavatório "branco" instalado por 

ocasião dos trabalhos efetuados por Joseph em 1960. Na 
parede, um armário com remédios, e munido de um espelho, 
uma caixa de madeira escondendo o medidor elétrico, um 
porta-mantos e uma caixa para os calçados. O corredor leva ao 
quarto de Madame Marie (espaço D). A parede que se encontra 
do lado esquerdo de quem vai para este quarto foi aumentada 
por Joseph: tem 2,50 m de altura e termina portanto mais ou 
menos nos dois terços da altura total do cômodo, que passa 
dos 4 m. 
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Plano do duplo apartamento dos R. 
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Cozinha-sala-de estar (C) 
\ família R. vive a maior parte do tempo neste cômodo. 

Trata-se de uma cozinha espaçosa, "à moda lionesa", que serve 
também de sala-de-estar. É a única peça que tem aquecimento 
contínuo durante a estação fria: um aquecedor a gás, cujo 
queimador se encontra à direita de quem entra, ao longo da 
divisória construída por JosephJ/ 

Acham-se reunidos no subespaço 1 diversos móveis e 
objetos. À esquerda, na direção de B para C, um pequeno 
depósito de lixo doméstico, de matéria plástica. Depois um 
grande lavatório branco, com aquecedor de água, instalado por 
Joseph em 1960, por ocasião de trabalhos no apartamento; uma 
máquina de lavar roupa, instalada em 1962; um fogão a gás 
instalado em 1958 (antes as refeições eram preparadas num 
fogão a carvão; o atual aquecedor a gás se acha instalado no 
local onde antes ficava o fogão a carvão): uma geladeira grande 
que data de 1956; em cima dela, uma toalha sobre a qual 
descansa, sempre, uma bandeja com frutas. 

O subespaço 2 contém muitos elementos. Há em primeiro 
lugar uma mesa de cozinha em fórmica vermelha, que se pode 
alongar, com diversas cadeiras. A cadeira marcada com um M 
no assento pertence a Madame Marie: ela fica de frente para a 
geladeira e perto de todos os apetrechos da cozinha. Durante 
as refeições, a atribuição dos lugares é estável: à direita de 
Madame Marie, Joseph, depois Jean quando está presente; à 
sua esquerda, Maurice, quando vem. O ou os convidados 
ocupam habitualmente o lugar entre Madame Marie e Maurice. 
Na parede estão pendurados diversos objetos: uma caixa de 
música em forma de bandolim, um barômetro com propaganda 
do aperitivo Cinzano, cartões postais da Córsega. Acha-se ainda 
uma caixa de madeira, para guardar as ferramentas, bizarra-
mente pintada em malva claro por Joseph, em cima da qual fica 
um aparelho de rádio dos anos 50, um pouco massudo como 
se apreciava então. O aparelho não funciona mais, mas o seu 
pick-up regulado para discos de 78 rotações por minuto já 
tocou todos os tangos do mundo. Em cima dele há uma antena 
retangular, enfeitada com a fotografia de uma paisagem mon-
tanhesa. No canto, um móvel do Beaujolais, comprado por 
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Madame R., em 1930, de uma pessoa que morava em Villé-Mor-
gon. Data provavelmente da primeira metade do século XIX. 
Divide-se em duas partes: uma caixa no chão (tendo um metro 
de altura aprox.) que se abre com duas portas, e uma série de 
estantes no alto das quais se acham esculpidos cachos de frutas. 
Nas estantes, diversas lembranças, cartões postais e um cofri-
nho em forma de chalé da Sabóia, com um teto que se abre, 
enfim um velho termômetro redondo. 

Sob a janela, no chão, um tamborete de criança no qual 
Madame Marie fica de pé, quando quer olhar pela janela, pois 
ela é de pequena estatura. À direita, olhando para a janela, e 
um pouco à frente sobre o seu móvel com rodinhas, há um 
aparelho de TV em cores, comprado em 1973, com o prêmio 
dos "35 anos de casa" de Joseph. Na parede, perto da janela, 
um velho relógio "de pesos". O relógio costuma enguiçar muito, 
desafiando a paciência de Joseph, que é no entanto em brico-
lagem. Perto da porta que abre para o quarto E, pendurado na 
parede, um armário de farmácia, com espelho. Ali Madame 
Marie arruma "as suas coisinhas de beleza": uma caixinha de 
pó de arroz, com tampa cor de rosa, nebulosa e cheirosa; água 
de violeta, de lavanda, diversos elixires (entre eles, sem dúvida, 
o da Grande-Chartreuse) "para as cólicas" etc. 

Eis o conteúdo do subespaço 3. À direita da porta que abre 
para E, simbolizada por uma figura oval, uma velha máquina 
de costura Singer de 1903: - "Mamãe me deu de presente, 
quando fiz dez anos, para que eu começasse a ter uma profissão 
ao sair da escola". Marie trabalhou a vida inteira nessa venerá-
vel máquina de costura, muito bem feita, de mecânica realmente 
fascinante: pedal, rodas, correias, mecanismo da agulha etc. 
Ainda há mais dois móveis de cozinha, idênticos, em fórmica. 
Mais longe, um grande e velho quadro de madeira "para as 
coisas do lar", que contém os cestos pendurados em ganchos, 
panos, produtos de limpeza etc. Entre esse quadro enorme e 
os dois móveis em fórmica, no espaço livre se acha a arca onde 
se guarda o pão, e ao lado se arrumam as garrafas de vinho 
"ordinário". Entre o quadro e o aquecedor a gás, o canto "panos 
de chão e dos panos de prato". 
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Este cômodo contém também um secador de roupa, irre-
preensível neste plano: trata-se de um quadrado de madeira 
onde estão fixadas cordas paralelas para pendurar a roupa a 
secar. Este quadrado está preso ao teto por um sistema de 
polias que permite abaixá-lo e elevá-lo à vontade. Nos dias "de 
lavagem de roupa" Madame Marie estende no chão alguns 
jornais velhos, no espaço compreendido no plano entre a letra 
C e a mesa, destinados a absorver a água que escorre do 
secador. 

