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RESUMO 
 
GARCIA, A.G. Histórias de vida, histórias de luta: as memórias das lutas 
populares nas periferias de São Paulo. 2022. Tese (Doutorado em Humanidades, 
Direitos e Outras Legitimidades) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 
 

Esta tese narra a experiência de criação do Centro de Memórias das Lutas Populares 

Ana Dias, assim como do podcast Memórias Quebradas, por um grupo de ativistas, 

em sua maioria residentes em bairros periféricos nas margens sul da cidade de São 

Paulo. O interesse pela produção de registros das mobilizações populares surgiu no 

contexto das plenárias do Fórum em Defesa pela Vida (FDV), uma rede de moradores 

e atores políticos envolvidos com o tema dos direitos humanos e da gestão pública na 

região do bairro do Jardim Ângela e arredores. Historicamente, as periferias 

paulistanas são marcadas por longas trajetórias de lutas populares lideradas por seus 

moradores para pressionar o poder público a promover melhorias em seus territórios. 

O FDV é um dos diversos espaços de articulação da sociedade civil que surgiram a 

partir dessas mobilizações que vêm acontecendo, principalmente, desde 1980 e 1990. 

São inúmeras as conquistas que o FDV e outros coletivos periféricos conseguiram 

nas últimas décadas, envolvendo desde a construção de creches, escolas, hospitais 

e outros equipamentos públicos até a expansão da infraestrutura urbana, como 

saneamento básico, linhas de ônibus e metrô, ampliação de ruas e avenidas, dentre 

outras. Apesar de as periferias terem recebido investimentos públicos que 

promoveram algumas melhorias nas comunidades, não foram suficientes para 

enfrentar as desigualdades sociais e econômicas e garantir condições mínimas de 

vida, uma vez que as decisões orçamentárias dos gestores públicos costumam 

priorizar os interesses privados de pequenos grupos da classe dominante, como o 

empresariado, e não sua eficiência social. Diante deste cenário desafiador e do 

contexto mais recente de perda de direitos sociais e precarização do trabalho, 

incentivar moradores das comunidades a se organizarem em torno de interesses 

comuns e da garantia de bens urbanos básicos pode ser um caminho para novas 

conquistas. Os participantes do FDV acreditam que a produção e disseminação de 

registros das memórias das lutas populares, como faz o podcast Memórias 

Quebradas, podem colaborar para uma maior conscientização das pessoas acerca 

da importância das lutas populares e sua sensibilização para participarem. Esta 



 

 

pesquisa discute a temática das memórias, lutas populares e periferias a partir não só 

do compartilhamento da experiência de criação de um centro de memória, mas do 

diálogo com autores que refletem sobre essas questões e outras relacionadas à 

produção do espaço urbano, à cidadania e às desigualdades. A pesquisa-ação 

participativa e a produção partilhada do conhecimento foram as propostas 

metodológicas que apoiaram a construção de relações dialógicas e processos 

participativos com as comunidades. Envolver-se com as ações de intervenção social 

seja no contexto do centro de memória ou do FDV levaram a autora, seguindo os 

preceitos da autoetnografia, a partilhar histórias pessoais do período em que viveu na 

periferia a fim de contribuir com as reflexões teóricas sobre exclusão social e 

pertencimento. A principal contribuição desta tese é evidenciar possibilidades de 

novas relações e colaborações da universidade junto as periferias por meio de 

experiências práticas de criação e produção coletiva de conhecimento. 

 

Palavras-chave: Periferia. Memória. Lutas populares. Centro de Memórias das Lutas 

Populares Ana Dias.  

  



 

 

 
ABSTRACT 

 
GARCIA, A.G. Life stories, fight stories: the memories of popular fights in the 
outskirts of São Paulo. 2022. Thesis (Doctorate in Humanities, Rights and Other 
Legitimacies) - School of Philosophy, Literature and Human Sciences, University of 
São Paulo, São Paulo, 2021. 
 

This thesis narrates the experience of creating the Centro de Memórias das Lutas 

Populares Ana Dias (Ana Dias Center of Popular Fights’ Memories), as well as the 

podcast Memórias Quebradas (Broken/Peripheral Memories), by a group of activists, 

mostly residents of peripheral neighborhoods in the southern fringes of São Paulo city. 

The interest in producing records of popular mobilizations arose in the context of the 

plenary sessions of the Fórum em Defesa pela Vida (FDV), (Forum in Defense for 

Life), a network of residents and political actors involved with human rights and public 

management in the region of Jardim Ângela and surrounding areas. Historically, São 

Paulo's outskirts are marked by long trajectories of popular fights led by their residents 

to pressure public authorities to promote improvements in their territories. The FDV is 

one of several spaces of civil society articulation that arose from these mobilizations 

that have been happening, mainly, since 1980 and 1990. There are countless 

achievements that the FDV and other peripheral collectives have achieved in the last 

decades, involving from the construction of day-care centers, schools, hospitals and 

other public equipment to the expansion of urban infrastructure, such as basic 

sanitation, bus and subway lines, expansion of streets and avenues, among others. 

Although the outskirts have received public investments that promoted some 

improvements in the communities, they were not enough to face the social and 

economic inequalities and to guarantee minimum living conditions, since the budget 

decisions of the public administrators usually prioritize the private interests of small 

groups of the dominant class, such as the business community, and not their social 

efficiency. Facing this challenging scenario and the most recent context of loss of 

social rights and job insecurity, encouraging residents of peripheral communities to 

organize themselves around common interests and the guarantee of basic urban 

goods can be a path to new achievements. The participants of FDV believe that the 

production and dissemination of records of the popular fights' memories, as the 

podcast Memórias Quebradas (Broken/Peripheral Memories) does, can collaborate to 



 

 

a greater awareness of people about the importance of popular fights and their 

sensibilization to participate. This research discusses the thematic of memories, 

popular fights, and outskirts not only from the sharing of the experience of creating a 

memory center, but also from the dialogue with authors who reflect about these issues 

and others related to the production of urban space, citizenship, and inequalities. 

Participatory action-research and the shared production of knowledge were the 

methodological proposals that supported the construction of dialogical relations and 

participatory processes with the communities. Getting involved with social intervention 

actions either in the context of the memory center or the FDV led the author, following 

the precepts of autoethnography, to share personal stories of the period she lived in 

the outskirts in order to contribute to theoretical reflections on social exclusion and 

belonging. The main contribution of this thesis is to highlight possibilities of new 

relations and collaborations of the university to the outskirts through practical 

experiences of creation and collective production of knowledge. 

 

Keywords: Outskirts. Memory. Popular fights. Centro de Memórias das Lutas 

Populares Ana Dias 

  



 

 

RESUMEN 
 
GARCIA, A.G. Historias de vida, historias de lucha: las memorias de las luchas 
populares en las periferias de São Paulo. 2022. Tesis (Doctorado en 
Humanidades, Derechos y Otras Legitimidades) - Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias Humanas, Universidad de São Paulo, São Paulo, 2021. 
 

Esta tesis narra la experiencia de creación del Centro de Memórias das Lutas 

Populares Ana Dias (Centro Ana Dias de Memorias de Luchas Populares), así como 

del podcast Memórias Quebradas (Memorias Rotas/Periféricas), por parte de un grupo 

de activistas, en su mayoría residentes en barrios periféricos de la periferia sur de la 

ciudad de São Paulo. El interés por producir registros de movilizaciones populares 

surgió en el contexto de las sesiones plenarias del Fórum em Defesa pela Vida (FDV 

- Foro en Defensa de la Vida), una red de residentes y actores políticos involucrados 

con la cuestión de los derechos humanos y la gestión pública en la región de Jardín 

Ángela y sus alrededores. Históricamente, las periferias de São Paulo están marcadas 

por largas trayectorias de luchas populares protagonizadas por sus habitantes para 

presionar a los poderes públicos para que promuevan mejoras en sus territorios. El 

FDV es uno de los diversos espacios de articulación de la sociedad civil que surgieron 

de estas movilizaciones, que tienen lugar principalmente desde 1980 y 1990. Son 

innumerables los logros que el FDV y otros colectivos periféricos han conseguido en 

las últimas décadas, desde la construcción de guarderías, escuelas, hospitales y otros 

equipamientos públicos, hasta la ampliación de las infraestructuras urbanas, como 

saneamiento básico, líneas de autobús y metro, ampliación de calles y avenidas, entre 

otras. Aunque las periferias han recibido inversiones públicas que han promovido 

algunas mejoras en las comunidades, no han sido suficientes para abordar las 

desigualdades sociales y económicas y garantizar condiciones de vida mínimas, ya 

que las decisiones presupuestarias de los gestores públicos suelen priorizar los 

intereses privados de pequeños grupos de la clase dirigente, como el empresariado, 

y no su eficacia social. Animar a los residentes de las comunidades periféricas a 

organizarse en torno a intereses comunes y a la garantía de los bienes urbanos 

básicos puede ser un camino hacia nuevas conquistas. Los participantes del FDV 

creen que la producción y difusión de registros de las memorias de las luchas 

populares, como hace el podcast Memórias Quebradas (Memorias Rotas/Periféricas), 

puede colaborar a una mayor concienciación de la gente sobre la importancia de las 



 

 

luchas populares y su sensibilización para participar. Esta investigación aborda el 

tema de las memorias, las luchas populares y las periferias a partir no solo de la 

puesta en común de la experiencia de creación de un centro de memoria, sino también 

del diálogo con autores que reflexionan sobre estas cuestiones y otras relacionadas 

con la producción del espacio urbano, la ciudadanía y las desigualdades. La 

investigación-acción participativa y la producción compartida de conocimiento fueron 

las propuestas metodológicas que apoyaron la construcción de relaciones dialógicas 

y procesos participativos con las comunidades. Involucrarse en acciones de 

intervención social, sean en el contexto del centro de memoria o del FDV, llevó a la 

autora, siguiendo los preceptos de la autoetnografía, a compartir historias personales 

del período que vivió en la periferia para contribuir a las reflexiones teóricas sobre la 

exclusión social y la pertenencia. La principal aportación de esta tesis es destacar las 

posibilidades de nuevas relaciones y colaboraciones de la universidad a las periferias 

a través de experiencias prácticas de creación y producción colectiva del 

conocimiento. 

 

Palabras-clave: Periferia. Memoria. Luchas populares. Centro de Memórias das Lutas 

Populares Ana Dias. 
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PARA COMEÇAR 
 

Nasci no final da década de 1970, no bairro de Americanópolis, periferia no 

extremo sul da cidade de São Paulo. Vivi até os 24 anos por lá, minha mãe e meu pai 

se conheceram naquela região, apresentados por uma amiga em comum na Igreja do 

Jardim Miriam, um dos epicentros dos movimentos de luta popular naquela época. 

Filha mais velha de dois militantes de esquerda, meu irmão e eu crescemos 

participando, desde pequenos, de manifestações pela universalização dos direitos 

sociais e políticos, fazendo boca de urna para candidatos progressistas, levando 

comida para meu pai que, junto com outros operários, havia ocupado e paralisado 

uma fábrica por melhores condições de trabalho e ajudando nas festas de final de ano 

das escolas públicas nas quais minha mãe trabalhava.  

Sou filha da Terezinha e do Vicente. Ou apenas "Filha da Terezinha" ou "Filha 

do Vicente". Varia conforme o lugar e a pessoa, a depender se é a minha mãe ou pai 

que conhecem. Aqueles com os quais chego a construir uma relação, memorizam 

meu nome, porém não deixam de usar este complemento, especialmente quando me 

apresentam para alguém. 

Sou filha dos dois é fato, por isso pode parecer natural ser conhecida assim. 

Confesso que, para mim, há certo peso em ser anunciada desta maneira há tantos 

anos, por isso, imagino que possa soar contraditório começar este texto me 

apresentando desta forma. 

Quando conheci o Padre Jaime e o Fórum em Defesa pela Vida (FDV), espaço 

a partir do qual construí este doutorado, prontamente revelei ser filha do Vicente, meu 

pai foi companheiro do Santo Dias, uma liderança operária importante na zona Sul. 

Ter essa espécie de "selo de referência", obviamente para aqueles que conhecem 

minha mãe e pai, é como se alguém sussurrasse em seus ouvidos: "Pode confiar 

nessa moça". Sou acolhida e a conversa começa com facilidade "Como está sua 

mãe?". Diríamos que pulo algumas casinhas no processo de aceitação e construção 

de vínculos. Foi assim no Jardim Ângela e em outros tantos lugares. Sou grata. Mas 

o que pesa é a dificuldade em lidar com as comparações e as expectativas, minhas e 

dos outros, e também o esforço de construção de um caminho próprio na militância 

por causas progressistas, onde minha mãe e pai deixem de ser modelos que mais me 

acuam do que inspiram. 
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Certamente, meu engajamento com as memórias1 das lutas populares e a 

escolha deste tema para a minha pesquisa é fruto de ser filha de militantes de direitos 

humanos: Terezinha, uma educadora preocupada com o acolhimento e cuidado do 

outro e com a superação da exclusão social, e Vicente, um ex-seminarista espanhol 

que encontrou, na fábrica e na profissão de ferramenteiro, alimentos para a 

consciência e a luta de classes. Quero contribuir para que as histórias de resistência 

de pessoas envolvidas em movimentos sociais e populares, como minha mãe e pai, 

sejam reconhecidas e preservadas. 

Mas é também por ser filha deles que optei em ir ao Jardim Ângela para 

desenvolver meu doutorado, por ser este um território diferente daquele onde eles 

ergueram sua militância. No começo, cheguei a pensar em retornar a Americanópolis 

e ao Jardim Miriam, bairros onde cresci e compreendi o que é a luta popular. Mas algo 

me fez decidir não voltar, naquele momento eu não sabia o porquê. Agora tenho plena 

consciência das razões que me fizeram tomar essa decisão. Quando estou naqueles 

bairros sempre estou na sombra da minha mãe e pai, dos espaços que eles 

escolheram ocupar e da forma que sustentam até hoje sua participação política. E eu 

não quero isso. 

Não quero ser confundida com eles a todo momento, nem ser valorizada e 

estimada apenas por ser filha deles. Também não quero ser influenciada 

recorrentemente pela forma como eles pensam, agem e lutam. Admiro muito minha 

mãe e pai e com eles aprendi valores humanos fundamentais para minha vida. A 

questão é que quero ter minhas próprias experiências, construir minhas relações, 

espaços, projetos, militância, poder cometer erros, desistir e recomeçar. As vivências 

que tive ao longo desta pesquisa fazem parte desta busca, por isso achei importante 

compartilhar com a leitora e o leitor essa intenção logo de início, para que possam 

compreender o que representa este projeto para mim. 

                                                
1 No capítulo 3 desta tese trago um debate teórico a respeito da memória. Como até lá, esta palavra 
será recorrentemente usada por mim, em geral associada as “lutas populares”, antecipo a 
compreensão que adoto deste conceito nesta pesquisa. As memórias das lutas populares são 
narrativas do povo que recuperam suas mobilizações por melhorias em suas condições de vida. 
Oportunizam que as comunidades que protagonizaram essas ações, ou foram palco delas, tragam 
suas versões sobre os acontecimentos históricos que marcaram não só essas comunidades, como 
também nossas cidades e país. As versões dos acontecimentos narradas pelas moradoras e 
moradores das periferias são, sistematicamente, silenciadas pelas narrativas oficiais, assim como 
suas vozes. As memórias das lutas populares dão visibilidade a essas vozes, dizeres e versões e têm 
papel fundamental na transformação dos olhares e compreensões da vida nas periferias. 



 

 

18 

Porém, a distância geográfica entre o Jardim Ângela e Americanópolis não 

garantiu a mim a liberdade de ser apenas eu porque carrego minha mãe e pai dentro 

de mim. Por mais que não queira, comparo-me com eles muitas vezes e quase 

sempre essa comparação me enfraquece. Penso: não sou tão corajosa como eles, 

não sou tão autêntica como eles, não sou tão comprometida como eles. Imagino que 

esse sentimento talvez seja compartilhado por outras pessoas da minha geração que 

tem na geração anterior referências de resistência e mobilização popular.  

Outro dia, numa conversa com meu pai, ele disse que discordava da louvação 

excessiva que costumam fazer à militância de sua geração. Acredita que essa 

idealização não colabora para o reconhecimento e fortalecimento de novas formas de 

luta. Concordo com ele, só que assumo que sou uma dessas pessoas que idealiza 

aqueles que enfrentaram a ditadura e a violência nas periferias e percebo, hoje, o 

enfraquecimento que essa idealização provoca em mim e em pessoas da minha 

geração. O que me faz pensar que o resgate das memórias das mobilizações 

populares por melhores condições de vida — campo de reflexão e criação de meu 

doutorado —, só faz sentido para mim se for capaz de alimentar em nós a confiança 

na coletividade e na nossa potência de transformar nossas realidades, e se colaborar 

para que percebamos que somos parte dessa coletividade e carregamos em nós essa 

mesma força transformadora. 

Porém não são esses sentimentos que o resgate da história da minha mãe e 

pai junto aos movimentos sociais muitas vezes provocam em mim. Vivi entre dois 

mundos: a periferia, onde aprendi com eles que a luta é o único caminho para 

conquistarmos uma vida digna, e uma escola burguesa, onde nunca assumi para os 

colegas que viviam nos bairros chiques da cidade onde morava e quem eram minha 

mãe e pai. Talvez seja por isso que me desafiei a começar contando quem sou. 

Ressinto-me ao perceber que, ao contrário da minha mãe, meu pai e de tantas 

pessoas incríveis que conheci nas periferias, que construíram laços afetivos nesses 

territórios2 e são confiantes de suas identidades periféricas, eu não me orgulhava em 

                                                
2 Nesta tese adoto “territórios” no plural seguindo o uso que os coletivos e movimentos sociais das 
periferias costumam fazer deste termo. A palavra “territórios” apoia os participantes desses grupos a 
distinguir as diferentes localidades que compõe as periferias, área espacial extensa, que por mais 
que compartilhe certas características comuns, precisa ser considerada a partir de suas diversidades 
e especificidades. O uso do plural “territórios” por esses grupos dialoga com o conceito de “território” 
ou “território usado” criado por Milton Santos. Como explica Maria Adélia de Souza (2005), em texto 
que analisa a teoria do geógrafo brasileiro, o território não se limita espaços geográficos 
determinados, mas a espaços geográficos historicizados pelo uso. O uso do território se dá pelas 
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morar na periferia e não construí vínculos com outras pessoas que moravam nas 

periferias quando vivi por lá. Nem me envolvi com grupos que estavam engajados em 

melhorar a vida das moradoras e moradores daquelas regiões. Vivi na periferia 

tentando esconder que morava na periferia. Acredito que parte da dificuldade que 

tenho em reconhecer valor na minha trajetória como militante dos direitos humanos 

esteja, justamente, nos buracos que existem na minha relação com a periferia.  

Vinte anos depois de ter saído de lá para morar em bairros mais centrais, busco 

me engajar com as lutas periféricas só que não moro mais lá, não sinto na pele a 

opressão, as desigualdades e o descaso. Lidei com conflitos internos ao longo desta 

pesquisa em função disso. Por um lado, foi duro revisitar minha vida e a relação que 

estabeleci com a periferia durante minha infância e juventude. Por outro, tem sido 

desafiador construir meu caminho junto aos movimentos populares que lutam por 

direitos humanos e perceber os privilégios que tive e tenho. 

Meu lugar nesta pesquisa é de alguém que é familiar à periferia ao mesmo 

tempo que não é. É estrangeira àqueles territórios ao mesmo tempo que pertenceu a 

eles. Foi assim que o professor Bernardo Svartman definiu minha posição durante a 

minha qualificação, foi ele que me fez olhar para meu lugar de uma outra perspectiva 

ao me mostrar que minha posição me traz certa liberdade na construção da pesquisa. 

Reconheço que de fato traz. Mas no dia a dia, nas participações no FDV e no Centro 

de Memórias das Lutas Populares Ana Dias (CMLP Ana Dias), tem sido um processo 

intenso tentar restituir as raízes que tenho na periferia ou mesmo traçar novos 

caminhos por lá. As diferenças seguem tentando me silenciar e imobilizar. 

Enredada a esses processos, venho contribuindo com o resgate das histórias 

das lutas populares das periferias por meio dos podcasts "Memórias Quebradas", cuja 

criação e produção coletiva participo e narro nesta tese, e percebendo como as 

histórias de luta de minha mãe e pai estão entrelaçadas a elas. Ao mesmo tempo que 

participo dessa iniciativa do CMLP Ana Dias e do próprio centro que criamos juntos, 

também escrevo este texto e construo, por meio deste doutorado, meu caminho nas 

lutas populares.  

                                                
relações sociais que se estabelecessem e acontecem nele, bem como pelas adequações feitas pelas 
empresas e o poder público para fazê-lo atender as dinâmicas produtivas. Em função disso, Milton 
Santos alerta que há uma disputa pelo território, disputa esta que é objeto da ação dos movimentos 
sociais periféricos. De um lado temos o território como abrigo de todas e todos, reivindicação diária 
dos movimentos populares, e de outro o território como recurso produtivo usado pelas empresas para 
agilizar a produção e circulação de suas mercadorias e serviços. 
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Percebo, com meu próprio corpo, que recuperar nossas memórias e daqueles 

que viveram em nossos territórios pode nos possibilitar olhar para nós mesmos e para 

as belezas e limites do que somos e vivemos, permitindo-nos nos revitalizar e nos 

constituir por um passado que no presente elaboramos e narramos. Ao narrar nossas 

memórias reconstituímos os acontecimentos que nos fazem ser quem somos, assim 

como podemos imaginar e construir, coletivamente, outras possibilidades de ser e 

viver, outras possibilidades de mundo. 
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INTRODUÇÃO 
 

Quando cheguei ao Jardim Ângela, pelas portas do Fórum em Defesa pela Vida 

(FDV), lembro-me que levava comigo apenas uma intenção: queria participar de 

construções coletivas juntamente com as comunidades daqueles territórios, 

processos que pudessem criar algo significativo para as moradoras e moradores 

daquelas localidades e ser compartilhado por mim neste doutorado. O que seria criado 

eu não tinha ideia, isso não importava naquele momento, estava confiante nos 

encontros que se desdobrariam a partir da minha decisão de frequentar aquele lugar 

e nas possibilidades que se abririam daí em diante. 

Seguro essa intenção entre as minhas mãos com firmeza agora, enquanto 

escrevo esta introdução, coloco-me a refletir sobre nossa produção coletiva e faço 

uma retrospectiva das escolhas que fiz ao longo do desenvolvimento desta pesquisa 

e do próprio processo de criação dos podcasts. Seguro com firmeza, pois essa 

intenção segue sendo o que me move, além de ser um desafio, uma vez que quero 

honrar, com este texto, não só o que criamos, como também as pessoas que fizeram 

parte direta ou indiretamente desse processo, bem como do Centro de Memórias das 

Lutas Populares Ana Dias (CMLP Ana Dias). 

Os deslocamentos de meu corpo da minha casa em pleno centro de São Paulo 

até as periferias no extremo sul da cidade me descarrilharam. Os trilhos representam 

a vida automatizada, asséptica, amedrontada e refém, que oculta o estranhamento, o 

incômodo, o outro, as diferenças e as desigualdades, bloqueando parte de nós de nós 

mesmos e quaisquer outras possibilidades de vida e nos levando a agir como 

máquinas. Os trilhos são também os muros físicos e simbólicos da universidade. 

Descarrilhar significou me libertar do aprisionamento que eles provocam, pisar o chão 

da cidade e dialogar com aqueles que enfrentam a opressão e o assujeitamento 

produzidos pelo sistema, abrindo-me para as enormes reverberações que esses 

deslocamentos provocaram em mim.  

No convívio frequente com as pessoas do Jardim Ângela e seus arredores, por 

meio do que vi, ouvi, presenciei e vivi, diversas memórias do período em que morei 

na periferia emergiram. Antigas emoções voltaram a povoar meu corpo, vi a mim 

mesma completamente implicada na pesquisa, era impossível não me emocionar a 

cada vez que me dava conta de como a minha história de vida se cruzava com a 
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história de vida daquele lugar e de sua gente, e me recordava como foram minhas 

vivências na periferia quando criança e jovem. 

Quando morei na periferia vivia ocultando o lugar onde morava. Morar ali 

significava ser pobre, o que não se restringia apenas a viver em condições 

desfavorecidas materialmente ou ter menor acesso aos serviços públicos e a 

infraestrutura da cidade. As periferias eram e seguem sendo reduzidas a lugares 

violentos e perigosos e, consequentemente, suas moradoras e moradores a pessoas 

violentas e perigosas. Há alguns meses atrás, entrevistei a Maria Edijane Alves de 

Lacerda, moradora do Capão Redondo e trabalhadora da assistência social3. Ela me 

contou que o Capão até hoje carrega o estigma de bairro mais violento. Ela ressente 

a visão reducionista que construíram sobre o lugar onde cresceu: "Hoje ainda somos 

um bairro violento, há desigualdade social gritante e a violência é consequência disso. 

Nós não somos só isso, mas somos ainda conhecidos como isso". 

A televisão, os jornais e as rádios foram e ainda são um dos grandes 

responsáveis por essa visão estereotipada daqueles que vivem em regiões 

periféricas. Em razão das imensas dimensões de metrópoles como São Paulo e a 

quantidade e variedade de experiências simbólicas vividas nelas, "a cidade não se 

deixa ver". Acho poética e acurada a forma como Sílvia Leser de Mello sintetizou o 

desafio com o qual nos deparamos ao viver em grandes centros urbanos. Diante da 

dificuldade em perceber e compreender os locais onde moramos, os veículos de 

comunicação tornam-se, de acordo com a autora, mediadores de nossa percepção e 

compreensão. "Se a vida na cidade não é apreensível com facilidade, os meios de 

comunicação de massa são os nossos olhos e ouvidos, permitindo o contato com o 

mundo dos acontecimentos" (DE MELLLO, 2014, p. 131). 

Só que sabemos que as escolhas editoriais desses meios frequentemente 

apresentam os acontecimentos que se dão nas periferias a partir de perspectivas e 

narrativas que desqualificam esses territórios e seus moradores. Quase sempre suas 

notícias escolhem destacar assaltos, assassinatos, tráfico de drogas, conflitos entre 

pessoas acusadas por crimes e a polícia, violência doméstica, dentre outros. A 

repetição constante desses noticiários não só colabora para que aqueles que vivem 

                                                
3 A entrevista com Maria Edijane Lacerda fez parte da produção do minidocumentário “Lado Sul do 
Mapa”3, que teve apoio do projeto “Territórios de Memória” do Instituto Vladimir Herzog. Para assistir 
os melhores trechos desta entrevista e de outras que compuseram esta produção audiovisual acesse 
o link https://youtu.be/GFrmM-zVeSI 
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em regiões diferentes da cidade tenham comportamentos discriminatórios e 

preconceituosos em relação aos moradores das periferias, como também para que os 

próprios moradores das periferias se vejam como pessoas com menor valor. 

Quando era menina, não tinha consciência de que o cerceamento que fazia a 

mim mesma quando escondia de meus colegas o bairro onde morava era 

consequência dessa imagem negativa que haviam construído em minha mente sobre 

as pessoas que, como eu, viviam às margens da cidade. Não percebia que o que 

sofria em meu pequeno mundo era sentido por outros e outras que compartilhavam 

comigo o morar nas periferias, sendo reflexo de uma sociedade extremamente 

desigual que subjuga aqueles com menores rendimentos e condições de vida.  

As andanças que tenho feito pelas periferias nos últimos oito anos provocaram 

verdadeiros desmoronamentos dentro de mim, e foi custoso manter a pesquisadora 

presente e atenta por outras duas razões. A primeira porque optei por não chegar no 

fórum anunciando que faria uma pesquisa, sabia que esse era um dos meus 

propósitos, só que mais importante do que isso era minha intenção de investir tempo 

e energia na construção de vínculos e estar aberta ao que emergiria no encontro com 

a comunidade. A segunda porque, por mais que a posição de observadora 

participante nas reuniões do FDV, as disciplinas na universidade e as novas leituras 

nutrissem em mim a perspectiva reflexiva da pesquisadora, as marcas dos 

estereótipos com os quais lidei quando morei no bairro periférico de Americanópolis 

insistiam em reviver dores do passado e o entusiasmo da militante que nascia em mim 

a me envolver no calor das ações do FDV.  

Todos esses movimentos aconteciam ao mesmo tempo e, paralelamente a 

eles, percebia-me desejosa de inteireza; queria remendar os retalhos que havia 

recolhido de minha subjetividade cindida por silenciamentos de uma vida inteira e por 

marcadores sociais que insistem em nos definir e, de uma vez por todas, assumir 

quem eu sou por mais que esse meu eu carregue dentro de si tantas ambiguidades, 

complexidades e conflitos. 

Só que as caminhadas pelas periferias geraram ruídos que me perturbaram e 

que tive que sustentar, uma vez que percebi que era impossível desconsiderar os 

meus processos subjetivos, emoções e memórias. A pesquisa que fiz é uma pesquisa 

corporificada, uma pesquisa que se dá a partir de um corpo em movimento, um corpo 

relacional que, no encontro com outras pessoas, cria; um corpo que se permite 
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experimentar; um corpo que se arrisca a sentir, se mostrar e dizer, um corpo que 

produz conhecimento a partir do próprio corpo.  

Se recuperamos o sentido de saber humano como "páthei máthos, como uma 

aprendizagem no e pelo padecer, no e por aquilo que nos acontece" (BONDÍA, 2002, 

p. 27), esta pesquisa produz saber, saber da experiência. Vivemos tempos de 

experiências escassas, já dizia, Walter Benjamin (2012) e Jorge Larrosa Bondía 

defende que é preciso um gesto de interrupção para que a experiência volte a ser 

possível.  

 
A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer 
um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que 
correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, 
pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar, parar para 
sentir, sentir mais devagar… (BONDÍA, 2002, p.24) 

 

Foi esse gesto de interrupção que busquei viver no convívio com as 

comunidades periféricas e diante da perspectiva de criar uma pesquisa-experiência é 

difícil discutir metodologia sem antes falar sobre a experiência desse corpo, pois foi 

na experiência do meu corpo que a metodologia se construiu. Primeiro vivi com o 

corpo as idas às periferias, as trocas com seus moradores, as ações coletivas, as 

memórias, as dores e alegrias, só depois, quando me coloquei a ler sobre algumas 

perspectivas metodológicas, dei-me conta de que ressoavam em meu processo e que 

compartilhávamos valores e propósitos. 

Aprendemos na universidade que, para pesquisar, precisamos conhecer 

procedimentos instituídos pelo fazer de pesquisa, uma vez que eles nos dão 

parâmetros e, por vezes, roteiros do que é preciso fazer. Nesse sentido, seguir um 

método traria mais segurança, confiabilidade e, portanto, mais chance de obter 

validação e reconhecimento da pesquisa. Não nego que ter um panorama do leque 

de metodologias pode ajudar os pesquisadores a vislumbrar melhor o tipo de pesquisa 

que pretendem realizar, uma vez que, ao identificar metodologias com as quais têm 

maior afinidade, os ajuda a compreender melhor a natureza de suas pesquisas. O que 

questiono é até que ponto as metodologias acabam desencorajando a autoria dos 

pesquisadores, direcionando seus processos e impedindo que teçam seus próprios 

caminhos de pesquisa, tendo os métodos como inspiração. 

Na minha banca de qualificação, o professor Sérgio Bairon me provocou a 

refletir sobre a metodologia que estava construindo com a minha pesquisa. Nunca me 
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havia sido aberta a possibilidade de criar uma metodologia própria, o que me fez sair, 

naquele dia, confiante em mim mesma e nos caminhos que estava escolhendo ― tão 

valioso sentir-se confiante na academia, em meio às infinitas referências bibliográficas 

que nos afogam na sensação de que nunca leremos o suficiente e de que não somos 

inteligentes o bastante para dizer algo sem nos apoiarmos nos poucos autores que 

lemos.  

Naquele dia, Bairon me sugeriu que passasse a me auto-observar, a perceber 

as decisões que tomava ao longo do processo de pesquisa, buscando entender o 

porquê de decidir agir de uma maneira e não de outra, e refletir sobre o tipo de 

metodologia que a experiência desta pesquisa estava propondo. Acho importante, 

logo na introdução deste trabalho, compartilhar meu percurso de pesquisa para que 

possam tomá-lo em perspectiva na leitura deste texto.  

 

Minhas escolhas e referências  

 

O processo de desenvolvimento desta pesquisa foi permeado por inúmeras 

pequenas escolhas cotidianas, algumas delas não tão pequenas pois partiam de 

questões que eram centrais para mim e estavam atreladas a aspectos que valorizava, 

tornando-se princípios orientadores da minha trajetória como pesquisadora. Se 

tivesse que eleger a escolha que julgo ter sido a mais importante, diria que foi a 

decisão de estar presente no FDV de forma frequente e constante. 

Participei durante dois anos, 2018 e 2019, das reuniões presenciais do fórum, 

as plenárias abertas à comunidade e as executivas que reuniam o grupo articulador. 

Ia pelo menos duas vezes por mês ao Jardim Ângela para esses encontros e, 

ocasionalmente, para outras atividades de mobilização popular, como as Caminhadas 

pela Vida e pela Paz, os Atos por Marielle Franco, o Fórum Social Sul, as reuniões do 

CMLP Ana Dias, a Romaria das Águas, festas e confraternizações. Neste período fiz 

parte também do Grupo de Trabalho de Comunicação do FDV e apoiei o planejamento 

e a criação de peças de divulgação de suas ações, assim como a produção de 

algumas dessas atividades. 

