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Quero falar do medo 
da beleza 
do frio de quem vive na fraqueza 
quero falar da volta 
que revolta 
aperta e tira o que sobra da carteira 

quero falar da mãe que fica em casa
sai pra comprar o pão 
do pai que volta só a noite, cansado, no aperto do 
busão

e a mãe que é pai 
a mãe que é mãe 
que vai e volta 
sufoco do dia a dia 

..o Medo!
carteira, rua, todas vazias 

realidade (ir)real 
feita de correria
mas, que propriedade eu tenho?
nenhuma. 

E de que adianta ter o ônibus, o metrô, 
o vermelho, azul, verde, lilás, 

se o tempo é só Deus quem faz.
A espera às vezes dura horas. 
é o cheio que voa por dentro do vazio de fora. 

E o pior de tudo é que depois é descontado 
o tempo da demora.  
mas não dá pra sair de casa antes das 5 hrs
A noite ninguém vê. 
Eu não me arrisco, e você?

Patrão já mora na rua, 
deixa filho na escola, 
não precisa da perua 
Passa 1, passa 2.. porra! não tem onde me encaixar
Espero pra ver o aperto melhorar.

Já era, perdi a hora!
Amanhã saio mais cedo, só que a creche não abriu, 
é agora que perco o emprego. 

Que vida a vida. 
Mas que propriedade eu tenho? nenhuma.
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O tema a volta pra casa surgiu à partir de uma 
experiência pessoal. No ano de 2017 conheci 
Sônia, secretária do escritório em que eu 
trabalhava. Sônia nasceu, cresceu e vive até hoje 
no bairro Parque Arariba, periferia da zona sul e 
onde se encontra a favela Vila Cais, alvo de estudo 
deste trabalho. Há dez anos que Sônia trabalha 
no escritório onde a conheci. Fica no bairro de 
Pinheiros, duas ruas depois da estação Fradique 
Coutinho, linha amarela do metrô. E foi assim que 
surgiu essa história. 

Todos os dias depois do trabalho eu voltava com 
a Sônia até certo ponto do trajeto. Também moro 
na zona sul, só que no Brooklin, então nossa 
rotina diária era andar até a estação Fradique, 
pegar o metrô sentido Butantã até Pinheiros e de 
lá baldear para linha esmeralda da CPTM. Uma 
vez no trem, eu descia na estação Berrini, próxima 
da minha casa, já a Sônia continuava até a estação 
Santo Amaro e de lá mudava para linha lilás, onde 
descia na estação Vila das Belezas. 

Em teoria a estação Vila das Belezas fica a 20 
minutos de caminhada da casa dela, mas na 
prática esses 20 se desdobram em mais quase 40. 
A questão é que a Sônia tem medo de caminhar 
até a casa dela, por conta do escuro, do perigo 
e do vazio das ruas, e por isso prefere esperar 
um ônibus que passa de quarenta em quarenta 
minutos e assim descer três pontos depois, a cinco 
minutos da sua casa. Essa é a percepção e o medo 
dessa personagem, mas assim como ela muitos 
outros moradores do bairro relataram essas 
mesmas sensações. 

Todos os dias Sônia chegava no escritório com 
alguma história nova, sempre relacionada a algum 
tipo de susto que tinha passado no dia anterior ao 
andar até casa. O Parque Arariba não é um bairro 
extremamente distante do centro de São Paulo ou 
de grandes eixos corporativos, como as avenidas 
Berrini e Faria Lima, também por ser acessado 
pelo metrô e por diversas linhas de ônibus. Porém, 
ainda assim é considerado um bairro de periferia. 
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Com esse trabalho pretendo fazer uma leitura 
dos diversos significados que foram atrelados 
ao termo “periferia” desde sua consolidação, no 
final dos anos 1940, até os dias de hoje em que 
esse termo deixa de representar somente uma 
posição geográfica, abraçando características que 
identificam e representam a população desses 
locais. 

Divido meu trabalho em três capítulos, que chamei 
de “lições”, inspirada no livro Seis propostas 
para o próximo milênio: lições americanas, de 
Italo Calvino. Calvino havia preparado essas 
lições para apresentar em sete aulas magnas 
que faria na Universidade de Harvard. Todos os 
anos a universidade escolhe uma personalidade 
para apresentar as aulas ao longo de um ano. 
Calvino faleceu antes de concluir todas as suas 
apresentações, chegando até a sexta lição. 

Dessa maneira, divido essa monografia em 
três lições: chegar, identificar, transpor. Todas 

elas ações que permitem infinitas e múltiplas 
interpretações, já que se trata de um cenário tão 
multifacetado. 

No chegar procurei fazer uma leitura geral e 
histórica do significado de periferia, origens do 
termo e a mudança da compreensão do que antes 
era lido como periférico e hoje não mais. Tive a 
música e a literatura como boas fontes para esses 
estudos e grandes responsáveis pela criação de 
uma identidade cultural desses locais. 

No identificar procurei olhar mais diretamente 
para o bairro do Parque Arariba, e destaquei frestas 
que se abrem dentro desse contexto tão povoado. 
A música, assim como as vielas, são entrelinhas 
e vazios que se abrem apertados dentro desses 
lugares, formando respiros e veias que são de 
extrema importância para que o ar circule nesses 
lugares.  

Já no transpor procurei unir os conceitos expostos 
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figura 2 – sônia na varanda de seu quarto, destaque para a Vila Cais e a linha lilás ao fundo







16



17

CAPÍTULO 1



18

E por isso o grito pra rua 
Que vem de dentro 
Da voz do centro 
de onde se tem medo

E o berro que chama atenção, mas quase sempre só do 
povo do fundão 
Passa no jornal, 
Tema de mestrado 
Assunto nas praças onde é encenado 

E quem sabe um dia aqueles que clamam por saúde, 
respeito e educação serão escutados 

L.O

CHEGAR

Periferia já foi medida por distância 
Hoje é medida por jornal 
Notícias 
Apertada pelo apelo ao medo 

Periferia dentro de um círculo já foi aquela que fica 
distante da origem 
No contorno
Assiste de longe 
Lá de baixo 

Já hoje é aquele que é olhada
de longe 
lá do alto 

E tantas vezes é copiada 
Cópia que vem de fora
Falsificada  
Trazida pra dentro daquilo que é chamado de centro

Mas ainda assim não é tão bom 
Não vale a pena ser olhado, medido, mirado 
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Sônia hoje tem 42 anos e mora no bairro do Parque 
Arariba desde sempre, mais especificamente na 
parte alta de uma favela, chamada Morro do S. O 
bairro se encontra na zona sul de São Paulo, sendo 
seguido pelo Campo Limpo e Capão Redondo. 
A favela do Morro do S, também é conhecida 
como Vila Cais, nome da única rua de acesso 
que leva até seu miolo. Segundo o site do Habisp 
– site da secretaria de habitação de São Paulo – a 
comunidade abriga cerca de 700 residências. 

O Morro fica entre as estações de metrô Vila das 
Belezas e Campo Limpo, da linha 5 lilás. Existem 
apenas duas ruas de acesso a ele, uma pela cota 
mais alta através da rua Júlio Frank e outro pela 
cota mais baixa, pela rua Vila Cais. A rua Vila Cais 
é uma travessa da Márcio Akira que se encontra 
paralela à Avenida Carlos Caldeira Filho, avenida 
de grande porte que liga a Giovanni Gronchi até o 
bairro do Capão Redondo. Em 2016 foi registrada 
como a segunda via mais perigosa de São Paulo, 
segundo relatório anual de acidentes de trânsito 

elaborado pela Companhia de Engenharia de 
Tráfego (CET) e em novembro de 2018 passou 
pelo programa “Carlos Caldeira Segura”, ação 
desenvolvida pela prefeitura para melhoria das 
condições de seguraça dos motoristas e pedestres 
que passam por lá. 

Além disso, entre a Avenida e a rua Márcio Akira 
passa um córrego, conhecido como córrego do 
morro do S, tornando o acesso à comunidade 
ainda mais complicado. O Corrégo Morro do 
S é destampado em boa parte do seu percurso e 
durante seu fluxo pelo Parque Arariba. O inicio 
da sua bacia hidrográfica localiza-se próximo da 
divisa dos municípios de São Paulo e Itapecerica 
da Serra, percorrendo as avenidas Carlos Caldeira 
Filho e João Dias, até chegar em sua foz no Rio 
Pinheiros. 
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figura 5 - situação favela vila cais, destaque para as vias Carlos Caldeira e Estrada de itapecerica, em

amarelo, linha lilás em lilás e córrego do S em azul; fonte: google maps  
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figura 6 – principais vias de acesso ao morro do S; fonte: google maps 
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figura 7 - acessos diretos à favela, em destaque ruas Vila Cais e Márcio Akira; fonte: Gustavo Dias 
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figura 8 - acessos diretos à favela, em destaque ruas Vila Cais e Márcio Akira; fonte: Gustavo Dias figura 7 - acessos diretos à favela, em destaque ruas Vila Cais e Márcio Akira; fonte: Gustavo Dias 
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Se analisado geograficamente, o bairro do parque 
Arariba, assim como muitos outros, se encontra 
distante fisicamente do centro da cidade. Por mais 
que seja acessado por transportes públicos como 
a metrô e ônibus, a chegada até lá ainda demanda 
certo tempo, ainda mais em horários de pico. Para 
ilustrar isso, foi desenvolvida uma cartografia que 
compara diferentes situações de distância entre 
bairro e centro. 