Quarto de Mada me Marie (D) 
Entra-se neste quarto seguindo o corredor, à esquerda da 

porta de C. Ali há uma cama grande, com mesinha de cabeceira. 
Na parede, estantes de biblioteca com suporte de metal doura-
do, onde ficam alinhados os livros preferidos de Madame Marie 
(coleções de poesias etc.) e suvenires de família (fotografias dos 
pais de Madame Marie, seu marido Barthelémy, falecido em 
1949, seus filhos e netos) bem como diversos bibelôs. Diante 
da cama, por trás da porta, uma grande secretária moderna 
(para as "papeladas", como diz Joseph), cuja parte superior, 
coberta de vidro, contém igualmente fotos de família. Ao lado, 
uma chaminé, com um aparelho de som. Enfim, no canto 
direito, quando se olha para a janela, um grande armário onde 
se encontra uma parte da impressionante coleção de discos de 
Joseph. Do outro lado da janela, há outra biblioteca, com livros 
e bibelôs. Em uma das estantes, o telefone, instalado em 1972. 
Ao lado, perto da porta que abre para E, um enorme espelho 
de pés, onde uma pessoa pode ver-se em pé. No meio do 
cômodo, uma mesinha redonda, baixa, sempre com flores, e 
uma poltrona. Na porta que abre para E e, de um lado e outro 
dessa porta, cabides. 

Sala de jantar e quarto de Joseph (E) 
Embora se chame de "sala de jantar", esta peça é usada só 

excepcionalmente para a função que lhe é atribuída. É sem 
dúvida o cômodo mais agradável: grande e bem arejado. Das 
duas janelas que dão para a rue Prunelle desfruta-se uma bela 
vista para os cais do Saône, que também se pode ver da janela 
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do quarto D. À esquerda de quem vem de D, uma grande cama; 
acima, estantes de livros onde se acha a coleção encadernada, 
ano por ano, da revista Constellation. Ao lado da cama, sua 
mesinha de cabeceira; no chão, um degrau para descer da cama. 
Entre as duas janelas, um belo armário com espelho; guarda as 
roupas, os lençóis, cobertores, toalhas etc. da família. Em uma 
das gavetas de baixo, Madame Marie cuidou de guardar a sua 
mortalha, com um vasinho de água benta, e uma palma benta, 
renovada todos os anos no Domingo de Ramos por sua prima 
Amélia, muito praticante. No canto, uma linda baixela com "a 
prataria". Na prateleira intermediária, separando o buffet de 
baixo do de cima, diversos objetos, entre eles uma bela taça. 
Depois, em direção à parede de C, o grande armário da família, 
tendo em cima compartimentos especialmente concebidos para 
arrumar os discos: suas capas colocadas de frente servem como 
elementos de decoração. Temos assim a fotografia de Mistin-
guett, de Jean Lumière, ou de F. Chaliapine em Boris Godunov 
etc. No meio, uma linda mesa quadrada com suas quatro 
cadeiras. Atrás da baixela e do armário se achavam duas janelas, 
agora muradas, que davam para a rue Rivet. 

2. SEGUNDO APARTAMENTO 

O vestíbulo A comum ao primeiro apartamento dá para a 
cozinha F, de onde se tem acesso ao quarto G. 

Cozinha (F) 
Encontra-se logo à esquerda de quem entra um armário 

enorme, exageradamente alto (é preciso usar uma escada para 
alcançar a parte superior), depois um lavatório "branco", um 
Pequeno móvel de baixela sobre o qual repousa um moderno 
fogareiro a gás, de uma só boca. Ao lado, um velho forno de 
carvão que não se usa mais. Em frente, uma mesa dobrável com 
s u a cadeira de lona. Contra a parede, do mesmo lado, além da 
Porta que abre para o quarto G, um canto indeterminado onde 
Madame R. empilha as suas caixas de papelão. 
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Quarto (G) 
Logo à direita de quem entra, um pequeno armário com 

portas de vidro, onde se guardam livros infantis e alguns 
brinquedos; na frente, a bicicleta de Joseph: para ir para o 
trabalho, Joseph usa essa velha bicicleta, que ele guarda fora, 
no patamar da escadaria. Ao lado, uma grande biblioteca mural 
com os livros de Joseph, sobretudo as suas "belas coleções" 
compradas a prazo e por correspondência através de organis-
mos especializados. Ali se acham cerca de seiscentos livros 
(romances, poesias, livros de história etc.). Em uma das estan-
tes, algumas velhas máquinas fotográficas, limpas e bem con-
servadas: Joseph é fotógrafo amador e fervoroso em tudo o que 
diz respeito à fotografia. Abaixo, um cofre em forma de auto-
móvel modelo 1955, a Frégate Renault: este modelo foi aliás o 
primeiro veículo comprado por Joseph "para a família". Esta 
peça é notável pelo fato de compreender um "jirau" acima da 
cama, uma espécie de balcão interno ganho em vista da altura 
(teto de 4 metros) que servia de quarto de dormir quando o 
tear ocupava o centro do cômodo. O acesso a esse jirau se faz 
por uma escada em caracol, muito firme. No alto, ficam agora 
velhos livros e um armário. Diante da cortina, representada em 
pontilhado no plano, a prumo em relação ao jirau, uma cadeira 
de braços. 
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