Com a pandemia, em 2020, 2021 e 2022, segui acompanhando as plenárias 

mensais no formato online. A meu ver, a dinâmica virtual impactou bastante a 

qualidade das trocas e as articulações. Em primeiro lugar porque a participação caiu 
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bastante, tanto em quantidade quanto em diversidade. Deixaram de participar muitos 

servidores públicos da saúde e assistência social, moradores e uma série de rostos 

novos e curiosos que sempre apareciam nos encontros para conhecer este espaço 

de articulação política no território. Em segundo lugar, perdemos as conversas no 

cafezinho e nos intervalos que eram momentos nos quais combinávamos ações e 

acertávamos como encaminharíamos os acordos coletivos. Mas acima das questões 

práticas essas conversas eram os espaços que tínhamos para compartilhar nossas 

vidas, alegrias, dores, sonhos e preocupações. Era nessas trocas que nos 

reconhecíamos uns aos outros, encontrávamos pontos em comum, construíamos 

relações de afeto e amizade e, desta forma, firmávamos os elos que nos unem e nos 

fazem criar essa rede de pessoas, que em diferentes contextos, estão buscando 

alternativas para enfrentar as violências e fortalecer as comunidades periféricas.  

Para mim, o maior impacto da pandemia em minha pesquisa foi justamente a 

perda dessa dimensão emocional, meu corpo que de um dia para o outro se viu preso 

em casa, isolado do mundo, amputado do contato presencial com outras pessoas, 

impossibilitado de voltar à periferia. Os deslocamentos do corpo, que tanto haviam 

provocado agitação em meus mares interiores, agora estavam proibidos, o medo 

reinava absoluto há meses. Nos últimos dois anos, fui apenas três vezes ao Jardim 

Ângela e ao Capão Redondo. A energia que outrora era investida nos encontros, foi 

colocada na escrita, que se tornou um oásis, um espaço de elaboração desse convívio 

com tempo alargado que tive nos dois primeiros anos. O texto que o leitor tem diante 

de seus olhos é fruto, especialmente, do último um ano e meio, quando escrever 

pequenos textos sobre acontecimentos, sensações e ideias que me acompanhavam 

se tornou um hábito semanal e me possibilitou trazer para esta tese a quentura da 

experiência vivida com esta pesquisa e me deixar implicar por ela.  

Certamente, tão valioso quanto estar no território com o corpo, foi estar lá com 

tempo, sem um cronograma de pesquisa me apressando ou um tema de pesquisa 

delimitando e reduzindo a minha experiência. Tal imersão só foi possível por ser este 

um doutorado que tem um prazo de conclusão mais estendido. As relações com a 

comunidade e a construção de vínculos pedem tempo, pedem dedicação, pedem 

calma. Minha escolha em participar do FDV nas dinâmicas já estabelecidas pelo grupo 

e nas ações criadas pelo coletivo foi fundamental para que essas relações fossem 

estabelecidas e assentadas em elos de confiança e proximidade. Minha pesquisa 

nasce desse estar em relação, nasce das experiências que vivi com as pessoas das 
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comunidades e que foram sempre guiadas por um reconhecimento profundo de seus 

saberes e histórias de luta e pelo respeito e valorização de seu protagonismo. 

Esse reconhecimento, respeito e valorização se concretizaram numa postura 

que optei em assumir, especialmente nas reuniões do FDV: escutar mais do que falar, 

receber mais do que orientar e se deixar envolver mais do que propor. Assumir a 

escuta como uma atitude política dentro de um processo de pesquisa tem sintonia 

com uma provocação que Paulo Freire faz às pessoas que, como eu, participam de 

movimentos e espaços de participação popular, ou como ele nomeia, aderem às lutas 

dos oprimidos por libertação.  

Freire nos incentiva a observar nossas relações com as comunidades e 

perceber como nossas interações podem reproduzir padrões culturais calcados nas 

desigualdades. Se não nos reavermos com nossas marcas de origem, 

condicionamentos e preconceitos, podemos tratar os outros como sujeitos que devem 

ser salvos reproduzindo a dominação que criticamos. O autor nos alerta: "dizer-se 

comprometido com a libertação e não ser capaz de comungar com o povo, a quem 

continua considerando absolutamente ignorante, é um doloroso equívoco" (FREIRE, 

1987, p.62). 

Acredito que o percurso de uma ciência libertadora e emancipadora, assim 

como de uma educação, parte da certeza de que mulheres e homens se libertam em 

comunhão, como dizia Paulo Freire. Sendo assim uma ciência decolonial depende da 

construção de uma nova relação entre academia e comunidade, foi essa nova relação 

que busquei construir no meu dia a dia no Jardim Ângela a fim de efetivar meu 

compromisso com: a superação das opressões e desigualdades, um novo fazer de 

pesquisa que se constrói juntamente com as comunidades e uma universidade 

disposta a destruir suas estruturas opressoras e se engajar na superação da exclusão 

social e suas diversas formas de expressão.  

Sendo o estar em relação uma dimensão tão significativa para a minha 

existência e meu fazer de pesquisa, acredito ser importante debater o meu lugar na 

relação com as comunidades e neste doutorado. Comentei, anteriormente, sobre a 

decisão de trazer a emotividade e a subjetividade com força na minha pesquisa, não 

acredito numa ciência imparcial e que separa a racionalidade das emoções. Por isso 

escolhi dar visibilidade a minha história de vida e aos atravessamentos que esta 

pesquisa gerou em mim, ousei abraçar a vulnerabilidade que esta exposição me 

causa para entrar em contato com as emoções que alimentaram as reflexões tão 
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caras às análises de pesquisa. Acredito que os microprocessos individuais nos 

ajudam a entender os macroprocessos, uma vez que os sentimentos e experiências 

do pesquisador podem colaborar para a compreensão do mundo social (SANTOS, S., 

2017).  

Por vezes, impressionei-me com a coragem que tive de me desnudar na 

construção desta pesquisa, sinto-me nua, em diversos momentos neste texto, esta é 

a melhor imagem para traduzir minha sensação. Evoco a nudez porque ela acontece 

quando nos livramos de coberturas e elementos que nos escondem e protegem e 

mostramos o que, numa sociedade definida por padrões morais e religiosos, não pode 

ser mostrado. Foi preciso me livrar da vergonha, do receio dos julgamentos e 

repressões, do mal-estar e do medo, sentimentos que acompanham, especialmente, 

uma mulher quando ela decide se mostrar. Agi de forma bastante intuitiva quando 

optei por me expor nesta tese, não foi algo que planejei anteriormente, foi algo que, 

simplesmente, se deu, foi emergencial. Tornou-se insustentável, para mim, seguir a 

dinâmica que adotei por tantos anos de me ocultar. Não pensei nos riscos e nem nas 

consequências, precisava fazê-lo.  

A escrita foi minha melhor companhia nesta jornada. Isolada em casa pela 

pandemia, assombrada pelas dores do passado na periferia e da impotência frente a 

um presente que agrava o sofrimento das comunidades periféricas e escancara meus 

privilégios, escrevi, escrevi muito, tudo o que me atravessava, sem me preocupar se 

faria ou não parte desta tese. Aventurei-me na escrita na ânsia de viver as emoções 

que me capturavam nesse estar em relação com a periferia, de reaver-me com 

memórias que eu pouco havia aberto espaço interior para olhar e de seguir me 

reencontrando com a periferia e, em última instância, comigo mesma. Escrever 

proporcionou-me que eu me apropriasse ainda mais da dimensão experimental do 

processo de desenvolvimento desta pesquisa, uma vez que se tornou componente 

estruturante do método criativo escolhido por mim para desenvolvê-la. Em meu 

percurso a escrita não foi uma forma de registro da pesquisa, a escrita foi central, foi 

o próprio processo de pesquisar, como mais tarde pude ler Fabiene Gama dizer num 

artigo em que narra sua experiência com esclerose múltipla por meio da 

autoetnografia (GAMA, 2020).  

Conheci esta abordagem metodológica recentemente por meio deste texto, 

antes de ler a seu respeito, a experimentei. É bom encontrar conceitos que nomeiam 

nossas experiências de pesquisa, eles nos ajudam a aprofundar nossa reflexão sobre 
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nossa própria prática. Foi num artigo que li posteriormente e que traz um panorama 

da autoetnografia que pude conhecer melhor esse método que tanto ressoa com 

minha prática. Os autores Carolyn Ellis, Tony Adams e Arthur Bochner retomam a 

etnografia e a autobiografia como princípios base desse método e por meio deles o 

explicam. A autoetnografia ocorre quando um pesquisador que faz parte de uma 

identidade cultural e social particular se coloca a refletir sobre ela por meio da 

produção de registros de histórias pessoais, foi isso que busquei fazer ao retomar 

minha experiência de moradora da periferia. O interessante é que os pesquisadores 

quando escrevem sobre si têm bagagens teóricas ou de campo capazes de apoiá-los 

a olhar de maneira mais ampla para suas próprias experiências ou a olhar 

experiências coletivas com maior proximidade e intimidade.  

Na autoetnografia, a dimensão da escrita ou narrativa pessoal é destacada por 

ser um convite para que os leitores entrem no mundo do autor, imersos em seus 

pensamentos, emoções e ações possam a se sensibilizar com experiências, muitas 

vezes, invisibilizadas e silenciadas, ganhar consciência acerca de problemáticas 

sociais que costumam estar atreladas a dimensões como classe, gênero, raça, cultura 

etc., tendo a chance de rever suas próprias relações e preconceitos (SANTOS, S., 

2017; ELLIS, ADAMS e BOCHNER, 2011; GAMA, 2020).  

As nossas memórias e narrativas individuais são sempre atravessadas por 

outras pessoas, coletividades, contextos e territórios, não existe memória e narrativa 

individual, elas são sempre construídas a partir de relações de pertença a um grupo, 

de experiências comuns. Apesar de suas singularidades, contam sobre processos 

coletivos e meu convite é para que olhem para elas, nesta tese, a partir desta 

perspectiva. Sendo assim as memórias e narrativas pessoais que trago com o intuito 

de debater questões mais amplas como a exclusão social, pertencimento, memória e 

lutas populares não pretendem ser, meramente, casos ilustrativos, mas, 

especialmente, levar a leitora e o leitor a se aproximarem de situações que podem ser 

alheias a ele ou a refletir sobre suas experiências e suas realidades a partir de pontos 

de vistas diferentes ou de concepções mais amplas.  

Certa vez recebi, de um professor universitário, a orientação para deixar de 

frequentar a escola na qual desenvolvia minha pesquisa de mestrado, pois me 

apaixonava facilmente pelos meus “objetos de pesquisa”. Fiz a graduação e o 

mestrado numa faculdade na qual ensinam a escrever textos acadêmicos impessoais, 

quando muito em terceira pessoa do plural. Porém não sei pesquisar sem paixão, não 
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sei pesquisar sem envolvimento, não sei pesquisar sem me mostrar, sem dar sentido 

ao que pesquiso em minha própria vida, sem experienciar o que pesquiso em meu 

próprio corpo.  

Em outra ocasião ouvi de um docente que que não se recomenda misturar 

militância com pesquisa. A militância não me abandona, por isso a leitora e o leitor 

ouvirão minha voz militante em alguns momentos neste texto, mas ela não está 

sozinha, a voz da pesquisadora também está presente, assim como outras vozes, 

como as de pessoas das periferias. Os pesquisadores não são apenas 

pesquisadores, suas múltiplas características e papéis sociais podem enriquecer os 

conhecimentos que produzem e as experiências daqueles que com suas produções 

entram em contato. 

 

A escuta da comunidade  

 
Os historiadores são como surdos, dizia 

Tolstoi, respondem perguntas que ninguém 

lhes fez. Vamos responder a perguntas que 

nos fazem aqui e agora. 

(Ecléa Bosi) 

  

Na academia aprendemos que as pesquisas nascem de perguntas. Há quem 

diga que essas perguntas surgem a partir de lacunas que existem na bibliografia, em 

estudos anteriores. Discordo, para mim as pesquisas deveriam surgir a partir de trocas 

dialógicas com as comunidades, especialmente, com aquelas que sofrem com as 

consequências das atuais problemáticas ambientais e sociais.  

Por acreditar que as pesquisas poderiam ser mais valiosas se partissem das 

necessidades e interesses das comunidades e não do saber teórico que escolhi 

dedicar-me a construir vínculos com as moradoras e moradores do Jardim Ângela e 

arredores. A escuta de seus incômodos, questionamentos e anseios expressos nos 

debates que aconteciam nas reuniões do FDV foram o terreno para que as memórias 

das lutas populares surgissem como um tema comum de interesse coletivo.  

Neste percurso destaco as reuniões de planejamento do fórum que 

aconteceram nas plenárias de fevereiro de 2018 e 2019. Diferentemente do tradicional 
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formato de roda de conversa, no qual os participantes vão trazendo problemáticas, 

expondo seus pontos de vista e discutindo com os demais ações de enfrentamento, 

nesses encontros inaugurais fomos divididos em pequenos grupos e convidados a 

pensar nas prioridades do fórum para os anos que se iniciavam.  

Na plenária realizada em 02.02.2018, por exemplo, debatemos um desafio que 

é um consenso entre os participantes do FDV: buscar uma maior participação da 

comunidade local em suas ações por melhorias nos territórios. Há uma percepção 

compartilhada pelo grupo de que é necessário mobilizar a comunidade, 

especialmente, a juventude, a participar do FDV e de outros espaços de articulação 

popular. A expectativa por maior participação da comunidade vem da urgência de 

traçar caminhos para enfrentar coletivamente as problemáticas das periferias, assim 

como da lembrança de anos de maior mobilização popular, expressa em depoimentos 

que evidenciam uma certa decepção dos participantes do fórum com o menor 

envolvimento da comunidade nas lutas populares. 

Como veremos no primeiro capítulo, o FDV tem uma longa trajetória de lutas 

populares junto às comunidades, inclusive a criação de registros dessas histórias de 

luta e de suas conquistas apareceu como um dos eixos de trabalho do GT de 

Comunicação do qual participei e que foi criado na reunião inaugural de 2018. Há uma 

crença no grupo de que a valorização das lutas que aconteceram na região e suas 

conquistas pode sensibilizar as comunidades a reconhecer a importância das 

mobilizações populares e a se engajar nas lutas de hoje. 

Além da memória ter surgido como uma frente de trabalho do FDV, percebi que 

há um cuidado constante, nas reuniões do grupo, de honrar a história daquele espaço 

e de suas conquistas. Em falas recorrentes, notei, por exemplo, que os participantes 

se orgulham das Caminhadas pela Vida e pela Paz e por elas serem realizadas há 

mais de 26 anos; da experiência do Policiamento Comunitário, criada coletivamente 

na região, e do potencial que ela tem de questionar a lógica de segurança que impera 

na cidade e apontar novos caminhos; da conquista popular do Hospital M'Boi Mirim. 

A retomada constante dessas realizações é um exercício vivo e diário de valorização, 

preservação e transmissão das histórias de luta das comunidades.  

Foi neste contexto de reconhecimento das conquistas das lutas populares e de 

demanda por registros dessas memórias que um grupo de ativistas, em geral 

moradoras e moradores das periferias, do qual faço parte, criou o Centro de Memórias 

das Lutas Populares Ana Dias e os podcasts Memórias Quebradas. Escolhi no meu 
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doutorado, me deixar atravessar por essa experiência e narrar neste texto o percurso 

deste coletivo, suas criações, assim como os impactos dessa vivência em meu corpo 

e nos corpos daqueles que dela participaram. 

Aproveitei minha participação no FDV e no centro de memórias para colaborar 

com a criação de novas conexões entre a universidade pública e a periferia por meio 

de espaços nos quais as moradoras e os moradores desses territórios estejam 

presentes no universo acadêmico, provocando docentes, pesquisadores e estudantes 

a reconhecer a potência dos sujeitos periféricos e abrirem-se a diversidade e 

multiplicidade de seus saberes, assim como a cultura oral e a expressividade estética, 

esquecidas e desconsideradas com a ascensão das academias científicas.  

 

A escrita desta tese e sua organização 

 

Os deslocamentos do corpo, o convívio frequente e com tempo alargado, o 

estar em relação, a escuta, o diálogo e a troca, o desnudar-se, a sustentação dos 

conflitos e ruidosidades, o entregar-se à experiência, a construção coletiva e a escrita 

compõem os pilares do fazer de pesquisa que criei e cujo processo dividirei com a 

leitora e o leitor nas próximas páginas. Encerro esta introdução contando como o 

pesquisar por meio do escrever compôs este texto e como decidi organizá-lo para que 

sua leitura possa ser também uma experiência. 

Como compartilhei anteriormente, a prática da escrita me permitiu criar 

espaços de sentir e escuta de mim mesma que me possibilitaram me deixar tocar 

pelas reverberações que o estar na periferia provocaram em mim. Esse caminhar pela 

escrita foi lentamente construído e me ajudou a confiar mais em minha história, em 

minhas escolhas e na minha escrita. Nesse caminhar, havia o convite para que eu 

criasse um caderno de memórias da infância, caderno que me possibilitou viver a 

escrita como uma oportunidade de encontro comigo mesma, com as emoções, medos 

e alegrias que me acompanharam no período que vivi na periferia, sendo que alguns 

deles ainda reverberam em mim até hoje. Assim surgiram as "Memórias", pequenos 

textos que trazem recordações de quando era menina, eles emergem ao longo da 

tese e transportam o leitor para outro tempo, outro espaço.  

Foi importante me encontrar na imensidão dos textos narrativos, perceber-me 

livre para sentir e dizer, livre para ser com eles e através deles. Na escrita dessas 
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narrativas, nasceram também as "Cenas", relatos de episódios que presenciei ao 

longo desta pesquisa. Seu embrião já estava presente no texto da qualificação, lá os 

chamei de "Acontecimentos", tinham um tom mais descritivo e eram breves. Na 

ocasião, o professor Bernardo Svartman mostrou-se desejoso em saber mais sobre 

os episódios, por isso criei as "Cenas”. Elas me possibilitaram ver-me como uma 

personagem, pude deslocar meu olhar de mim mesma, desaparecer para que outras 

pessoas pudessem aparecer, um exercício que foi fundamental para o 

desenvolvimento da pesquisa, porém custoso para mim ao longo do processo.  

Foram nesses momentos de escrita cotidiana que escrevi também as "Cartas" 

que compõem esta tese. Todas elas, assim como as “Cenas” e “Memórias”, nasceram 

como textos escritos à mão com lápis, sem borracha, em cadernos que se tornaram 

meu corpo, minha voz, minha trajetória. Nos rabiscos, setas e asteriscos que 

mancharam folhas e mais folhas de papel, ficaram marcas; cada vez que as olho me 

recordo que a escrita carrega ruídos, assim como a vida, mais vale deixá-los ressoar 

do que ignorá-los e se ver paralisada por eles.  

Livre dos corretores ortográficos, dos comandos control V e control C, das 

formatações infinitas, da tecla delete e da sedução constante das buscas na internet, 

a escrita no papel me devolveu algo que o computador havia me sequestrado e que, 

em determinado momento deste doutorado, chegou a bloquear minha produção 

textual, a confiança que tenho no que crio e o reconhecimento das contradições, 

limites e complexidades existentes em nós e entre nós. A opção por escrever a mão 

vários dos textos que aqui estão digitados foi um movimento de retomada do prazer 

que sempre tive na escrita e me permitiu voltar a me ver no que escrevo, a me ver 

neste doutorado.  

Há um fio contínuo que sai de dentro de mim quando escrevo com minhas 

mãos, um fio que viaja pelo meu corpo, passa pelo lápis e nasce no papel. Um fio que 

me faz perceber que o que habita dentro de mim sou eu, o que sinto sou eu, assim 

como a palavra escrita por mim sou eu. No caderno, escrevi o que gritava em mim, 

escrevi tudo o que quis, sem censura, formas ou cobrança, aventurei-me na minha 

própria escrita e foi ela que me fez me assumir criadora desta pesquisa e assumir esta 

pesquisa como uma oportunidade de dizer algo que, realmente, aprecio e considero 

importante. 

Vale ressaltar que a criação desta tese se deu no contexto da pandemia. A 

COVID-19 não só me impossibilitou de seguir me deslocando ao Jardim Ângela e ao 
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Capão Redondo para participar das reuniões do Fórum em Defesa pela Vida (FDV) e 

do Centro de Memórias das Lutas Populares Ana Dias, como me fez ficar fechada 

num apartamento, onde moro sozinha numa parte central e ruidosa da cidade, e 

passar horas e horas na frente das telas, atendendo as demandas do trabalho que, 

até poucos meses atrás, tinha numa organização da sociedade civil.  

Cerceada do convívio social e da experiência diária na cidade me vi ainda mais 

consciente dos meus privilégios e impactada pelas violências e opressões que 

massacram a maioria da população de nosso país, compartilho essas reflexões na 

carta que se encontra na sequência desta introdução. Vi-me também com medo de 

gente, gente que cruzava pelas ruas, sufocada pelos objetos da casa, carente de 

abraços e saudosa de meu corpo junto a natureza. A pandemia me atravessou, me 

bagunçou e me provocou e, nesse contexto, escrever me fez reviver encontros, 

elaborar dores e conversar comigo mesma e com aqueles que estavam distantes. A 

escrita foi minha companheira. 

As três diferentes linhas narrativas — as "Memórias", "Cenas" e "Cartas" — que 

coexistem lado a lado e caminham paralelamente ao longo desta tese, foram as 

alternativas que criei para agir diante de uma das provocações que os professores 

Bernardo Svartman e Sérgio Bairon me fizeram na banca de qualificação. No texto 

que entreguei naquela ocasião já ecoavam múltiplas vozes — a pesquisadora, a 

menina, a militante, a interlocutora e tantas outras —, assim como as vozes das 

pessoas das periferias, cansadas de serem silenciadas e desejosas de escuta e 

participação. Bernardo e Sergio enalteceram esse vozerio e me encorajaram a 

assumir a escuta dessas vozes, especialmente as das moradoras e moradores das 

periferias, como um ato político no interior do processo de pesquisa e a criar espaços 

de performance em meu texto junto com essas vozes, as minhas e as dos outros, e é 

isso que busco fazer aqui.  

Esta tese está composta por esta introdução, cinco capítulos e algumas 

considerações finais. Em geral, os capítulos trazem, nas aberturas ou fechamentos, 

"Cenas", "Memórias” e "Cartas". No primeiro capítulo, O Ponto de Partida, busco por 

meio de pequenas cenas fazer a leitora e o leitor se sentirem observadores 

participantes das reuniões mensais do Fórum em Defesa pela Vida (FDV) e da sua 

principal manifestação, a Caminhada pela Vida e pela Paz. Nessas narrativas, 

pretendo que, aos poucos, se sensibilizem com as dificuldades enfrentadas por 
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aqueles que moram nas periferias. Aproveito também para contextualizar o 

surgimento do FDV e suas conquistas e debater seus desafios e limites.  

No segundo capítulo, A paisagem e os horizontes das periferias, vou, pouco a 

pouco, distanciando-me dos territórios periféricos nos quais desenvolvo minha 

pesquisa para dar um panorama das periferias da cidade de São Paulo e do Brasil, 

que compartilham não só a falta de serviços públicos, mas também a exclusão social, 

até chegar às marcas de um país colonizado. A intenção de deslocar a perspectiva 

de análise do local para o global foi compreender a quem interessa manter as 

periferias em condições de vida tão precárias e como é complexa a resolução dos 

problemas que movem os movimentos populares nas lutas sociais.  

Já no terceiro capítulo, O caminho de criação do centro de memória, narro um 

episódio violento que marcou a vida da minha família quando tinha apenas dois anos 

de idade e como esse acontecimento me ensinou sobre a importância da produção 

de registros das memórias das lutas populares e nos mobilizou a criar um centro de 

memória justamente com este propósito.  

No quarto capítulo, Por que fazer podcasts?, compartilho como se deu a 

criação e produção do "Memórias Quebradas" e reflito também sobre a prática de 

decolonização da produção dos saberes e construção coletiva do conhecimento.  

Por fim, o quinto e último capítulo, Ocupação: vozes periféricas, trago cartas 

que troquei com integrantes do Centro de Memórias das Lutas Populares Ana Dias. 

Elas contam mais detalhes sobre nossos processos e produções coletivas. Gostaria 

de destacar minha ação intencional de nomear este capítulo de Ocupação. O conceito 

“ocupação” me acompanhou durante todo o processo de escrita desta tese. Desde o 

início, desejei ocupar estas páginas com elementos diferentes daqueles 

habitualmente presentes em teses, a fim de alargar e afrouxar limites e abrir espaço 

para os protagonistas das produções; minha intenção era que a própria tese 

acolhesse as periferias dentro de si. Tanto as poesias de autores periféricos que 

compõem o segundo capítulo quanto as cartas trazem as vozes, as perspectivas e as 

vidas de pessoas que moram nas periferias e buscam dar visibilidade, expor 

contradições e favorecer o diálogo. Poesias e cartas, ao ocuparem uma tese, a 

aquecem, creio que são como gritos corajosos que resistem aos silenciamentos e 

criam ecos nas coletividades. 

Por fim, no capítulo final, faço um balanço da experiência desta pesquisa, 

retomando palavras-chave presentes no título da tese como “histórias de vida”, 
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“histórias de luta”, “memórias” e “lutas populares”, trazendo reflexões sobre o viver 

nas periferias, as novas formas de luta que estão sendo experienciadas pelas 

juventudes periférica e as fissuras que acredito que pesquisas-experiência como esta 

podem criar para expandir as possibilidades de relação e de contribuição da 

universidade. 
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carta 1: Uma carta que nunca enviei 
 
São Paulo, 13/01/2021 

 

Queridas companheiras e companheiros do Jardim Ângela. 

  

Feliz Ano Novo. Vacina, saúde, esperança e coragem para 

todos nós. Mais um ano de distanciamento social se inicia. A 

proximidade da vacina nos anima, mas a resistência de parte da 

população a ela e as novas variantes do vírus, mais contagiosas, 

nos assustam. Não será possível retomar minhas idas para visitá-

los, seguirei em casa me dando conta diariamente dos meus 

privilégios e de quanto estou protegida das vulnerabilidades e 

problemas que vocês sempre enfrentaram e que se agravaram com a 

pandemia. 

Fico pensando se vocês sentem saudade de mim, assim como eu 

de vocês. No meu caso a palavra saudade expressa com precisão 

meu sentimento. A saudade brota da falta. Falta das trocas 

afetuosas, dos vínculos e da sensação de pertencimento que 

nutríamos nos nossos encontros. 

Seguimos nos reunindo mensalmente online. A impossibilidade 

de nos abraçarmos, nos olharmos nos olhos, compartilharmos um 

mesmo espaço e as mesmas experiências me faz sentir distante. 

Bem mais distante que os 24 quilômetros que nos separam. Não é 

só um afastamento geográfico, é um afastamento sentimental. 

Quando eu ouvia o relato de uma moradora nos encontros 

presenciais, seu depoimento em carne, osso, dores e vida 

mobilizava meus sentimentos, despertava meu ser. Eu renovava 

minha humanidade ao me conectar a ela e me reconhecer na 

humanidade daquela outra pessoa. Era o assassinato de mais um 

jovem negro, a fila de espera para ter atendimento médico, a 

mulher que fugiu de casa cansada da violência de seu marido, as 

longas horas no transporte público. Relatos e mais relatos de 

opressão, desrespeito, medo e desespero. 
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Cada vez que saia de minha casa, no centro da cidade, pegava 

o Terminal Capelinha e o Jardim Ângela, e chegava na Paróquia 

Santos Mártires, sentia as dores narradas por vocês como minhas 

dores. Enfrentá-las se tornava um propósito compartilhado 

coletivamente. Escutava, ampliava minhas percepções e 

compreensões, aprendia com vocês e me comprometia com as ações 

que combinávamos. 

Sei que as dores persistem e as periferias seguem sangrando 

e resistindo. O que mudou é que o distanciamento social no alto 

do meu apartamento reforça em mim os aspectos que nos diferenciam 

e não aqueles que nos irmanam. Tenho trabalho, muitos de vocês 

não. Tenho casa, muitos de vocês não. Tenho comida e a 

possibilidade de fazer escolhas alimentares saudáveis, muitos 

de vocês não. Tenho uma família que está protegida do coronavírus 

e que sei que me ajudará, caso seja preciso, muitos de vocês 

não. Durmo tranquila, pois sei que no dia seguinte terei 

condições para viver com relativa paz, muitos de vocês não. 

Estudo, caminho, desenho, converso com os amigos, escrevo esta 

tese, vejo as belezas da vida enquanto muitos de vocês não têm 

o que precisam para viver com dignidade. 

Vivemos num dos países mais desiguais do mundo, isso já era 

assim antes da pandemia, quando nos encontrávamos. O que mudou 

é que eu não estou mais aí para lembrá-los de que podem contar 

comigo. Para firmar o compromisso de que estamos juntos no 

enfrentamento dessas desigualdades. O que mudou é que eu passei 

a me sentir mais diferente do que igual a vocês. 

  

Um abraço afetuoso, 

  

Angélica 
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1 O PONTO DE PARTIDA 
 
cena 1: Joana 
  

Chegou meia hora antes do horário da reunião. Costumava fazer isso em todos 

os encontros. Entrou por uma porta lateral de madeira que levava através de um longo 

corredor até um salão com mesas ao lado da cozinha, onde eram servidas as 

refeições. Lá, como sempre, já estava Padre Jaime, liderança local, e alguns 

companheiros que como a pesquisadora vinham tomar café com ele e fazer alguns 

combinados antes da plenária do Fórum em Defesa pela Vida (FDV). 

Deu uma saudação geral às três pessoas sentadas com Jaime na pequena 

mesa redonda coberta por uma toalha de plástico que imitava bordado. Todas elas 

servidas com seu cafezinho puro ou com leite, ela preferiu metade de um pãozinho 

com margarina. 

O jornal do dia estava aberto no meio da mesa, Padre Jaime comentava as 

notícias enquanto preparava seu cachimbo. Logo menos a fumaça e o cheiro forte de 

fumo tomariam o local. 

Aos poucos chegavam os participantes da reunião. Eram poucos os que tinham 

intimidade para ir até o salão onde o cafezinho era servido. A maioria já se acomodava 

numa das cadeiras plásticas, dispostas em formato circular, geralmente na fileira de 

trás ao lado de algum conhecido. 

Era junho, o dia estava frio. Fazia uma corrente de ar gelada no corredor central 

da paróquia. Largo e aberto era caminho livre para o vento que encolhia aqueles que 

aguardavam o início do encontro mensal do fórum. 

Distraída, a pesquisadora olhava com surpresa os peixes num enorme aquário. 

Já lhes conhecia, só que o espanto não lhe abandonara. Era como se aqueles peixes 

fossem um rastro de um tempo que passou. Quando criança, era comum encontrar 

aquários em algumas casas, ela mesma ganhou um num Natal, ela e o irmão mais 

novo, com uma seleção de peixes. Partiram um a um, os 11, levados por uma espécie 

de algodão que lhes cobriu o corpo. Seria a memória da perda ou a triste constatação 

de que o homem a tudo quer possuir que a fez viajar e esquecer-se de onde estava. 

"Vamos pessoal. Vamos começar". Padre Jaime levantou-se. As pessoas se 

apressaram para comer as bolachinhas e virar a bebida quente que tinham nas mãos 

para dentro do corpo. Ela largou as lembranças junto aos peixes e os acompanhou. 
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Sentou-se onde pegou costume. Na fileira da frente, próxima a lousa ao lado direito 

da sala. 

 

Não podia mais 

  

Um a um foram se apresentando os presentes. Agentes de saúde, educadores, 

moradores, assistentes sociais, defensores públicos, lideranças comunitárias, 

trabalhadores de serviços públicos e de organizações da sociedade civil e 

pesquisadores como ela. Quando se apresentou disse apenas "Sou pesquisadora do 

DIVERSITAS", evitava dizer USP (Universidade de São Paulo), pois acreditava que o 

peso daquelas três letras a distanciaria, quando o que buscava era se aproximar e 

criar vínculos. 

Do outro lado da sala, reconheceu Joana, a professora da rede pública 

municipal e articuladora de um movimento de moradia da região. Tinha feições 

cansadas, ficou observando-a enquanto o defensor público, sentado à sua frente, 

abria a reunião com um aviso. Um mês atrás, 420 famílias foram despejadas de um 

terreno que ocupavam no Jardim Copacabana após determinação de uma juíza frente 

ao processo aberto pelo dito proprietário. 

O episódio violento fora debatido na reunião anterior. Padre Jaime havia sido 

acionado como tantas outras vezes. O povo confiava que o religioso poderia 

sensibilizar os policiais e abrir uma possibilidade de diálogo. Mas não, não lhe deram 

ouvidos. As máquinas derrubaram as casas, inclusive casas que não faziam parte da 

área reclamada. O defensor contava naquela manhã que uma perícia havia sido 

determinada para atestar se famílias haviam sido despejadas indevidamente, o que 

lhes daria direito a indenização. 

A pesquisadora tomava nota das informações que o representante da 

Defensoria trazia enquanto não tirava os olhos de Joana. Sentia a tristeza em seu 

corpo. Lembrava-se dela no ato de denúncia do assassinato da vereadora carioca 

Marielle Franco e Anderson Gomes há dois meses e meio atrás no Largo do Jardim 

Ângela. Estava iluminada naquela noite. Forte, corajosa e presente. Acolheu uma a 

uma cada mulher que quis expressar sua indignação e sua luta no microfone que fez 

circular livremente entre todas. 
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Hoje, estava entregue. Arrastou-se para a reunião com a esperança de 

encontrar pessoas que como ela se indignavam com tantas violências. Esperava 

também encontrar certo conforto e receber orientações para lidar com as situações 

tão delicadas que vinha enfrentado. 

As violências diárias. 

As violências que não cessam. 

As violências históricas cometidas contra o povo. 

As violências denunciadas naquelas reuniões por tantas vozes. 

Pela representante do CDHEP que divulgou a plataforma4 que haviam criado 

para registrar casos de violências cometidas pelo Estado. Pelo militante de Direitos 

Humanos que convidou os presentes para o ato no Dia Internacional da Luta contra a 

Tortura que aconteceria dentro de 20 dias na Praça da Sé. Pelo líder comunitário que 

luta há anos pela expansão da linha de metrô até o Jardim Ângela. 

Joana ouviu todos amortecida. Já não podia carregar mais uma só dor. Trazia 

tantas consigo. 

  

A procura da Esperança 

  

Tomou fôlego. Animou a si mesma, não queria chorar. Buscou energia e garra 

na sua ancestralidade negra e pediu a palavra. Joana falou tudo que achava 

importante dizer. Tudo o que seus colegas educadores tinham medo de dizer por não 

querer se expor, por receio de sofrer retaliações, por não saber como ajudar. 