Sendo assim, foram eleitas diferentes personagens 
que moram em diferentes bairros de São Paulo: 
Pirituba, Pinheiros, Itaquera, Mooca, Brooklin e 
Parque Arariba. A partir disso, foram selecionadas 
cinco maneiras possíveis de locomoção dentro da 
cidade de São Paulo: metrô/trem, ônibus, carro, 
bicicleta e a pé. Em seguida, foi calculado o tempo 
de percurso necessário entre o marco 0 da cidade – 
praça da Sé – e cada um dos bairros selecionados. figura 9 - cartografia ilustrativa; fonte: l.o 
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Sendo o metrô um transporte na maioria das 
vezes enterrado, a perda de noção espacial e do 
entendimento do contexto que ocorre do lado 
de fora é muito comum. Por isso, a cartografia 
procurou situar espacialmente por onde passa 
cada linha de metrô e trem em questão. Dessa 
maneira percebe-se que em parelo a elas estão 
citadas os nomes de algumas vias que compõem 
determinadas regiões, além disso, também foram 
expostas as ciclovias e rios e córregos que passam 
pelo cenário.; como por exemplo o Rio Pinheiros 
que corre em paralelo à linha esmeralda da CPTM. 
Vale ressaltar que os tempos calculados foram 
estimados em horário de fluxo intenso na cidade 
de São Paulo, às 18:30 de uma segunda-feira. 

Dessa maneira, ao comparar os tempos entre 
bairros percebemos grandes diferenças, por 
questões de distância relacionada ao marco 0. O 
bairro da Mooca, por exemplo, é geograficamente 
mais próximo da Sé do que o bairro de Pirituba. 
Um dado que se mostrou muito marcante nessa 

pesquisa foi o tempo calculado pela locomoção de 
bicicleta. Na maioria dos casos, o tempo estimado 
de bicicleta se mostra mais curto do que até mesmo 
o de metrô, transporte que não lida com questões 
de trânsito, mas sim com fatores de superlotação. 

Se nos baseamos na definição do dicionário, 
o bairro do Parque Arariba se encontra em 
situação de periferia. Segundo dicionário, o termo 
“periferia” é descrito como:  

“substantivo feminino. Contorno 
ou linha que limita uma superfície 
curvilínea; circunferência. Superfície da 
face externa de um sólido; O que fica nos 
arredores, nas circunjacências de algum 
lugar” (AURÉLIO,26596) 

Ou seja, significados explicitamente atrelados à 
condição geográfica de um lugar. Sendo São Paulo 
a cidade em questão, o significado estaria atrelado 
à distância bairro – centro (Sé).  
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Porém, tal conceito vem se alterando ao longo 
dos anos, se distanciando de questões meramente 
geográficas e migrando para fatores que vão muito 
além do espaço físico. 

A ampliação da rede metroviária e de linhas de 
ônibus sem dúvidas melhoraram muito o acesso 
a determinados bairros de São Paulo. Como a 
linha lilás que acessa os bairros de periferia da 
zona sul como Parque Arariba, Campo Limpo e 
Capão Redondo. A existência desses transportes 
aproximaram esses bairros ao resto da cidade, 
mas então por que ainda chamamos esses locais 
de periferia? 

PERIFERIA EM HISTÓRIA

Para entender um pouco mais sobre o surgimento 
desses bairros que hoje chamamos e considera-
mos como preferia o arquiteto e urbanista Nabil 
Bonduki em seu livro Origens da Habitação Social 

no Brasil (1998), comenta sobre a transformação 
no cenário na cidade de São Paulo, destacando o 
início do plano de avenidas para a cidade de São 
Paulo no final dos anos 1940 e as consequências 
que isso gerou dentro da cidade.

O progresso da cidade
Avenidas, arranha-céus, automóveis, in-
dústria, desenvolvimento, trânsito, me-
tropolização. A São Paulo dos anos 40 e 
50 vive a euforia de um progresso marca-
do por símbolos urbanos. 
(BONDUKI, Nabil, 1998 cap 6 pg266)

O final dos anos 1940 e incio dos anos 50 foram 
marcados por um importante plano urbano que 
modificou o cenário da cidade, o Plano de Ave-
nidas, desenvolvido pelos urbanistas Prestes Maia 
e Ulhôa Cintra. Avenidas importantes até hoje 
como Prestes Maia e 23 de Maio foram planejadas 
e executadas durante esse período. Porém, para 
que esse progresso representado por arranha-céus 
e grandes vias fosse possível, a cidade precisou 
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figura 13 - demolições em áreas afetadas pelo plano de aveni-

das; fonte: origens da habitação social no brasil, nabil bonduki

“Se o senhor não tá lembrado
Dá licença de contá
Que aqui onde agora está
Esse adifício arto
Era uma casa véia
Um palacete assobradado

Foi aqui seu moço
Que eu, Mato Grosso e o Joca
Construímos nossa maloca
Mas um dia, nem quero me lembrá
Veio os homis c’as ferramentas
O dono mandô derrubá

Peguemos tudo as nossas coisas
E fumos pro meio da rua
Apreciar a demolição
Que tristeza que eu sentia
Cada táuba que caía
Doía no coração

Mato Grosso quis gritá
Mas em cima eu falei
Os homis tá cá razão
Nós arranja outro lugar (...) ”      

Adoniran Barbosa, 1954
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figura 12 - demolições em áreas afetadas pelo plano de avenidas, 

1938; fonte: origens da habitação social no Brasil, nabil bonduki

figura 13 - manchete jornal Correio Paulistano, 1946; fonte: 

origens da habitação social no Brasil, nabil bonduki
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A realidade desses operários era de 
aproximadamente 12 horas de trabalho por 
dia nas obras para depois voltarem pra casa 
e lá se reunirem mais uma vez para construir, 
só que dessa vez suas próprias moradias. 
Surgem então os mutirões, grupos de pessoas 
que se reuniam e revezavam nas construções 
das moradias. O salário era pouco, não o 
suficiente nem para comprar uma casa do 
BNH, a solução era comprar lotes pequenos 
e tentar construir o máximo de casas dentro 
dele. 

Conforme a cidade foi crescendo, os limites 
da fronteira urbana também continuaram se 
expandindo. Assim surgiam áreas cada vez 
mais afastadas, novos cenários denominados 
de periferia, e junto a isso novas lutas por 
justas condições urbanas.

Assim, o curta metragem atrela o surgimento 
desses novos bairros à questões sociais e 

econômicas que existem dentro de uma 
sociedade, indo além da ideia de explicar a 
metrópole como uma estruturação urbana 
dividida entre centro e periferia. Mas 
mostrando esses lugares como pertencentes de 
um cenário em que as condições de moradia, e 
de urbanidade – como água, luz, esgoto, meio 
fio – são muito mais precárias se colocadas 
em comparação à áreas desenvolvidas 
economicamente. 

Oitenta anos desde a execução do plano 
de avenidas se passaram e 44 anos desde 
a fundação das Avenidas Paulista e Faria 
Lima. Durante esses anos a cidade de São 
Paulo passou por um enorme crescimento e 
desenvolvimento. O crescimento também foi 
proporcional na área periférica da cidade, 
que foi se expandindo cada vez mais. Dessa 
maneira o perfil da cidade como um todo foi 
se alterando e junto a isso novos significados 
foram atrelados a ela.
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Imagem 14 – loteamento em Osasco, percebe-se a falta de urbanização; 

fonte: origens da habitação social no brasil nabil bonduki; fotografia de 

gerson ferracini, aprox. 1946

Imagem 15 – "favela na Várzea do Penteado junto à Avenida do Estado 

e próxima ao centro da cidade. Foi provavelmente a primeira favela 

de São Paulo", 1942; fonte: origens da habitação social no brasil nabil 

bonduki; fotografia de Sebastião Ferreira
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Imagem 15– Favela que existia no local onde hoje é o parque Ibirapuera, ao fundo é possível perceber o 

contorno dos arranha-céus, 1952 – fonte: blasting news 
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PERIFERIA ALÉM DA DISTÂNCIA

Em sua dissertação mesmo céu, mesmo CEP, 
Eleilson Leite define periferia como: 

“Uma representação simbólica a partir 
de um dado de realidade relacionada a 
um determinado espaço urbano com 
características bem definidas em termos 
de território e localização geográfica, 
porém diverso na composição social 
da população que nele habita” (LEITE, 
2014), 

Relaciona o termo com questões espaciais, mas 
vai além da posição geográfica que o termo 
representa, englobando as diversidades que 
habitam determinadas regiões. 