Eram tantas histórias que ela poderia contar. Uma delas já teria sido suficiente 

para a pesquisadora entender a exaustão que aquela mulher trazia em seu corpo. 

Uma aluna, uma jovem aluna cheia de vida, cheia de sonhos encurralada pela 

polícia num pancadão. Sufocada pelas bombas de gás que os policiais utilizaram para 

dispensar a juventude que se divertia. Desesperados, os colegas pediram ajuda para 

os policiais para levá-la ao hospital. Foram ignorados. 

A jovem tem uma parada cardíaca. Morre. 

A jovem que só queria se divertir, morre. 

Morta pelas bombas jogadas pela polícia. 

                                                
4 Conheça a plataforma Salve Sul: Observatório dos Direitos Humanos disponível em 
https://cdhep.org.br/salve-sul-observatorio-dos-direitos-humanos/  
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A polícia que diz nos proteger. 

Podia ter acontecido com qualquer um, inclusive com eles. 

Seus amigos sabiam disso. 

Revoltados, os estudantes contaram à professora tudo que havia se passado 

naquela noite. Acreditavam que ela poderia ajudá-los a denunciar os policiais e 

responsabilizá-los pela morte da amiga. 

Eram tantas as situações de violência que os estudantes compartilhavam com 

Joana. Ela não era capaz de ficar indiferente diante do que seus alunos a contavam. 

Sabia que eram pedidos de ajuda, ela queria apoiá-los, mas não sabia como. Por isso 

estava ali, diante da sala repleta de gente, tirando forças de onde não tinha. Sentia-

se sozinha, desamparada. Sem saber o que fazer diante do assassinato da jovem 

aluna, ela pediu apoio. 

A escola deve encaminhar um e-mail ao CREAS (Centro de Referência 

Especializado em Assistência Social) que irá orientar qual o serviço mais próximo 

poderá ajudá-la. Ligue no Disque 100, o canal para denunciar violações de direitos. 

Melhor acionar o Conselho Tutelar, mas prepare-se. As igrejas evangélicas ocuparam 

várias cadeiras dos conselhos. São cabos eleitorais e nada sabem da função. Um 

horror. 

Nenhuma das sugestões convenceu Joana. Cabisbaixa quis desaparecer 

naquele instante. Não sabia para onde. Só queria sumir. 

Cada vez que se via diante dos alunos na sala de aula e trocava olhares com 

um dos meninos ou meninas que haviam lhe confessado algum segredo ou notava 

que estavam ausentes, sentia-se culpada. Lembrou-se de Vitor, um menino gay que 

fora espancado pelo pai devido a sua opção sexual. Ou Aline que lhe contou ter sido 

abusada pelo irmão mais velho. Fazia semanas que não os via. Sentia que precisava 

fazer mais por eles. 

A pesquisadora lembrou-se da sua mãe que durante toda sua infância e 

juventude trabalhou em escolas e creches. Sabia que havia testemunhado violências 

dentro e fora desses espaços, mais por perceber algo nas entrelinhas do que por ela 

ter compartilhado com a filha esses episódios. 

Quis voltar no tempo para ter mais gestos carinhosos com sua mãe. Sentiu 

forte empatia por ela e por Joana. Mesmo aquela que estava diante dela naquele 

momento, do outro lado da sala, pode acolher. Faltava-lhe palavras. Faltava-lhe 

esperança.  
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cena 2: Benedita 
 

Pediu a palavra. Quando chegou seu momento se levantou. Não era costume 

as pessoas ficarem de pé para falar. Ela resolveu ficar. Talvez acreditasse que assim 

lhe dariam mais atenção ou reconheceriam com maior facilidade a gravidade do 

problema que estava prestes a revelar. 

A sala estava cheia naquela manhã. Nem as duas semi rodas de cadeiras 

posicionadas uma ao lado da outra haviam dado conta de acomodar os participantes. 

Cada um que chegava desempilhava uma nova cadeira de plástico e encontrava um 

cantinho para ficar. Sempre cabia mais um nas plenárias abertas do Fórum em Defesa 

pela Vida que aconteciam toda a primeira sexta de cada mês. 

Benedita segurava alguns pequenos folhetos nas mãos que logo pediu para 

que circulassem, assim todos e todas poderiam comprovar o que ela falava. De pé 

podia passear seu olhar pelos presentes e convocá-los a prestar atenção em suas 

palavras. A força daquela mulher de estatura mediana e cabelos crespos pretos, 

sempre recolhidos em um rabo de cavalo baixo, sentia-se em qualquer canto daquela 

sala. 

Certamente, não era só a recém-chegada pesquisadora que gostava de ouvir 

Benedita. A líder comunitária é presença habitual nos encontros e sempre acha um 

momento para trazer seu depoimento sobre os temas debatidos ou puxar uma pauta 

que julga alarmante. 

As palavras de Benedita são palavras vivas, modeladas pela garra e 

persistência de alguém que, mesmo após décadas de envolvimento nas lutas 

populares, ainda acredita que a mobilização das moradoras e moradores das 

periferias é a única forma de melhorar suas vidas. Suas palavras trazem as vozes das 

trabalhadoras e trabalhadores, pessoas que lidam diariamente com as dificuldades de 

se viver em áreas que não são prioridade dos investimentos públicos e que têm uma 

infraestrutura pública muito aquém de suas necessidades. 

Benedita é a mensageira daqueles que esperam dias por um atendimento 

médico, vivem sem saneamento básico, querem oportunidades de emprego e não 

encontram, dentre tantas e tantas outras demandas pelo direito à vida, a uma vida 

digna. Talvez fosse por isso que a pesquisadora valorizasse tanto as suas 

participações, sabia que ao escutá-la escutava o povo dali com toda a sua gana de 

viver-resistir.  
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Não são apenas serviços públicos de qualidade e oportunidades de renda que 

Benedita reclama para sua comunidade. Quer também as áreas verdes preservadas, 

sabe de sua importância para o abastecimento de água da cidade pelas represas que 

tem em sua vizinhança. 

A pesquisadora ficava tão envolvida pelos relatos das dificuldades das pessoas 

que moravam naquelas periferias da cidade que era comum que se descuidasse de 

anotar suas falas em seu caderno. Era responsável pela ata do encontro e como tudo 

era novidade para ela suas anotações eram essenciais para a produção do registro. 

Benedita estava inconformada com o que via com os seus olhos nas 

redondezas do local onde morava. Tratores e máquinas derrubavam árvores e 

retiravam a vegetação de uma área que havia sido destinada à criação de um parque 

nas margens da Represa Guarapiranga. 

Os folhetos eram a prova do crime, buscavam atrair compradores para os lotes 

irregulares. A oferta chamou a atenção da pesquisadora pois ofereciam a 

possibilidade de pagamento ser feito com bens como carros e motos. 

Benedita tinha pressa. Sabia que era preciso denunciar aquele absurdo antes 

que colocassem no chão mais uma parcela da Mata Atlântica. 

Isto não tá certo, minha gente. Não podem ocupar um terreno de um parque, 

desmatá-lo e vendê-lo. Precisamos fazer algo. 

Sensibilizados pela forma franca e tocante que Benedita se comunicava, um 

defensor e uma representante da secretaria municipal do verde se ofereceram a ir 

com ela ao local, analisar as irregularidades e reportá-las aos órgãos públicos 

responsáveis. 

Solicitação encaminhada, Benedita sentou-se na cadeira que ocupava na fileira 

da frente. Uma nova pauta foi proposta por um dos presentes. A pesquisadora já não 

tinha mais espaço dentro de si para suportar outros relatos de situações de violência 

e descaso. Imagina ter que enfrentá-las na pele diariamente e encontrar energia e 

força para seguir. 

As idas quase quinzenais ao Jardim Ângela possibilitavam que a pesquisadora 

sentisse no corpo os deslocamentos diários que realizam a maioria das trabalhadoras 

e trabalhadores desta imensa cidade. Assim como elas, enfrentava ônibus lotados e 

fazia grande parte do trajeto de pé. Seu corpo não carregava o cansaço da jornada 

de trabalho que suas companheiras e companheiros de viagem acumulavam dia após 

dia, mas percebia a exaustão no silêncio que tomava o interior do ônibus. 
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Quase todos cochilavam com as cabeças encostadas nos vidros ou nas barras 

de ferro, tentando equilibrá-las dos solavancos do caminho. As horas no transporte 

eram tantas que o tempo que se perdia ao acordar cedo para ir ao trabalho ou na 

busca por ele, tentava-se compensar ali, sentados ou até de pé. 

Era por essa gente que Benedita lutava. Era pelas palavras de Benedita que a 

pesquisadora conhecia melhor aquela gente com quem dividiu a morada na infância 

e adolescência. 

 

cena 3: A quem velam essas mulheres? 
  

A um jovem negro?  

A uma mulher que partiu  

e deixou órfãs três crianças?  

A seu filho e seu neto?  

Ou seu marido e pai?  

Seriam elas mãe e filha? Irmãs?  

Teria sido morte matada ou morte morrida?  

Será que lutavam para responsabilizar os assassinos? 

Há quantos anos estariam sem a pessoa amada? 

Quais lembranças carregariam dela? 

O que mudou em suas vidas após esta morte? 

 

A pesquisadora ficou paralisada quando viu aquelas duas mulheres sentadas 

numa mureta diante de uma parede cheia de compartimentos quadrados onde jaziam 

os restos de pessoas falecidas. A maioria deles tinha ao fundo uma placa entalhada 

em pedra com o nome daquele que partiu, sua data de nascimento e morte e quase 

sempre terminava com o texto "Saudade da família".  

Quis se aproximar das duas mulheres para saber o que lhes trazia no dia de 

finados ao Cemitério São Luís. Não cedeu à sua vontade. De pé, atrás delas, sem ser 

notada ficou em silêncio, fechou os olhos. Desejou coragem e alegria para elas e 

deixou que escorressem pelo seu rosto algumas lágrimas. 

A cena lhe conectou com intensidade a dor daquelas mulheres. Talvez porque, 

ao longo da caminhada que acabara de realizar com centenas de pessoas pelas ruas 
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do Jardim Ângela até o cemitério, pode sentir a dor dos familiares e amigos de vítimas 

da violência policial.  

Como alguém que perde uma pessoa amada de forma tão absurda elabora 

dentro de si esta dor? 

Notou que bem na frente das duas mulheres, em um dos compartimentos, 

havia duas velas recém acesas. 

Mais um. Mais um. 

Mais um jovem negro morto. 

Jean Souza de Lima. 

Morreu aos 19 anos. 

Tão jovem. Tão jovem. 

Na lápide havia duas fotos dele, uma de criança e outra de adolescente. 

Sempre que a pesquisadora via lápides, ela saia calculando a idade que as pessoas 

tinham quando faleceram. Se comovia com aqueles que não puderam usufruir por 

mais anos a vida, assim como foi com Jean. 

Há 11 anos que essas mulheres vivem sem Jean. Foi no mês de janeiro que 

ele faleceu. Era novembro de 2018. O segundo ano que a pesquisadora participava 

da Caminhada pela Vida e pela Paz, um ato que há mais de 26 anos denuncia o 

genocídio da população pobre, preta e periférica5. 

As mulheres seguem vindo ao cemitério e assim marcam os anos que estão 

sem Jean. Jean teria 30 anos se estivesse vivo. Talvez elas sintam que aqui, diante 

deste compartimento de pedra, estão mais próximas a ele. Que a luz e o calor das 

velas que costumam acender sejam capazes de levar a ele algum conforto, alguma 

paz. Essa paz que não se encontra aqui na Terra. 

  

                                                
5 Para aprofundar as reflexões sobre a violência policial nas periferias da zona sul de São Paulo assista 
o debate online “Violência, ditadura e democracia”, um evento preparatório para 26º Caminhada pela 
Vida e pela Paz. Mediação: Gisele Alexandre (Manda Notícias e Centro de Memórias das Lutas 
Populares Ana Dias) Convidados Maria Edijane Alves (Rede de Proteção e Resistência Contra o 
Genocídio) Claudinho Silva (Coordenador do Bocada Forte Hip Hop). Disponível em 
https://youtu.be/bfWqLCYsxB0  
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Figura 1 – Foto tirada na 23ª Caminhada pela Vida e pela Paz realizada no dia de finados de 2018 no 

Cemitério São Luís (São Paulo/SP) 

 
Fonte: Autoria própria 
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cena 4: De camisas bem passadas 
  

De camisa eles chegam. Se sentam entre os participantes de mais uma reunião 

do Fórum em Defesa pela Vida, quase sempre nos mesmos lugares. Pelas suas 

roupas percebemos que são diferentes da maioria dos que estão ali. Camisas bem 

passadas, em geral brancas ou azuis, crachás expostos e pastas de couro preta.  

Um deles é presença frequente, talvez por isso, pareça ter conquistado certo 

reconhecimento e respeito entre os articuladores do fórum. Sua chegada é enaltecida 

por eles. Tem o hábito de cumprimentar os poucos conhecidos com apertos de mão. 

E se pronunciar apenas quando o tema se aproxima de seu campo de trabalho. Seus 

acompanhantes são raros e, ao variarem, não chegam a estabelecer laços como os 

que ele construiu com o grupo. São gestores de uma organização social (OS) que 

administra diversos serviços públicos de saúde na cidade.  

Mais uma reunião do fórum na qual a Saúde é pauta, um dos principais temas 

dos encontros ao lado da violência policial. Naquele dia, após a tradicional rodada de 

informes, um servidor público da saúde pediu a palavra. Indignado denunciou o 

fechamento de serviços de atendimento médico, assim como o corte de profissionais 

da área e da verba pública municipal destinada às OS que atuam naqueles territórios.  

Todos os dias, aquele profissional lida com a falta de estrutura da rede de 

saúde municipal naqueles bairros periféricos e com a frustração de não poder oferecer 

à população os atendimentos com a qualidade e velocidade que suas queixas e 

problemas de saúde merecem. Era difícil para ele compreender os cortes que 

estavam acontecendo, assim como a maioria dos presentes naquele encontro, sabia 

que faltava maiores investimentos públicos nas periferias. 

A denúncia foi a deixa para que o conhecido senhor de camisa e relógio 

brilhante se pronunciasse. Uma chuva de estatísticas, indicadores, pesquisas e 

relatórios foram apresentados com a intenção de comprovar que a recente 

reestruturação nos serviços públicos de saúde havia trazido bons resultados. Dados 

saltavam automaticamente da boca do homem-autoridade, alguns deles já haviam 

sido memorizados, outros eram cantados a partir de papéis que carregava em sua 

pasta de couro.  

A pesquisadora se esforçava para registrar os argumentos que aquele senhor 

grisalho de cabelos penteados para o lado e barba bem aparada trazia, se perdia 

entre tantas estatísticas e siglas. Soavam todas como um emaranhado de 
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informações desconexas, difíceis de acompanhar e compreender, mesmo para ela 

que estava mais habituada àquela linguagem gerencial.  

Nos 10 anos que houvera trabalhado numa empresa privada foram inúmeras 

as reestruturações que a pesquisadora presenciou. Lembrava-se que apenas o boato 

de uma nova reestruturação era capaz de deixar todos apreensivos com a 

possibilidade de perderem seus empregos. Como todos os presentes naquela manhã 

de sexta-feira, a pesquisadora sabia que reestruturação é uma palavra pomposa que 

oculta cortes e fechamentos com a promessa de ganhos e melhorias que, muitas 

vezes, não são sentidos pelos profissionais que trabalham nas organizações, nem 

pelas pessoas que dependem de seus serviços.  

O longo falatório cheio de dados técnicos e convicção não foi capaz de 

justificar, para a comunidade ali presente, os fechamentos e cortes que vinham 

acontecendo. Mesmo soterrados pela enxurrada de dados trazidos na retórica vazia 

do homem de camisa, as moradoras e moradores não se calaram.  

Seus corpos traziam marcas doidas decorrentes da falta de atendimento 

médico ou da preocupação com seus entes queridos que com ela penavam. Eram a 

evidência viva de que aquela reestruturação era uma falácia. As histórias tristes que 

compartilhavam e que haviam experienciado nos postos de atendimento geridos pela 

OS na qual o homem de camisa trabalhava, gritavam mais alto que a lista infinita de 

dados que ele carregava. 

Mas o homem de camisa não parecia ouvir, nem ver, nem sentir.  

Nenhum dos testemunhos fez com que ele demonstrasse dúvida dos 

benefícios da reestruturação. Seu olhar distante e suas feições sem traços de emoção 

não deixaram transparecer qualquer indício, por menor que fosse, de que as queixas 

ali ouvidas seriam levadas à equipe gestora dos serviços públicos de saúde. Pelo 

contrário, a cada depoimento da comunidade, ele lançava um novo dado para provar 

que as ações de sua equipe haviam provocado resultados positivos, maiores que os 

casos isolados que a comunidade trazia. 

Reunião atrás de reunião, a pesquisadora via aquele embate entre as 

moradoras e moradores dos bairros periféricos e os homens de camisa. A cada dia 

ficava mais evidente para ela que os conflitos que se davam nas reuniões do FDV 

refletiam conflitos que os movimentos populares enfrentam em suas inúmeras 

mobilizações por melhorias nas periferias. 
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Ao se valer de números para administrar serviços e criar políticas públicas, os 

homens de camisa que ocupam os lugares dos administradores públicos, prefeitos e 

deputados acabam por ignorar as demandas da população e efetivar projetos de 

cidade que não incluem os que moram em áreas periféricas. Ao longo de décadas, as 

lutas populares vêm buscando dar visibilidade aos problemas enfrentados nas 

periferias, evidenciando as desigualdades e questionando a lógica gerencial que 

domina a administração pública. Dura tarefa.  

Os homens de camisa estão por todos os lados. 

 

1.1 A cabeça pensa onde os pés pisam 
 

As quatro cenas anteriores descrevem alguns episódios que presenciei nas 

reuniões e ações do FDV nos primeiros meses que comecei a participar dessa rede. 

Era uma pesquisadora, recém-chegada, que tentava se situar e estabelecer vínculos 

com as pessoas e com os territórios. Optei por iniciar com esses relatos pois acredito 

que ilustram problemáticas recorrentes nas periferias de São Paulo e pautas 

frequentes nos encontros do fórum. 

Foi no primeiro semestre do doutorado que ouvi falar pela primeira vez a 

respeito do Fórum em Defesa da Vida. Naquela época era aluna de doutorado da 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA/USP). Seguia me 

sentindo "um peixe fora d'água" na FEA, eram poucos os que, assim como eu, se 

identificavam com organizações populares e a gestão pública e com visões de mundo 

progressistas. Estava, formalmente, matriculada naquela unidade, porém desfrutava 

da possibilidade de criar meu próprio percurso formativo. Perambulava pela cidade 

universitária em aulas na Faculdade de Educação, Instituto de Psicologia, 

DIVERSITAS (Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos), 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Direito, assim como fiz no 

mestrado. Encantava-me com as oportunidades de diálogo entre as várias áreas, 

mesmo que na prática visse que o debate interdisciplinar pouco se dava. 

Decidida a pesquisar redes de organizações populares presentes em territórios 

periféricos, fui acompanhar as aulas de Teoria Crítica do professor Luís Galeão no 

Instituto de Psicologia (IP/USP). Na roda de apresentação dos alunos, em nosso 
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primeiro encontro, ao saber de meu interesse, Galeão sugeriu que conhecesse o FDV 

e o Jardim Ângela. 

Meses depois, fui participar de uma reunião do fórum, era outubro de 2017. Na 

véspera, havia sido surpreendida com uma conversa com o Padre Jaime, um dos 

fundadores do Fórum. Jaime fez uma participação especial numa das aulas de “Lugar 

das Memórias: preservadas, descartadas e compartilhadas”, disciplina do programa 

DIVERSITAS que aconteceu no Teatro Faroeste na Luz. 

Comentando a respeito do genocídio da juventude negra pela polícia na 

periferia nas décadas de 70 e 80, Jaime compartilhou com a gente o assassinato de 

uma liderança operária da região. Ao ouvir o nome de Santo Dias, meu corpo se 

arrepiou inteiro. Santo Dias era companheiro de meu pai no movimento operário, 

estavam juntos quando foi assassinado pelo policial militar Herculano Leonel. 

Naquele dia de 1979, Jaime estava reunido com Dom Paulo Evaristo Arns 

quando souberam do ocorrido, Dom Paulo saiu apressado para o IML para evitar a 

tentativa de encobrirem o crime disseminando uma falsa versão de que um outro 

operário o havia matado. Esse operário era meu pai.  

Revelei emocionada aos colegas de aula quem eu era, que durante os anos de 

escola tive tanta dificuldade de assumir. Arrepiada e com os olhos cheios de água, li 

para todos a crônica que meu pai escreveu sobre essa história e que apresentarei 

para a leitora e o leitor mais adiante (cena 9: Escrevendo a história). 

Naquele momento uma conexão se estabeleceu entre a universitária estudante 

de doutorado com a filha de militantes de esquerda que cresceu entre a periferia e 

uma escola elitista. Como se pela primeira vez na minha vida eu pudesse, finalmente, 

me sentir inteira e a partir dessa inteireza me assumir e me colocar no mundo. A 

sensação que me tomou o corpo naquela noite segue viva dentro de mim, acredito 

que ela evidencia a potência dos movimentos de restituição e elaboração de nossas 

memórias.  

Desde a primeira plenária do FDV fiquei encantada com a abertura do grupo 

para receber uma nova participante, como também a maneira carinhosa com que me 

acolheram. Atribuo à admiração que Jaime tem por meu pai e mãe, ao convívio 

duradouro que alguns pesquisadores e professores universitários têm com a rede e a 

compreensão mútua que eles e os participantes do FDV possuem acerca da 

importância de se produzir conhecimento junto com os territórios e a partir dos 

territórios. 
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1.2 Fórum em Defesa da Vida: um espaço de resistência e luta 
 

O Fórum em Defesa da Vida é uma rede de moradores e atores políticos 

envolvidos com o tema da gestão pública, saúde, justiça, educação e direitos 

humanos que têm “como horizonte a superação das injustiças sociais e das violências 

no cotidiano das comunidades da região do Jardim Ângela e Campo Limpo” (CROWE, 

2016, p.221). 

Toda primeira sexta-feira do mês, trabalhadores de serviços de atendimento à 

população6, representantes de organizações da sociedade civil7, moradoras e 

moradores daqueles territórios, defensores públicos, lideranças comunitárias, 

pesquisadores e educadores de escolas e creches da região se reúnem para discutir 

temáticas de interesse local. As conversas acontecem numa sala da Paróquia Santos 

Mártires, que costuma ficar lotada com as 35 a 45 pessoas que participam de seus 

encontros. 

Liderança comunitária e um de seus criadores, Padre Jaime define o Fórum 

desta forma: 

 
Fazemos diagnósticos e discutimos sobre as causas e consequências da 
violência na vida das pessoas. Buscamos entender como a violência é 
produzida no cotidiano. Além disso, consideramos que o Fórum é um espaço 
privilegiado para lutarmos por políticas públicas, por dignidade humana e por 
melhorias para as condições dos moradores e das famílias do Jardim Ângela 
e proximidades. (CROWE, 2016, p.211-212). 

  

A violência policial, o genocídio dos jovens negros periféricos e a violência 

doméstica e sexual contra as mulheres são dores cotidianas e por isso pautas 

frequentes nos encontros do FDV, como conto nos textos de abertura "cena 3: A quem 

velam essas mulheres?" e "cena 1: Joana". As reintegrações de posse de terrenos 

em áreas de manancial, ocupados por famílias que não têm condições 

socioeconômicas para ter uma moradia digna, configuram o conflito moradia versus 

preservação ambiental, característico no entorno, como compartilho na “cena 2: 

Benedita”.  

                                                
6 Serviços de atendimento à população como unidades básicas de saúde (UBS), serviços de 
assistência social à família (SASF), centros de referência especializados de assistência social 
(CREAS), centros de convivência e defesa da mulher (CDCM), dentre outros. 
7 Organizações da sociedade civil como a Associação Comunitária Monte Azul, Centro de Direitos 
Humanos e Educação Popular do Campo Limpo (CDHEP), Fundação Julita, etc.  
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A falta de espaços de atendimento médico e psicológico também animam as 

plenárias. Apesar de novos serviços terem sido criados nas últimas décadas, o alto 

índice populacional e a abrangência territorial geram uma demanda elevada e 

dispersa cujas estruturas existentes não conseguem responder. Comento sobre o 

tema da saúde e a gestão de serviços públicos na "cena 4: De camisas bem 

passadas".  

As plenárias do FDV acontecessem há mais de 20 anos. São nas reuniões 

mensais onde articulações entre atores dos territórios acontecem e ações são 

planejadas com o propósito de buscar alternativas para enfrentar o ambiente 

vulnerável em que vive grande parte das pessoas na região. As iniciativas do FDV 

vão desde formações, rodas de conversa, atos e caminhadas, com o intuito de ampliar 

a consciência das comunidades acerca de temas como a violência policial e o 

feminicídio, até a aproximação da Defensoria Pública à população a fim de que 

ofereça apoio e assessoria na garantia de direitos. 

 

No meio de corpos estirados no chão um grito 

 

Ao mesmo tempo que impressiona a mobilização dos participantes do fórum, 

assusta e entristece perceber que temas como a violência policial e a falta de 

condições mínimas de vida para as comunidades periféricas permanecem na pauta 

dos encontros do grupo.  

Foi o contexto de ascensão da violência na década de 80 e 90 que impulsionou 

a criação do FDV. O desemprego decorrente da reestruturação produtiva e 

automatização da indústria brasileira, que se iniciou nos anos 1980, atingiu 

diretamente o parque industrial de Santo Amaro (CROWE, 2016). Muitas empresas 

fecharam ou migraram para o interior, outras cortaram drasticamente o quadro de 

funcionários. Uma parcela significativa da população do Jardim Ângela e de bairros 

vizinhos do distrito de M’Boi Mirim e Campo Limpo, grande parte migrantes do 

Nordeste, perdeu seus empregos e sofre, até hoje, com a precarização do trabalho.  

Jaime Crowe reconhece que com o desemprego cresceu o consumo de 

drogas, o tráfico e as múltiplas violências. “Não tinha dia que saia por aí que não 

encontrava um corpo estirado na rua. A mania, na época, era deixar o corpo exposto 

e tinha corpo que ficava quase 24 horas na rua. Era deprimente!” declara o líder 
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religioso. Jaime recorda que via muros, grades e portões cada vez mais reforçados e 

sentia que era preciso tomar as ruas e criar formas de enfrentar as violências 

(TAVARES, 2013)8. 

Também incomodados, os padres Eduardo Macgettrick e Nicolau Bakker e a 

também missionária católica Lucila Gonçalves, organizaram, junto com Jaime, uma 

assembleia no dia 20.09.1996. 

Estiveram presentes, neste encontro, mais de 40 entidades, dentre sociedades 

amigos de bairro, membros de pastorais operárias e sociais e de Comunidades 

Eclesiais de Base e militantes da Central de Movimentos Populares da Regional 

Campo Limpo que decidiram realizar coletivamente uma caminhada no dia de Finados 

(BAKKER, 2017; TAVARES, 2013). Surgiu então a Caminhada pela Vida e pela Paz 

que contou no primeiro ano com a participação de 5 mil pessoas. A "cena 3: A que 

velam essas mulheres?" narra um momento que vivi na 24a Caminhada que se 

realizou em 2019 e segue denunciando, anualmente, a cada nova edição, o genocídio 

da população preta, pobre e periférica. 

Foi na reunião de avaliação do evento (12.11.1996) que os presentes criaram 

o Fórum em Defesa da Vida. Como proposta desse movimento de articulação na 

região são realizados também vários seminários no ano de 1997 sobre Direitos 

Humanos e Segurança Pública. Os encontros motivaram a criação do documento “Em 

Defesa da Vida”, cuja primeira versão foi entregue ao Secretário de Segurança 

Pública do Estado em 1997 e para o futuro Presidente Lula em 2001 (BAKKER, 2017). 

O Jardim Ângela foi declarado a área urbana mais violenta do mundo em 1995 

pelas Organizações das Nações Unidas (ONU)9, um acontecimento que marca a 

história do território e fórum. O relatório da ONU indica o ápice do processo de 

ascensão da violência entre os anos 80 e 90 e iniciou o movimento de articulação 

popular que originou no ano seguinte o FDV. 

                                                
8 Se quiser aprofundar sua compreensão sobre as violências vividas pelas comunidades periféricas 
hoje e nas décadas de 80 e 90, recomendo assistir  "O lado sul do mapa". Produzido, em 2021, pela 
Gisele Alexandre, Saulo Vilanova, por mim e também por integrantes do Centro de Memórias das Lutas 
Populares Ana Dias e André Luiz do TV Doc Capão, o mini documentário teve apoio do Instituto 
Vladimir Herzog e foca, especialmente, nas violências praticadas pelos agentes do Estado. Disponível 
em https://youtu.be/GFrmM-zVeSI  
9 Eram 116,23 homicídios por ano para cada 100 mil habitantes. Para mais detalhes leia a matéria 
publicada no site da Folha de São Paulo “Índices sociais e educacionais do Jardim Ângela” disponível 
em https://www1.folha.uol.com.br/folha/dimenstein/noticias/gd180806b.htm  
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Para padre Nicolau Bakker (2017), foi a vontade de unir a força dos 

movimentos sociais com a força da Igreja Católica, fruto da mobilização promovida 

pelas Comunidades Eclesiais de Base, que impulsionou a criação do fórum e de 

organizações sociais reconhecidas na região como a Sociedade Santos Mártires 

(SSM) e o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo 

(CDHEP). Ambas surgem a partir de segmentos progressistas da Igreja Católica e 

com seus processos de institucionalização passam a colaborar com a execução de 

políticas municipais em M’Boi Mirim e Campo Limpo, por meio de convênios com a 

gestão pública da cidade (CARMO, 2017). E destacam-se na formação de lideranças 

locais e no desenvolvimento de articulações com outras entidades e atores sociais 

dos territórios, que se dão muitas vezes nos espaços do FDV (CARMO, 2017). 

Quando recapitulamos as últimas quatro décadas percebemos que as 

estratégias desenvolvidas pelo FDV e por organizações como o CDHEP e a SSM têm 

papel importante no enfrentamento das violências, uma vez que impulsionam 

investimentos públicos na região e articulações entre movimentos e organizações 

sociais locais. Por isso, retomar suas histórias é também retomar as histórias das 

periferias e das lutas populares nas periferias. 

 

Laços que nos entrelaçam  

 

Acredito ser importante relembrar brevemente o período de transformação pela 

qual passou a Igreja Católica nos anos 1960 e 1970 e que influenciou, diretamente, a 

criação e desenvolvimento do FDV e constituiu a base para a organização popular em 

muitas periferias da cidade. Farei este resgate entrelaçando a história do padre Jaime 

e das Comunidades Eclesiais de Base com a de meu pai e minha mãe nas lutas 

populares. 

Tenho notado que quando conseguirmos criar laços capazes de unir as nossas 

memórias pessoais com as memórias coletivas das nossas comunidades, bairros ou 

cidades criamos raízes nesses territórios e passamos a nos sentir parte deles, algo 

fundamental para a construção de nossas identidades e senso de pertencimento. 

Nossas memórias pessoais são memórias políticas porque contam sobre uma época 

e revelam formas de vida e de resistência anteriores a nós e que nos fazem entender 

quem somos hoje.  
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Para mim a imagem de uma colcha de retalhos é que melhor traduz esse 

processo de nos constituirmos a nós mesmos por meio das memórias coletivas e 

constituirmos as memórias coletivas por meio das nossas próprias memórias e 

histórias. Como retalhos de tecidos diferentes que são alinhavados e juntos formam 

uma colcha comum chamada "Nós", alinhavo aqui pedaços das histórias da minha 

vida com os pedaços das histórias das periferias. 

Padre Jaime chegou ao Brasil em 1969, a Igreja Católica estava em ebulição. 

As Conferências do Concílio Vaticano II (Roma, Itália, 1962-1965) e do Episcopado 

da América Latina (Medellín, Colômbia, agosto de 1968) convocaram as comunidades 

religiosas a se implicarem no enfrentamento das injustiças sociais. O compromisso 

com o povo e a superação dos problemas sociais passaram a ser as prioridades das 

igrejas católicas nas periferias de São Paulo no período do arcebispo Don Paulo 

Evaristo Arns (de novembro de 1970 a abril de 1998). 

Meu pai vem ao Brasil um ano após Jaime, em 1970, trazido pelos mesmos 

ares progressistas que promoviam renovações na Igreja Católica. Diferente dele, meu 

pai era apenas um seminarista, que inspirado pelos chamados "padres operários", 

decide deixar os estudos na Espanha para trabalhar em fábricas no Brasil. É no chão 

das fábricas que se percebe oprimido e reconhece, nas dores da opressão que sentia, 

assim como nas dores de seus companheiros de ofício, a força para a luta. Juntos 

organizam as históricas greves operárias de 70 e 80 que acontecem em São Paulo e 

na região do ABC. 

Neste contexto de uma Igreja Católica que construía novas relações com as 

periferias que surgem as Comunidades Eclesiais de Base (CEB) que se disseminam 

nas periferias de São Paulo, desde o Jardim Ângela até o Jardim Miriam, bairro onde 

minha mãe cresceu e desenvolveu sua militância.  

As CEB são fruto de uma nova concepção de vivência religiosa promovida pela 

Teologia da Libertação, corrente cristã que surgiu na América Latina após as 

conferências da década de 60 e que defendia uma igreja que luta ao lado do povo 

pela superação das injustiças sociais. Adeptos da tríade ver-julgar-agir, os 

participantes das CEB refletiam, por meio dos ensinamentos da bíblia, a respeito dos 

problemas que enfrentavam, como o desemprego, a pobreza, a falta de moradia e de 

serviços públicos. Essas reflexões os encorajavam a buscar soluções coletivamente 

e reivindicar investimentos públicos para enfrentar as situações de vulnerabilidade em 

que viviam. 
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Junto com as CEB surgem os Clubes de Mães, grupo de mulheres que se 

reuniam para fazer trabalhos manuais em busca de fontes alternativas de renda. 