Assim como Eleilson, em sua tese de mestrado, a 
arquiteta Giselle Tanaka defende a existência das 
mudanças de significados do termo “periferia”. 
A autora, assim como fez Erminia, explica a 

importância da década de 70 para o crescimento 
da cidade de São Paulo, afirmando que o termo 
periferia passou a ser utilizado como resultado de 
um crescimento urbano proveniente das décadas 
de 50, 60 e 70, talvez como forma de facilitar o 
entendimento dessa nova fase de expansão, mas 
também com uma postura de divisão entre dois 
lados – periferia e centro desenvolvido. 

Dessa maneira, o termo foi necessário para 
acolher a nova realidade urbana da época. Porém, 
resumi-lo somente à condição geográfica não faz 
sentido, já que junto à essa expansão a “periferia” 
passou a englobar questões impossíveis de serem 
resumidas apenas à distância física. Questões 
principalmente relacionadas ao direito de melhoria 
da saúde, educação e condições de moradia. Mas 
também que se referem a sentimentos e sensações 
extremamente presentes e internalizadas em 
muitos, como o medo, a insegurança e a sensação 
de uma constante exposição que esses contextos 
causam. Assim, expandem o significado desse 
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lugar dando um novo sentido a essa palavra tão 
plural.  

“A noção de periferia é uma construção 
social relacionada a práticas e discursos de 
sujeitos sociais e políticos de um contexto 
histórico específico, de ascensão dos 
chamados movimentos sociais urbanos, 
e de intensas mudanças na sociedade 
brasileira: a transição de um regime 
político autoritário e centralizador, 
para uma abertura democrática; e a 
passagem de um contexto de intenso 
crescimento econômico de base urbana-
industrial para um período de recessão 
e agravamento dos problemas urbanos e 
sociais” (TANAKA, 69696.)

Esse cenário pode ser exemplificado por uma 
situação em que foi perguntado à Sônia e sua 
família se consideravam o Parque Arariba como um 
bairro de periferia. Todos responderam que sim. E 
ao serem questionados do porque imediatamente 

atrelaram suas respostas à condição financeira 
que possuem. Sônia, por exemplo, considera seu 
bairro como periferia porque segundo ela é um 
lugar pobre, onde “os moradores não possuem 
boas condições financeiras e as casas não são bem 
acabadas”. Porém, ao serem questionados sobre o 
bairro do Morumbi – vizinho ao Parque Arariba 
– e se também o consideravam como periferia, 
eles afirmaram que não, pois segundo eles as 
pessoas que moram lá possuem rendas muito 
maiores, moradias muito melhores e chegam até o 
bairro sempre de carro, já que não existem muitas 
alternativas de transporte público até lá. 

O termo periferia engloba infinitas diversidades e 
principalmente dimensões sociais que vão muito 
além da realidade de quem escreve esse texto. Esse 
contexto também é fortemente marcado por lutas 
que visam direitos básicos de moradia, transporte 
e segurança. Em seu filme, Erminia Maricato 
mostra o ínicio de algumas dessas lutas em 
meados dos anos 60, com as sociedades “amigos 
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do bairro” formada por moradores do Taboão de 
São Bernardo (futuro Taboão da Serra), que se 
uniam para reivindicar seus direitos, o mesmo é 
retratado no Jardim D’Avila, em Osasco, regiões 
diferentes, porém com as mesmas reivindicações: 
água encanada, sarjeta, pavimentação de rua, 
esgoto etc. 

as chamadas Lutas urbanas nascem na 
periferia e essas manifestações populares 
e mobilizações ganham destaque na 
sociedade e chamam atenção para esta 
realidade pouco conhecida até então, 
seja pela sociedade – formadores de 
opinião, governo, aqueles que têm 
poder de impor na sociedade uma visão 
de mundo – seja no meio acadêmico, 
científico, que não está aparte da 
sociedade.(TANAKA,2006) 

No caso do filme, o retrato foi feito em uma época 
em que o Brasil enfrentava uma ditadura militar. 
Tal período foi um divisor em diversas maneiras. 

Dentro do contexto das lutas sociais urbanas, as 
expectativas eram de transformação e de mudança 
de um regime político centralizador e autoritário 
para uma democracia. Giselle Tanaka afirma que 
nesse momento as lutas urbanas se reformularam 
com uma nova força, mais determinadas a 
transformar a sociedade em que viviam, já que 
com a ditadura uma série de medidas sociais para 
o desenvolvimento do país foram interrompidas 
ou deixadas de lado. 

Outra transformação importante se deu no 
contexto artístico, com a criação de novas 
correntes de luta contra o regime. Na literatura, 
surgiu a chamada “literatura marginal” e dentro 
dela a “poesia marginal”, conceito que também se 
alterou ao longo dos anos. 

“(…) Ao contrário dos ‘escritores 
marginais’ de hoje, os de então não 
pertenciam à periferia; eram jovens de 
classe média, principalmente do Rio 
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de Janeiro, que buscavam produzir 
uma poesia irônica e anticanônica, 
cujas principais características eram a 
utilização de linguagem do cotidiano 
e a busca de aproximação entre vida e 
arte. Para Heloísa Buarque de Hollanda, 
a poesia marginal da década de 1970 
retomava “a contribuição mais rica 
do modernismo brasileiro, ou seja, 
a incorporação poética do coloquial 
como fator de inovação e ruptura com o 
discurso nobre acadêmico”.(…)” 
(À margem da poesia marginal: a poesia 
de Ana Cristina Cesar - Daniele Ribeiro 
Fortuna, Jacqueline de Cassia Pinheiro 
Lima e Márcio Luiz Corrêa Vilaça. 
Concinnitas UERJ | ano 15, volume 02, 
número 25, dezembro de 2014)

Hoje, o termo “literatura marginal” se refere a 
obras e a um modelo de escrita produzido por 
autores da periferia e não mais por pessoas de fora 

dessa realidade. Como cita o texto, a literatura 
marginal dos anos 70 era escrita por pessoas que 
também buscavam mudanças, mas o sentido de 
“marginal” era interpretado de maneira diferente,  
representando não o lugar de origem dos textos, 
mas sim  uma corrente de pensamentos que 
se colocava contra as abordagens políticas e 
econômicas do país. Entre os nomes importantes 
dessa literatura da década de 1970 estão os poetas 
Ana Cristina Cesar e Paulo Leminski.

Em sua tese, Eleilson Leite define sua visão de 
Literatura como “a linguagem artística que mais 
oferece condições de apreciação das estéticas 
das periferias, dada a vasta produção existente” 
(LEITE, Antonio Eleilson, 2014), nomes como 
Férrez e Sergio Vaz são autores responsáveis por 
algumas dessas produções atuais que fazem parte 
das literaturas hip hop e de periferia.
Cere modiis intium audet, quam auconsula 
vitia? Onsimul con dit; nocchin atumus condefa 
cividester adhum pat. Gra consupe simius, Catque



38

“Marginal é quem escreve à margem,
 deixando branca a página 
 para que a paisagem passe 
 e deixe tudo claro à sua passagem. 
 Marginal, escrever na entrelinha,
 sem nunca saber direito 
 quem veio primeiro, 
 o ovo ou a galinha”.

(LEMINSKI, Paulo, 19656)
 

imagem 16 – arte que integra a série de trabalhos “marginalia”

por Hélio Oiticica
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A revolta também podia ser lida nas músicas. A 
vida do trabalhador e sua rotina diária continuam 
sendo tema conhecido e que vem crescendo cada 
dia mais no meio artístico nacional.  Chico Buarque 
em Pedro Pedreiro descreve a vida de um operário 
em sua rotina de ida ao trabalho, contando das 
suas inúmeras esperas naquele momento de vida: 
o trem, a morte, o filho, o salário atrasado, etc. 
A canção foi lançada em 1965, mas levanta um 
cenário ainda atual para muitos.

“(…) Pedro pedreiro penseiro esperando o trem
Manhã, parece, carece de esperar também
Para o bem de quem tem bem
De quem não tem vintém
Pedro pedreiro tá esperando a morte
Ou esperando o dia de voltar pro norte

Pedro não sabe, mas talvez no fundo
Espere alguma coisa mais linda que o mundo
Maior do que o mar
Mas pra que sonhar
Se dá o desespero de esperar demais
Pedro pedreiro quer voltar atrás
Quer ser pedreiro pobre e nada mais 

Sem ficar esperando, esperando, esperando
Esperando o sol
Esperando o trem
Esperando o aumento para o mês que vem(...)"

(BUARUE, Chico, 1965) 
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Essa canção poderia representar a vida de muitos 
que passam pela rotina cansativa da volta pra casa, 
como Sônia. Ao retomar a conversa com ela e sua 
família, foi possível identificar outra fala muito 
marcante durante o diálogo: 

"da ponte pra cá as coisas são diferentes. 
O lado de cá é pobre e lado de lá é rico. "
(sônia e família, 2018)

A ponte em questão é a João Dias, um equipamento 
físico e que dessa vez volta a atrelar as condições 
sociais de determinados locais com um 
posicionamento geográfico. A ponte da avenida 
João Dias atravessa o rio Pinheiros, ligando os os 
dois lados do rio. Do lado do bairro do Parque 
Arariba a via se bifurca, virando duas grandes 
avenidas. De um lado a Avenida Giovani Gronchi, 
acesso importante aos bairros do Morumbi, Vila 
Andrade, Panamby, Paraisópolis entre outros.  
Do outro lado,  a Estrada de Itapecerica da Serra, 
paralela ao eixo da avenida Carlos Caldeira Filho, 
sendo um importante acesso para bairros como 

Jardim São Luiz, Parque Arariba, Campo Limpo, 
Capão Redondo e diversos outros bairros à partir 
de Santo Amaro. - (figura 17)

No livro Capão Pecado, 2005, escrito por Ferrez, 
um importante romancista, poeta e contista 
dentro da literatura marginal atual, o cantor 
Mano Brown teve uma participação especial com 
um texto de sua autoria “a número 1 sem troféu”, 
nele o músico afirma aquilo que os moradores do 
Arariba disseram: 

sem pretensão nós aqui do Capão nunca 
ia conseguir chamar a atenção do resto 
do mundo, por que da ponte João Dias 
pra cá é outro mundo tá ligado (…)Eu 
era bem pivetinho e já ligava o nome 
Capão Redondo a sofrimento, 80% dos 
primeiros moradores ou quase primeiros, 
eram nordestionos, analfabetos, gente 
muito humilde, sofredora que gosta das 
coisa certa. Gente igual minha mãe.  
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Nesse trecho a periferia é descrita à partir de 
sua formação populacional e de quem vive nesse 
lugar, deixando de lado a questão da distância. 
A ponte representa uma barreira que divide dois 
lados diferentes entre si, não pela distância, mas 
sim pelas pessoas que compõe esse cenário. Pedro, 
em Pedro Pedreiro, talvez fizesse parte desse lado 
da ponte, por ser um imigrante – vindo do norte 
- , por enfrentar o transporte público diariamente 
e por não ter dinheiro, reafirmando o que disse 
Sônia em 2018, o que escreveu Mano Brown em 
2005 e o que cantou Chico Buarque em 1965. 

Dessa maneira, conclui-se assim que os bairros 
de periferia são reconhecidos muito mais por 
uma identidade que se formou ao redor da sua 
população do que por sua distância geográfica em 
relação à um centro. Questões que vão além da 
geometria, mas que representam uma identidade 
de um grupo que por mais que muitas vezes 
consigam chegar de transporte público até suas 
residências ainda sentem medo de andar nas ruas 

a noite, ainda preferem esperar 40 minutos um 
ônibus por pavor de passar no meio das vielas 
escuras e ainda lutam pra que isso mude. 

Apesar de tudo isso, ainda existem frestas dentro 
desse contexto tão denso e muitas vezes violento. 
Frestas que servem  de caminhos a serem seguidos 
por muitos que se encontram nessa situação. 
Frestas físicas e culturais, como música, literatura 
e poesia, que serão melhor explicadas a seguir. 
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imagem 17 – região da ponte João Dias. A ponte atravessa o rio Pinheiros e se bifurca em Estrada de Itapecerica e Av. Giovanni Gronchi
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imagens 18 e 19 - terminal João Dias, 2019; fonte: L.O imagem 17 – região da ponte João Dias. A ponte atravessa o rio Pinheiros e se bifurca em Estrada de Itapecerica e Av. Giovanni Gronchi
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CAPÍTULO 2
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IDENTIFICAR 

Chego lá e vejo vazios 
Escuto barulhos 
enxergo ruídos 

chego lá e vejo muros
de um lado branco 
do outro preto 
o som 
e o silêncio 
a vida 
e a morte 
o achado 
e o projetado 
linha tênue 

chego lá e vejo luz
movimento 
rotina 
passa o ponto...
volta atrás

entro na saída 
saio pela entrada 
espremida , 

ocupada 
quase que sufocada
me sinto estranha 
e em partes não entendo 
não me entendo 

sensação e certeza do não pertencimento 

me contaram de medo 
me contaram de morte 
de um lado Deus e do outro a sorte 

labirinto que não tem saída 
vida que segue
e volto pra casa 
continuando sem saber de nada 

O poema acima é foi escrito à partir das primeiras 
impressões que tive ao visitar o bairro. O caminho foi 
longo. 

L.O
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FRESTAS CULTURAIS 

Cantores como Emicida, Rincon Sapiência, 
Criolo, entre outros, tem o RAP como estilo em 
comum e cantam aquilo que um dia viveram. Em 
Ostentação à Pobreza,  Sapiência fala àqueles que 
desde cedo vivem no drama, sem nunca ter pego 
um livro na mão, mas que sempre dão um jeito de 
conseguir pelo menos um pouco de dinheiro pra 
levar pra casa (SAPIÊNCIA, 2017). O seu álbum, 
“Galanga Livre” é bem atual, mas suas revoltas 
nem tanto. Assim como cantou Chico Buarque 
sobre a vida do trabalhador, 1965, em “a volta pra 
casa” (2017) Sapiência também discursa sobre o 
mesmo tema: 

“(…) É hora de voltar pra casa
Trabalhador só quer chegar bem
Infelizmente não tem asas
E precisa da ruas, e das linhas do trem
A condução está tão cara

Conforto é o que não tem
Mas o trabalhador encara essa rotina
Sem nunca depender de ninguém
(…)
O metrô não funciona por 24 horas
Logo vem na mente os lençóis
E o busão vai parando nos pontos e nos faróis
É feroz esse desafio
Manhã, tarde ou noite, é raro um busão vazio
Ele se adianta, violência espanta
Sua família ansiosa o espera pra janta
A madruga é tensa quando um estouro canta
A mãe já pensa coisas, dá um nó na garganta
Ow, perigo em todos os lados
Quanto mais dinheiro, vivem mais isolados
A violência na cidade tem se espalhado
Se isola mais ainda quem tem um carro blindado
Andando com cuidado, os passos apertados
Receio de sofrer abuso de um homem fardado
Chegando em casa, ele se sente mais aliviado
É recebido com o calor de um abraço apertado (…)”
(SAPIÊNCIA, Rincon, 2017) 
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As correntes culturais de poesia e música cresceram 
muito dentro de um contexto de periferia ao longo 
dos últimos trinta anos, aproximadamente de 1990 
até hoje. Para falar disso,  Eleilson Leite utiliza 
alguns termos, como “estrutura de sentimento” 
e “cultura emergente”, criados por Raymond 
Williams e que representam o crescimento de 
determinados processos culturais sempre levando 
em consideração os impactos causados por eles.  

Em sua tese, Eleilson defende que a arte 
desenvolvida na periferia fala sobre uma sensação 
de pertencimento de diferentes maneiras e com 
diferentes significados, valorizando um circuito 
alternativo de criação, produção e consumo de 
cultura e arte. 

Ainda sobre esse conceito de pertencimento, a 
autora Maria Rita Kehl em seu artigo “RADICAIS, 
RACIAIS, RACIONAIS a grande fratria do rap na 
periferia de São Paulo” -1999 -  começa o texto 
falando de uma reunião que ocorreu em um 

comício do partido dos trabalhadores, em 1999. 
Kehl descreve um grupo presente em massa e m 
que todos se vestiam de maneira similar. Eram 
jovens, usavam moletons largos, bonés, óculos 
escuros, tinham cabelos raspados, pele escura; 
eram os “manos”, fãs do grupo de Rap Racionais 
Mc’s que esperavam pela apresentação. 

O tratamento de “mano” não é gratuito. 
Indica uma intenção de igualdade, 
um sentimento de fratria, um campo 
de identificações horizontais, em 
contraposição ao modo de identificação/
dominação vertical, da massa em relação 
ao líder ou ao ídolo. (KEHL, 1999, pg.96, 
RADICAIS, RACIAIS, RACIONAIS a 
grande fratria do rap na periferia de São 
Paulo) 

O termo “mano” se popularizou graças ao grupo 
Racionais, e como disse Kehl, foi responsável por 
uma noção de igualdade e irmandade entre jovens 
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que viviam em mesmas condições, enfatizando a 
sensação de “pertencimento” também defendida 
por Eleison. É possível estabelecer um paralelo 
aos mutirões e sindicatos formados dentro dessas 
comunidades, que da mesma maneira eram 
formados pela força de um grupo. 