Nesses encontros debatiam suas dificuldades cotidianas, como o alto custo da 

alimentação e a falta de creches para os filhos, e se mobilizavam para lutar 

coletivamente, reivindicando do poder público água, luz, asfalto, ônibus, escolas, 

hospitais, dentre outros. É nesta conjuntura que surge também o Movimento pelo 

Custo de Vida (ou Movimento contra a Carestia) que exigiu o congelamento dos 

preços dos produtos de necessidade básica por meio de um abaixo-assinado que 

reuniu 1,3 milhão de assinaturas na grande São Paulo e realizou um ato histórico na 

Praça da Sé em 27 de agosto de 1978. 

Minha mãe forjou sua militância nos espaços das Comunidades Eclesiais de 

Base, Clubes de Mães e Movimento pelo Custo de Vida. Sua história nos movimentos 

populares se assemelha a de tantas outras moradoras e moradores das periferias que 

se uniram a partir do trabalho de base realizado pelos movimentos sociais e Igreja 

Católica nos bairros periféricos.  

Sinto que esta pesquisa tem sido uma oportunidade de retomar minhas raízes 

e, por meio delas, venho buscando me fortalecer e fortalecer meus caminhos junto às 

lutas populares. Valorizar as lutas das comunidades periferias por uma vida mais 

digna é nossa intenção com a criação do Centro de Memórias das Lutas Populares 

Ana Dias. Nesta tese compartilharei com a leitora e o leitor nossas produções e 

minhas transformações pessoais neste processo. 

 

Seguir quando tudo desafiar  

 

É comum, durante os encontros do FDV, que se abra espaço para recordar 

suas conquistas em seus 25 anos de existência, algumas delas fruto da incidência 

junto ao poder público, porém a maioria resultado das articulações com outras 

organizações sociais. Dentre essas conquistas estão: 

❖ a construção do Hospital M’Boi Mirim e de outros equipamentos nas áreas da 

educação, cultura e assistência social, como o CEU Feitiço da Vila e dois 

Centros de Integração e Cidadania;  

❖ a elaboração de um projeto de bases de policiamento comunitário e a 

implementação de duas bases pilotos;  
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❖ a criação e realização do Fórum Social Sul, um evento inspirado no Fórum 

Social Mundial;  

❖ a realização de dois tribunais populares e o encaminhamento de três ações 

civis públicas, por meio das quais o Estado foi sentenciado, simbolicamente, 

por omissões na área da segurança pública, justiça, educação e saúde, o que 

resultou na conquista do Hospital M’Boi Mirim e CEU Feitiço da Vila;  

❖ a formação de fóruns temáticos como o Fórum da Assistência Social, Fórum 

da Educação e Fórum da Inclusão, que buscam coordenar a atuação de 

profissionais e militantes nessas áreas (CROWE, 2016). 

 

Seguramente a realização das plenárias do FDV nas últimas décadas 

dependeu, em grande parte, da persistência, influência e respeito que Padre Jaime 

conquistou. A potência de uma liderança como ele expõe certas contradições que ele 

próprio reconheceu, publicamente, em diversas ocasiões. Uma delas é a questão da 

sua sucessão, que sempre assombrou o FDV e a SSM. Foi no meio do isolamento 

social provocado pela pandemia, que Jaime e Eduardo decidiram se aposentar e 

retornaram para a Irlanda, em maio de 2021.  

Outra contradição é a terceirização de grande parte dos serviços públicos 

municipais na área da assistência social e de saúde, que passaram a ser geridos por 

organizações sociais. A SSM, por exemplo, coordena mais de 30 espaços de 

atendimento à população por meio de convênios com a Secretaria Municipal da 

Assistência e Desenvolvimento Social, a Secretaria Municipal da Educação e a 

Secretaria Municipal da Saúde (DE LIMA, 2016)10. 

De fato, os convênios da prefeitura de São Paulo com as organizações da 

sociedade civil possibilitaram a implementação de políticas públicas nas periferias. 

Porém, na opinião da ex-colaboradora do CDHEP, Milena Mateuzi Carmo, a 

institucionalização dos movimentos sociais em entidades sociais que passaram a 

prestar serviço à população tem como efeito colateral o enfraquecimento da luta 

popular (CARMO, 2017). Isso porque muitas organizações sociais passaram a se 

                                                
10 A Sociedade Santos Mártires atendem diariamente a população de bairros periféricos da zona sul 
na garantia de direitos como a educação, saúde e assistência social, por meio de Centros de Educação 
Infantil (CEI), Centros para Crianças e Adolescentes (CCA), Centros da Juventude (CJ), Serviço de 
Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência (SPVV), Núcleo Ampliado de Saúde 
da Família (NASF), Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA) dentre 
outros, e mais de 300 funcionários (Crowe, 2016).  
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tornar dependentes financeiramente de recursos públicos, além de serem submetidas 

às burocracias definidas pelas instituições governamentais financiadoras (CARMO, 

2017).  

O FDV é um desses espaços nos quais se criam estratégias de luta para exigir 

do poder público serviços que atendam as necessidades da população. Diversas 

pessoas que fazem parte do fórum trabalham na SSM. Este contexto cria desafios 

que hoje estão postos nos debates do fórum. Como denunciar os cortes e os repasses 

insuficientes e exigir mais verba e mais serviços, se as organizações sociais que 

exigem políticas públicas são também braços do poder público nas periferias? Como 

reverter a tendência ascendente de privatização de estruturas públicas de apoio 

socioeconômico, como a previdência social, o atendimento médico e a educação, se 

as próprias organizações sociais se beneficiam da lógica da terceirização?  

Estes desafios estão presentes nas periferias e exigem reflexões e inovações 

das estratégias de resistência e luta popular. Eles se somam às violações de direito 

que são uma constante na vida daqueles que moram às margens da cidade. Apesar 

das melhorias nas condições de vida no Jardim Ângela e bairros vizinhos e nos 

indicadores de violência nas últimas 3 décadas11, o horizonte de uma vida digna, que 

alimenta o percurso do fórum desde sua origem, parece ser um ponto de chegada 

inatingível.  

 

1.3 Viver-resistir nas periferias 
 
Teoricamente, ou melhor, pela Constituição Federal brasileira, toda pessoa ao 

nascer recebe uma série de direitos: direito a um teto, educação, comida, saúde, 

justiça, cultura, trabalho, lazer… Mas quem mora nas periferias sabe bem que ter 

todos esses direitos determinados pela legislação não é garantia de tê-los atendidos. 

A tão falada cidadania não é para todos e o lugar onde se mora é um determinante 

na garantia desses direitos; já dizia Milton Santos, "há cidadãos de classes diversas; 

                                                
11 A melhoria nos indicadores de violência pode ser comprovada, por exemplo, pelas reduções nos 
números de homicídios. Apesar de seguirem entre os 10 distritos com maiores taxas de homicídio 
(Jardim São Luís 43 assassinatos/100 mil habitantes, Jardim Ângela 38 assassinatos/100 mil 
habitantes e Capão Redondo 29 assassinatos/100 mil habitantes), no período de 20 anos (2016x1996) 
o Jardim Ângela, por exemplo, caiu de 116,23 (ONU, 1996) para 38 homicídios/100 mil habitantes. 
Fonte: Folha de São Paulo (2016) e ONU (1996). Disponível em: http://temas.folha.uol.com.br/mapa-
da-morte/introducao/mapa-da-morte-em-sp-vai-da-suecia-ate-o-mexico-locais-dos-crimes-se-
repetem.shtml  
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há os mais cidadãos, os que são menos cidadãos e os que nem mesmo ainda o são" 

(SANTOS, M., 2007, p. 24).  

Para o autor os cidadãos e as cidadãs são indivíduos num lugar, portanto, é no 

território onde a cidadania se dá de forma incompleta. Isso porque, em grandes 

cidades capitalistas como São Paulo, a localização de bens e serviços está 

condicionada a leis de mercado, em síntese ao lucro, e não é determinada pela 

densidade demográfica ou eficiência social (SANTOS, M. 2007). Sendo assim, a 

depender do local onde se mora, haverá mais ou menos acesso a eles, e, portanto, 

terá mais ou menos efetivada sua cidadania.  

Milton Santos defende que, antes de mais nada, as desigualdades sociais são 

desigualdades territoriais pois resultam do lugar onde se mora. A localidade da 

moradia é definida não só pela atividade econômica como por heranças sociais. O 

tipo de trabalho que temos ― se ele é formal ou informal e o patamar de remuneração 

que recebemos ― ou se estamos desempregados determina não só o local onde 

moramos, como o tempo gasto nos deslocamentos diários e o tempo de descanso, 

se temos ou não condição de estudar, as nossas opções de lazer e o acesso aos 

equipamentos públicos e a cidade.  

Porém, o sistema capitalista, por meio da mentalidade da meritocracia, busca 

atribuir ao indivíduo a responsabilidade pelo local onde trabalha e mora e o tipo de 

vida que leva. Isso faz com que muitos se afoguem num ciclo de autoculpabilização: 

“se eu tivesse estudado, eu teria um melhor emprego e melhores salários”, “se eu 

tivesse um emprego melhor, eu não moraria na favela”, “vou trabalhar bastante para 

conseguir juntar dinheiro e mudar de vida”, desviando a crítica às relações de trabalho 

exploradoras e ao sistema capitalista que concentra as riquezas nas mãos de poucos, 

muito poucos. No Brasil, um dos países mais desiguais do mundo, seis bilionários 

concentram a renda das 100 milhões de pessoas mais pobres no país (OXFAM, 

2017). 

Diante dessa realidade, o Estado teria o papel de garantir acesso semelhante 

a bens e serviços públicos que pudessem possibilitar o mínimo de dignidade à vida 

de todos, independentemente de onde moram. A oferta de bens sociais, apenas na 

forma mercantil, reduz o número dos que potencialmente têm acesso a eles, além de 

agravar a desigualdade social, uma vez que obriga os mais pobres a pagar por algo 

que poderia ser lhes oferecido de forma gratuita. 
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Só que, paralelamente a culpabilização dos indivíduos, vemos a 

desresponsabilizarão do Estado, uma vez que, em tempos neoliberais, 

 
[...] ganha corpo a percepção de que ele é inoperante, ineficaz, corrupto, está 
falido, e que suas funções devem ser reduzidas e substituídas por agentes 
privados, mais capacitados para enfrentar as várias manifestações da 
marginalização social e econômica. (KOWARICK, 2009, p. 88).  
 

Marilena Chaui define o neoliberalismo como o "encolhimento do espaço 

público dos direitos e o alargamento do espaço privado dos interesses de mercado" 

(CHAUI, 2014, p.88), sob discursos de fachada acerca da racionalidade do mercado 

e do enxugamento do Estado se operam cortes de investimentos públicos em bens e 

serviços e se maximizam os financiamentos que garantem condições para a 

reprodução do capital.  

Na realidade concreta e cotidiana das cidades, o que presenciamos é um 

Estado rendido às leis de mercado e, em geral, investindo mais e melhor nas áreas 

mais atraentes para o ramo imobiliário, deixando as periferias sem infraestrutura ou 

com infraestrutura precária. Tal dinâmica, de acordo com a autora, vai minando pouco 

a pouco os direitos sociais e as condições para a cidadania e a democracia, 

estabelecendo em seu lugar uma polarização entre carências (do lado popular) e 

privilégios (do lado da elite), ambos sempre tratados como particulares e 

especificidades ao ponto de não ser possível generalizá-los em interesses comuns, 

nem universalizá-los em direitos. 

Diante de um Estado ausente na garantia dos direitos sociais, as moradoras e 

moradores das periferias, que sofrem diariamente com o descaso do poder público, 

organizam-se coletivamente em torno de interesses comuns e bens urbanos básicos, 

como a construção de escolas e creches, a ampliação das linhas de metrô e a 

melhoria das unidades de atendimento à saúde, exigindo dos governos uma parcela 

de seus investimentos públicos, ou mesmo buscando alternativas de ação de cunho 

humanitário a partir de organizações da sociedade civil ou departamentos de 

responsabilidade social de empresas privadas (KOWARICK, 2009).  

Nas décadas de 1970 e 1980, as comunidades periféricas gravitavam entre o 

trabalho abundante, em geral fabril. Vivíamos, então, o período áureo da 

industrialização na cidade, os mutirões de autoconstrução e as lutas populares. Milton 

Santos defende que, para garantir a cidadania, seria necessário que fosse também 
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garantido o direito de reclamar, de modo que, não tendo seus direitos efetivados, uma 

determinada comunidade se mobilizaria para reclamar por eles (1987). Só que os 

espaços públicos de participação e escuta da população são raros, nem mesmo o 

direito a reclamar é garantido e as moradoras e os moradores das periferias nos 

ensinam que é preciso se mobilizar coletivamente para exigir serviços e espaços 

públicos de atendimento à comunidade. Seja por meio de caminhadas, atos, cartas, 

abaixo assinados, ocupações, ações públicas, há décadas o povo das periferias vem 

conquistando melhorias para seus bairros e vizinhanças. 

Nos últimos anos, a mobilização e união das comunidades periféricas é bem 

mais frágil e ocasional do que nas décadas anteriores de 1970 e 1980, apesar do 

avanço do neoliberalismo e do capitalismo globalizado que acabou com "o Estado-

providência com seus encargos sociais e com a função de regulador das atividades 

de mercado" (CHAUI, 2014, p.85), o que fez com que o que era antes um direito se 

converte-se num serviço privado regulamentado pelo mercado, ou seja, numa 

mercadoria que só poderão ter acesso aqueles que tiverem poder aquisitivo (CHAUI, 

2014). 

Espaços de articulação da sociedade civil como o Fórum em Defesa pela Vida, 

assim como organizações sociais como Sociedade Santos Mártires (SSM) e o Centro 

de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo (CDHEP), dentre tantas 

outras nas periferias da cidade, vêm adaptando suas estratégias de luta nos últimos 

30-40 anos a diferentes cenários que passaram por períodos de criação de políticas 

sociais compensatórias, como o bolsa família e as cotas raciais nas universidades no 

período de Lula e Dilma na presidência, até a flexibilização das leis trabalhistas, 

reforma da previdência e teto de gastos públicos nas gestões de Temer e Bolsonaro. 

Certamente, nos últimos seis anos, enfrentam um dos períodos mais duros de sua 

trajetória com problemáticas históricas, como a fome e o desemprego, cobrando 

ações emergenciais como a distribuição de cestas básicas de alimentos. Depararmo-

nos com situações sociais graves e no limiar da sobrevivência mobiliza as energias 

dessas organizações e coletivos para a oferta do mínimo, bem como nos faz nos 

questionarmos acerca dos limites de suas atuações. 
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1.4 Uma luta que parece não ter fim 
 

As ações de todos esses coletivos, movimentos e organizações populares 

buscam impor certos obstáculos à exploração capitalista na tentativa de garantir um 

colchão de amortecimento que proteja os mais vulneráveis, mesmo que de forma 

precária, frente aos avanços neoliberais. Os embates e enfrentamentos desses 

grupos sociais possibilitam certas conquistas, mas acredito que elas são como 

remendos num tecido velho e esgarçado. Não evitam que o pano estoure em outro 

ponto. 

As conquistas das lutas populares oferecem certo conforto às classes 

subalternas, porém são conquistas limitadas que não rompem definitivamente com o 

ciclo que perpetua a exploração, cujos pilares são o patrimonialismo, a concentração 

de renda e terra e a hegemonia política das elites econômicas.  

Mesmo que as oligarquias capitalistas cedam à certas reivindicações dos 

movimentos sociais, as classes dominantes não estão dispostas a rever o modelo de 

produção, promover uma reforma fundiária e tributária, criar mecanismos de 

regulação dos preços e da ocupação dos imóveis, nem submeter as propriedades ao 

controle social (MARICATO, 2015, 2016), esses sim são os reais obstáculos à 

superação da exclusão social. Por isso parece não haver solução para os problemas 

sociais e ambientais dentro deste sistema. Mas isso não diminui de maneira alguma 

a relevância das lutas populares. 

Por meio de espaços de convivência pública, as organizações e movimentos 

sociais da periferia possibilitam que seus participantes se percebam como 

comunidade. Para Bernardo Svartman e Luis Galeão Silva (2016), a comunidade é 

um espaço fundamental de convivência e de elaboração e enfrentamento de situações 

de humilhação social decorrentes da exclusão e da desigualdade. 

A vida comunitária possível no interior das lutas sociais é um caminho para 

fazer frente à privatização do público, ou seja, “à apropriação privada das instituições 

e dos fundos públicos e à destruição da experiência do comum, portanto, da 

experiência comunitária em seu sentido político" (SVARTMAN; GALEÃO SILVA, 

2016, p.346). Os autores complementam dizendo que a vida em comunidade 

possibilita a sustentação da “utopia da superação da divisão social em classes e 

outras formas correlatas de dominação" (SVARTMAN; GALEÃO SILVA, 2016, p.344).  
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Lutar é a única força que temos de resistir. Por meio das lutas damos 

visibilidade à dominação e exploração que o sistema exerce sobre nós, por isso elas 

têm um papel pedagógico. Ao envolver pessoas, possibilitam que tomem consciência 

de sua condição de exploradas. 

Numa sociedade na qual a mídia monopoliza o imaginário e nos faz acreditar 

que não existem alternativas de vida fora do capitalismo, compreender-se morador da 

periferia e se fortalecer por meio da organização popular é um importante passo para 

a emancipação e a construção de um modelo de sociedade mais igualitário e justo. 

Como Maritza Montero (2006) lindamente definiu, são as revoluções homeopáticas 

que subvertem as predisposições à submissão e à aceitação passiva que sustentam 

as desigualdades. 
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memória 1: Onde você mora?  
 

Era comum que meus colegas da escola me perguntassem onde eu morava e 

com o que minha mãe e pai trabalhavam. Sempre respondia com informações 

imprecisas tentando disfarçar quem eu era. 

 
Figura 2 – Imagem de meu caderno de memórias da infância. Destaque ilustração de flor de 

jasmim manga, árvore presente na entrada de minha casa em Americanópolis. 

 
Fonte: Autoria própria 

 
Quando questionada sobre meu local de moradia costumava responder com outra 

pergunta: "Sabe a Avenida Vereador João de Lucas?". Se soubessem, 

rapidamente completava: "Moro numa travessa da avenida que continua a 
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vereador". Caso não soubessem, tentando demonstrar segurança, dizia: "A 

vereador é a avenida que continua a Vicente Rao, a avenida onde fica o Shopping 

Morumbi. Pois eu moro numa travessa da avenida que continua a vereador".  

Essa outra avenida era a Cupecê. Eu morava no finalzinho dela próximo a 

Diadema. Como conhecia bem a Cupecê, pois cruzava ela praticamente inteira, 

sabia que passava por bairros pobres e de classe média baixa. Não podia deixar 

escapar esta pista, pelo contrário dava referências de regiões mais nobres como 

a Avenida Vereador João de Luca ou até o Shopping Morumbi. Assim me protegia 

evitando que soubessem que eu era de uma família com bem menos recursos 

que a de meus colegas. 

Já quando a curiosidade era sobre a profissão do meu pai e minha mãe, a 

estratégia era a mesma: responder de forma vaga. 

Falar da ocupação da minha mãe era fácil: uma professora era sempre alguém 

que sabia muito mais do que a gente. Ficou ainda mais tranquilo quando minha 

mãe assumiu a coordenação pedagógica ou a direção de escolas públicas de 

bairros periféricos. "Minha mãe é coordenadora pedagógica" ou "Minha mãe é 

diretora de escola". O cargo com o nome pomposo devia gerar certa admiração. 

O duro é que era mais comum perguntarem qual era o trabalho do meu pai. Talvez 

porque as mães de alguns colegas fossem responsáveis pelos cuidados com a 

casa ou tivessem em suas profissões, em geral, menor reconhecimento que os 

homens. Por isso seria mais importante para aqueles que me questionavam a 

ocupação de meu pai e não de minha mãe. Quando tinha que sustentar a resposta 

ao interrogatório apenas contado sobre meu pai, a situação complicava: "Meu pai 

trabalha numa empresa que faz peças plásticas para automóveis". Não podia 

revelar, de forma alguma, que meu pai era operário.  

Muitas vezes não satisfeitos com a minha resposta me perguntavam qual era a 

formação do meu pai. Sentia-me encurralada. Não podia revelar que meu pai 

havia ido ao seminário pois essa era a única forma que filhos de agricultores 

pobres tinham para estudar. Por mais que meu pai tenha feito três anos de 

Filosofia e quatro de Teologia após o correspondente ao ensino médio no 

seminário, seus estudos não foram validados no Brasil. Ele teve que fazer 

cursinho supletivo para receber o certificado de conclusão do ensino fundamental 
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que era a escolaridade exigida para ser metalúrgico numa fábrica. Complicado, 

por isso para escapar do interrogatório e encerrar logo a conversa eu respondia: 

"Meu pai é engenheiro". 

É curioso como no Brasil é uma prática comum e recorrente perguntarem nosso 

local de moradia e trabalho. São aspectos que nossa sociedade julga importantes 

saber quando se conhece uma pessoa. O lugar onde residimos costuma revelar 

nossa classe social e o trabalho, nosso nível de escolaridade. Marcadores sociais 

determinantes num país tão desigual e apartado. 

Hoje, adulta, sigo sendo interpelada por esses questionamentos. Agora me 

perguntam com o que eu trabalho e essa questão eu tiro de letra. As pessoas 

costumam admirar quem colabora numa ONG. Só falar essas três letrinhas que 

logo querem saber mais detalhes. Já o bairro onde moro, quem diria, mesmo 

vivendo agora numa região prestigiosa da cidade, ao lado da Avenida Paulista, 

sigo ocultando minha moradia. Para aqueles que trabalham comigo ou já 

trabalharam, colegas da universidade e a maioria dos amigos, não. Eles até 

frequentam minha casa, um grande feito para a menina que nunca recebeu um 

amigo em seu lar em Americanópolis. 

Já para os companheiros da quebrada digo apenas que moro no Centro. Sendo 

o Centro diverso como é, ele me permite ficar menos engessada por 

classificações. Apesar de ser inevitável despertar neles pensamentos como "Ela 

não é da quebrada" ou “A mina tem grana”. 

Tenho a percepção que algo profundo mudou nos moradores da periferia. Hoje é 

comum encontrar pessoas que se assumem periféricas com orgulho. Dizer o 

nome do bairro onde moram é como um passaporte para uma identidade 

periférica compartilhada que hoje desperta um orgulho que eu não sentia na 

minha época. 

O que significa essa identidade não sei. Mesmo porque não me parece ser uma 

identidade, mas múltiplas identidades. Mas se são diversas o que têm em 

comum? Algo me diz que o senso de pertencimento. Me parece que ao se 

anunciar moradora ou morador de um bairro da periferia faz com que a pessoa 

seja abraçada por uma coletividade. Determinada por uma condição geográfica, 

mas não só, não só. 
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Imagino e intuo, talvez mais intuição do que imaginação, que quando alguém da 

periferia interage com alguém da periferia ou apenas cruza com ela em seu 

caminho há uma identificação automática: "Você sabe os perrengues que eu 

passo. E eu sei os perrengues que você passa". 

Talvez por isso eu senti, em determinadas ocasiões, um certo ar celebrativo 

quando um morador da periferia anuncia para outro o bairro onde mora. Era 

comum o anúncio ser seguido de uma frase como "Eu conheço esse bairro. Minha 

tia mora lá" ou outro familiar ou amigo. 

A menina que fui não viveu isso. Ela não revelava o bairro onde morava porque 

sabia que seus colegas não o conheceriam. Mas mesmo sem conhecer, ao ser 

um local diferente daqueles que faziam parte do universo deles (Vila Mascote, 

Campo Belo, Chácara Flora, Interlagos, Chácara Santo Antônio), ela sabia que a 

classificariam como diferente. E o seu medo maior era que a considerassem 

pobre. 
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2 A PAISAGEM E OS HORIZONTES DAS PERIFERIAS 
 
cena 5: Meu bairro não é o pior bairro para se morar 
 

Sentada numa sala de aula escura, via projetadas na parede fotos que 

estudantes de uma escola pública haviam feito de sua vizinhança. Moradores do 

Grajaú, bairro localizado do outro lado da represa Guarapiranga, e vizinho de mais 

um reservatório de água da cidade, a represa Billings, os alunos, assim como aqueles 

que vivem em regiões mais afastadas da cidade, sofrem com os estereótipos que se 

criam sobre as periferias e aqueles que moram nessas regiões. 

Algumas semanas atrás, o professor de Geografia havia compartilhado com os 

estudantes do sexto ano a pesquisa Mapa da Desigualdade que a Rede Nossa São 

Paulo havia lançado em junho de 201312. O Grajaú foi classificado pelo estudo como 

o pior distrito para se morar a partir da avaliação comparativa de uma série de 

indicadores socioeconômicos. O Jardim Ângela, Capão Redondo e Jardim São Luís, 

assim como outros distritos das periferias como Cidade Ademar, da qual faz parte o 

bairro de Americanópolis onde cresci, estavam junto com o Grajaú entre os 10 distritos 

com pior classificação. 

Os estudantes ficaram indignados com a pesquisa. O bairro deles não era o 

pior bairro para se morar. Estavam convencidos de que os pesquisadores nunca 

haviam visitado o Grajaú. Os adolescentes eram felizes ali, seus familiares também, 

tinham muitos amigos e conheciam vários lugares bacanas. 

Naquela manhã, o professor de Geografia havia me convidado para participar 

de sua aula. Eu realizava oficinas no contra turno com os alunos daquela escola, com 

o intuito de incentivá-los a desenvolverem projetos que buscassem transformar suas 

comunidades. Aquela turma havia escolhido mostrar ao mundo um Grajaú para além 

dos estereótipos que viam na mídia. Para a tristeza deles, a pesquisa da Rede Nossa 

São Paulo teve grande repercussão e virou notícia em vários veículos de 

comunicação. Por isso, os jovens estavam empenhados em apresentar o Grajaú a 

partir dos olhares daqueles que, como eles, viviam ali. 

                                                
12 Matéria da Folha de São Paulo “Estudo aponta que Grajaú é o pior distrito para viver em São 
Paulo” disponível em https://www.nossasaopaulo.org.br/2013/06/11/estudo-aponta-que-grajau-e-o-
pior-distrito-para-viver-em-sao-paulo-folha-de-s-paulo/ Estudo Mapa da Desigualdade edição 2013 
disponível em https://www.nossasaopaulo.org.br/sites/default/files/pesquisas/quadro-da-
desigualdade-em-sao-paulo-2013.pdf 
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A cada nova foto o aluno autor do registro compartilhava conosco o que havia 

lhe chamado atenção. Lembro-me de uma escadaria ao lado de casas de alvenaria 

feitas com tijolo baiano, sem reboco ou revestimento, como é comum nos bairros 

periféricos de São Paulo. O estudante fotógrafo chamou nossa atenção para o esgoto 

que corria pelos degraus da escada. Uma água suja e fedida que, como ele nos 

contou, não se deixava ignorar por aqueles que por ela passavam. 

A falta de saneamento básico entristecia o menino que via mais belezas no 

Grajaú do que os jornais e as pesquisas eram capazes de anunciar. Era aquela 

escadaria que o levava à casa de seus amigos, aquela escadaria era para ele o 

caminho da diversão. 

Uma praça cheia de árvores e espaço para brincar. Mesas e bancos feitos em 

cimento acolhiam os adultos que ali se detinham a conversar, enquanto as crianças 

empinavam pipa e jogavam bola. Era assim a área próxima a casa daquela menina 

que agora compartilhava conosco sua foto. Nela, víamos o mato alto, a menina via só 

brincadeira e alegria, e nos convidava a sonhar uma cidade com mais parques e 

praças. 

A sequência de fotos despertou nos alunos o sonho de fazer um documentário. 

Queriam contar as belezas e lutas do Grajaú e contrapor os indicadores e notícias 

que viam frequentemente estampados na mídia. Foi assim que surgiu a produção 

Grajaú: onde minha história começa13, fruto de oficinas de roteiro, gravação e 

sonoplastia que realizei junto com alguns amigos naquela escola em parceria com o 

professor de Geografia. 

Eu fui uma adolescente como aquelas meninas e meninos. Morei na periferia 

como eles, e também sofri com os estereótipos que condenam, até hoje, as 

comunidades periféricas. Eu tinha vergonha do bairro onde eu morava. Essas 

meninas e meninos do Grajaú não tinham, assim como os jovens com os quais 

convivo hoje no Jardim Ângela não tem. Algo mudou nas periferias desde que eu 

deixei de morar lá, o que foi? 

 

  

                                                
13 O documentário "Grajaú: onde minha história começa" está disponível em 
https://youtu.be/KWiNpp1yfOw  
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2.1 Quando a poesia encontra as estatísticas  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

...e a cidade alta, 

embotada em sua arrogância, 

segue sem se dar conta, 

de quem a sustenta... 

  

joão cláudio de senna14 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
14 BINHO, 2015, p.98 
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22 anos  
de vida a menos 

tem quem mora no Jardim Ângela 
quando comparado a quem vive no Moema 

  
 

 

 

 

Expectativa de vida média (2018) 
  

Moema 81 anos 

Jardim São Luís 62 anos 

Capão Redondo 60 anos 

Jardim Ângela 59 anos 

  

A média geral da cidade de São Paulo é 71 anos15.  

 
Quantos anos você tem?  

Menos de 59 anos? Então calcule quantos anos a mais viveria se morasse no 

Jardim Ângela? E em Moema? Mais de 59 anos? Quantos anos de vida você teria 

perdido se morasse no Jardim Ângela? 

  

                                                
15 Rede Nossa São Paulo (2018). Disponível em 
https://www.redesocialdecidades.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/idade-media-ao-morrer 



 

 

73 

 
 
 
 
 
 
 

sem título 
alê alves16 

  

Tinha uma criança no meio do beco 

no meio do beco tinha uma criança 

  

Brincando na porta de casa 

Dando bobeira, celular na mão 

Mal sabia o pequeno Eduardo 

Que isso já fazia dele 

Mais um suspeito padrão 

  

Boas notas, mãe trabalhadeira, 

Bom comportamento 

Nem bons antecedentes 

Bastaram para fazer de Eduardo 

Mais um sobrevivente 

  

Tinha capitães do mato nas escadas do morro 

Nas escadas do morro, tinha capitães do mato 

  

Amanhece o dia seguinte 

O sangue mal lavou as escadarias do morro 

E os jornais já sentenciaram: “conflito” 

Nunca vi guerra com um só combatente 

                                                
16 BINHO, 2015, p. 16 
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E o mesmo lugar de onde nasce o grito 

Há quem busque Pasárgada 

Para Terezinha e José Maria, restou o Piauí 

Mal sabia o menino Eduardo 

Que a bala que o matou não era nova 

Mas filha bastarda da que matou Zumbi 

  

 Tinha um fuzil na mão do polícia 

Na mão do polícia tinha um fuzil 

  

Os capitães trocaram o mato pelo morro 

Balas no beco, farda e fuzil 

São as cruzes da era moderna 

Pontos finais para Jesus 

Larissa, Alana, Yasmin e Juan* 

Reticências de um Estado 

Que não espera o corpo esfriar 

E promete mais polícia 

Pra acabar o serviço nas horas seguintes da manhã 

  

Para Eduardo, não houve ônibus queimado 

Pronunciamentos oficiais 

Protestos congestionando rodovias 

E invadindo manchetes do jornal 

Para o menino Jesus 

Só o sonho irrealizado de ser bombeiro 

O silêncio oco das panelas 

E a suspeita forjada: marginal 

  

*Larissa de Carvalho (4) 

  Alana Ezequiel (12) 

  Yasmin de Moura Camilo (4) 

  Juan Moraes (11) 

  E outras crianças crucificadas por “balas perdidas nos morros”  
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Capão Redondo, Jardim Ângela e Jardim São Luís 

estão entre os 10 distritos com maior índice de 
homicídio juvenil entre homens por ano 

(faixa etária entre 15 e 29 anos)17 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  
  

Capão Redondo 
55,52 jovens assassinados/100.000 habitantes 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Jardim Ângela 
53,69 jovens assassinados/100.000 habitantes 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Jardim São Luís 
51 jovens assassinados/100.000 habitantes18 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

A maioria dos jovens assassinados são negros. 
A cada 1 jovem não negro morto, 2,7 jovens negros são mortos19. 

  

                                                
17 Rede Nossa São Paulo (2016) disponível em https://www.redesocialdecidades.org.br/br/SP/sao-
paulo/regiao/+aricanduva/homicidio-juvenil  Cálculo feito dividindo o número total de mortes por 
homicídio de jovens homens com idade de 15 a 29 anos pela população masculina na faixa etária de 
15 a 29 anos e depois multiplicando por 100000. 
18 A mediana dos índices de homicídios das regiões, desconsiderando regiões cujo o valor é repetido, 
é de 25,90 jovens assassinados/100.000 habitantes 
19 Atlas da Violência (2019) realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e Fórum 
de Segurança Pública disponível em https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/19/atlas-da-
violencia-2019  
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sem título 
Jefferson Santana20 

 
 

em país de golpes 
se poucos lutam 
muitos apanham 

 
 
 
 
 
 

Eram Golpes 
Eram punhos de direita 

Na esquerda de minha face 
Eram menos direitos 
Era direita e fascista 

Era Golpes 
Eram golpes de veneno 
Que matam e torturam... 

Era fardas 
Eram enquadros 

Eram Golpes 
Era Gás, bala de borracha, 
Escopeta, metralhadora... 

Pra quê tanta arma meu Deus? 
Pergunta meu coração 
Mas com lacrimogêneo 

Eram Golpes 
Eram marcas 

Eram horas de sangue na calçada 
Eram fardas 
Eram Golpes 

Eram ternos e gravatas 
Eram parlamentares 

Eram Golpes 
Eram escolas fechadas 

Eram prisões, regime fechado... 
Eram Golpes 

Como os Golpes diários 
Nas faces... 