As letras são apelos dramáticos ao 
semelhante, ao irmão: junte-se a nós, 
aumente nossa força. Fique esperto, fique 
consciente – não faça o que eles esperam 
de você, não seja o “negro limitado” 
(título de uma das músicas de Brown) 
que o sistema quer, não justifique o 
preconceito dos “racistas otários” (título 
de outra música). (KEHL, 1999, pg.96, 
RADICAIS, RACIAIS, RACIONAIS a 
grande fratria do rap na periferia de São 
Paulo)

As composições dos Racionais são letras que 
buscam pela igualdade entre público e artista, ao 

invés de separá-los colocando quem canta como 
alguém superior àqueles que escutam. Procurando 
assim igualar o público ao artista, criando uma 
força maior que une os pertencentes dessa 
mesma realidade, a maioria de negros, de origem 
pobre, que vivem realidades com oportunidades 
limitadas, que enfrentam preconceitos e 
dificuldades muito parecidas. 

Um dos nomes mais importantes dentro dessa 
fresta músical foi o de Mano Brown. Pedro Paulo 
Soares Pereira, o Mano Brown, é um importante 
cantor e compositor dentro desse cenário. Vive até 
hoje no bairro em que nasceu, Capão Redondo, 
extremo sul de São Paulo. Em 1988 se juntou 
a Ice Blue, Edi Rock e KL Jay para fundarem os 
Racionais MC’s, importante grupo de Rap que deu 
voz e identidade a tantos “manos” por aí. 

Em sua dissertação Eleilson explica que o Rap 
(Rytm and Poetry) foi fundado nos Estados 
Unidos durante os anos 1970 e começou a tomar 
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O Rap aqui no Brasil se espalhou rapidamente 
pelas periferias de São Paulo e além de influenciar 
a própria criação de grupos nacionais do mesmo 
gênero, como os Racionais Mc’s, foi um importante 
impulsionador para a criação literária de dentro 
da periferia.

Presente no Brasil desde a metade da 
década de 1980, o Rap se espalhou 
pela periferia estimulando a criação 
poética entre os jovens, tornando-se, 
ao meu ver o fator mais importante de 
ressignificação positiva da periferia, 
base sobre a qual podemos hoje falar 
de cultura de periferia e por extensão, 
de uma literatura da periferia (LEITE, 
Eleilson, Mesmo céu mesmo CEP, 2014, 
pg.26)

Eleilson comenta também sobre a influência 
dos saraus na produção desenvolvida dentro 
da periferia. Os saraus, assim como o RAP, 
também vieram do exterior, mais especificamente 
da França. Disseminados em Paris durante o 

século XIX, as saraus aconteciam normalmente 
dentro de um contexto de elite, eram encontros 
requintados, onde normalmente as pessoas se 
vestiam em trajes a rigor e dividiam seus interesses 
por música e literatura.  Eleilson conta que essas 
reuniões vieram pro Brasil no mesmo ano, mas 
que perderam rapidamente a popularidade. Hoje 
o cenário mudou e os saraus ressurgiram com 
grande força principalmente dentro da periferia. 

Fora de moda há muitos anos, o sarau 
ressurgiu num boteco de quebrada 
na periferia da zona sul de São Paulo 
com os poetas da Cooperifa em 2001 e 
influenciou outras iniciativas do gênero 
tanto na periferia como em bairros do 
centro. O sarau surgiu para se declamar 
a poesia do arcadismo, romantismo, 
parnasianismo. Parece uma ideia fora do 
lugar se realizada no ambiente de um bar 
de bairro popular. 
(LEITE, Eleilson, Mesmo céu mesmo 
CEP ,2014, pg.26) 
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Como disse Eleison, imaginar um sarau 
acontecendo dentro de um contexto de periferia 
pode causar estranhamento. A ideia que se formou 
sobre esse conceito remete à imagem refinada dos 
encontros parisienses. Onde quem tem voz em 
sua maioria das vezes são pessoas ricas, estudadas, 
que tiveram acesso a boas instituições de ensino, 
onde aprenderam sobre literatura e música. 

A realidade de dentro da periferia é bem diferente 
disso, toma uma boa distância do romantismo 
retratado nos saraus antigos. São poucos que 
dentro dos saraus de periferia seguem essa 
linguagem, a maioria apresenta poemas e muitos 
RAP’s autorais que expressam suas histórias de 
vida e a realidade que vivem.  

É comum encontrar poetas e cantores brasileiros 
que retratam realidades da vida sofrida do 
trabalhador, mas as quais nunca vivenciaram ou 
pertenceram. Mas então com que propriedade? 
Como já foi dito, na explicação sobre a mudança 

de conceito de literatura marginal, houve uma 
mudança. Hoje é o próprio “favelado”, “marginal” 
que fala sobre ele mesmo e não mais alguém de 
fora. O olhar de fora tende a romantizar a situação 
a qual não pertence, justamente por não pertencer. 

Dessa maneira, a poesia e o rap surgiram nesses 
meios como válvulas de escape para a expressão 
e os sentimentos. Assim como as vielas que se 
espremem entre casas, arte cantada e declamada 
também representa as entrelinhas que conseguiram 
se expandir e ocupar esses lugares. 

São caminhos um tanto apertados e pouco seguros, 
a exposição é grande, mas caracterizam aquilo 
a que pertencem e falam com voz e propriedade 
dessa realidade. Muita gente dentro desse contexto 
se move pela poesia, faz disso sua voz. Um grande 
exemplo são os slams, importante movimento 
onde pessoas se reúnem em uma competição de 
poesia. 
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Essas correntes literárias e musicais são frestas 
dentro desse contexto tão cheio de degraus, que 
expressam emoções que vão além de questões 
de urbanidade, mas que representam o medo e 
a insegurança que ainda são sentidos por quem 
mora nesses bairros. 

FRESTAS FÍSICAS 

Sônia conta que quando era pequena o lugar que 
hoje é o morro do S era um grande vazio tomado 
por vegetação. Aos poucos o lugar começou a ser 
ocupado, movimento muito arriscado por conta 
do grande desnível do terreno. (mostrar foto da 
janela do quarto dela!)

Grande parte das favelas de São Paulo apresentam 
características de ocupação parecidas com o que 
aconteceu no morro do S. Normalmente, as áreas 
ocupadas se identificam como áreas livres de 
loteamentos, geralmente públicas, regulares ou 

não e que não são apropriadas pela prefeitura. 
Como foi explicado anteriormente, as primeiras 
favelas surgiram em São Paulo durante o final da 
década de 1940 como consequência da crise de 
habitação gerada pelo grande desenvolvimento 
econômico e crescimento da cidade de São Paulo. 

Em paralelo a isso e ainda com mais força também 
nasciam os bairros de periferia, cada vez mais 
afastados e sem limites para expansão, onde as 
moradias eram construídas dentro de loteamentos 
pelos próprios trabalhadores (BONDUKI, Nabil, 
1998, pg.264). 
 
Em um artigo desenvolvido por Susana Pasternak 
e Camila D’Ottaviano as arquitetas e urbanistas 
fazem um levantamento do cenário da favela 
através de uma leitura dos Censos demográficos 
dos últimos anos. O artigo conta que a pesquisa 
do Censo demorou para considerar as favelas 
em sua contagem. No Censo de 1991 o IBGE 
começou a usar o conceito de “aglomerado 
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subnormal” para quantificar os assentamentos 
irregulares existentes no Brasil, mas ainda de 
maneira muito generalizada. Foi somente no 
Senso de 2010 que o órgão optou por usar filtros de 
pesquisa mais específicos como visitas aos locais 
e identificações georeferenciadas, verificando 
condições de arruamento, de moradia, situações 
de declividade de terreno etc. (PASTERNAK, 
Suzana; D’OTTAVIANO, Camila; 2016) 

A região metropolitana de São Paulo 
apresenta a maior concentração de 
favelas do Brasil, com 1.703 aglomerados 
(27% do total de favelas brasileiras) e 
população favelada de mais de 2 milhões 
de pessoas (19% da população favelada 
brasileira). Apenas as cidades de São 
Paulo, Guarulhos, Osasco e Diadema 
tinham no ano 2000, 938 favelas – cerca 
de ¼ das favelas do país. Em 2010 esses 
quatros municípios contavam com 
1.348 aglomerados, 21% do total de 

aglomerados no Brasil. 
(PASTERNAK, Suzana; D’OTTAVIANO, 
Camila; Favelas no Brasil e em São Paulo: 
avanços nas análises a partir da Leitura 
Territorial do Censo de 2010, 2016)

Esse comparativo entre os Censos dos anos 2000 
e 2010  mostra que a favelização não se limita 
somente  a capital, mas também está presente em 
municípios periféricos como Osasco, Taboão da 
Serra, Embu, Guarulhos, Diadema, Mauá, São 
Paulo e São Bernardo. Todos eles apresentam 
um percentual de domicílios considerados favela 
superior à 10% de seu total de moradias. 