                                                
20 SANTANA, 2018, s/n 
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Eram nas faces delas 
Eram tapas 

Mas primeiro veio o verbo... 
Eram verbos contra elas 

As que chamavam de companheiras 
Eram Golpes 

Eram versículos 
Eram bancadas da Bíblia, da bala 

Em nome do pai 
Era Deus, só Ele, não era laico 

Eram Golpes 
Eram milhõe$$$ em torno do pato 
Eram da Federação das Indústrias 

Eram Golpes 
Eram sistemas de televisão 

Eram manipuladores da massa 
Eram mentiras que de tanto ditas 

Eram verdades fabricadas 
Eram Golpes 

Eram caviar e champagne aos Srs. 
Eram sucateamento 

Eram trabalhadores sem direitos 
Era Reforma da Previdência 

Era Terceirização 
Eram Golpes, Golpes, Golpes... 

Eram punhos de direita 
Na esquerda de todas 

As nossas faces. 
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Segundo a Organização Mundial da Saúde 

o ideal é termos no mínimo 3 leitos hospitalares para cada mil habitantes21 

  

1º. Bela Vista 38,64  

2º. Jardim Paulista 30,98  

3º. Consolação 27,25  

…………………….. 

………………….... 

………………….. 

………………… 

………………. 

…………….. 

…………… 

………….. 

………… 

……….. 

………. 

……... 

…….. 

……. 

….. 

…. 

... 

.. 

40º. Jardim São Luís 0,797 

54º. Jardim Ângela 0,57 

65º.  Capão Redondo 0,04122 

                                                
21 Matéria The new healthcare policy mandates a minimum of 2 beds per 1000: Sumeet Aggarwal 
disponível em https://health.economictimes.indiatimes.com/news/industry/the-new-healthcare-policy-
mandates-a-minimum-of-2-beds-per-1000-sumeet-aggarwal/62992210  
22 Rede Nossa São Paulo (2018). Leitos hospitalares públicos e privados disponíveis por mil 
habitantes. Mediana da cidade de São Paulo 1,34 leito/mil habitantes. Disponível em  
https://www.redesocialdecidades.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/leitos-hospitalares 
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não só! 
miriam selma23 

  

Amanhece África. 

  

Sons, sol, 

mas não só, não só. 

  

A poeira se fez mar 

e oceano deságua na escuridão dos olhos, 

mas não só, mas não só. 

  

Correntes, elos, flagelos, 

o negreiro rompe, 

corta na chibata o grito que cala só, 

tão só, mas não só. 

  

Terra nova, irmã! 

Seu solo recebe a semente que brota, 

mas não brota só. 

  

Na noite que não cala 

os tambores que falam 

não falam só. 

  

Os tons da gente que veio 

de outras tantas gentes, 

se mistura ao vermelho 

- que é sangue, 

mas ninguém sangra só. 

  

No chão da senzala 

                                                
23 BINHO, 2015, p.130 
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o choro grão virou, 

caiu, semeou, germinou, 

na roda que roda a roda 

e que gira, e gira a gira. 

  

Sai do chão, da senzala! 

Sobe ao palco! 

O que era cativo, 

hoje estrela da noite, 

brilha com os pés descalços. 

E pés que não caminham só, 

que não se erguem só. 

Trazem consigo a marca 

de um povo que não chegou só 

e não está só. 

  

As nações chegam, uma a uma, 

lembrando o canto, o branco, pranto, 

daquele que não veio só, 

que não ficou só, 

que não dança só, 

não trabalha só, 

que não luta só. 

  

Me impuseram o santo, 

pau oco sem vida. 

E eu, lhes dei os tambores, 

madeira oca, 

mas cheia de vidas. 

  

Sacode, Benedito, 

que rosário vai dançar, 

são reis guerreiros, 

embebidos de deuses. 
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E deuses nunca estão só. 

  

A congada vai chegando, 

vai passando, 

sonhos, dores, lembranças, 

raízes, fruto, passando. 

Passado e futuro. 

  

A cultura que alimenta, 

alimenta a alma da alma, 

mas não só. 

  

A identidade que existe, resiste, 

mas quem existe, não existe só, 

tampouco resiste só. 

  

Existir é resistir e não desistir, 

é não estar só, não ser só, 

não ficar só. 

  

A África hoje existe, 

resiste e reside ali, 

ali no cantinho do seu Dito, 

devoto de São Benedito, 

congadeiro antigo, 

mas não só 

e não só – nunca só! 
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$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 
As periferias têm menos infraestrutura e 

equipamentos públicos do que as áreas centrais, 
por isso, são necessários maiores investimentos 

nas periferias 
 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
  

      População 11%          X      Orçamento Público 7% 
 

    = 1.170.410 habitantes24                   = R$ 105.992.77125 
           (Jardim Ângela, Capão Redondo,  

            Jardim São Luís, Campo Limpo  

                         e Vila Andrade26) 

 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
Se as subprefeituras de M’Boi Mirim e Campo Limpo27 formassem juntas uma 

cidade, estariam entre as 13 cidades mais populosas do Brasil. Sua população 

supera a de capitais como São Luís, Maceió e Campo Grande  

                                                
24 Dados populacionais  por distrito da cidade de São Paulo disponível em 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos
/index.php?p=12758  
25 Orçamento 2022, distribuição por subprefeitura disponível em 
https://www.saopaulo.sp.leg.br/orcamento2022/  
26 Dados populacionais por distrito Jardim Ângela 295.434 habitantes, Capão Redondo 268.729, 
Jardim São Luís 267.871, Campo Limpo 211.361 e Vila Andrade 127.015 disponível em 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos
/index.php?p=12758  
27 A subprefeitura do Campo Limpo é composta pelos distritos do Campo Limpo, Capão Redondo e 
Vila Andrade e M'Boi Mirim por Jardim Ângela e Jardim São Luís. 
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o que eu mais quero 
akins kintê28 

  

o que eu mais quero 

aprender com meus Hermanos 

a lidar com as manas 

no convívio das semanas 

acreditar que é possível 

quanto mais está se dando 

se entregando a doce dama 

se dar sem ser sacana 

sem ser sempre sofrível 

  

vou propor para os meninos 

ver de novo as meninas 

rever tristes rotinas 

                                                
28 BINHO, 2015, p.11 
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reinventar o desejo 

reescrever os hinos 

questionar as doutrinas 

e sob a luz da lamparina 

descobrir de novo o beijo 

  

vou falar com meus malungos 

que assim não dá mais pé 

mulher da rua ou de fé 

sempre triste o episódio 

a violência deixa fungos 

de feridas na mulher 

e sabemos como é 

e insistimos no ódio 

em um papo com o bandido 

liga a atenção com a bandida 

lealdade mesma vida 

brutal violência nosso abandono 

pro amor demos sentido 

guerreando nessa lida 

somar corpos divididos 

uma empregada e um dono 

proponho no fronte 

a buscar o ser humano 

tô bolado nesse plano 

e tu quando quiseres 

moleque bom se encontre 

com amor sem engano 

compreensão e emano 

menos treta com as mulheres 

o que mais quero 

 
  



 

 

85 

 
100,07 

mulheres internadas 
por possíveis agressões, por 10 mil mulheres por ano 

no Jardim São Luís 
 

67,03 
Jardim Ângela 

 
35,04   

Capão Redondo 
 

0,554 
Jardim Paulista29 

 
Os números de atendimentos e denúncias não refletem os números de casos reais de 

agressão. Muitas mulheres não procuram ajuda ou denunciam as violências que sofrem por 

medo ou vergonha. Certamente os casos de violência são subnotificados.  

 
  

                                                
29 Rede Nossa São Paulo (2017). Internações de mulheres de 20 a 59 anos por possíveis agressões, 
por 10 mil mulheres nessa faixa etária. Disponível em 
https://www.redesocialdecidades.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/agressao-a-mulheres 
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trilogia córrego 
augusto cerqueira30 

 

Quando fui pequeno, morei numa casa que ficava 

numa rua onde passa um córrego. 

essa rua também não tem asfalto. 

As águas das pias e dos vasos sanitários do entorno 

vão direto para canos de duas polegadas despejantes 

e debruçados sobre o córrego. 

Crianças também vão lá afim de brincar de aparar. 

A brincadeira consiste em amarrar um fitilho grande 

 nas exterminadas de um cabo de vassoura 

e, como em rédeas de cavalo, controlar metro e meio de madeira 

que bóia no córrego na espera de ‘resgatar’ 

qualquer coisa de interessante que venha de lá. 

Uma vez eu peguei uma sentimentalidade. 

mas eu gostei mesmo foi no dia que eu peguei um 

sofá lá pra casa. 

  

  

                                                
30 BINHO, 2015, P.29 
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 45% do esgoto coletado  

não é tratado 
na cidade de São Paulo31 
  

Esgoto não tratado é despejado 
nos mananciais de abastecimento como 

a represa Guarapiranga e Billings 
________________________________________ 

Percentual de domicílios urbanos 

sem ligação com a rede de esgoto, 

em relação ao total de domicílios 

21,21% 
Jardim Ângela 

 

12,49% 
Capão Redondo 

 

9,34% 
Jardim São Luís32 

  
                                                
31 Ranking de Saneamento – Instituto Trata Brasil 2018. Disponível em 
http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/itb/ranking-2018/realatorio-completo.pdf 
32 Fonte: Rede Nossa São Paulo (2010). Disponível em 
https://www.redesocialdecidades.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/rede-de-esgoto-
domicilios-sem-ligacao-com-a-rede-de-esgoto 
 



 

 

88 

 

 

 

 

 
os homens que são da terra 

luan luando33 

  

O perigo é o portal 

do poder e da liberdade 

da vaidade e da humildade 

da posse e do desapego 

  

É importante que saibam 

que a terra não é dos homens 

são os homens que são da terra 

são os homens que são da terra 

  

Terra sem dono é terra de todos 

onde o real, o leal proceder é o respeito 

lugar sem pobres é lugar sem ricos 
onde o real, o leal proceder é o respeito 

onde o real, o leal proceder é o respeito 

 

  

                                                
33 LUANDO, 2017, p.27 
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Aproximadamente 

3 em cada 10 casas 
estão em favelas 

no Capão Redondo, Jardim Ângela e Jardim São Luís34 
  

  

  

  

  

  
                                                
34 Rede Nossa São Paulo (2017) - Porcentagem de domicílios em favelas sobre o total de domicílios 
da região. Disponível em  https://www.redesocialdecidades.org.br/br/SP/sao-
paulo/regiao/+aricanduva/favelas 
Dados específicos Capão Redondo 27,66%, Jardim Ângela 25,83% e Jardim São Luís 24,09 
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6h00 
Carolina Peixoto35 
 
mais cinco minutos.... 
 
Fodeu! Foi trinta! 
 
Banho de gato café de mendigo trânsito do inferno baldeação maldita caminhada do 
caralho burocracia da porra bate ponto cara crachá cara crachá cara crachá 
computador lento bate olho nas notícias sistema travado e-mails chatos chefe folgado 
pausa pro cigarro telefone que não para cliente burro chefe folgado e-mails chatos 
cliente satisfeito bate meta bate ponto hora do almoço pausa pro cigarro restaurante 
lotado café frio mais quinze minutos troca ideia bate o ponto segundo turno pausa pro 
cigarro chefe folgado trabalho acumulado não vai dar tempo outro café já deu a hora 
fica pra amanhã bate ponto choveu fodeu caminhada do caralho baldeação maldita 
trânsito do inferno corre pra sair do trem corre pra pegar o busão corre pra não perder 
o ponto corre pra chegar em casa logo corre pra jantar na mesa sentado corre pra 
tomar banho demorado corre corre corre corre corre corre corre 
 
mas sempre que puder 
pare 
para ver a Lua. 
 
 

  

                                                
35 PEIXOTO, 2017, p.20 
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1 hora a mais por dia 
gasta em deslocamento  

quem mora na zona sul, 
quando comparado  

a quem mora no centro36 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

                                                
36 Rede Nossa São Paulo (2018) - Pesquisa da Mobilidade Urbana 
https://mobilidadesampa.com.br/2018/09/rede-nossa-sao-paulo-lanca-12a-edicao-
da-pesquisa-de-mobilidade-urbana/ 
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poesia para um país livre 
fernando ferrari37 

  

A poesia aqui na quebrada tem função 

Não é uma letra que fica presa ao papel 

Ela transita nas lutas eternizadas 

dos trabalhadores e trabalhadoras 

  

A poesia aqui pega busão, trem, 

está na sala do telemarketing 

Lava a louça como a doméstica, 

busca criança na creche 

Troca pneu junto com o borracheiro, 

picha o muro com o pichador 

grafita com o grafiteiro, 

serve o pão matinal para o professor 

  

A poesia aqui protesta com a Favela do Moinho, 

Pinheirinho, CanãoPSA 

Protege vítimas de perseguição pelo Estado, 

Defende as Mães de Maio, 

os Mortos por Autos de Resistência, 

Marcha pela Morte do Santos Dias, reflete 

sobre o Marighella, Allende e luta com a Comissão 

Nacional da Memória e da Verdade para o país parar de 

repetir as atrocidades do nazismo 

  

A poesia aqui defende as Mulheres, 

por parto humanizado, dá espaço para as estupradas 

falarem, as espancadas tirarem seus traumas 

e as assassinadas por um dono, ter seus nomes lembrados, 

diz aos homens que parem e reflitam seus traumas 

                                                
37 BINHO, 2015, p.74 
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trazidos de pais, avós e bisavós, que quebrem a 

corrente e se libertem da covardia 

  

A poesia trava Avenidas e Rodovias por Moradia 

digna, aos que pagam o eterno aluguel, ocupam 

terras sem função social, defendem as favelas 

queimadas pelas grandes empreiteiras, gritam 

com Quilombolas e Indígenas pela demarcação de suas terras 

  

A poesia aqui faz política pública, defende uma Lei 

de Fomento para as Periferias, onde tem coragem 

de provar que sabemos fazer nossas próprias Leis, 

com as mesmas mãos que covardemente foram guiadas 

para não saber escrever 

  

A poesia aqui entrega Carta para Presidenta Dilma, 

para cobrar as Lutas Históricas do Povo brasileiro 

e fazê-la refletir que ainda somos os mesmos, 

não vamos esquecer da Reforma Agrária, Urbana, 

Taxação das Grandes Riquezas, do Fim da Lei Rouanet, 

10% do Pré Sal para a Cultura e o fim da Indústria 

Cultural porque o Brasil é Plural 

  

A poesia aqui não vem para salvar ninguém, 

ela trabalha para que cada um tenha uma 

nova consciência em pensar um país mais igualitário, 

livre da desigualdade econômica, 

livre da desigualdades dos meios de comunicação, 

livre do espírito e capaz de poetizar a vida 

como ela tem que ser… para todxs 
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cena 6: Eu vou, eu vou 
 

 Tão logo terminamos a reunião do Centro de Memórias das Lutas Populares 

Ana Dias, corremos para lá. Chegamos cedo, era preciso reservar uma mesa grande 

para acolher os estudantes e professores da Rede de Cursinhos Populares Ubuntu 

que seriam homenageados naquela noite. Fomos os primeiros a chegar e vimos o 

lugar se encher. Quem chegou mais tarde teve que ficar do lado de fora na calçada. 

         Cada um do grupo que aparecia era recebido com festa. Eu me sentei na ponta 

da mesa e pouco interagi. Queria observar, escutar e sentir. Há tempos desejava 

conhecer o sarau da Cooperifa e o dia, finalmente, havia chegado. 

De onde estava eu tinha uma visão completa do espaço. Foi fácil perceber 

quando Edite e Zazá chegaram. Acomodaram-se em duas cadeiras que pareciam 

esperar por elas bem junto ao palco. 

O palco não era uma estrutura elevada que colocava quem se apresentava 

mais distante do chão e próximo do céu. O palco era uma área livre de mesas e 

cadeiras com um microfone bem à frente do salão. Bonito ter o palco na altura de 

nossos pés, logo ali, aberto e disponível. 

Foram várias as pessoas que se apresentaram naquela noite, Edite foi uma 

delas. A cada uma e a cada um que ocupava o palco, silenciávamos. As palavras das 

poetizas e poetas da noite nos faziam ver longe, ver o que nos foi ocultado, ver o que 

nos fizeram esquecer, ver a nossa potência e nossas belezas.  

 

Cada poste marcado com boladas 

Cada chuteira amarrada nos fios 

Cada grito dizendo "OLHA O CARRO" 

Cada pontinho brilhoso que meus olhos enxergam 

É uma casa com sua história 

É uma casa com suas lutas 

Uma família com grandes perdas e vitórias 

 

A quebrada tem memórias 

Que não caberiam em um livro 

Que não estão na Bíblia 

Que não entrariam na Veja 
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Pois a quebrada é mais que uma entrevista 

Ela é vida, corrida, ela é uma criança que só está esperando o carro passar 

pra chutar a bola novamente 

A quebrada é a luz mareada no fim do túnel 

É o descanso no último banco do ônibus 

É a alegria de se sentir em casa 

É o teto sofrido, suado, mas traz o meu legado, histórico 

É o barraco do pão de cada dia 

Cultura que a burguesia jura ter apagado, coitados 

É o filme de drama, que faz chorar, mas sempre tem uma lembrança boa 

para recordar 

 

Comparam a quebrada com lixão 

O que eu acho engraçado 

Capitalistas, racistas, machistas, sexistas 

Falando de opressão 

Eles poluem a cidade e depois querem falar de pichação 

Já sussurraram que eu não poderia 

Já falaram que eu não deveria 

Já gritaram que eu não sabia 

Eles tentaram acabar com o brilho das crianças 

Porém esqueceram 

Que a quebrada ilumina aquela tal  

Esperança… 

 

(Jéssica Campos, 2020, p.64) 

 

De verso em verso íamos reconhecendo as violências e discriminações que 

sofríamos. Ter uma maior consciência delas não nos entristecia. Ali, amontoados, 

rodeados por nós mesmos, nos dávamos conta de que não éramos os únicos a sofrer 

com os estereótipos e exclusões. A cada palavra pronunciada naquele palco, na altura 

de nossos pés, crescia em nós um sentimento intenso de orgulho de ser quem se é e 

uma sensação de pertencimento aquele povo, aquele chão, aquela luta. 
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Poucos lugares que frequentei na vida me trouxeram com tanta força as 

identidades periféricas e me conectaram as periferias. Ali, na Cooperifa, me percebi 

parte daqueles territórios, daquela gente. Eu cresci em Americanópolis, assim como 

cresci nas festas na casa de Edite, que fica próxima dali ao lado de uma avenida que 

não era só o caminho para a sua casa como também o caminho para o sítio de meus 

avós, que eu tanto frequentei na infância, e é hoje o meu caminho para o Jd. Ângela 

e as reuniões do fórum.  

Quando nos reencontramos na Feliz, Feira Literária da Zona Sul, eu prometi à 

Edite, uma das estrelas da Cooperifa, que iria à sua casa e de fato fui. A Cooperifa é 

a casa de Edite. A Cooperifa é a nossa casa. Na Cooperifa a gente se sente em casa, 

na nossa casa comum. Na Cooperifa a gente se sente gente. 

 

2.2 Algo mudou nas periferias 
 

Vivi 24 anos nas periferias. Nunca assumi, acho que nem para mim mesma, 

que morava lá. Mudei-me para um bairro de classe média, mais central, já no final da 

graduação, período em que pude conviver com mais tranquilidade com meus colegas. 

Comemorei meu primeiro aniversário em casa com alguns amigos que estudavam 

comigo na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA/USP). 

Nunca tive um aniversário com meus colegas de escola, muito menos na minha casa. 

Parecia que, finalmente, eu podia existir no mundo a partir do território em que 

habitava.  

Doze anos depois, retornei às periferias para realizar oficinas com estudantes 

de uma escola pública no Grajaú. Recentemente, tinha largado um emprego na área 

de marketing numa editora. Aquele trabalho nunca fez sentido genuinamente para 

mim. Queria sair da casa da minha mãe e pai, por isso ter um salário era importante, 

assim como aprender na prática o que havia visto apenas nos livros e na sala de aula.  

Só que, em pouco tempo, tomei consciência da indústria do consumo e da 

redução que o sistema capitalista faz dos humanos à consumidores. Mexeu comigo 

me ver enformada em corpos esbeltos, lisos, brancos e loiros, corpos padronizados 

que ditavam padrões, e em papéis reducionistas como o de mãe, esposa e amante 

nas páginas e páginas das várias revistas às quais tive acesso. Milton Santos diz, 

claramente, que a meta de nossa sociedade é transformar os indivíduos em 

consumidores e não em cidadãos, para isso os projetos pessoais ganham 
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importância, colaborando com a alienação e inviabilizando projetos coletivos. Neste 

jogo, Santos reconhece que os veículos de comunicação, com amplo alcance e 

abrangência, impõem padrões de comportamento e estilo de vida, criam desejos e 

induzem ao consumo (SANTOS, M., 2007). Quando me dei conta de que ajudava a 

vender publicações que faziam parte desse mecanismo de persuasão, não pude mais. 

No período em que trabalhei nesta editora, morei em bairros que não me 

causavam vergonha anunciar, a Praça da Árvore e a Vila Madalena, só que seguia 

ocultando de meus colegas quem eu era. Não falava de meu passado, nem das 

histórias de minha família, escamoteava-os atrás de uma universidade de grife. Não 

era preciso dizer quem eu era, de onde vim, em quem votava ou no que acreditava, 

apenas onde havia me graduado. Além disso, nos ambientes de trabalho nos quais 

convivi, predominavam eleitores de partidos de direita e centro-direita e não havia 

abertura para posições políticas divergentes, o que colaborava ainda mais para que 

seguisse me escondendo, assim como a trajetória militante de minha família no campo 

progressista. 

Foi assim que fui tentando constituir uma subjetividade fragmentada em 

Angélicas que operavam conforme as exigências do local onde estava. Tinha a 

Angélica do trabalho, a Angélica da família, a Angélica dos amigos, a Angélica do 

namorado e outras tantas. Repetia a mesma estratégia aprendida pela menina que 

fui: esconder quem se é para driblar os olhares preconceituosos que podiam me 

impedir de estar em diferentes espaços ou fazer o que desejava. 

Lembro-me da sensação intensa que senti em meu corpo quando passei pela 

porta giratória daquela editora e deixei para trás aqueles dez anos. As sombras de 

mim mesma sobrepostas uma à outra, formando a imagem de um leque de Angélicas-

sombras, finalmente se fundiram numa só após três décadas e meia. Sentia-me inteira 

e íntegra em minha diversidade e agindo em coerência com aquela que eu era, ou 

queria ser. 

Parti em busca de um viver mais condizente com o que aprendi nas periferias 

com minha mãe e pai. Sai em busca de caminhos nos quais pudesse colaborar com 

a construção de um mundo mais amoroso, menos desigual nos direitos e mais diverso 

nas possibilidades de ser e se relacionar. Interessante me dar conta agora que esta 

decisão foi acompanhada de uma escolha de voltar à periferia. 

Regressei pelas portas de uma escola pública - costumava frequentar esses 

espaços quando morei em Americanópolis. Minha mãe sempre trabalhou na 
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educação pública, costumava ir às escolas onde ela trabalhava, por isso aqueles 

prédios eram familiares para mim, voltar não foi estranho. Nessa escola no Grajaú fiz 

minha pesquisa de mestrado. Quando cheguei lá para realizar oficinas com os 

estudantes e educadores nem imaginava que o faria. Na sequência, veio o doutorado, 

e mais uma vez a decisão de retornar à periferia, agora pelas portas do FDV. 

De volta, em 2013, não mais na condição de moradora, comecei a notar que 

algo havia mudado nas periferias desde que deixei de morar por lá no começo dos 

anos 2000. Melhor dizendo, algo havia mudado na percepção que as pessoas que 

moram nas periferias têm sobre si mesmas e sobre seus territórios. Esta mudança e 

esta constatação me provocam todos os dias.  

Em contrapartida, confesso que aquilo que se manteve não me surpreendeu. 

Noto que permanece a solidariedade, camaradagem e ação coletiva que se 

expressam nas formas criativas criadas para enfrentar as dificuldades diárias da vida 

nas periferias, e evidenciam uma ruptura com a lógica individualista da cidade e da 

própria sociedade. Vão desde os mutirões de construção de casas até a mobilização 

por unidades de saúde, passando pelos cuidados dos filhos do vizinho e o 

compartilhamento do que se tem em casa. “Quem é muito pobre só tem mesmo a si 

e aos seus, e a nossa riqueza é inteiramente composta de gente pobre e faminta como 

nós”, escreve Helena Silvestre (2019, p.126). 

A união é a maior estratégia de sobrevivência que as moradoras e moradores 

das periferias criaram e que seguem sustentando. Só que ela não é uma conquista 

definitiva, é uma construção cotidiana. Já nos diz Tiarajú Pablo D'Andrea "entre 

proximidades e distanciamentos, o dilema da população da periferia é compreender 

o que a separa e o que a une" (D'ANDREA, 2020, p.7). 

Um dos aspectos que os une, nos conta D'Andrea (2013), é o fato de 

compartilharem experiências urbanas muito próximas, ou seja, um viver cotidiano 

comum na cidade, que é resultado de uma dada produção do espaço que determina 

formas partilhadas de ser e ver o mundo. Essas experiências parecem ter mudado 

pouco nas últimas décadas, uma vez que as condições de vida daqueles que habitam 

as periferias pouco se alteraram.  

Seguem convivendo com a falta de equipamentos públicos, as longas 

distâncias entre casa e trabalho, casa e escola ou faculdade, as violências fruto das 

desigualdades sociais, a falta de condições mínimas de vida, a presença massiva de 

igrejas e os espaços de diversão como os bares e os sambas e a presença ostensiva 
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da Polícia, dentre outros. São essas e outras características dos bairros periféricos 

que determinam experiências cotidianas compartilhadas, como o cansaço decorrente 

do transporte coletivo e de trabalhos precarizados, o receio dos policiais e dos 

tiroteios, o desgaste nos tratamentos médicos encaminhados numa rede pública 

sobrecarregada e sem estrutura adequada e por aí vai. 

Talvez uma das dimensões que faltou para me reconhecer como uma 

moradora da periferia foi, justamente, as experiências compartilhadas com aqueles 

que dividiram comigo o mesmo lugar de morada. Só que eu era uma menina e minha 

mãe e pai trabalhavam muito para garantir nossos estudos e nos alimentar e proteger. 

Passei grande parte da minha infância e adolescência numa escola de elite ou 

rodeada pelos muros de minha casa ou da casa de poucos familiares e amigos da 

família, estudando, brincando e aprendendo a ver e agir pelo coletivo. 

Para D'Andrea, foi nos anos 1990, período da minha adolescência, que se 

iniciou um movimento de elaboração dessa condição urbana, por meio do qual as 

pessoas que viviam nas periferias passaram a se reconhecer e se assumir como 

periféricas. Naquela época, os sentidos atribuídos à periferia e aos seus moradores 

eram violência e pobreza, binômio que segue determinante até hoje. 

 
De maneira geral, o que se pode notar, quer na TV, quer no rádio, quer nos 
jornais, é quase uma campanha de culpabilização coletiva dos pobres pela 
violência. Através de imagens e das palavras, eles são fotografados e 
rotulados. Não se veem mais pessoas. Elas tornaram-se rótulos: veem-se 
carentes, favelados, ladrões, menores infratores, delinquentes, criminosos, 
bandidos, viciados. (DE MELLO, 2014, p.141). 

 

Os coletivos artísticos, especialmente, o hip-hop e sua vertente musical o rap, 

tiveram papel central no alargamento dos sentidos dados às periferias, conta-nos 

D'Andrea, às qualificações violência e pobreza somaram outros dois atributos: cultura 

e potência. A onda dos coletivos e grupos culturais surge como um movimento "um 

tanto disforme, um tanto escorregadio, próprio de tudo aquilo que está em processo 

de formulação" (D’ANDREA, 2013, p.185), mas que culminou, para o autor, num 

espalhamento de um sentimento de orgulho em ser periférico e de pertencimento 

coletivo àqueles territórios.  

O autor sustenta essa argumentação em seu doutorado por meio da análise da 

trajetória e obra dos Racionais MC's, para ele, um ícone neste movimento. Traz 

também um panorama das mudanças de contexto que aconteceram nas últimas três 
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décadas e que criaram as condições para que a produção cultural das periferias se 

fortalecesse criando novas possibilidades de união e ação coletiva contra 

hegemônicas que promoveram outros modos de vida e de organização popular. 

Só que os processos sociais nunca são lineares, nem absolutos ou definitivos. 

Por mais que eu note mudanças na relação dos moradores das periferias com seus 

territórios e suas identidades, seguem as violências decorrentes de nossa condição 

de país dependente a margem do sistema capitalista, comandado por uma elite 

submetida as lógicas neoliberais e aos interesses das empresas transnacionais. Meus 

colegas da quebrada me contam que continuam disfarçando os bairros onde moram 

nas entrevistas de emprego que fazem, como eu fazia na escola. Por isso nos provoco 

a olharmos as mudanças dos olhares das periferias sobre si mesmas e suas 

condições como ondas que se sucedem na praia. Uma atrás da outra elas desaguam 

na areia, em movimentos cíclicos combinam avanços e recuos, ora na calmaria, ora 

na ressaca do mar, mostrando-nos que na vida assim como nas relações sociais 

imperam as impermanências e as correlações. 

 

2.3 Às margens do mundo e da cidade 
 

As periferias de São Paulo, em geral nas margens da cidade, foram habitadas 

e são, até hoje, como consequência da especulação imobiliária e da gentrificação, 

esses dois fenômenos são ingredientes importantes na disputa intrínseca que impera 

nas cidades brasileiras e compõe com ela uma trama multifacetada. Ermínia Maricato, 

com quem tive o privilégio de cursar uma disciplina durante o doutorado: “A produção 

do espaço urbano e os conflitos sociais”, irá nos apoiar nesta reflexão situando-a num 

horizonte mais largo: somos um país capitalista economicamente dependente, 

localizado na periferia do sistema. Para isso compartilharei algumas das discussões 

que tivemos em sala de aula durante o primeiro semestre de 2018, assim como 

algumas de suas ideias presentes em algumas de suas obras, a elas intercalarei 

alguns outros autores que tive a oportunidade de ler ao longo do doutorado. 

Vivemos num país capitalista dependente. O lugar que historicamente o Brasil 

ocupa na divisão internacional do trabalho, desde o período colonial, é de exportador 

de matérias primas. Para se ter uma ideia, entre janeiro e setembro de 2021, as 

exportações desses produtos quase alcançaram o percentual de 70% do total 

exportado pelo nosso país, de acordo com Instituto Brasileiro de Economia da 
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Fundação Getúlio Vargas (DW, 2021). As matérias primas são de baixo valor 

agregado, muitas vezes retornam ao território brasileiro na forma de produtos 

manufaturados, após terem sido transformados pela indústria de outros países, ou 

seja, vendemos matéria primas baratas e compramos manufaturados mais caros. 
O modelo neoliberal submete os estados nacionais aos interesses do 

capitalismo mundial e das grandes empresas transnacionais, que concentram a sua 

produção em redes produtivas globais e escolhem os países onde compram suas 

matérias primas e componentes e instalam seus parques industriais, de acordo com 

os menores custos produtivos e as melhores condições oferecidas pelos diversos 

países ao redor do mundo (OLIVEIRA, 2017). O movimento de globalização do 

capitalismo e sua organização, para além dos limites das nações, justificam os 

processos de convergência normativa que têm buscado adequar países como o 

Brasil. 

 
Tem-se que o capital pressiona os poderes públicos para que esses 
desregulamentem os fluxos internacionais de capital e as relações de 
trabalho. Com isso, toda a ação do capital fica sem freios e impõe lógicas 
organizativas de acordo com os seus interesses. Essa nova lógica produtiva 
é a base material para o chamado "neoliberalismo". (OLIVEIRA, 2017, p.15). 

 

Um exemplo ilustrativo desse movimento é a flexibilização das leis trabalhistas 

brasileiras, aprovada pelo Câmara dos Deputados e Senado em recente reforma, que 

possibilita que os acordos coletivos se sobreponham à legislação, criando assim 

condições para que a remuneração acompanhe o ritmo da produção-demanda. 

  Ermínia Maricato nos conta que havia a expectativa que a industrialização, 

mesmo dando seus primeiros passos no Brasil na esteira da produção agrária, 

superasse a economia agroexportadora, desenvolvesse o mercado e as forças 

produtivas internas e promovesse a diversificação e o assalariamento, o que de fato 

ocorreu num breve período entre 1930 e o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas a 

guerra gerou uma completa reestruturação produtiva no mundo, que se agravou com 

os ajustes neoliberais impostos pelo Consenso de Washington (1989), e condenaram 

o Brasil ao controle internacional e a uma condição subalterna na divisão mundial do 

trabalho. 

Maricato é uma reconhecida crítica do processo de urbanização brasileiro, que 

se deu paralelamente à industrialização do país, nomeado por ela de “urbanismo 

moderno ‘à moda’ da periferia”. Para a autora, a industrialização e a urbanização em 
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nosso país e seu decorrente crescimento econômico não foram capazes de superar 

as amarras de um passado escravocrata e os privilégios das tradicionais oligarquias, 

prestando-se apenas a impor uma lógica de desenvolvimento predatória às 

dimensões sociais e ambientais, reforçar as desigualdades sociais, perpetuar a 

exclusão e favorecer uma pequena classe média urbana. 

  
Não dá para dissociar esse urbano e essa moradia dessa sociedade, desse 
modelo de industrialização e desenvolvimento. A tragédia urbana brasileira... 
tem suas raízes muito firmes em cinco séculos de formação da sociedade 
brasileira, em especial a partir da privatização da terra (1850) e da 
emergência do trabalho livre (1888). (MARICATO, 2001, p.23). 

 

Mesmo diante de um ciclo econômico virtuoso entre 1940 e 1980, a sociedade 

brasileira, presa às amarras da dependência, preservou os privilégios de poucos e 

aprofundou suas desigualdades. O sistema político do país segue dominado por uma 

oligarquia nacional que se mantém no poder, ao longo da história, por meio de 

alianças políticas e relações clientelistas centradas no patrimonialismo. 