Porém, segundo as autoras, ao analisar somente 
o município de São Paulo, percebe-se que a 
favelização tende a acontecer majoritariamente 
em regiões periféricas, tendo sua população 
crescido de 2,71% nos anos 2000 para 3,36% em 
2010, segundo análises do Censo. (PASTERNAK, 
Suzana; D’OTTAVIANO Camila, 2016).



55

Outro fator relevante no cenário da favela em 
São Paulo é em relação a densidade demográfica. 
A densidade média das favelas do município de 
São Paulo é de aproximadamente 297 hab/ha, 
um número bastante elevado se colocado em 
comparação a densidade geral do município como 
um todo, de 80 hab/ha. 

As altas densidades domiciliares são 
reflexo, em geral, da verticalização das 
unidades, embora, é claro podem-se 
verificar altas densidades demográficas 
sem verticalização, sobretudo em 
assentamentos favelados, onde o 
espaçamento entre unidades, quando 
existe, é pequeno. Mas chama a atenção 
que a proporção de unidades com dois 
e mais pavimentos na metrópole seja 
superior às construções horizontais: 
62,3% têm dois e mais pavimentos, 
enquanto 37,7% são horizontais(…). A 

mudança dos materiais de construção, 
com a introdução de lajes de concreto 
e alvenaria de bloco, aliada à falta de 
espaços vagos mesmo nas favelas, 
resultou em um tecido verticalizado, 
distintos das favelas dos anos 1960, 
horizontais e de madeira. 
(PASTERNAK, Suzana; D’OTTAVIANO, 
Camila; Favelas no Brasil e em São 
Paulo: avanços nas análises a partir da 
Leitura Territorial do Censo de 2010, 
2016, pg.15)

Dessa maneira, cria-se um cenário em que grande 
parte das favelas apresenta um ambiente bastante 
adensado e verticalizado, assim como acontece no 
Morro do S. 

A favela do Morro do S, também conhecida como 
Vila Cais, ocupa em área uma porção não muito 
grande, aproximadamente 3,3ha, o que equivale 
em média a três campos de futebol. A porção de 
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imagem 22 - vista do morro 

da janela do quarto da Sônia; 

fonte: L.O 
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imagem 23 - vista do morro 

da janela do quarto da Sônia; 

fonte: L.O 
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imagem 24 - vista do morro 

da janela do quarto da Sônia; 

fonte: L.O 
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imagem 25 - foto

aérea do morro. 

Importante notar o 

adensamento 

fonte: Gustavo Dias 
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imagem 26 - foto aérea 

do morro; fonte: Gus-

tavo Dias 
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imagem 31 - frestas como passagens; fonte: L.O, 2019imagem 30 - frestas como passagens; fonte: L.O, 2019
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imagem 32 - frestas como passagens; fonte: L.O, 2019
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imagem 33 - principais 

acessos viários ao  morro. 

na parte alta rua Júlio 

Frank e na parte baixa 

ruas Márcio Akira e Vila 

Cais
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imagem 33 - mapea-

mento  das principais 

escadarias de acesso ao 

morro do S
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imagem 35 - frestas como passagem; fonte: L.O imagem 34 - frestas como passagem; fonte: L.O 
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As frestas que viram vielas, becos e escadarias 
são marcos importantes dentro do cenário do 
morro do S. Em termos de mobilidade essas 
passagens acabam impossibilitando grande parte 
da acessibilidade às moradias da favela. Através 
de imagens aéreas é possível identificar alguns 
desses caminhos, a maioria deles não passa de 
1m de largura, mais uma vez representando um 
empecilho para o acesso de pedestres, ambulâncias 
e ajuda médica, idosos etc. 

Os fatores vão além, a falta de iluminação, de 
espaços de permanência e as grandes extensões 
das escadarias tornam as passagens da Vila Cais 
nada atrativas para o pedestre, principalmente 
quando se trata do período noturno. 

Alguns moradores, inclusive Sônia, comentaram 
sobre o medo de passar por determinadas vielas. 
Em teoria os becos cortam grandes caminhos, 
ligando a parte alta da favela e do bairro do 
Parque Arariba à parte baixa do morro, por 

onde passa a avenida Carlos Caldeira Filho, mas 
na prática não funciona assim. Muitos preferem 
evitar essas passagens justamente por sentirem 
medo, já outros, são obrigados a passar por elas 
para poderem chegar até suas casas, não havendo 
alternativas. 

Dessa maneira, as frestas acabam por se tornar 
uma barreira por conta do medo e falta de 
acessibilidade, mas sem elas não existiria a rede 
de circulação e acessos dentro do morro do S. 
O desafio então está no pensar em soluções que 
possam melhorar esse cenário. 

No capítulo seguinte serão discutidas algumas 
ideias pensadas para esse ambiente, assim como 
outras propostas que poderiam funcionar para 
uma reestruturação dos caminhos internos do 
Morro do S e sua conexão com o entorno. 
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CAPÍTULO 3
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TRANSPOR

(...) A poesia (não tires poesia das coisas)

elide sujeito e objeto.

Não dramatizes, não invoques,

não indagues. Não percas tempo em mentir.

Não te aborreças.

Teu iate de marfim, teu sapato de diamante,

vossas mazurcas e abusões, vossos esqueletos de 
família

desaparecem na curva do tempo, é algo imprestável.

Não recomponhas

tua sepultada e merencória infância.

Não osciles entre o espelho e a

memória em dissipação.

Que se dissipou, não era poesia.

Que se partiu, cristal não era.

Penetra surdamente no reino das palavras.

Lá estão os poemas que esperam ser escritos.

Estão paralisados, mas não há desespero,

há calma e frescura na superfície intata.

Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário.

Convive com teus poemas, antes de escrevê-los.

Tem paciência, se obscuros. Calma, se te provocam.

Espera que cada um se realize e consume

com seu poder de palavra

e seu poder de silêncio.

Não forces o poema a desprender-se do limbo.

Não colhas no chão o poema que se perdeu.
Não adules o poema. Aceita-o

Como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada
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no espaço.

Chega mais perto e contempla as palavras.

Cada uma

tem mil faces secretas sob a face neutra

e te pergunta, sem interesse pela resposta,

pobre ou terrível, que lhe deres:

Trouxeste a chave?

Repara:

ermas de melodia e conceito

elas se refugiaram na noite, as palavras.

Ainda úmidas e impregnadas de sono,

rolam num rio difícil e se transformam em desprezo.

poema Procura da Poesia de Carlos Drummond de 
Andrade, 1945

Para o TRANSPOR resolvi pedir emprestado um 
trecho do  poema "procura da poesia" que Drummond 
escreveu para o livro A rosa do Povo, em 1945. O 
poema, como já diz seu título, trata da busca pela 
poesia, ensinando a maneira correta de escreve-la, sem 
forçar os movimentos para que ela se materialize. 

Para mim, esse processo descrito por Drummond 
se assemelha ao processo projetual. O "transpor" 
também trata de ações e medidas projetuais tomadas 
para a região da Vila Cais. Procurei desenvolve-lo da 
mesma maneira que Drummond escreve seus poemas, 
aos poucos. Uma aproximação lenta, o entendimento 
daquilo que se vê e sente, sem forçar e sem impor 
nenhum tipo de programa. 

A Vila Cais, assim como o reino das palavras, mostra o 
que espera que seja escrito. O desafio está em escutá-la 
e tentar traduzir seus pedidos em poemas ...ou projeto. 
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Ao andar pela Avenida Carlos Caldeira algumas 
sensações surgem de imediato. Um tanto de 
medo por conta da quase ausência de calçada 
e pela quantidade de carros que passam em alta 
velocidade logo ao lado. De um lado fica o bairro 
do Parque Arariba, distrito de Campo Limpo, que 
abriga o morro do S e a casa da Sônia, do outro 
fica o bairro da Vila Prel, distrito do Jardim São 
Luis. 

Os bairros apresentam cenários muito diferentes 
entre si. A Vila Prel, ao ver de quem escreve, é um 
bairro repleto dos chamados vazios projetados, já 
o Arariba é o oposto, repleto de vazios residuais, as 
passagens já citadas. (imagem 36)

Os chamados Vazios Projetados da Vila Prel são 
identificados dessa maneira por representarem 
grandes terrenos que se fecham à cidade. O 
shopping Campo Limpo é um deles. Vizinho à 
estação de metrô do Campo Limpo, o shopping é 
um grande atrativo da região, recebendo também 

moradores dos bairros vizinhos. Porém o impacto 
que causa na calçada não é o mesmo, seus grandes 
muros se fecham para o nível da rua, criando uma 
bolha de comércio. 

imagem 36 - situação dos bairros parque arariba e vila prel, separados 

pela avenida Carlos Caldeira, pela linha lilás e o Córrego Morro do S
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imagem 37 - bairros parque arariba e vila prel, separados pela avenida Carlos Caldeira, pela linha lilás e o Córrego Morro do S. 