 
O poder econômico, político e social sempre esteve associado à detenção de 
patrimônio, seja sob a forma de escravos (até 1850), seja sob a forma de 
terras e imóveis (de 1850 em diante) ... O patrimonialismo está ligado à 
desigualdade social histórica, notável e persistente, que marca cada poro da 
vida no Brasil. (MARICATO, 2015, p.27). 

 

Essas poucas famílias que controlam o país se apropriam da máquina pública 

para atender seus interesses privados e governam por meio da troca de favores, 

preservando a cidadania restrita a poucos e a riqueza nas mãos de privilegiados. 

Apesar de termos conquistado uma legislação avançada em alguns campos, a forte 

influência da classe dominante flexibiliza sua aplicação, que costuma variar de acordo 

com o perfil a quem se destina, rendendo o Estado aos seus interesses. O Estado se 

torna assim a forma política do capitalismo e por ser produto deste sistema, não é 

capaz de superar suas contradições, apenas normatiza as relações e cria condições 

para a exploração da classe trabalhadora e a reprodução do capital (ALTHUSSER, 

1999; MASCARO, 2015). 

Para Althusser, a burguesia “detém o poder de Estado e o exerce, por 

intermédio do aparelho repressor e dos aparelhos ideológicos de Estado" (1999, p. 

107). Os aparelhos ideológicos do Estado são um conjunto de instituições, como a 

escola, família, a mídia, os partidos políticos e a igreja que realizam sua ideologia por 
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meio de práticas que naturalizam as relações de produção e o controle social e 

garantem o assujeitamento dos indivíduos à ordem vigente. Já o aparelho repressor 

do Estado é composto pelos três poderes (executivo, legislativo e judiciário) e as 

forças armadas, instâncias que detém a hegemonia da coerção direta, com a 

repressão policial, ou indireta, com as leis.  
 

Humilhações, extorsões, agressões, espancamentos e outras formas de 
violência, que podem chegar ao homicídio, praticadas pela polícia e pelos 
bandidos, constituem atos cotidianos… Estes atos só podem se tornar 
poderosas formas de controle e acomodação social, pois acabam fazendo 
com que os subalternos conheçam os riscos de sair de seus lugares. 
(KOWARICK, 2009, p101). 

 

A lógica que opera no "desenvolvimento" brasileiro apoia-se no vínculo 

histórico estabelecido entre o trabalho e a desumanização a partir do longo período 

de escravidão que vivemos. A submissão resignada, a exclusão, a dilapidação da 

força de trabalho e a vasta reserva de mão de obra são algumas das regras gerais de 

uma dinâmica perversa que condena o Brasil a condição de dependente e explorado, 

tanto o nosso país como suas populações periféricas são mantidos à margem para 

sustentar a sobrevivência do sistema capitalista e de sua expressão atual o 

neoliberalismo (KOWARICK, 1979; DE OLIVEIRA, 2017). 

Mesmo com o recente período Lula e Dilma na presidência, que priorizou 

medidas compensatórias, como o Bolsa Família, promoveu um aumento significativo 

do salário mínimo, fez investimentos públicos em obras de infraestrutura social e 

econômica e ofereceu subsídios à moradia por meio de programas como o Minha 

Casa, Minha Vida, o precário controle estatal da terra promoveu um intenso processo 

de especulação fundiária e imobiliária. Os preços dos imóveis em São Paulo, por 

exemplo, aumentaram 218,2% entre janeiro de 2008 e janeiro de 2015 (FIPEZAP, 

2015). A indústria da construção civil e o setor imobiliário e automobilístico, por meio 

dos incentivos fiscais, colaboraram para que o país enfrentasse a crise econômica 

internacional de 2008, mas condenaram as cidades à chamada tragédia urbana. 

Não fomos capazes de enfrentar a questão fundiária e democratizar o acesso 

à terra, assim como não conseguimos fazer uma reforma urbana que efetivasse a 

função social da terra e da moradia por meio da regulação dos salários e dos preços 

dos imóveis e terrenos, como fizeram diversos países centrais. Ao contrário, no Brasil, 

a industrialização baseada em baixos salários e elevado número de trabalhadores na 



 

 

104 

informalidade, contribuíram de forma determinante para a expansão da cidade ilegal 

ao empurrar um contingente enorme de pessoas a ocupar suas margens, abrindo 

espaço para o domínio absoluto do mercado capitalista privado na gestão das 

cidades. 

 

As periferias das cidades: pilares da reprodução do capital 

  

Diante da forma com que o capitalismo contemporâneo se organiza 

mundialmente e do papel que o Brasil e o Estado desempenham na manutenção da 

rede produtiva global, uma metrópole como São Paulo deve ser pensada como palco 

de reprodução do capital. A Ana Fani Alessandri Carlos (2009) nos ajuda a 

compreender o cenário paulistano por meio de um rápido resgate do processo de 

urbanização da cidade. Carlos explica que, no primeiro estágio da urbanização, 

instalaram-se na cidade as indústrias financiadas pelos lucros da cafeicultura. As 

novas indústrias atraíram para São Paulo tanto migrantes nordestinos e mineiros, 

quanto imigrantes europeus e do oriente, que com a queda de preços do café perdem 

seus trabalhos nas plantações no interior do estado (SEVCENKO, 2004). 

Recentemente, o que observamos é que essas indústrias, que haviam se 

instalado na cidade no final do século XIX e entre a década de 30 e 90 do século XX, 

mudaram-se para outras cidades em busca de menores custos de produção e 

incentivos mais atrativos. De acordo com a autora, o processo de desconcentração 

produtiva inaugurou o segundo estágio da urbanização paulistana, no qual o capital 

industrial abre espaço para o financeiro. O município de São Paulo deixa de ser um 

pólo industrial para se tornar o local onde as empresas e bancos instalam suas sedes. 

O capital, que antes se reproduzia por meio da produção de bens para o consumo 

individual, passa a se multiplicar por meio da compra de terrenos para a construção 

de prédios com salas comerciais com intuito de alugá-las (CARLOS, 2009). Um 

modelo que responde à tendência de não imobilização de capital com a compra de 

imóveis. 

Neste estágio, o espaço urbano torna-se mercadoria e o capital financeiro 

submete o Estado aos seus interesses com o objetivo de eliminar as barreiras que 

impedem sua reprodução. Os recursos públicos, que podiam ser usados para 

programas e projetos de melhoria da qualidade de vida da população, são investidos 

para garantir a infraestrutura necessária para o funcionamento e a valorização 
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financeira de centros empresariais e outros empreendimentos imobiliários. Dinâmicas 

que não só submetem cidades como São Paulo às pressões dos setores privados, 

como também seduzem o poder público e candidatos a cargos públicos a fazerem 

concessões às empresas privadas em troca de contrapartidas eleitorais (SEVCENKO, 

2004). 
Diante desse cenário, Ermínia Maricato percebe a cidade como espaço de 

disputa entre as classes sociais. De um lado, a classe trabalhadora, expulsa para a 

periferia e excluída do direito à cidade, que não usufrui dos benefícios que o mercado 

oferece e é impactada negativamente pelos baixos investimentos públicos em 

políticas sociais, concentrados tradicionalmente nas áreas centrais. De outro, o capital 

que explora a força de trabalho da classe dominada e o espaço urbano, por seu valor 

de troca, e dita as prioridades da gestão pública de acordo com seus interesses.  

Frente a este cenário, nem o Estado, nem o capital se preocupam com a 

reprodução da força de trabalho e dentro dela com a provisão de habitação. A classe 

dominada busca alternativas próprias para morar, como a ocupação de terrenos à 

margem da cidade, desconsiderados pelo mercado imobiliário pela distância e falta 

de infraestrutura, e a autoconstrução de suas casas em seus horários de descanso. 

Os loteamentos clandestinos estabelecem um padrão de ocupação ilegal das 

terras urbanas. O Estado não só não fiscaliza essas áreas, como também é conivente 

e estimulador dessas ocupações, uma vez que expulsa a classe subalterna da cidade 

ao criar condições para o desenvolvimento de um mercado imobiliário especulativo e 

excludente, e não oferecer alternativas para a maioria da população. Nos terrenos 

sem valor de mercadoria, o Estado permite a ocupação ilegal, já nos locais valorizados 

reina a aplicação rigorosa das leis, “a lei do mercado é mais efetiva do que a norma 

legal” (MARICATO, 1996, p.26). 

A precária condição de vida da classe explorada é ocultada pela disseminação 

de uma imagem de progresso e modernidade urbana. Há um ocultamento da cidade 

real em função de uma idealização do espaço urbano promovida pelas classes 

dominantes e pela imprensa. Imagens das chamadas “ilhas de primeiro mundo” são 

disseminadas nos veículos de comunicação dando falsa ideia de homogeneidade na 

cidade. 

 
A invisibilidade dessa “não cidade” tem decisiva influência na formação das 
consciências. Os excluídos da cidade hegemônica são tomados como uma 
minoria e não como maioria da população, como de fato são em muitos 
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países periféricos capitalistas. Repetindo Brecht: “A exceção virou regra e a 
regra, exceção”, mas isso é negado pelo que os olhos veem (Brecht, 1929). 
(MARICATO, 2015, p.85). 

 

As carências, os problemas e as tragédias da cidade real, como os 

desmoronamentos e desabrigados em épocas de chuva, incêndios em favelas e 

cortiços, epidemias por falta de saneamento, reintegrações de posse violentas são 

banalizados e parecem se tratar de casos isolados, quase que abstratos, recebem 

atenção pontual e são rapidamente esquecidos. O planejamento urbano de gabinete 

se faz “longe do território sem lei, sem segurança ambiental, sem saneamento” 

(MARICATO, 1996, p.22). 

O improviso, ilegalidade e arbitrariedade imperam nas áreas de moradia da 

classe dominada, e coexistem com o rigor normativo da cidade hegemônica virtual, 

lado a lado numa cidade partida que nega, diariamente, a universalização dos direitos. 

A ausência do Estado e de leis nas áreas periféricas, invade as relações sociais, sem 

respaldo judicial ou institucional, surgem “chefes locais” que muitas vezes se somam 

às estruturas do crime organizado, única alternativa de fonte de renda para a maioria 

dos aliciados, e alimentam a violência urbana, cuja a principal origem está na exclusão 

social, política e econômica.  

Há uma disputa pelos fundos públicos na cidade, central para a reprodução dos 

capitais e da força de trabalho. São os investimentos urbanos que determinam a 

valorização de um imóvel ou terreno, assim como a legislação que regulamenta o uso 

e ocupação do solo. O mercado controla os gastos públicos, que são meras 

contrapartidas negociadas por meio de lobbies e financiamento de campanhas 

eleitorais. A cidade legal recebe grande parte dos recursos, compondo o que Maricato 

chama de cidade virtual, imagem e semelhança das metrópoles de primeiro mundo. 

À periferia resta os pequenos investimentos capitalizados por trocas clientelistas. 

Numa sociedade como a brasileira, na qual o poder econômico, social e político 

sempre esteve associado à detenção de patrimônio e a distribuição da renda é uma 

das piores do mundo, o Estado tem papel importante na produção do espaço urbano 

e na intermediação da distribuição de juros, lucros, rendas e salários. O espaço 

urbano é uma força fundamental no processo de dominação hegemônica e a classe 

dominante tem sido muito bem sucedida na submissão desse espaço e da 

administração pública aos seus interesses. 
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Maricato defende que existem caminhos para a criação de alternativas de 

planejamento e gestão que contrariem a lógica predatória social e ambiental que 

impera nas cidades brasileiras. Para isso acredita ser fundamental, em primeiro lugar, 

elevar o nível de consciência acerca das condições de vida precárias da maior parte 

da população urbana, de forma a oferecer parâmetros para a elaboração de políticas 

públicas de enfrentamento à crise urbana. 

A divulgação de indicadores sociais que desocultem a cidade real juntamente 

com a criação de espaços de escuta e participação popular, onde os excluídos 

possam expressar suas demandas e contribuir com reflexões que apontem para 

saídas, são instrumentos nesse processo. As áreas de ocupação consolidadas em 

lotes ilegais devem ser requalificadas e urbanizadas com o intuito de atenuar as 

características decorrentes da pobreza e violência. 

Também são essenciais, na opinião de Maricato, práticas que abalem 

fundamentos estruturais da sociedade brasileira que sustentam a lógica excludente, 

como o patrimonialismo e a concentração de renda e terra. Sem elas não 

avançaremos na superação das históricas desigualdades sociais. 

Temos a difícil tarefa de sepultar o modelo arcaico que domina a estrutura 

administrativa pública, baseado na troca de favores e privilégios. A autora visualiza 

algumas etapas importantes nesse processo, como: a implementação de uma reforma 

fundiária e administrativa, que descompartimentalize a gestão pública, 

tradicionalmente, dividida em departamentos e secretarias; a criação de uma cultura 

de enfrentamento das problemáticas, baseada numa abordagem integrada de 

compreensão e resolução das questões sociais; a aproximação das instâncias de 

planejamento e operacionais para que as políticas públicas respondam problemas 

reais da cidade; e a ruptura com um modelo único de oferta de novas moradias, por 

meio do desenvolvimento de novas fórmulas que combinem a promoção pública 

subsidiada com a promoção privada sem fins lucrativos ou cooperativa. 

 

Tramas de um mesmo tecido 

 

Mergulhar na impactante análise que Ermínia Maricato faz acerca dos 

conflitos que circundam o espaço urbano foi central para que eu elevasse minha 

consciência a respeito das periferias, onde nasci e cresci e para onde volto para me 

reencontrar comigo mesma e me somar aos movimentos de resistência periféricos. É 
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na luta popular que minha história se cruza com a história do Jardim Ângela e de 

tantas outras comunidades à margem da cidade.  

As ocupações de grande parte dos aglomerados populacionais a margem sul 

de São Paulo, como Americanópolis e os bairros nos quais desenvolvo minha 

pesquisa, intensificaram-se a partir das décadas de 1950, quando a disponibilidade 

de terra, água e energia incentivaram a vinda de indústrias para Santo Amaro. Grande 

parte das pessoas que vieram morar nessas regiões, especialmente, nas décadas de 

70 e 80, eram migrantes vindos do Nordeste e Minas Gerais e foram atraídos pela 

oferta de emprego no novo pólo industrial como também pelos baixos custos de 

moradia e a presença de terrenos passíveis a ocupação nesses territórios.  

 A clandestinidade de grande parte das moradias na periferia agravou os 

problemas decorrentes da falta de planejamento urbano e acirrou a demanda por 

infraestrutura. A partir da década de 1970, os moradores de áreas periféricas, que 

haviam sido expulsos dos espaços centrais da cidade, passaram a se mobilizar para 

pleitear serviços e equipamentos públicos básicos. O FDV é um importante ator prova 

das lutas populares na zona sul e evidencia o quanto as pessoas que vivem nas 

periferias de São Paulo seguem sofrendo a exclusão nessa cidade comandada pelo 

capital.  

Assim como a Paróquia Santo Mártires é hoje o local onde se reúne o FDV, a 

Igreja do Jardim Miriam, onde minha mãe e meu pai se conheceram quando iniciavam 

na militância, também esteve aberta a organização de movimentos de base popular 

nos tempos áureos da Teologia da Libertação. Minha mãe participou de várias 

atividades que aconteciam no espaço da Igreja do Jardim Miriam nos anos 70 e 80, 

desde lecionar num curso de alfabetização de adultos e dar palestras sobre saúde e 

educação nos Clubes de Mães, até mobilizar-se junto ao Movimento do Custo de Vida 

e a luta por creches. A Educação Popular de Base foi o pilar da formação política de 

minha mãe e o Movimento Operário de meu pai que também realizava encontros 

naquela igreja. 

Conectar as pontas de minha história as pontas da história das periferias e 

das histórias de nossa cidade tem sido um processo importante na elaboração de 

minha própria vida. As tramas das históricas lutas dos movimentos populares 

periféricos se cruzam dentro de mim, emociono-me ao perceber que a história do 

Jardim Ângela, Americanópolis e outros bairros periféricos é minha história, como 
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também por me dar conta de que os efeitos da exclusão social seguem reverberando 

nos corpos daqueles que vivem nas periferias. 

 

2.4 Da exclusão ao pertencimento 
 

Eu ia morrer, mais cedo ou mais tarde, tendo 

ou não me manifestado. Meus silêncios não 

me protegeram. Seu silêncio não vai proteger 

você.  

(Audre Lorde) 

 

Exclusão social é um processo complexo que envolve os sujeitos como um 

todo e suas relações com outras pessoas, tem sua origem na confluência entre o 

pensar, sentir e agir e determinações sociais como raça, classe e gênero (SAWAIA, 

2014b). Expressa-se por meio de experiências de privação, expulsão e abandono, 

sendo uma de suas explicações as desigualdades sociais que se agravam em nosso 

país em decorrência do crescimento do desemprego, a precarização do trabalho, a 

urbanização desordenada e o desenraizamento. Uma rejeição que não se expressa 

apenas física, geográfica ou materialmente, como também culturalmente, os 

excluídos não têm seus valores reconhecidos e são impossibilitados de partilhar 

(WANDERLEY, 2014).  

A exclusão social é um traço da sociedade brasileira, assim como sua estrutura 

hierárquica que sustenta as assimetrias e justifica as desigualdades. Para Marilena 

Chaui (2000) as marcas do passado colonial escravista se expressam, nos dias de 

hoje, numa cultura senhorial que aceita, sem questionar, o fato de uns mandarem, os 

ditos superiores e competentes, e outros obedecerem, os ditos inferiores e 

incompetentes. 

 
A divisão social das classes é naturalizada por um conjunto de práticas que 
ocultam a determinação histórica ou material da exploração, da discriminação 
e da dominação, e que, imaginariamente, estruturam a sociedade sob o signo 
da nação una e indivisa, sobreposta como um manto protetor que recobre as 
divisões reais que a constituem. (CHAUI, 2000, p.87). 

 

Dessa maneira, as relações de mando-obediência são tomadas como uma 

dimensão característica da vida social em nosso país, fazendo com que passem 
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desapercebidas as desigualdades sociais e as relações pessoais verticalizadas 

baseadas no favor, clientelismo, tutela, paternalismo e mandonismos locais, assim 

como as desigualdades econômicas e sociais gritantes que fazem com que 92% do 

PIB brasileiro se concentre nas mãos de 2% da população. De acordo com Chaui, 

não operam no Brasil, princípios de igualdade, liberdade, responsabilidade, 

representação, participação, justiça e direitos, imperam as discriminações sociais, 

étnicas, de gênero, religiosas e culturais que fazem com que o outro nunca seja 

reconhecido em sua subjetividade e alteridade (CHAUI, 2014). 

Na busca de elementos que me ajudassem a entender melhor a exclusão social 

que sofrem aqueles que vivem nas periferias, li os artigos de uma coletânea 

organizada por Bader Sawaia, "As artimanhas da exclusão - Análise psicossocial e 

ética da desigualdade social" (2014), da qual fazem parte a maioria das citações que 

trarei neste tópico  

Sawaia (2014b) nos convida a refletir acerca da exclusão por meio das 

emoções dos que a vivem. Ser tratado como inferior, subalterno, sem valor gera uma 

dor, um sofrimento ético-político que impede que as pessoas desenvolvam seu 

potencial humano. Cada um dos seres tem o direito de ser, se afirmar e se expandir, 

a expressão da potência de cada pessoa se dá com o outro, conceito retomado pela 

autora do filósofo holandês Baruch de Espinosa. 

Sawaia me fez compreender que a exclusão se expressa em vivências 

cotidianas, não só qualificadas pela maneira pela qual os excluídos são tratados, 

como também pela forma pela qual tratam-se a si mesmos. Se ater aos sentimentos 

que as pessoas vivenciam com a exclusão é uma forma de entender como os 

excluídos se implicam nesse processo e os sentidos que dão a essas experiências. A 

autora sugere que nos debruçamos nessas observações e reflexões a fim de colocar 

luz nos custos da exclusão social a longo prazo em termos do sofrimento. Para mim, 

foi, extremamente, doloroso e transformador revisitar o tempo que vivi na periferia a 

partir da perspectiva de como me via e me tratava naquela época.  

Quando morei na periferia e estudei numa escola elitista, não me lembro de ter 

sido discriminada, desvalorizada ou deslegitimada pelos meus colegas. Talvez, 

justamente, por ter optado em me calar e dissimular o bairro onde morava, quem eram 

minha mãe e pai e quais eram suas profissões e participações nos movimentos 

populares. Quando criança "quem você é" é definido por quem é sua família. Minha 

família era muito diferente das famílias de meus colegas e ao ocultar essas 
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características tentava eliminar as diferenças que percebia entre nós com a intenção 

de ser incluída e valorizada, com a intenção de pertencer àquele grupo.  

Dissimular o lugar onde se vive é um comportamento comum dentre aqueles 

que moram nas periferias até os dias de hoje, soube disso pelos amigos com os quais 

fui presenteada ao longo do desenvolvimento deste doutorado. Apesar de viverem, 

atualmente, num contexto mais favorável no que diz respeito a percepção das 

periferias sobre si mesmas, recorrentemente, eles ainda sofrem com situações de 

discriminação que os colocam em posições de inferioridade. Ocultar o local de 

moradia é uma atitude simples que provoca efeitos imediatos frente a ameaça de 

desrespeito, só que com consequências duras emocionalmente, é o que minha 

experiência me mostra. 

Até hoje, sinto, em meu corpo, as dores dos caminhos que escolhi para lidar 

com os marcadores sociais, ocultei quem eu era como forma de me proteger, tornar-

me menos visível e me ajudar a escapar do olhar do outro. Quando comparo as 

alternativas que encontrei para driblar possíveis comportamentos discriminatórios 

com as formas que meus parceiros da quebrada lidam com isso atualmente, percebo 

que são bem distintas. Lidei sozinha com a exclusão, já eles têm a possibilidade de 

enfrentá-la coletivamente em espaços que nutrem a sociabilidade, a afetividade e a 

consciência, como são os saraus e os próprios espaços das organizações e 

movimentos sociais e culturais.  

É a necessidade de resistir coletivamente a opressão, desqualificação, 

dominação, exclusão e estereótipos que faz com que aqueles que habitam as 

margens se congreguem em espaços e grupos, e por meio de vivências uns com os 

outros, ressignifiquem as periferias a partir de seus olhares e construam identidades 

periféricas que partam de atributos que eles próprios escolheram. Para Sawaia, esses 

lugares se tornam um contraponto a segregação, especialmente, nas cidades, uma 

vez que oportunizam 

 
a recriação permanente da existência coletiva, do fluir de experiências sociais 
vividas como realidade do eu e partilhadas com o outro e, portanto, capazes 
de subsidiar formas coletivas de luta pela libertação de cada um e pela 
igualdade de todos. (SAWAIA, 1995, p.24). 
 

Nas décadas de 80 e 90, período em que residi em Americanópolis, a exclusão 

que sofriam aqueles que viviam nas periferias era fruto de visões estereotipadas que 
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reduziam as periferias e seus moradores à pobreza e à violência. Imputei a mim 

mesma o atributo de pobre, mesmo não enfrentando no meu cotidiano situações de 

carência e vulnerabilidade. Só que quando me comparava ao grupo ao qual pertencia, 

ou melhor, ao qual queria pertencer, os colegas da escola, filhos de famílias ricas e 

de classe média alta, eu me via pobre.  

Foi lendo um artigo de Denise Jodelet (2014), que comecei a me dar conta de 

que interiorizei em mim mesma imagens negativas que circulavam na sociedade 

sobre as periferias, o que criou em mim sentimentos de inferioridade. Como nos 

explica Jodelet, "a imagem que temos de nós próprios encontra-se assim ligada 

àquela que temos de nosso grupo" (JODELET, 2014, p.63). O meu grupo de convívio 

mais intenso era os colegas da escola. Sentia-me pobre, diferente e inferior porque 

me comparava a eles. A falta de convívio mais frequente e próximo com aqueles que 

moravam no meu bairro ou em bairros periféricos como o meu me impediu de alargar 

os sentidos que eram atribuídos a nós, moradores das periferias, e aos nossos 

territórios. 

Hoje o orgulho de ser das periferias e o sentimento de pertencimento a elas 

que se vê nos corpos e na existência daqueles que vivem nessas regiões são 

decorrência de uma construção em progresso que parte da negação da inferioridade 

que se atribui àqueles que são das periferias, assim como do reconhecimento das 

riquezas e potenciais dessas pessoas e de seus territórios, processo analisado por 

Tiarajú D'Andrea em sua tese. As pessoas que habitam as periferias, que sempre 

sofreram com a exclusão social, nos conta o autor, buscam construir um grupo no 

qual possam fazer parte, a periferia, e a ela instituem valor e destituem todas as 

formas de discriminação.  

Vivemos, nos últimos anos, processos intensos e acelerados de redefinição 

das identidades por parte de indivíduos, coletividades e territorialidades que não se 

limitaram às periferias. Esses movimentos vêm criando identidades, pautadas em 

características como classe social, raça, etnia, religião, orientação sexual, dentre 

outros, que têm se tornado refúgios frente a desordem global e ao desenraizamento 

promovidos pela globalização homogeneizadora do capitalismo (SAWAIA, 2014a).  

Nesta tese, comento as identidades periféricas que nascem da consciência que 

aqueles que vivem nas periferias desenvolvem acerca de suas características e 

modos de vida próprios, assim como dos impactos que esta condição gera em suas 

subjetividades. Uso o plural com a intenção de abarcar a diversidade de identidades 
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que existe nas periferias. Uma única moradora da periferia, por exemplo, pode trazer 

consigo a identidade relacionada a seu gênero: mulher, sua raça: negra, sua 

orientação sexual: homossexual e sua religião: umbandista. 

Minha compreensão acerca das identidades parte das discussões que Barder 

Sawaia (2014a e 2014b) traz nos artigos que compõe a coletânea mencionada no 

início deste texto. Para a autora, as identidades são construções que permitem as 

pessoas que compartilham características sociais comuns se reconhecerem a si 

mesmas e aos outros, assim como serem reconhecidas por eles. As identidades são 

caminhos de enfrentamento coletivo às opressões, como o racismo, o patriarcado e a 

exclusão social. Num processo constante de construção, as identidades permitem que 

o eu se abra ao outro e exista por meio do coletivo, a partir das relações que se 

estabelecem entre eles se criam redes de solidariedade que possibilitam a resistência 

frente a discriminação e a segregação.  

Compartilhar um mesmo traço identitário não significa que se estabeleça 

automaticamente entre aqueles que o detém um sentimento de reconhecimento 

mútuo ou pertencimento a um grupo, minhas narrativas da infância evidenciam isso. 

Reconhecer identidades comuns depende de um esforço individual e coletivo de 

resistência frente a contextos violentos que, frequentemente, negam e inferiorizam 

certos grupos, via de regra os negros, pobres, mulheres etc. 

Para Sawaia as identidades carregam em si movimentos contraditórios, a 

mesma identidade que nos une ao ver o outro como igual, também pode nos separar 

e justificar relações de poder e comportamentos discriminatórios quando define o 

outro como estranho (SAWAIA, 2014b). Esses comportamentos discriminatórios são 

justificados por "acusações contra segmentos sociais ou grupos específicos de 

sujeitos de quem se desconfia, que não são reconhecidos como iguais, ou seja, não 

são portadores da mesma humanidade que reconheço em mim e nos meus iguais." 

(DE MELLO, 2014, p.137).  

Especialmente, hoje, com o avanço da polarização política no Brasil, acentua-

se dentre nós olhares que reforçam classificações violentas que arrastam "as 

subjetividades em direção a mundos maniqueístas e simplórios" (ALVIM; MAÇÃO, 

2020). Vivemos num contexto onde os movimentos feministas, negros, periféricos, 

LGBTQIAP+, dentre outros estão mais empoderados, ao mesmo tempo que convivem 

com reações violentas de setores conservadores que veem seus valores ameaçados.  
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Esse recrudescimento das identidades se deu de maneira mais acentuada no 

campo político na última década. Davis Alvim e Izabel Mação (2020) argumentam que 

a polarização política é consequência intencional de uma reorganização do 

maquinário político que surge, em nosso país, em resposta a forças virais que 

emergiram com as Jornadas de Junho de 2013, as ocupações secundaristas entre 

2015 e 2016 e a greve dos caminhoneiros em 2018. Tais movimentos propuseram 

uma completa reorganização das resistências e da participação popular ao imprimir 

marcas de horizontalidade, fluidez e micropolítica. 
 

As redes acentradas de resistência, a recusa de lideranças carismáticas e 
partidos, a dinâmica decisória por assembleias, a insinuação de uma enorme 
crise no modelo representativo, bem como o aparecimento virtual de uma 
configuração subjetiva diferente do modelo binário direita-esquerda, 
provocaram uma resposta, reativa e identitária, nos mecanismos de poder 
nacionais. (ALVIM; MAÇÃO, 2020, p.100). 

 

A incompreensão das rupturas e o medo das mudanças promovidas por essas 

manifestações desencadeou uma série de ataques desqualificadores e um 

movimento de enrijecimento político e, consequente, cristalização dos pólos que, de 

acordo com Alvim e Mação, buscam restabelecer a dominação de um sistema 

partidário e representativo e de plataformas de controle estabelecidas sob identidades 

rígidas de direita e esquerda que almejam a preservação de verticalidades 

hierarquizantes. 

Frente a este contexto, que observamos de mais de perto no Brasil, mas que 

ocorre em várias partes do mundo seja no campo político como no campo social, 

Bader Sawaia (2014a) acredita que nosso desafio é combinar o conceito da identidade 

com outros conceitos de forma a situá-la em um campo de enfrentamento da opressão 

e não de segregação do outro. Para isso, a socióloga argumenta que é preciso que a 

identidade carregue dentro de si a igualdade e a diferença, a igualdade que gera a 

sensação de identificação e pertença e a diferença que impulsiona um modo de ser e 

estar a partir da alteridade. Há uma dialética que precisa ser assumida quando 

falamos de identidade, por isso Sawaia nos convida a alimentar uma identidade aberta 

ao outro que clama pela convivência com a multiplicidade, sem discriminação, e ao 

reconhecimento de nós mesmos e de nós pelo outro, valorizando a diversidade e a 

transformação. É esta compreensão que sustento quando discuto as identidades 

periféricas nesta tese. 
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O enfrentamento da exclusão social e a consequente superação do sofrimento 

causado por ela pressupõe um movimento com o outro no sentido de ampliar a 

potência de cada um. Todo indivíduo tem o direito de sentir-se no direito de ser ouvido 

e reconhecido como membro de uma comunidade argumentativa, a isso se chama 

legitimidade social, o fortalecimento da legitimidade social de cada um é uma das 

estratégias de enfrentamento da exclusão, juntamente com medidas econômicas e 

sociais concretas. 

 

2.5 Dois passos para frente, dois passos para trás 
 

A história da periferia é a história da sua luta 

contra a invisibilidade. 

(Tiarajú Pablo D'Andrea) 

 

Com o processo de redemocratização do Brasil após os longos anos de 

Ditadura Civil Militar, que desembocou na promulgação da Constituição de 1988, 

presenciamos no país um enfraquecimento das mobilizações populares que pode ser 

percebido na "debilitação teórica e prática de inúmeros partidos políticos, movimentos 

sociais e sindicatos" (D'ANDREA, 2013, p.266). Nas periferias observou-se o 

desaparecimento das comunidades eclesiais de base em decorrência de decisões 

internas à igreja católica, que enfraqueceram as orientações político-religiosas 

baseadas na Teologia da Libertação. Assim como o fechamento ou diminuição dos 

núcleos de base do Partido dos Trabalhadores nesses territórios. 

De acordo com D’Andrea, essa crise das formas históricas de organização dos 

setores populares levou a perda de referenciais políticas importantes para as 

periferias que se somaram, ao longo dos últimos anos, a crise na participação política 

e a descrença na política institucional, levando, paulatinamente, à desmobilização 

popular. Isso criou condições ainda melhores para uma série de medidas neoliberais 

que ganham força a partir da última década do século 20 como "a desregulamentação 

da economia, a retração do papel do Estado, a erosão de direitos sociais, a 

flexibilização e a precarização do trabalho" (D'ANDREA, 2013, p.266), ocasionando 

desemprego, aumento do mercado informal, deterioração dos salários, privatização 

de empresas públicas, fragilização de conquistas sociais e, no caso da cidade de São 

Paulo, sua desindustrialização e a preponderância econômica do setor de serviços. 
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É neste cenário de esgarçamento do tecido social na década de 1990 que 

crescem as diversas formas de violência nas periferias, em especial, os conflitos 

armados entre grupos envolvidos com o tráfico de drogas e a repressão truculenta da 

Polícia Militar e de organizações militares e paramilitares, justificada pelo que passou 

a ser conhecida como "guerra às drogas". Foi neste período que tivemos as maiores 

taxas de homicídio em bairros periféricos como o Jardim Ângela. 

 
Desesperada, pobre, desempregada e absolvida nas matanças corriqueiras 
de jovens entre si e destes com a polícia, a população periférica empenhou-
se em construir mecanismos e inventar formas para contornar a violência e 
se manter viva. (D'ANDREA, 2013, p.14). 

 

A criação de coletivos artísticos foi um desses caminhos na busca pela 

pacificação das periferias. Concomitantemente a ele, outros movimentos de 

enfrentamento ao contexto de morte se destacam e optam por estratégias bastante 

divergentes, aponta o autor. Como é o caso das igrejas evangélicas que se proliferam 

pelos bairros populares e passam a ofertar amparo emocional e financeiro e a nutrir 

um senso de comunidade entre os moradores das periferias que a elas aderem, ao 

mesmo tempo em que se tornam um aparato propagandístico do conservadorismo e 

do discurso da prosperidade. Por outro lado, dissemina-se a aderência e aceitação a 

organização criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, que, assim como as 

igrejas evangélicas, passa a responder a necessidade de uma ética reguladora que 

oriente as relações e regulamente a vida nas periferias, se tornando, no caso destes, 

"a expressão de um Estado operado pelas elites absolutamente punitivista e 

repressor" (D'ANDREA, 2020-2021, p.17).  

O D’Andrea tangencia esses dois fenômenos em sua tese uma vez que opta 

por analisar a explosão artística nas periferias de São Paulo. Para ele, este fenômeno 

tem papel central na ressignificação do termo periferia, como também na construção 

de outros modos de organização popular e fazer político num período de 

arrefecimento de formatos tradicionais como as associações de bairro, partidos 

políticos e sindicatos.  