Nota-se a presença de um grande estacionamento de ônibus do lado do bairro Vila Prel; fonte: gustavo dias 
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imagem 38 - shopping campo limpo; fonte: L.O, 2019 imagem 39 - ao lado esquerdo SESC campo limpo e ao lado direito um 

condomínio residencial; fonte: L.O, 2019
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imagem 41 - avenida Carlos Caldeira, mostra o bairro do arariba e a 

escadaria que leva até a via; fonte: L.O, 2019

imagem 40 - estação Campo Limpo, destaque para o córrego que 

passa paralelo à Carlos Caldeira; fonte: L.O, 2019
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imagem 43 - caminhar pela avenida Carlos Caldeira, destque para Vila 

Cais ao fundo; fonte: L.O, 2019

imagem 42 - caminhar pela avenida Carlos Caldeira; fonte: L.O, 2019
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imagem 45 - avenida Carlos Caldeira, mostra o bairro do arariba e a 

escadaria que leva até a via; fonte: L.O, 2019

imagem 44 - caminhar pela avenida Carlos Caldeira; fonte: L.O, 2019
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imagem 44 - rua sem saída no bairro da vila Prel; fonte: L.O, 2019
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Já o bairro do Arariba apresenta um perfil um 
pouco diferente. Sua topografia é muito mais 
irregular, apresentando grandes desníveis que 
explicam as tantas escadarias presentes ao longo 
do bairro, não somente dentro do Morro do S. 

O Arariba é um bairro predominantemente 
residencial, abrigando também pequenos 
comércios de bairro, principalmente próximos 
à estação de metrô Vila das Belezas. O bairro é 
vizinho de um grande condomínio o Morumbi 
Sul, porém, são divididos por um muro e entre 
eles uma grande escadaria que leva até a avenida 
Carlos Caldeira. 

A falta de integração entre os dois lados da avenida 
chama muito a atenção do pedestre. Nesse caso, 
pode-se atribuir esse cenário à existência de três 
grandes barreiras que separam o Parque Arariba 
e a Vila Prel: a Avenida Carlos Caldeira, já citada, 
O córrego morro do S e a linha Lilás que é elevada 
nesse trecho. 

Os trilhos da linha lilás representam uma barreira 
ao olhar e por ser uma grande estrutura elevada 
acaba por causar uma sensação de muro que 
divide as duas partes. 

O córrego do S se comporta como uma barreira 
na hora de atravessá-lo. Ao longo da extensão da 
favela existe apenas um ponto de travessia, através 
de uma ponte estreita e deslocada da faixa de 
pedestre existente na avenida. Dificultando assim 
a passagem para o outro lado. 

Já a avenida Carlos Caldeira, como foi contado 
no início desse trabalho, se apresenta de maneira 
nada atrativa e perigosa. São poucos os trechos 
que apresentam calçadas com um espaço seguro 
para caminhar, sendo a maioria deles somente do 
lado do bairro da Vila Prel. 

Além de tudo isso, existe a questão das faixas de 
pedestre. No trecho da via entre as estações que 
separa os dois bairros foram contados somente 
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imagem 47 - ruas do Arariba; fonte: L.O, 2019 imagem 48 - antiga escola de Sônia quando pequena; fonte: L.O, 2019
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imagem 49 - rua Júlio Frank, rua da Sônia; fonte: L.O, 2019 imagem 50 - rua Júlio Frank, rua da Sônia; fonte: L.O, 2019imagem 48 - antiga escola de Sônia quando pequena; fonte: L.O, 2019
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imagem 51 - travessia avenida Carlos Caldeira; fonte: L.O, 2019 imagem 52 - travessia avenida Carlos Caldeira, estação Vila das Belezas 

ao fundo; fonte: L.O, 2019
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imagem 53 - t estação Vila das Belezas; fonte: L.O, 2019 imagem 53 - córrego do S ; fonte: L.O, 2019
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O cenário é esse, mas poderia ser melhorado. Pela 
Avenida Carlos Caldeira passam diversas linhas 
de ônibus importantes que levam até a região, 
como terminais Capelinha, Chácara Santana, 
João Dias, Campo Limpo, entre outros; além das 
estações de metrô da vila das Belezas e Campo 
Limpo. Fato positivo se comparado com a situação 
de muitos outros bairros de periferia atualmente 
ou com o cenário do inicio da criação desses 
bairros no final dos anos 1940 quando além da 
crise de habitação existente, explicada no primeiro 
capítulo, também acontecia em paralelo a isso 
uma crise no transporte. Nesse caso, as linhas 
de ônibus existentes não supriam as demandas 
populacionais ou até mesmo não alcançavam 
determinados bairros por serem muito afastados. 
(BONDUKI, Nabil, 1996)

Não há água, nem luz, nem transporte, as 
ruas são intransitáveis. Vila Santa Maria é 
um bairro completamente abandonado. 
Nem talvez na mais remota das zonas 

do interior poder-se-ia imaginar 
uma localidade tão assoberbada de 
dificuldades. O bairro possui cerca de mil 
casas. Por negligência da Prefeitura, as 
casas foram construídas ao acaso, o que 
resultou na formação de ruas tortuosas e 
esburacadas que, no tempo das chuvas, 
se tornam absolutamente intransitáveis 
até mesmo para pedestres. Mesmo em 
tempo normal é dificílima a passagem 
de veículos e não é raro que, por este 
motivo, a população fique privada de 
gêneros de primeira necessidade durante 
dias seguidos. A falta de condução é, 
talvez, o problema mais sério do bairro. 
Os trabalhadores têm que caminhar 
cerca de duas léguas até atingir o ponto 
de condução localizado na Casa Verde. 
(Hoje, 22/2/1947) 

BONDUKI, Nabil, Origens da habitação 
social no Brasil, 1996; pg.295
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Quem se destina à Vila Independência, 
depois de descer do ônibus na rua Silvia 
Bueno e de percorrer cinco quarteirões 
em meio à lama, chega ao seu final, por 
onde passa um fétido e lodoso riozinho. 
Ao final da rua Dois de Julho existe uma 
pequena ponte, essa construída pelos 
moradores de Vila Independência e 
único meio de comunicação daquela vila 
com o centro da cidade. 
(Hoje, 9/04/1949)
BONDUKI, Nabil, Origens da habitação 
social no Brasil, 1996; pg.295

Dessa maneira, percebe-se um cenário em que 
a chegada até os bairros é possível através do 
transporte público, porém o problema maior se 
encontra na escala do pedestre. Uma vez que se 
chega de ônibus até a Avenida Carlos Caldeira o 
acesso até o Parque Arariba se torna complicado. 
As questões são diversas, como a falta de espaço 
adequado nas calçadas, tanto para caminhar 

quanto para a espera do ônibus e acolhimento 
de quem desce do mesmo, a existência de poucas 
travessias na avenida e principalmente ter que 
passar pelas vielas escuras de dentro do Morro do 
S para poder chegar até a cota mais alta do bairro. 

Por esse e os outros motivos citados, Sônia assim 
como muitos outros, uma vez que chega na estação 
Vila das Belezas prefere esperar por um ônibus 
que demora quarenta minutos para passar - mas 
a leva até a parte alta do bairro - do que tomar 
um dos inúmeros ônibus que passam pela Carlos 
Caldeira, para não ter que passar pelas vielas. O 
tempo de espera da segunda opção seria muito 
menor, mas o medo é maior que isso. 

Por conta disso, foram pensadas algumas atitudes 
que integram o “transpor” desse trabalho. Essas 
intenções foram separadas em momentos e 
trabalham escalas diferentes dentro desse contexto. 
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INTENÇÕES GERAIS: 

Para definir as intenções de projeto foram 
levantados no mapa alguns dos pontos discutidos 
anteriormente nesse trabalho. Sendo assim, ao 
olhar para o entorno, para dentro da comunidade 
e sua relação com o exterior, foram tomadas 
como diretrizes a melhoria dos pontos que serão 
descritos a seguir.

O momento 1 do projeto resolve olhar para o 
aspecto urbano da área, tratando de suas ligações 
com o entorno. Dessa maneira foram destacados 
alguns dos pontos, já discutidos anteriormente, 
para serem melhorados.  

Essas ações se resumem a: melhorar a travessia 
do córrego do morro do S, dar continuidade à rua 
Márcio Akira - importante acesso à parte baixa 
da favela que se interrompe ao chegar em uma 
grande área verde -  e criar uma transposição que 
conecte a cota da Avenida Carlos Caldeira à parte 
alta do bairro, 40 metros acima. Pensando assim 
em novas maneiras de acesso e conexão do bairro 
com  a principal avenida que passa por lá. 
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Outra referência foi o projeto vencedor do con-
curso “passagens Jardim Ângela”. O concurso 
teve como objetivo promover a revitalização de 
três passagens localizadas no bairro - bambu-
zal, menininha e fundão - cada uma delas pos-
sui uma importância relevante para a área, sendo 
responsáveis não só pelos caminhos locais, mas 
também pela integração aos eixos de transporte 
público do bairro. 

Para o desenvolvimento do concurso foram feit-
as diversas pesquisas sobre a comunidade e o 
bairro, entre elas um estudo sobre os trajetos ca-
sa-escola das crianças. Além disso, foi feita uma 
pesquisa extensa sobre o fluxo de pedestres do Jar-
dim Ângela, comparando os caminhos existentes 
para os pedestres com os caminhos existentes 
para o transporte e à partir disso foram traçadas 
as chamadas “linhas de desejo”, passagens desen-
hadas pelo próprio morador, acostumado com os 
“corta-caminhos” e passagens que mais atendem 
às suas necessidades. 

Ao olhar para a escala da viela o concurso discute 
atitudes que poderiam agregar qualidade a esses 
ambientes. Dessa maneira, também propõe vazios 
e aplica a eles algumas estratégias, como: abertura 
de janelas, espaços para permanência, hortas entre 
outras coisas. 

imagem 56 - soluções de projeto, grupo vencedor do 

concurso Passagens Jardim Ângela, 2017
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À partir disso foram propostas as diretrizes para o segundo momento de projeto
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imagem 58 - por dentro das vielas do morro do s; fonte: L.O, 2019
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imagem 59 - croqui de ideias para as vielas; fonte: L.O, 2019
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imagem 60 - croqui de ideias para as vielas; fonte: L.O, 2019imagem 59 - croqui de ideias para as vielas; fonte: L.O, 2019
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imagem 61 - croqui para 

representar as diferentes 

etividades dentro do contexto 

da VilaCais; fonte: L.O, 2018
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imagem 62 - croqui de ideias para as vielas; fonte: L.O, 2019
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Sendo assim, para que pudessem ser criadas 
clareiras dentro desse contexto foram necessárias 
as retiradas de algumas moradias. Dessa maneira, 
surge o momento 3, pensando na realocação 
dessas pessoas desapropriadas. 
Esse momento propõe a implantação de edifícios 
habitacionais na grande área verde existente ao 
lado do morro do S. 
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Desse modo, surge a implantação a seguir. Unindo os três momentos citados 
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POR DENTRO DOS MOMENTOS 

MOMENTO 1

Na parte baixa da região foi proposta a continuidade 
da rua Márcio Akira, como citado, criando um 
novo eixo viário que conecta as estações Vila das 
Belezas e Campo limpo. Em paralelo a isso foi 
proposta a abertura de uma rua peatonal na cota 
intermediária (+15m) da porção verde próxima à 
Vila Cais, cirando assim uma grande rua que se 
conecta com a malha de vielas. 

Foram pensados também em novos pontos 
de travessia do Córrego do S, criando espaços 
também para o acolhimento de pontos de ônibus. 
Dessa maneira, seriam implantadas novas faixas 
de pedestres ao longo da Avenida Carlos Caldeira, 
criando assim mais paradas em sua extensão, 
podendo ser um diminuidor de acidentes na via – 
considerada a segunda via com mais mortes, 2016. 
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corte esquemático para entendimento das novas cotas propostas ao longo da 

área verde. no 0,0 abertura de via para carros, no +15 abertura de rua peatonal 

corte do ponto central do morro do S para entendimento do desnível do terreno. 



107

Proposta de alargamento de travessia, acolhimento do 
ponto de ônibus e centralização com faixa de pedestre.
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Além disso, como transposição de ligação entre 
a cota 0,0 e +40 foi proposto um funicular. Esse 
plano inclinado teria três paradas, na cota 0, na 
cota +15 junto à rua peatonal e na +40, ponto mais 
alto dessa porção. Criando uma nova ligação entre 
parte baixa e parte alta.
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 ESTAÇÃO FUNICULAR planta 0,00 +5,00

0 1 5
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+10,00 +15,00

0 1 5
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0 1 5

+20,00 +25,00
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0 1 5

+35,00
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0 1 5

+45,00

 CORTE BB
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 CORTE AA

 CORTE BB

0

0

5

5
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O objetivo da estação funicular seria o de facilitar a 
integração entre parte baixa e parte alta do bairro. 

como o desnível presente no terreno é muito 
grande, o plano inclinado foi pensado como 
alternativa de reduzir o tempo do percurso, 
podendo ser um transporte integrado ao sistema 
de bilhete único. 

Foram propostos três pontos de paradas para o 
funicular: cota 0,0 na nova via, cota +15 na rua 
intermediária e cota +40 o ponto mais alto do 
terreno. 

Junto às paradas foram pensados em banheiros 
e espaços para o estar, como refeitórios, salas de 
estudo e pontos para saraus.  

 CORTE CC

0 5
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MOMENTO 2

Releitura da malha de vielas, criando espaços 
livres e de respiro. 

À partir de conversas com alguns moradores da 
vila cais foram pensados em alguns usos possíveis 
para os vazios
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Imagens aéreas das vielas , em vermelho caminhos e possíveis pontos para abertura de clareiras  – fonte: Gustavo Dias



122 Imagens aéreas das vielas , em vermelho caminhos e possíveis pontos para abertura de clareiras  – fonte: Gustavo Dias
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Imagens aéreas das vielas , em vermelho caminhos e possíveis pontos para abertura de clareiras  – fonte: Gustavo Dias
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Ampliação de uma viela existente. O depois mostra o 

caminho após a abertura dos vazios e implantação de 

escadarias hidráulicas. 
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Corte da viela retratada anteriormente, do camin-

ho com os vazios. 

Também foram desenhadas as escadarias hidráu-

licas, conectadas também com a boca de lobo já 

existente na rua. 
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Ampliação de uma segunda viela existente. O depois 

mostra a abertura do vazio como
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O corte mostra a implantação de escadarias 

hidráulicas em alguns trechos e a proposta de uma 

arquibancada como ligação ao vazio verde. 
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Vazio verde foi pensado como 

sugestão de espaço para esporte. 
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MOMENTO 3

Proposta de implantação para habitações. As 
habitações seriam divididas em 3 torres pequenas, 
de 6 andares cada. 

O acesso acontece à partir de duas passarelas 
metálicas que são acessadas pela rua da parte alta 
da porção verde (+33 m). Essas passarelas levam 
até dois blocos de escadarias, que por sua vez são 
responsáveis pelo acesso aos apartamentos. As 
escadarias metálicas também chegam até a rua 
peatonal, criando um eixo vertical de ligação entre 
a cota intermediária e a parte alta. 
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pavimentos de acesso aos edifícios. Esses 

pavimentos são livres e abertos para o convívio. 
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Corte passarela e escadaria metálica. Percebe-se que a chegada 

ao edifício acontece através de uma passarela metálica, ligando 

assim a rua ao pavimento livre (desenho anterior).
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Tipologias pensadas.
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O acesso aos pavimentos do edifício 

acontece por meio de passarelas 

metálicas que se encontram 

destacadas da estrutura do edifício.
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A passarela metálica só se encontra à 

estrutura do edifício (concreto) nos 

momentos de acesso ao pvimento - 

ver também na planta.
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DONA SEVERINA

Meu nome é laura
Mas podem me chamar de severina 
Severina filha de maria 
Maria lúcia
No meu caso
E de seu Sabino 
Que coincidentemente rima com Severino 
E dentre muitas severinas, provavelmente filhas de 
severinos e marias 
Eu.. sou só mais uma 
Estranho né?
Quão estranho seria se eu realmente me chamasse 
severina?
Você não estranharia?
Foram poucas as severinas que conheci 
A mais próxima era vendedora de milho 
Veio do nordeste 
Nova 
Mas já conheci velha 
Morava na praia 
Filha de severino, provavelmente, ou de algum finado 
zacarias 
Veio pra são paulo pra tentar a vida 
…Mas por que estou contando tudo isso?

Pra contar que nunca conheci nenhuma severina, 
ou severino que tivesse ido a universidade 
não costumamos ver severinas dentro de universi-
dades.
pode ser que vocês conheçam..
mas.. 
Eu continuo me chamando laura.
tivemos sorte
(mudei pro plural porque compartilho essa história 
com muitos)
muita sorte
e privilégio 
só por esse dia nossas histórias já se tornam diferentes 
da história 
da severina 
ou do severino, filho de maria e do finado zacarias que 
saiu do 
sertão pra procurar trabalho na cidade grande
Que a gente tenha consciência do presente que a vida 
nos deu
Também frutos de muito esforço, eu sei
De pais, as vezes severinos, família, professores e nós 
mesmos 
Sejamos gratos a isso!
Mas não nos esqueçamos 
nunca
que somos todos severinos. 
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