Foram os programas sociais geridos pelo poder público, organizações não 

governamentais e empresas privadas que ofertaram condições econômicas para a 

produção cultural nas periferias, possibilitando que a mesma ganhasse maior 

circulação e visibilidade e assim fortalecesse formas de ver e de pensar as periferias 
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diferente das visões estigmatizantes que predominavam na sociedade. As artes 

surgem então como uma fonte de renda atraente, especialmente para os jovens, em 

contraposição às possibilidades conhecidas e pouco promissoras ofertadas pela 

exploração num mercado de trabalho em franca degradação, à informalidade ou aos 

riscos e contradições da prática de atividades ilícitas.  

Importante recordar que esses jovens, que lideraram os movimentos culturais 

nas periferias nesse período ou aqueles que os lideram nos dias de hoje, são filhos e 

netos de uma geração que viveu a passagem do campo para a cidade e as promessas 

do progresso num período de urbanização e industrialização intensivos em São Paulo 

(TELLES, 2010).  

 
A diferença dos tempos e a ruptura das gerações é algo que precisa ser bem 
entendido, não para fazer a comparação ponto a ponto (era assim, não é 
mais), mas para situar os deslocamentos e bifurcações de uma experiência 
social que vai se fazendo em um outro diagrama de relações e referências 
que redefinem espaços e territórios. (TELLES, 2007, p.117). 

 

Como nos explica Vera da Silva Telles, essa juventude que nasceu e cresceu 

num momento em que o desenvolvimento não era mais um sonho mas uma realidade 

e se espalhava em seus bairros, por meio de serviços e equipamentos urbanos, assim 

como o consumo, possibilitado graças ao acesso aos cartões de créditos e a linhas 

de crédito e financiamento, pode transpor as fronteiras de seu meio social de origem, 

circular pela cidade, ocupar novos espaços e ampliar seus repertórios e horizontes. 

 
Entre mundos distintos, entre o universo empobrecido da periferia e os 
shoppings centers, os lugares prestigiosos de consumo e lazer (referências 
urbanas inescapáveis para essa geração), os baixos empregos terciários 
modernos e os circuitos do trabalho precário que tangenciam os fluxos de 
riqueza plasmados nos espaços urbanos. São esses limiares e essas 
passagens (e seus bloqueios) que precisam ser bem compreendidos e bem 
situados, pois é aqui que se arma uma teia de relações (e tensões) que via 
de regra escapa às definições modelares de exclusão social e de segregação 
urbana. (TELLES, 2014, p.126). 

 

Para D’Andrea (2013), foi a vitória de Lula nas eleições para o governo federal 

de 2002 e 2006 que criou condições ainda melhores para a ressignificação das 

periferias e o aumento da autoestima de seus moradores. De um lado, porque aqueles 

que habitam as periferias tiveram uma identificação direta com o presidente, um 

homem nordestino, operário e pobre que chega à presidência, fortalecendo, ainda 

mais, uma mentalidade liberal em ascensão que promulga prosperidade a partir do 
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esforço individual. Lula é o "pobre-que-deu-certo" e reforçou dentre os pobres suas 

crenças no sucesso.  

De outro lado, de forma prática e concreta, a hegemonia política de um partido 

oriundo das classes populares, cria uma série de políticas e programas que inauguram 

um novo período de aumento da taxa de emprego, renda das populações mais 

pobres, consumo popular, facilitado também por novas formas de concessão de 

crédito, e acesso das comunidades periféricas às universidades que se multiplicaram 

pelo território nacional. 

Nesse sentido, a era Lula colabora para que os moradores de bairros 

periféricos ganhem reconhecimento da sociedade uma vez que passaram a ser 

incluídos nela por meio do consumo. As empresas privadas revisitam suas estratégias 

de produção, distribuição e comunicação e surfam na onda do crescimento econômico 

via consumo popular. Promovidas ao status de consumidoras, as comunidades das 

periferias vão aos poucos ocupando espaços na mídia, novelas até chegar às grandes 

produções cinematográficas, explica D’Andrea.  

É no contexto de uma gestão mais progressista no governo federal e de maior 

estabilidade econômica durante a primeira década dos anos 2000 que os coletivos 

periféricos de produção artística se fortalecem. Esses grupos culturais têm nos 

movimentos populares das décadas de 1980 referências históricas que constituem 

sua formação, herdam deles o uso do termo periferia. Até então as visões 

predominantes reduziam as periferias a pobreza e violência, atribuindo às populações 

desses territórios os problemas que viviam. Com os movimentos artístico-culturais 

esses sentidos foram ampliados. A maior visibilidade das classes populares 

promovida pela grande circulação das produções culturais periféricas, como a de 

grupos musicais como os Racionais MC's, possibilitou que as vozes dos moradores 

das periferias passassem a ecoar mais longe sua própria percepção de si mesmos e 

de seu lugar no mundo, influenciando a maneira pela qual outros campos discursivos 

representavam a periferia como a imprensa, a academia e o cinema. 

As pessoas nas periferias já vinham num processo de construção de sua 

própria auto atribuição, os coletivos e grupos artísticos passam a contribuir neste 

processo e optam por dar ênfase ainda maior às condições de vida pobres e violentas. 

Só que sua denúncia vem acompanhada da exigência de uma atuação do poder 

público e da própria sociedade para a superação desse contexto de abandono, 

destituindo as periferias da responsabilidade por sua situação. "A periferia poder ser, 
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em larga medida, onde se 'encontra' o problema, ela não 'era' o problema. O problema 

era a sociedade como um todo, mas a corda sempre arrebenta do lado mais fraco". 

(D' ANDREA, 2013, p.137)  

As desigualdades são um desses problemas, um desses fatores que produzem 

a pobreza e as violências, não só as desigualdades decorrentes da opressão no 

mundo do trabalho, como também as desigualdades urbanas. Trazer a dimensão da 

experiência na cidade renovou e ampliou os sentidos do termo periferia. Sentir-se 

periférico, ou seja, perceber-se pertencente a uma situação social compartilhada, 

definida pela moradia em territórios à margem da cidade, parte de uma mesma 

experiência de cidade, como também do reconhecimento dessas mesmas condições 

de vida naqueles com os quais divido o local de moradia.  

Para mim os saraus de poesia que acontecem nas periferias são hoje um 

símbolo dos movimentos culturais nesses territórios. Neles presenciamos a crítica 

social e ao mesmo tempo o enaltecimento das potencialidades e as belezas dessas 

localidades e das pessoas que moram nelas, criando um espaço de vivência 

comunitária que alimenta um senso de orgulho e pertencimento a esses territórios. 

Por isso escolhi dar um panorama das periferias, neste capítulo, a partir de textos 

poéticos de autoria de pessoas dessas regiões. 

D’Andrea acredita que os coletivos artísticos periféricos apontam novos modos 

de organização popular, ao serem um contrapeso a desmobilização política dos 

últimos anos e apresentar novas soluções para dificuldades vividas nas periferias. Só 

que neste momento é fundamental darmos um salto até a atualidade para 

destacarmos rapidamente as inúmeras reviravoltas que aconteceram na última 

década no cenário político, social e econômico de nosso país, alterando 

completamente o contexto que havia favorecido o surgimento desses grupos e as 

condições de vida nas periferias. 

No recém lançado livro "40 ideias de periferia" (2020-2021), D’Andrea traz um 

panorama dessas mudanças e analisa os fatores que levaram a ascensão à 

presidência de Jair Bolsonaro, um representante da extrema direita que alia 

autoritarismo e neoliberalismo. Dentre os elementos que destaca estão o discurso 

anticorrupção, a perseguição seletiva da esquerda, especialmente do Partido dos 

Trabalhadores e de Lula, os interesses imperialistas em nosso país, a deslegitimação 

das políticas públicas e do Estado, o distanciamento dos partidos progressistas das 
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periferias, a criminalização dos movimentos sociais e a disseminação de discursos 

negacionistas e conservadores.  

As humilhações que sofre Lula neste processo com as acusações de corrupção 

da operação Lava Jato culminam com a sua prisão (abril/2018) e destroçam a 

autoestima dos moradores da periferia que viam no presidente operário seu espelho. 

Este acontecimento é o ápice de um processo intencional de desgaste do Partido dos 

Trabalhadores que se iniciou, cinco anos antes, com as manifestações em 2013 e 

resultou no golpe que destituiu Dilma Rousseff (dezembro/2015 a agosto/2016), 

sucessora do Lula no cargo de presidente, e que havia sido reeleita para seu segundo 

mandato. As elites brasileiras, comprometidas com os interesses imperialistas que 

operaram na desestabilização do país, numa clássica guerra híbrida, e almejavam 

ampliar seus lucros no país, abandonam o barco dos governos petistas e se 

aproveitam dos equívocos da esquerda e do descontentamento popular para eleger 

um novo presidente alinhado a seus interesses. 

Fragilizados e dominados pelos valores burgueses, medo e niilismo, os 

moradores das periferias compram o discurso "todos os políticos são iguais" e 

somam-se a onda de descrédito ao sistema eleitoral, à política, à democracia e às 

instituições que leva o país a eleger Bolsonaro, um candidato que assumiu o voto anti 

sistema mas que, ao longo de seu mandato se mostrou completamente submetido a 

agenda neoliberal e ao projeto de entregar o Brasil a exploração das transnacionais. 

Vladimir Safatle nos convida a olhar Jair Bolsonaro, assim como outros 

personagens que surgiram no campo da direita e as oligarquias que sustentam a 

exploração em nosso país como espectros, como encarnações que ecoam falas, 

gestos e afetos anteriores. Safatle nos diz "essas falas vieram de outros tempos, 

esses gestos são de outros sujeitos, esses afetos atravessaram séculos" (SAFATLE, 

2018, p.8).  

O Brasil acreditou em conciliações e pactos, desde a escravidão à ditadura, 

não puniu crimes cometidos ou indenizou vítimas, sustentou a crença de que era 

possível "eliminar a negatividade bruta do conflito que divide povos em dois" 

(SAFATLE, 2018). Só que o que antes era senhor de engenho, torturador, 

bandeirante, ocultador de cadáveres, hoje, são executivos de empresas, donos de 

negócios e até familiares ou amigos de longa data. 

Por mais que no dia a dia nos distraímos com as disputas eleitorais, para o 

Safatle, o conflito nunca foi entre modelos de gestão e políticas públicas, o conflito é 
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entre formas de vida, isso pode nos ajudar a dissolver as barreiras que criamos entre 

os que lutam contra qualquer expressão de autoritarismo e espoliação e almejam a 

igualdade radical, a visibilidade integral das singularidades e a plasticidade das formas 

sociais.  

Apesar de querem nos fazer esquecer da teia contínua de solidariedade que 

atravessa a trajetória de nosso país, tecida por aqueles que sentem "como 

insuportável viver em uma sociedade profundamente desigual" (SAFATLE, 2018, p.5), 

Safatle nos recorda que a luta continua e num momento no qual somos laboratório 

mundial de novos arranjos entre o fascismo e o neoliberalismo radical e sofremos as 

consequências da confluência de inúmeras crises - política, econômica, ecológica e 

sanitária - agravadas pela pandemia, não é possível criar uma sociedade igualitária, 

inclusiva e livre sem confrontar o medo e seguir em frente.  
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memória 2: Boletos 
 

Eles chegavam todos os meses. Ao longo de 11 anos nunca falharam, nunca. 

Minha mãe e meu pai reclamavam sempre. Reclamavam dos valores e dos 

reajustes. Reclamavam que até mesmo nos meses de férias escolares eles 

tinham que pagá-los. Reclamavam que as bolsas que meu irmão e eu tínhamos 

eram pequenas demais e pouco aliviavam. Para ser mais precisa não foram 11 

anos, foram nove. Nos primeiros anos minha mãe dava aulas naquela escola e 

filhos de professores estudavam de graça, por isso fomos para lá. 

 
Figura 3 – Imagem de meu caderno de memórias da infância. Destaque ilustração de fusca 

verde, um dos carros que me buscava na escola. 

 
Fonte: Autoria própria 
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Eu escutava as recorrentes reclamações sem ter o que fazer, sem ter como ajudá-

los neste grande desafio que foi sustentar os meus estudos e de meu irmão 

naquela escola de elite na Chácara Flora, bairro nobre da zona sul da cidade. 

Era custoso para minha mãe e pai, não só as mensalidades. como os gastos com 

as enormes listas de materiais. 10 cartolinas brancas, cinco papéis cartões 

vermelhos, um caderno de desenho, 50 folhas almaço e por aí vai. Era sempre 

complicado entender cada um dos itens que solicitavam: qual é a diferença entre 

cartolina e papel cartão, a gente se perguntava. Minha mãe, educadora, 

questionava a exagerada lista. Era um sufoco ticar todos os itens, pra falar a real 

nem sei se conseguíamos. 

E os livros didáticos? Caríssimos. Mudavam com frequência e meu irmão nem 

podia aproveitar os meus. Meu pai os encapava com capricho. Usava plástico 

transparente, ficavam perfeitos. Ele tinha um prazer enorme em fazê-lo. Era para 

que não danificassem com o uso e durassem mais. Eu era a única que chegava 

com os livros encapados.  

Tinha também o uniforme. Calça e agasalho fazendo conjunto, moletom cinza, 

moletom vermelho, camiseta de um tipo, de outro e de outro, vestido, saia, 

bermuda. Parecia até uma coleção de vestuário da moda. Mudava de tempos em 

tempos para denunciar que as peças que usávamos eram da coleção antiga. Meu 

irmão e eu nos virávamos com uma calça, um agasalho e três camisetas cada. 

Minha mãe comprava números maiores para que não perdêssemos logo. Minha 

avó fazia a barra, desmanchava e refazia à medida que crescíamos. Não 

tínhamos dinheiro para comprar uniformes novos a cada vez que nossas pernas 

e braços espichavam.  

Eu me incomodava, tinha sempre algo a lembrar que eu era diferente dos meus 

colegas. Da barra da calça que tinha acabamento feito a mão, aos cadernos 

encapados, os tênis populares, os lanches caseiros, as roupas que eu ia às 

festinhas dos amigos que não eram de marca ou o vestido da festa junina 

improvisado com roupas da minha mãe até o carro que ia nos buscar. 

Ah, os carros, estes sim denunciavam a todos nossa pobreza. Tínhamos um 

verde, um verde bem chamativo, que gritava quando despontava na fila de carros. 



 

 

124 

Ficávamos sentados no chão em espaços delimitados por faixas brancas: 4a. 

série A, 4a. série B, 3a. série A e 3a. série B a espera daqueles que vinham nos 

buscar. 

Se não me engano, uns dois dias da semana era um senhor, não me lembro de 

seu nome, que vinha nos procurar em seu fusca verde. Minha mãe tinha uma 

amiga que morava pertinho da gente em Americanópolis, a Bel, ela tinha dois 

filhos que também estudavam no Colégio Santo Maria. As duas se revezavam 

para nos buscar. Naquele ano, não me recordo porque tiveram que contar com o 

apoio do senhor do fusca verde. Verde como a casca brilhante de um abacate 

bem maduro.  

Quando soube do combinado fiquei brava "Ai que saco já não bastava a brasília 

amarela da minha mãe e o fusca azul da Bel, agora esse verde abacate, socorro". 

Tudo parecia tão difícil na adolescência. Dentre os Del Reyes, os escorts, as 

belinas e os corcéis pretos, pratas e marinhos, nosso fusca abacate. Eu tentava 

me afundar no banco de trás do carro o mais rápido possível, só que a lentidão 

de meu irmão e nossos amigos Célia e Paulinho me impediam de sumir de repente 

como eu gostaria.  

As peruas que faziam o transporte escolar não chegavam aos nossos bairros 

periféricos, só me restava encarar aquela vergonha. Não era só o verde que era 

peculiar, o amarelo lembrava mostarda seca na tampa do pote e o azul um tom 

estranho que não se aproximava nem dos lápis de cor que eu tinha, nem do céu 

em dia de sol. 

Pesava para a menina que fui morar na periferia, estudar naquela escola elitista 

e carregar todos esses distintivos de classe. Pesava muito e ainda hoje pesam. 

  



 

 

125 

3 O CAMINHO DE CRIAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA 
 
cena 7: Eu ali na minha frente 
  

Acho que foi 2013, estávamos num salão, sem janelas, apenas uma porta. Uma 

porta daquelas de ferro que a gente empurra com força para abrir e ela vai se 

enrolando toda em cima da nossa cabeça. Porta de bar, sabe como é? O bar na 

esquina da antiga casa da minha avó, onde ela morou quando eu era criança, era 

assim. Fazia um barulhão quando abria. 

Aquela porta, que tinha a largura da fachada do salão, era por onde entrava 

toda a luz e ar naquele lugar. As paredes pintadas de branco, algumas faixas de 

protesto pregadas nelas e uma mesa com café, água e bolachas. 

O pessoal foi chegando e enchendo o salão. Era uma das primeiras atividades 

no Instituto Cultural dos Trabalhadores da Zona Sul. Estava feliz por estar na 

companhia da minha mãe e pai. São significativos para mim esses momentos em que 

encontro seus companheiros e companheiras de luta. Todos demonstram alegria em 

nos reencontrar, e estar juntos faz emergir do profundo de nós certas memórias. Há 

sempre alguém que se surpreende ao me ver adulta e logo se põe a me contar alguma 

recordação de quando eu era criança. Ou alguém que narra como conheceu minha 

mãe e pai e participaram juntos de mobilizações populares. Ouvir essas histórias me 

enraíza. 

Saudações feitas, abraços dados, chega a hora das apresentações. 

Começamos com poesia. Lembro-me de um homem alto, grisalho, todo vestido de 

branco. O mundo parou para ouvir aquele homem declamar o "Operário em 

construção" de Vinícius de Moraes. A cada palavra, ele crescia, crescia, crescia até 

que virou um gigante e tomou cada corpo e cada canto daquele salão. 

Estava sentada no chão, minha mãe ao meu lado e meu pai de pé, apoiado 

numa das paredes laterais. Animada por estar ali prestigiando a apresentação dos 

estudantes da EMEF Padre José Pegoraro. Realizei algumas oficinas, naquela 

escola, durante dois anos, para fortalecer a participação e o protagonismo infanto-

juvenil. Alguns daqueles alunos e educadores haviam integrado esses encontros e foi 

muito gratificante estar ali prestigiando sua criação. 

Abriram a encenação com música. Músicas que marcaram um período que nos 

custa muito lembrar: a ditadura civil militar que vivemos no Brasil entre as décadas de 
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60 e 80. As músicas são capazes de nos deslocar para outros mundos. Eu me deixei 

levar. 

Fui indo, indo, indo, até que sai do chão e fui parar nos braços daquela menina 

que representava minha mãe numa das cenas da montagem teatral. Ela me segurava 

colada ao peito. Para todos que assistiam a cena, a boneca sem roupa era eu. Para 

mim já não havia mais boneca, era eu que estava ali. A firmeza dos braços da menina 

e a proximidade de nossos corpos fez com que ecoasse dentro de mim sons distantes. 

As memórias nem sempre são cenas. As memórias são vibrações, frequências 

sensoriais sutis soterradas em nós à espera de um fio do agora que as enlace e as 

ajude a emergir. Aquela menina na frente daquele menino, meu pai, os dois com os 

olhos mergulhados um no outro, fizeram com que uma sensação distante pulsasse 

cada vez com mais intensidade em mim. Até que não havia mais menina, nem 

menino, nem boneca de plástico. 

Eu estava ali, nua, diante de mim mesma, sem qualquer peça de roupa que 

pudesse me proteger do medo que minha mãe sentiu, do medo que meu pai sentiu. 

Foram as cozinheiras da creche onde minha mãe trabalhava que lhe contaram que o 

radialista Gil Gomes acabara de anunciar o assassinato do operário Santo Dias e 

insinuar que outro operário conhecido como Espanhol teria sido o autor do crime. O 

Espanhol era o marido da minha mãe. O Espanhol era meu pai. 

O que vamos fazer? perguntavam minha mãe e pai naquela cena, uma 

conversa que eles nunca puderam ter. Meu pai fugiu, não voltou para casa depois 

daquele piquete. Ficou escondido durante uma semana. Minha mãe sozinha comigo 

em seus braços, as duas nuas, nuas de medo. Ela tinha medo do que os militares 

haviam se mostrado capazes de fazer. Eu tinha medo do medo que minha mãe sentia. 

Ela tentava me proteger e proteger meu irmão que levava dentro de seu ventre. 

Tentava cuidar da gente e não sucumbir ao medo. Meu corpo sentia seu desespero. 

Minha mãe não sabia o paradeiro de meu pai. Se segurava nas palavras que 

lhe haviam dito "Ele está bem" enquanto se esforçava para acreditar que 

escaparíamos da tentativa de incriminar meu pai. 

Senti uma dor forte no peito naquele salão, não sei se era minha aquela dor ou 

se era a dor de minha mãe. Minha mãe que tantas vezes ficou sozinha comigo e com 

meu irmão enquanto meu pai se ausentava nas greves. Minha mãe que tantas vezes 

teve que buscar alguém para ficar comigo e com meu irmão para que pudesse lutar 

por dias sem medo. 
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Sentada naquele chão frio, diante de mim mesma, senti o medo de minha mãe, 

senti o medo de meu pai e senti o medo de todos aqueles que sentiram e sentem 

medo da ditadura. 

 
cena 8: Podia ter sido meu pai 

 

O chão que segurou Santo Dias, após ter sido atingido pelas balas da arma do 

policial Herculano Leonel, durante um piquete na frente da fábrica Sylvânia, em 

outubro de 1979, foi marcado pelo vermelho de seu sangue. Vermelha também é a 

tinta usada há mais de 40 anos para reforçar a frase escrita pelos seus companheiros 

no asfalto que cobre aquele chão.  

Não há mais fábrica, não há mais o pólo industrial de Santo Amaro, que tantos 

trabalhadores e trabalhadoras atraiu para morar nas periferias da zona sul. No lugar 

da Sylvânia ergueram-se várias torres de apartamentos residenciais. Nem o peso 

daquelas estruturas é capaz de silenciar a voz que ali sussurra sem parar e nos 

lembra o que não podemos esquecer:  

 

AQUI FOI ASSASSINADO O OPERÁRIO SANTO DIAS 
NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 1979 PELA POLÍCIA MILITAR 

 

Muitas camadas se constroem em cima das lutas populares para apagá-las. 

Apagam-se revoltas, apagam-se injustiças, apagam-se líderes, apagam-se vitórias. 

Em seus lugares são erguidas estátuas, estradas, monumentos e feriados para que 

se recorde apenas o que é de interesse das elites recordar. Algumas histórias e 

algumas pessoas são lembradas para que outras sejam esquecidas.  

Há de se fazer o povo esquecer que é capaz de se unir e se mobilizar para 

exigir condições de vida digna. Era isso que faziam naquele dia Santo Dias, meu pai 

e outros companheiros quando Santo foi assassinado, mobilizavam os operários a 

aderirem mais uma greve que exigia melhores condições de trabalho. Foi Santo Dias 

a vítima da repressão policial. Podia ter sido qualquer um dos operários que 

realizavam aquele piquete. Podia ter sido meu pai.  

Estava emocionada por finalmente participar daquela homenagem. Peguei o 

rolo de pintura que circulava entre os participantes daquele ato para marcar com 

minhas próprias mãos aquele chão. Chão que foi testemunha de maus um episódio 
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de violência cometido por agentes do Estado, assim como acontece há mais de 500 

anos em nosso país desde a sua invasão. Apagaram e seguem apagando as pessoas 

que ousam questionar as estruturas de opressão.  

 
Figura 4 - Foto de cerimônia em homenagem a Santo Dias realizada em 30 de outubro de 2018. Em 

primeiro plano, meu pai, Vicente Garcia Ruiz. Na calçada atrás dele uma placa preta, colocada pelo 

Comitê Santo Dias, denuncia o crime cometido. 

 

Fonte: Autoria própria. 
 

O mesmo chão que sentiu o impacto do corpo ferido de Santo Dias, desde 

então, serve de base para a renovação do compromisso coletivo firmado entre os 

amigos, companheiros de luta e familiares do operário. Como assinaturas em um 

contrato, todo dia 30 de outubro, cada um que pinta o chão com tinta vermelha  revive 

o vermelho do sangue desbotado pela ação do tempo e por políticas de esquecimento 

que querem apagar nossas lutas e nos apagar. Por meio deste ato declaramos nosso 

compromisso com a memória de Santo Dias e de todas e todos que lutaram por uma 

vida melhor para o povo explorado e excluído em nosso país. Por meio deste ato 
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declaramos nosso compromisso com as lutas populares que seguem desafiando um 

sistema que quer nos consumir. 

cena 9: Escrevendo a história 

Este texto foi escrito pelo meu pai, Vicente Garcia Ruiz, em seu livro: "De alma aberta: 

crônicas libertárias sobre a vida e o chão de fábrica". É com a intenção de honrar 

Santo Dias e todas as operárias e operários que o reproduzo aqui. 

 

A verdadeira História da humanidade não é escrita durante o século em que 

ela acontece, nem por seus protagonistas. São muitos os interesses envolvidos. As 

biografias dos reis, dos presidentes e de pessoas famosas são disputadas pelos 

autores sedentos de lucros. Já a nossa, ninguém registrará. Como participantes 

dessa história, que não tem voz, temos a obrigação de garantir que seja escrita e 

registrada fielmente.  

Santo Dias foi assassinado durante a greve de 1979. Depois da rasteira 

recebida na paralisação de 1978 - quando a diretoria do sindicato passou por cima da 

decisão da assembleia da categoria e decidiu acabar com a greve - a Oposição 

Sindical assumiu toda a responsabilidade da paralisação no ano seguinte. Por esse 

motivo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, governado por Paulo Maluf naquele 

momento, invadiu as subsedes do sindicato no dia 28 de outubro de 1979 e levou 

presa grande parte das lideranças de oposição sindical na véspera da greve. Era a 

única maneira que a diretoria do sindicato tinha para acabar com o movimento que 

escapava de suas mãos.  

Santos Dias, outros companheiros e eu não fomos presos porque não 

estávamos nesse momento na subsede Arco-Íris, em Santo Amaro. Escapei porque 

minha esposa passou por lá e me animou a ir para casa tomar banho e jantar. Quando 

voltei, estavam todos com as mãos para cima, de costas, encostados numa parede, 

enquanto um caminhão os aguardava para levá-los presos.  

Aquela noite alguns companheiros e eu passamos deitados no chão do comitê 

dos então deputados Irma Passoni e Aurélio Perez na Avenida Vitor Manzini em Santo 

Amaro, enquanto a polícia rondava o prédio. De madrugada, no dia 29 de outubro, 

pulamos o muro e, divididos em grupos, fomos fazer piquete nas portas das fábricas 

de Santo Amaro e na Chácara Santo Antônio.  
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No dia 30 de outubro, saímos da Igreja do Socorro, transformada em subsede 

do sindicato, para a fábrica da Sylvânia com dois objetivos claros. Primeiro, convidar 

os companheiros do turno das 14 horas a aderir à paralisação e a comparecer à 

assembleia do sindicato que seria realizada às 15h. Segundo, não deixar 

companheiros serem presos, porque percebemos que essa era a tática do sindicato 

e da polícia para provocar o nosso fracasso. 

Naquele empurra-empurra na porta da fábrica, quando a polícia tentava 

prender alguns de nós, Santo foi assassinado pelo soldado Herculano Leonel. Não 

porque foi violento, nunca foi. A polícia que fez presente a violência querendo nos 

levar presos. Só eles carregam a morte em suas armas. Nós tínhamos só papéis nas 

mãos, estávamos em minoria, havia o dobro de policiais naquele piquete.  

Por todos esses anos de luta, no dia de sua morte, reunimo-nos na porta da 

Sylvânia e pintamos o chão com os dizeres: “Aqui foi assassinado o operário Santo 

Dias”. Caminhamos até o local onde foi sepultado e celebramos uma missa. Dessa 

forma, mantemos seus ideais vivos, registramos sua história e renovamos nosso 

compromisso com suas lutas.  

 

3.1 Quantas mentiras inventam para apagar nossas lutas 

 

Quando Santo Dias foi assassinado pela Polícia Militar eu tinha dois anos. Meu 

pai teve que se esconder por alguns dias, nem minha mãe soube onde ele estava, 

apenas recebeu notícias de que estava bem. Como conta meu pai Vicente Garcia no 

livro "Santo Dias: quando o passado se transforma em História" escrito pela sua filha 

Luciana Dias, juntamente, com Jô Azevedo e Nair Benedicto, houve uma tentativa de 

incriminá-lo pelo assassinato de seu companheiro de luta: 

 
O que foi levantado naquela época, inclusive o Gil Gomes (radialista muito 

ouvido e que apresentava fatos policiais, com grande sensacionalismo) deu 

outra versão ao caso: "no meio tinha um Espanhol, que tinha uma arma, com 

o qual Santo Dias tinha diferenças políticas" dando a entender que eu havia 

disparado os tiros. (DIAS; AZEVEDO; BENEDICTO, 2019, p.349-350). 
 

Não foi uma teoria fantasiosa a declaração do radialista Gil Gomes, em seu 

programa de rádio. Sua insinuação contribuía com uma série de ações que foram 
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feitas para sustentar a hipótese de que o crime era resultado de desavenças entre os 

operários. No dia do assassinato de Santo Dias, por exemplo, foi feito um boletim de 

ocorrência que dizia que os policiais chegaram a Sylvânia para atender uma 

ocorrência. Tentaram dialogar com os grevistas e foram agredidos, iniciando-se assim 

uma confusão que resultou na morte do operário. Também neste dia o comandante-

geral da Polícia Militar, Arnaldo Bastos Carvalho, informou ao secretário de 

Segurança "que o Espanhol estaria armado e teria causado o conflito; que foram 

presos os mais agressivos - João Pereira dos Santos, Manoel Soares Filho e Luis 

Carlos Ferreira; que ainda teriam sido apreendidos cinco cartuchos calibre 22 e um 

6,5 milímetros," (DIAS; AZEVEDO; BENEDICTO, 2019, p.364-365). 

Graças à criação do Comitê Santo Dias, que mobilizou veículos de 

comunicação e pessoas para repercutir o assassinato, o crime ganhou visibilidade e 

seu julgamento foi acompanhado de perto. Meu pai foi um dos operários e 

companheiros de Santo que depôs algumas vezes ao longo do processo. Com uma 

série de depoimentos e provas, foi possível desmontar a tese de que a morte de Santo 

era fruto de conflitos dentro do próprio movimento dos trabalhadores e reconhecer o 

policial Herculano Leonel como autor do disparo.  

Foi a primeira vez que um policial foi condenado pela Justiça Militar. Apesar de 

sua condenação inédita a seis anos de prisão, em 7 de abril de 1982, o advogado de 

Herculano recorreu da sentença. Entre recursos, novas vistas ao processo e um novo 

julgamento, em 26 de junho de 1984, o PM foi absolvido diante de declarada "falta de 

provas".  

A derrota provocou indignação nos familiares, amigos e militantes do campo 

progressista. Por outro lado, é preciso reconhecer que o caso de Santo possibilitou 

certos avanços nas investigações de crimes cometidos pelos agentes do Estado. 

Santo foi a primeira vítima da repressão do Estado que teve a autópsia do seu corpo 

no IML acompanhada por um médico do Comitê Brasileiro pela Anistia. Além disso, o 

Comitê Santo Dias colaborou para que pressões fossem feitas a fim de garantir que 

julgamentos de crimes cometidos por militares e policiais contra civis deixassem de 

ser encaminhados pelo foro privilegiado da Justiça Militar. Em 1996 foi aprovada a lei 

9.299, conhecida por Lei Hélio Bicudo, transferindo para a Justiça Comum essa 

responsabilidade. 

Se estamos há mais de 40 anos denunciando o assassinato de Santo Dias pela 

Polícia Militar e lembrando sua trajetória de mobilização junto a classe operária, é 
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graças a Ana Maria do Carmo. No dia da morte de seu companheiro, apesar das 

ofensas e ameaças, Ana Maria enfrentou os policiais e acompanhou o transporte do 

corpo de Santo ao Instituto Médico Legal (IML). Ela suspeitava que podiam sumir com 

seu marido e sustentar uma versão falsa do assassinato.  

De fato, o policial que conduziu a viatura naquela ocasião, conta Ana Maria, 

fez manobras inesperadas para despistar os carros de amigos, políticos e religiosos 

que acompanhavam o operário assassinado. Mesmo que não tenham conseguido 

ocultar o corpo de Santo, uma série de tentativas foram feitas para culpabilizar os 

operários pelo crime e livrar os policiais. 

Desde o dia do assassinato de Santo Dias, Ana Maria do Carmo, ou Ana Dias 

como passou a ser conhecida desde então, luta para que Santo Dias e sua trajetória 

de mobilização popular não sejam esquecidos, assim como o crime que foi cometido 

contra ele e sua família. Já faz mais de 42 anos que Ana Maria honra a memória de 

Santo junto com o Comitê Santo Dias, os operários, as comunidades de São Remo, 

bairro periférico vizinho ao Jardim Ângela, onde o casal morava com seus dois filhos, 

e tantos e tantas que lutam com o povo e pelo povo.  

Mesmo com a absurda absolvição do policial Herculano, os mais de 40 

espaços espalhados pelo Brasil, que tem hoje o nome de Santo Dias, como escolas, 

parque, ruas, organizações sociais dentre outros, além do próprio Comitê Santo Dias, 

colaboram com a preservação das memórias das lutas do movimento operário e 

comprovam que crimes foram cometidos pela Ditadura contra os trabalhadores. A 

história de Santo Dias pode nos sensibilizar a nos percebermos como seres capazes 

de "transformar nossas vidas, nosso mundo, nosso lugar, em um espaço digno e, 

principalmente, recuperamos a possibilidade concreta de “sonhar” um mundo melhor 

para todos” acredita Amauri Falseti, diretor da peça de teatro “Santo Dias: da roça à 

fábrica" (DIAS; AZEVEDO; BENEDICTO, 2019, p.416).  

Manter viva a memória de Santo Dias, assim como das lutas populares, não se 

restringe a narrar acontecimentos e pessoas. Por meio dessas memórias podemos 

nos conscientizar das formas de opressão do sistema capitalista e nos engajar a 

participar politicamente junto a coletivos e movimentos sociais. As esperanças e os 

sonhos que as memórias das mobilizações comunitárias por uma vida mais digna 

nutrem em nós, podem nos implicar numa forma de agir e estar no mundo, 

evidenciando que rememorar é também experimentar os valores que buscamos 

manter vivos em nossa própria prática. 
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3.2 Por que criar um centro de memórias das lutas populares?  
 

É essa memória que conscientiza, inspira, engaja e agi no presente que 

queremos experimentar e sensibilizar outras pessoas a que também experimentem. 

É este o nosso propósito ao criar o Centro de Memórias das Lutas Populares Ana 

Dias (CMLP Ana Dias). E ao nomeá-lo com o nome de Ana Dias, buscamos 

reconhecer o protagonismo feminino nos movimentos sociais por melhorias nas 

periferias e evocar todas as mulheres periféricas que cotidianamente buscam 

caminhos para enfrentar as opressões. Ana Dias carrega em seu nome muitas 

mulheres, como minha mãe e tantas outras que com coragem e garra tem se 

mobilizado pelas comunidades desprivilegiadas deste país. Mulheres que, muitas 

vezes, não chegam a ocupar cargos de liderança em organizações sociais, mas que 

sempre estiveram na base desses movimentos. 

Ana Dias não entrou na militância após a morte de Santo, como alguns chegam 

a pensar. Ela iniciou sua participação nos movimentos populares no final da década 

de 1960 na Vila Remo. A partir das Comunidades Eclesiais de Base e dos Clubes de 

Mães, organizou-se com outras mulheres na luta por moradia, asfalto, creches, 

escolas, linhas de ônibus, postos de saúde, entre outras demandas. Também foi uma 

das lideranças do Movimento do Custo de Vida na década de 70. 

Ana Dias é um exemplo de milhares de pessoas que mobilizaram e se 

mobilizam coletivamente nas periferias de nosso país e que conquistaram tantas 

melhorias para esses territórios. São essas pessoas e essas lutas que estamos 

resgatando com o nosso centro. 

O CMLP Ana Dias nasce como uma articulação, criada em 2018, por ativistas, 

moradores das periferias e pesquisadores em estreita parceria com organizações 

sociais e redes comunitárias periféricas como: o Fórum em Defesa pela Vida, a Rede 

de Cursinhos Populares Ubuntu e o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular 

do Campo Limpo (CDHEP), assim como com o Núcleo de Estudos das Diversidades, 

Intolerâncias e Conflitos da USP, o DIVERSITAS, onde desenvolvo meu doutorado. 

O tema da memória das lutas populares surgiu nas reuniões do FDV e com ele a 

vontade de criar registros das históricas mobilizações populares e divulgá-los pela 

comunidade. Algumas pessoas mais engajadas na temática, dentre elas eu, 
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começaram a pensar como poderiam colaborar e foi a partir desse desejo comum que 

criamos nosso centro de memória. 

Sabemos que os moradores das periferias são os protagonistas dos 

movimentos de resistência popular nesses territórios, por isso é fundamental para nós 

que sejam eles e elas, os narradores e narradoras dessas histórias de luta. A 

produção de registros de memórias a partir do ponto de vista dos moradores das 

periferias, especialmente, no contexto da universidade, tem íntima relação com o 

debate da descolonização dos saberes e fazeres que teremos mais adiante.  

Foi no dia 29 de outubro de 2019 que anunciamos ao mundo o lançamento do 

nosso centro. Foi simbólico e emocionante para nós participar do ato no 40o ano do 

assassinato de Santo Dias, pintar de vermelho aquele chão, caminhar com seus 

participantes até o Cemitério Campo Grande e lançar o nosso centro durante a 

celebração que é realizada todos os anos onde Santo está sepultado. 

Desde aquele dia, produzimos alguns materiais para divulgar as histórias das 

lutas populares nos territórios do Jardim Ângela, Capão Redondo e Jardim São Luís. 

O minidocumentário “Lado Sul do Mapa”38, parte do projeto “Territórios de Memória” 

do Instituto Vladimir Herzog, é uma dessas produções que participei ativamente, 

resgata as ações populares para enfrentar a violência da polícia e dos agentes de 

segurança do Estado, que persistem nas periferias desde o período da Ditadura. Além 

dele, o Centro também produziu duas exposições virtuais, uma para contar a trajetória 

de Santo Dias e outra para celebrar o 25o ano da Caminhadas pela Vida e pela Paz, 

assim como os podcasts "Memórias Quebradas" que detalharemos no próximo 

capítulo.  
Buscamos enaltecer a oralidade com os podcasts e o minidocumentário, a 

memória oral é um dos caminhos que possibilitam populações excluídas da história 

oficial - velhos, mulheres, negros, trabalhadores e camadas das populações 

marginalizadas - trazerem seus pontos de vista divergentes, suas narrativas 

evidenciam a complexidades dos acontecimentos e a existência de visões de mundo 

diferentes (BOSI, 2003). Os discursos dominantes buscam impor uma verdade, ou 

melhor, aquilo que afirmam ser a verdade, por meio do encobrimento, esquecimento 

e alienação (GONZALEZ, 1984), o CMLP Ana Dias busca restituir essas histórias 

silenciadas, esse povo periférico invisibilizado e suas lutas. 

                                                
38 O documentário  "O lado sul do mapa". está disponível em https://youtu.be/GFrmM-zVeSI 



 

 

135 

 

3.3 As memórias como matérias explosivas para as lutas populares 

  

Num país como o nosso, que foi brutalmente invadido e colonizado, estamos 

enraizados numa longa história de silêncios impostos que buscam esconder as 

violências que sofremos e todas as formas de resistência que existiram e existem. 

"Vozes torturadas, línguas rompidas, idiomas impostos, discursos impedidos" 

(KILOMBA, 2019, p.27), a população africana negra, que foi sequestrada e 

escravizada pelos invasores, assim como os povos indígenas que aqui estavam, 

foram calados, assassinados e dizimados, são até hoje, como também as 

comunidades periféricas, sempre com o intuito de abrir caminho para a exploração de 

nossos recursos naturais e nossa gente. 

Como nos recorda Marilena Chaui, o Brasil é uma criação dos conquistadores 

europeus, foi tornado colônia por eles à custa dos silenciamentos de muitos corpos. 

Inventaram-nos "terra abençoada por Deus", "um povo pacífico, ordeiro, generoso, 

alegre e sensual", "um país sem preconceitos… acolhedor para todos os que nele 

desejam trabalhar" (CHAUI, 2000, p.8) com a intenção de forçar uma suposta unidade 

harmônica e passiva, e nos submeter à dominação e a opressão.  

Esse conjunto de representações que foram criadas para nos definir compõe 

um mito-fundador que segue sendo atualizado com tamanha força persuasiva ao 

ponto de ocultar as enormes tensões, contradições e violências diárias, naturalizando 

desigualdades, opressões, fome e tantas outras formas de agressão (CHAUI, 2000). 

Para que esse processo de controle e assujeitamento se dê, é preciso fazer com que 

sejam esquecidas as histórias e lutas das classes marginalizadas, das populações 

periféricas. Soraia Ansara nomeia essas ações intencionadas de políticas de 

esquecimento, por meio delas, uma história oficial é imposta às custas da negação, 

apagamento e exclusão de outras vozes, das vozes do povo. 

Só que esses processos não se dão sem confronto, a memória é um campo de 

disputa. Vestígios e versões de um passado não contado seguem vivos nos corpos 

dos silenciados, alimentando neles uma "fome coletiva de ganhar voz", ganhar voz 

para descrever sua própria história e não mais ser descrito, como reivindica Grada 

Kilomba (2019). É essa fome coletiva que alimenta ações organizadas por grupos da 

sociedade civil, como o CMLP Ana Dias, que são capazes de "produzir cenas 

polêmicas e paradoxais que revelam a contradição entre a ‘memória oficial’ e as 
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memórias subterrâneas" (ANSARA, 2012, p.307), dando visibilidade aos movimentos 

populares de resistência, à memória dos vencidos e a outras versões do passado. 

Numa construção de contranarrativa que pode romper com a alienação, promover a 

consciência política e fomentar as periferias, as margens, como lugares de 

possibilidades, possibilidades de imaginação de mundos outros e de novos discursos, 

possibilidades de transformação (KILOMBA, 2019). 

Nessa perspectiva, Ecléa Bosi e Walter Benjamin nos convidam a pensar as 

memórias como caminho para fortalecer a luta contra a opressão. Para Bosi, passado 

e presente formam "um mesmo tecido de lutas e esperanças" (BOSI, 2003, p.192), as 

memórias seriam então pontes entre o mundo dos vivos e o além, capazes de trazer 

à luz "momentos" e "defuntos", e alimentar em nós a transformação da realidade, 

libertando-nos dos males de hoje (BOSI, 1994). "As chaves do futuro e de utopia estão 

escondidas, quem sabe, na memória das lutas, nas histórias dos simples, nas 

lembranças dos velhos" (BOSI, 2003, p.208). 

Ecléa Bosi dialoga com Walter Benjamin e suas teses "Sobre o conceito de 

história", texto que pude debulhar com esmero por meio das reflexões elucidativas de 

Michael Löwy em seu livro Walter Benjamin: aviso de incêndio (2005). Benjamin 

acredita que devemos preservar a memória dos vencidos e ter consciência das 

injustiças sofridas pelas gerações passadas. Porém, em sua opinião, apenas 

rememorar não irá interromper o progresso, é preciso escovar a história a contrapelo. 

Se seguirmos o curso natural da corrente só teremos novas guerras, catástrofes e 

formas de barbárie e opressão (LÖWY, 2005). Para evitá-las, sugere convocarmos a 

força messiânica atribuída a nós pelos nossos antepassados. Nas palavras de Löwy 

“Deus está ausente, e a tarefa messiânica é inteiramente atribuída às gerações 

humanas. O único messias possível é o coletivo: é a própria humanidade, mais 

precisamente, como veremos depois a humanidade oprimida” (LÖWY, 2005, p.52),   

Para Benjamin, cada geração tem poder messiânico capaz de promover 

rupturas no progresso e na evolução histórica natural e fazer emergir o novo. A história 

é um campo de possíveis e não de inevitáveis, todo futuro carrega possibilidades 

inesperadas da classe oprimida interromper a dominação, vencer a batalha iniciada 

pelos seus antepassados e emancipar-se. Por isso, ao rememorar não estamos 

apenas interpretando a história do ponto de vista dos vencidos, estamos nos 

reconhecendo como herdeiros de suas lutas emancipadoras. As memórias são 

matéria explosiva para as lutas uma vez que são capazes de potencializá-las ao 
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incentivar novas práticas sociais e políticas, novos espaços de participação (ANSARA, 

2009; LÖWY, 2005). 

A experiência de produção partilhada de registros das narrativas de luta dos 

moradores do Jd. Ângela, Capão Redondo e Jd. São Luís, apresentada nesta tese, 

nasce da compreensão de memória de Ecléa Bosi e de história de Walter Benjamin. 

Para Bosi, as memórias são trabalho, "o que se lembra são momentos vividos, 

respostas pessoais, em suma, a melodia do passado interpretada pelo presente" 

(BOSI, 1994, p.48). Quando narramos, não fazemos simples relatos, elaboramos, 

reconstruímos e ressignificamos nossas vivências do passado a partir de 

preocupações e interesses do presente, e transformamos em experiência dos que as 

escutam (BOSI, 1994, p. 86).  

Por meio de nossas histórias de vida, buscamos dar sentido a nossa biografia, 

conservar de nós aquilo que nos for mais interessante (BOSI, 1994, 2003). Quem 

narra se ocupa "da substância mesma de sua vida" (BOSI, 1994, p.60), seja pelo que 

conta ou silencia. Nessa perspectiva, Bosi recomenda que, quando entramos em 

contato com uma narrativa, busquemos vê-la “como um todo”. Uma vez que o 

narrador conta sua verdade e busca a totalidade de sua pessoa e vida, não haveria 

motivos para duvidar das histórias que ouvimos, “recontar é sempre um ato de 

criação” (BOSI, 2003, p.62). Como alerta a autora, "A veracidade do narrador não nos 

preocupou: com certeza seus erros e lapsos são menos graves em suas 

consequências que as omissões da história oficial" (BOSI, 1994, p.37). 
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memória 3: Só me lembro do portão  
 

Só me lembro do portão enorme. Tinha pelo menos o dobro da altura de meu pai. 

Era largo, bem largo, talvez para que pudessem passar por ele caminhões.  

 
Figura 5 – Imagem de meu caderno de memórias da infância. Destaque ilustração de barras de 

portão de ferro pintadas de branco. 

 
Fonte: Autoria própria 

 
Só me lembro de que era feito de barras de ferro estreitas brancas estilo grade 

que a gente coloca na janela de casa. Pelo menos na minha casa em 

Americanópolis as grades eram assim. Não sei se é fantasia minha ou se 

realmente eu segurei as barras com as mãos e apoiei a cabeça no espaço entre 
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elas. Minha cabeça de menina, quantos anos eu tinha naquele dia? Não sei, não 

sei, só sei que não passava pelo vão. 

Você já percebeu que quando a gente coloca a cara grudada na grade e nossos 

olhos ficam entre duas barras a grade some? Aquele portão sumiu por alguns 

instantes. Sumiu. 

Eu estava curiosa para saber onde meu pai estava. Ele não estava em casa nos 

últimos dias ou na última noite, não sei. Ele só não estava. 

Minha mãe e eu fomos à fábrica da Pial. Imagino que aquela fábrica não exista 

mais, assim como tantas outras que deixaram a cidade. Acho que ficava em Santo 

Amaro, perto de uma ponte que atravessava o Rio Pinheiros, não sei precisar 

onde era. Não sei. 

Só lembro do portão grande e alto e da minha mãe e eu esperando meu pai 

aparecer. O portão dava para um pátio amplo e aberto. Em algum momento meu 

pai surge distante, cruza o pátio e vem até nós. A recordação é do portão que 

separava meu pai da gente. De mim e da minha mãe, confesso que não me 

lembro se meu irmão estava com a gente neste dia.  

Esta memória é uma foto na minha mente. Eu, minha mãe, o pátio e o portão 

esperando meu pai. Não sei o que minha mãe me contou naquela época. Por que 

meu pai não estava em casa e estava ali atrás daquele portão? Não lembro. Será 

que eu não lembro mesmo ou será que ela não me contou? Ou será que inventou 

alguma história? Sei lá. 

Só sei que um dia meu pai comentou comigo, eu já era grande de tamanho e 

compreensão, que na greve que os operários fizeram na Pial, seus companheiros, 

companheiras e ele ocuparam a fábrica. Recordou que minha mãe e eu fomos lá 

levar comida para eles. Quando me contou isso na hora grudei essa memória-foto 

a essa legenda.  
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4 POR QUE FAZER PODCASTS? 

 
cena 10: O que a universidade tem para nos oferecer?  
 

Recordo-me de uma das primeiras reuniões que nós do CMLP Ana Dias 

fizemos. Naquele momento não tínhamos nome, nem logo e nem havíamos 

anunciado publicamente nossas intenções. Éramos apenas um grupo de pessoas que 

se conheceram nos espaços do FDV e compartilhavam o desejo de criar registros das 

lutas do povo que tantas melhorias haviam possibilitado para aquelas periferias.  

Naquela tarde resolvemos nos reunir com o pessoal do Desenrola e Não me 

Enrola, um centro de produção jornalística no coração do Jardim Ângela. Era um dos 

primeiros papos que tínhamos para consensar nossos propósitos com o centro. 

No retorno a Santos Mártires, caminhando pela Avenida M'Boi Mirim, o Rafael, 

um dos coordenadores da Rede de Cursinhos Populares Ubuntu me questionou sobre 

o que a Universidade de São Paulo iria proporcionar para os jovens que moram nas 

periferias e que se somariam a nós na construção do centro de memória. Perguntou-

me sobre a possibilidade de bolsas e já imaginando as restrições sugeriu que, pelo 

menos, garantíssemos uma espécie de certificado. Argumentou que a comprovação 

daquela experiência seria valiosa para o currículo dos jovens.  

Sua fala ressoou com críticas que eu já havia ouvido ele fazer à universidade. 

Certa vez se disse cansado de receber pesquisadores no território que só se 

aproveitavam das comunidades para as suas investigações e nada retribuíam a elas. 

Lembro-me que aqueles depoimentos me provocaram demais. Eu me coloco numa 

posição de denúncia desta postura da academia e procuro contribuir para a 

construção de uma nova relação entre universidade e comunidades. 

Só que o Rafael parecia não aguentar mais discursos vazios, ele queria prática. 

Precisava agir. Questionei meu orientador sobre as possibilidades de projetos de 

extensão e bolsas na USP. Insisti com ele até que conseguimos a aprovação de duas 

bolsas de permanência de um ano para jovens graduandos moradores das periferias 

participarem da produção de registros de memórias das lutas populares de seus 

territórios.  

Fizemos um processo seletivo para a escolha dos bolsistas. Tivemos mais de 

20 inscritos e a seleção levou em consideração alguns indicadores de vulnerabilidade 
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social, assim como o interesse e as potencialidades dos estudantes. Foi uma seleção 

difícil, como sempre acontece há mais pessoas capacitadas e motivadas do que 

vagas disponíveis.  

De qualquer forma estávamos animados com as bolsas pois sabíamos que com 

elas teríamos as condições mínimas para sustentar um projeto criado pela periferia 

para a própria periferia. Sabemos que não faltam ideias e nem pessoas criativas nas 

periferias, o que falta são condições para desenvolver suas ideias. A desigualdade 

social gritante em nosso país impõe uma luta diária pela sobrevivência a grande 

maioria das brasileiras e brasileiros. Ter o mínimo para viver torna-se uma 

preocupação constante para essas pessoas e acabam forçando-os a se submeter a 

trabalhos opressores que não lhe oferecem condições para desenvolver sua potência 

criativa. 

Nas entrevistas, meu orientador e eu ouvimos de muitos candidatos que 

estavam surpresos e animados com a proposta do projeto de extensão criado pelo 

CMLP Ana Dias em parceria com o DIVERSITAS. Havia lhes chamado a atenção a 

possibilidade dos jovens bolsistas serem os autores dos registros de memória, 

assumindo papel principal na sua produção. Para mim foi gratificante ouvi-los, apesar 

de evidenciar o quão raro são propostas de produção partilhada do conhecimento e 

que valorizem as vozes, histórias e saberes das periferias. Vamos ocupando, mais 

devagar do que gostaríamos, espaços na universidade. 

 

cena 11: Entre panelas sujas e sirenes 
  

O barulho da cidade invade meu quarto, é hora de levantar. Coloco água para 

ferver e vou até a varanda. A cidade está coberta por uma neblina densa. Não chove. 

Um catador empurra sua carroça lentamente ladeira acima. Hoje é terça-feira, dia de 

coleta do lixo reciclável. Os catadores madrugam pelo bairro garimpando os materiais 

de maior valor antes da coleta feita semanalmente pela prefeitura. 

Saúdo minhas companheiras de morada. Observo se alguma me dá sinais de 

que precisa de meus cuidados. A Maria Sem Vergonha, que ganhei de um vizinho, 

floriu de ontem para hoje. Conto 12 tomates nos pés que tenho em um vaso. Todos 

verdes, exceto um. 
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É hoje, não dá mais para escapar. A pilha de louça está grande. A mesma 

panela que faz comida para quatro pessoas faz para uma. Pego o celular e a caixinha 

de som, escolho um podcast para me fazer companhia. 

A cozinha é o lugar da casa onde ouço podcasts. É na cozinha que fica mais 

evidente que moro sozinha. Em geral não tenho com quem revezar a louça, nem os 

preparos da comida e nem compartilhar as refeições. As vozes que saem daquela 

caixinha enchem o vazio da casa e me fazem companhia. 

Foram poucas manhãs, almoços ou jantares que não convidei um som para 

me acompanhar. Às vezes podcasts, quase sempre músicas. Especialmente com o 

distanciamento social ocasionado pela pandemia, senti maior necessidade de trazer 

o calor da presença humana para meus dias já que passei a maior parte desse período 

sozinha em casa. Como quando estou na cozinha fico muito de pé na frente da pia ou 

do fogão com os olhos na louça ou nas panelas, as vozes se corporificam e sou capaz 

de sentir a presença de alguém. Alguém sentado num dos quatro bancos brancos 

vazios ao redor da pequena mesa que fica atrás de mim. 

É como se a Gi, minha amiga Gisele Alexandre lá do Capão Redondo estivesse 

aqui comigo. A Gi me traz notícias do mundo. Caminho da cozinha até a varanda, Gi 

me acompanha. Quantos dias me sentei a janela para ver com os olhos o que não 

mais acesso com o corpo com receio do novo vírus. Pela grande avenida onde já 

passou um rio, vejo um ônibus. Há mais de um ano não pego ônibus. 

O mundo entra na minha casa por sons. As ambulâncias, os ônibus, as buzinas 

dos entregadores em protesto, a cantoria de um homem vagando pelo viaduto, os 

podcasts e ao fundo, bem ao fundo, quase imperceptíveis, o que resta de natureza na 

cidade de concreto: os pássaros. São andorinhas que bailam todos os dias a minha 

janela. 

São elas mais livres do que eu e José Moura Silva que vai sentado no Terminal 

Capelinha que acaba de entrar no túnel, o mesmo ônibus que eu pegava para ir para 

o Jardim Ângela. José também tem a companhia da Gisele agora. Volta para casa 

depois de um longo dia de trabalho e a Gi conta pra ele as notícias que não tem mais 

interesse de ver na TV. Recebe sempre seus podcasts pelo whatsapp. 

 
Começa a ser paga hoje a primeira parcela do auxilio emergencial em 2021. 
Como você já deve ter ouvido por aí este ano o valor está bem abaixo do 
liberado no ano passado. É claro que isso vai se refletir no aprofundamento 
da pobreza no país já que a campanha de vacinação segue devagar e com 
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isso a pandemia da COVID-19 continua em ritmo acelerado. (Gisele 
Alexandre no episódio 11 da temporada 3 do podcasts Manda Notícias: 
Auxílio Emergencial 2021 começa a ser pago hoje, 6 de abril39). 

  

Vendo a cidade do alto, meu contato diário com a vida fora de casa desde que 

começou a pandemia, lembro-me da primeira conversa online que Saulo, Lucas e eu 

tivemos com a Gisele. Foi neste dia que soubemos que os podcasts no Brasil, 

tradicionalmente, divulgados pelo mundo em plataformas de streaming, ganharam 

maior popularidade graças a estratégia de alguns de seus produtores, com destaque 

aos coletivos de comunicação periféricos, que passaram a usar o whatsapp como 

canal de distribuição nos, criativamente, chamados de zapcats. O número elevado de 

celulares como o de José Moura que tem um pacote promocional que garante envios 

gratuitos de mensagem pelo whatsapp, favoreceram a disseminação de conteúdos 

como os produzidos pela Gisele por meio de listas de distribuição. 

Em tempos de distanciamento social e excesso de telas, ouvir alguém que me 

conta do mundo lá de fora, tão distante, tão impossibilitado para mim me emociona. 

Que saudade de pegar o Terminal Capelinha, como faz José Moura agora, para 

na sequência subir num Jardim Ângela naquele ponto de ônibus na Marginal 

Pinheiros. Sempre tive medo de ficar sozinha nesses pontos de ônibus na Marginal, 

fosse dia ou noite. Hoje a saudade aperta o peito e o medo me prende em minha 

própria casa. 

  

Qual a distância que me separa da cidade? 

É uma distância que se mede em metros? 

Em medo? 

Ou em saudade? 

  

  

                                                
39 Para ouvir o episódio “Auxílio Emergencial 2021 começa a ser pago hoje, 6 de abril”, acesse 
https://open.spotify.com/episode/4RjEGPPwgoGN8qqdzEmuf8?si=26542df68b8a429b  
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cena 12: 637A-10 Terminal Jardim Ângela 
(Esta crônica foi baseada em pessoas reais que enfrentaram a crise decorrente da 

pandemia. Com o intuito de conectar os leitores mais a suas histórias, inseri vários 

elementos ficcionais. Caso queira ler as matérias jornalísticas nas quais as conheci, 

consulte as matérias no final deste texto).  

 

Quarta-feira, 24 de março de 2021, 6 horas da tarde. O largo do Jardim Ângela 

está agitado. Centenas de pessoas descem dos ônibus no retorno para casa após um 

dia de trabalho ou busca por alguma renda. Os pontos de ônibus ficam no meio fio no 

centro da Avenida M'Boi Mirim. Ao lado deles um cruzamento de pedestres acumula 

gente à espera do semáforo verde. 

Ali é uma área comercial e nos dois lados da avenida há pequenos comércios. 

Farmácia, loja de eletrodomésticos, supermercado, papelaria, ótica, alguns 

estabelecimentos estão fechados ou parcialmente fechados. Estamos na fase roxa do 

plano de contingência do governo do Estado, após mais de um ano de pandemia, 

enfrentamos o pior momento. Novas variantes do vírus, taxa de ocupação máxima de 

hospitais, vacinação lenta, quarta mudança de ministro da saúde e as primeiras 

mortes anunciadas pela mídia decorrentes do uso indevido de medicamentos não 

comprovados cientificamente, incentivados pelo presidente Bolsonaro. 

José Moura Silva desce do Terminal Jardim Ângela que acaba de parar no 

ponto. Cansado após 1 hora e meia no transporte entre a fábrica em que trabalha, 

como operador de máquina, e o largo do Jardim Ângela. Ainda tem mais 15 minutos 

de caminhada até sua casa. Ontem completou um ano da morte de Dona Adenivalda 

por COVID-19. A perda da mãe aos 70 anos de idade silenciou ainda mais este 

homem que sempre gostou mais de ouvir do que de falar. 

Estava atordoado, veio acompanhado no ônibus por um colega que não 

encontrava há anos e que não sabia o que lhe havia acontecido. O amigo recordava 

do sorriso iluminado de Dona Adenivalda, que sempre o recebia com alegria quando 

os ia visitar. José Moura e Dona Adenivalda moravam na mesma casa, ela embaixo 

e ele em cima.  

E a Dona Adenivalda, como está aquela mulher alegre e guerreira, perguntou 

o colega. José Moura anunciou a morte da mãe e num segundo seu corpo foi tomado 

pelas dolorosas lembranças. Dona Adenivalda na cama da UTI no hospital Grajaú 
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entubada. Ele vestido com uma roupa parecida a de um astronauta. Pegou-lhe a mão, 

beijou-a, a máscara separava seus lábios daquela mão que tanto lhe ofereceu. 

Fora tudo tão rápido. No dia anterior ele havia a deixado no hospital. Chegou 

a receber hidroxocloroquina. Na madrugada, o telefone tocou e ele correu para vê-la 

pressentindo que partiria. 

O resultado do exame que confirmou a infecção por coronavírus demorou mais 

de 1 mês para sair. No atestado de óbito que deu entrada ao corpo morto de Dona 

Adenivalda no cemitério São Luís tinha o carimbo D3, indicando suspeita de COVID-

19. A tristeza de enterrar a mãe sem saber a causa de sua morte e nem mesmo saber 

se era ela mesma que estava dentro daquele caixão lacrado pesou no corpo de José. 

O amigo quis lhe dar um abraço, mas não pode. Nem mesmo trocaram olhares. José 

desceu do ônibus com a cabeça baixa, o olhar preso ao chão. Tchau Antônio. 

Mais um dia que ele não sentiria o cheiro do feijão de Dona Adenivalda ao subir 

a escada para sua casa que passava na frente da cozinha dela. Nunca mais provaria 

um feijão tão bem temperado como o da mãe. Tantas histórias que ele não mais 

ouviria ela contar. 

Distraído, sem perceber o agito do Largo do Jardim Ângela, atravessou a 

avenida e quase trombou com duas amigas que conversavam enquanto cruzavam a 

faixa de pedestre. Por sorte abriram espaço para que ele passasse entre elas. Flávia 

e Rosinéia vinham carregadas com uma cesta básica nos braços que acabavam de 

retirar na Paróquia Santos Mártires há um quarteirão dali. As amigas iam pegar um 

ônibus até o Capão Redondo onde talvez, por sorte, estaria algum de seus filhos para 

ajuda-las com o peso. 

Rosi não sei ainda como vou fazer para não ser despejada, disse Flávia que 

estava à procura de um emprego. Mãe de dois filhos, chefe de família, vive com a 

ajuda de amigos e doações. Rosinéia entendia o desespero da amiga. Todos os dias 

rezava e agradecia que o restaurante onde o marido trabalhava não havia lhe 

dispensado, mesmo após o longo período de férias coletivas. A renda do marido 

sustentava ela e os cinco filhos que tinham. 

  

- Está difícil Flávia com as crianças todas dentro de casa fica mais 

complicado porque a rotina deles era acordar, almoçar e ir para a escola, 

mas agora está todo mundo em casa. Pra gente com criança é mais difícil, 

a gente que não tem nem quintal. 
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- Bora Rosi, bora pegar este aqui. Parece que tá mais vazio. Quem sabe a 

gente dá sorte e consegue um lugar para sentar. Corre mulher, corre. 

  

A cabeleireira Tânia vendo a pressa das amigas abriu passagem. Estava no 

ponto esperando o Terminal Pinheiros que costumava demorar para passar, de pé 

olhava a fachada da padaria que havia fechado. Custava acreditar que aquele lugar 

que lotava de gente quase todas as noites havia falido. 

Vendiam pizza em pedaço, ela adorava. Havia celebrado ali umas quantas 

datas especiais. Recordava-se do garçom simpático que sempre sabia qual cerveja 

estava mais gelada e que pizza acabava de sair do forno. Que saudade de estar numa 

mesa rodeada de amigas rindo alto e pedindo para o colega garçom tirar a novela da 

TV e colocar um sambinha. 

Que tempos alegres e confiantes. O salão de beleza, que havia aberto há 

poucos meses, ia muito bem. Chegou a contratar uma pessoa para lhe ajudar com as 

escovas e penteados. Agora estava fechado, o faturamento zerado. A nova leva do 

auxílio emergencial era a sua única esperança. O cadastro no ano passado foi 

demorado, este ano acreditava que seria mais fácil. 

Ainda faltavam 7 parcelas para pagar a máquina de lavar roupa que havia 

comprado nas Casas Bahia logo ali na frente. Lembra como se fosse hoje. Era 

sábado, o salão abriu logo cedo. Foram oito clientes e, milagrosamente, voltava para 

casa antes do anoitecer. Passou na frente da loja enfeitada com bexigas amarelas e 

azuis. Ouviu alto a promoção nas caixas de som posicionadas na calçada na frente 

da loja. Animada com a clientela que só crescia, entrou e comprou a máquina em 20 

parcelas. Não imaginou que a situação pioraria daquela maneira e que não teria os 

R$64,99 da parcela mensal. 

Sentada atrás dela no abrigo do ponto de ônibus estava Gisele Alexandre, 

jornalista periférica. Olhava aquela multidão de gente e pensava: "o valor da vida é 

diferente da ponte pra cá". Mulheres, jovens, senhoras, homens, crianças que não 

podiam cumprir as determinações do isolamento social. Enfrentavam a falta de água, 

a precarização do trabalho, o desmonte do SUS e das políticas públicas de assistência 

social, a falta de dinheiro para itens básicos de alimentação e as casas habitadas por 

muitas pessoas com condições precárias de ventilação e saneamento. Gisele se 

perguntava: como esperar que o povo fique em casa? Subindo as escadas de seu 
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ônibus que acabava de parar no ponto compreendeu a dor de sua gente. "Antes 

morrer de COVID-19 do que morrer pela fome"40. 

  

………………………………………………………………………………………………… 

Todas as matérias jornalísticas nas quais se basearam este texto foram selecionadas 

a partir de um recente mapeamento de violações em tempos de pandemia realizado 

pelo Centro de Direitos Humanos e Educação Popular (CDHEP) disponível em 

http://cdhep.org.br/mapa-salvesul/  

Enterro no Cemitério São Luís sem a confirmação de que a morte foi causada 
pela COVID-19 
Matéria de 02/04/2020 disponível em 

https://jornalggn.com.br/noticia/maes-nas-periferias-lidam-com-corte-na-renda-e-

filhos-nas-ruas-durante-quarentena/ acessada em 10/02/2021 

Narra o drama de José Moura Silva que perdeu a mãe Dona Adenivalda pela COVID-

19 no Hospital do Grajaú. Assim como outras famílias vítimas da pandemia, enterrou-

a sem ter a confirmação da causa de sua morte. 

Mães nas periferias lidam com corte na renda e filhos nas ruas durante 
quarentena 
Matéria de 11/04/2020 disponível em 

https://jornalggn.com.br/noticia/maes-nas-periferias-lidam-com-corte-na-renda-e-

filhos-nas-ruas-durante-quarentena/ acessada em 05/02/2021 

Conta sobre as dificuldades de mulheres como Rosinéia, mãe de cinco filhos, dentre 

eles Vinícius, que por ser portador de deficiência, recebe benefício do governo e por 

isso a família não pode contar com o auxílio emergencial 

Moradora do Jardim Jangadeiro sem renda por conta da pandemia 
Matéria de 09/04/2020 disponível em  

https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/instabilidade-e-medo-da-extensao-do-

isolamento-um-retrato-das-periferias/ acessada em 05/02/2021 

Mãe solo em situação de vulnerabilidade agravada pela pandemia 
Matéria de 07/04/2020 disponível em  

                                                
40 As duas aspas atribuídas a Gisele Alexandre neste texto são trechos de uma matéria escrita por ela. 
O jornalismo hiperlocal e a pandemia nas periferias. Disponível em 
https://giselealexandre.medium.com/o-jornalismo-hiperlocal-e-a-pandemia-nas-periferias-
b9b785011edd acessado em  02/02/2021 
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https://www.juruaemtempo.com.br/2020/04/07/a-espera-de-auxilio-maes-solo-

driblam-fome-acordando-mais-tarde/ acessada em 08/02/2021 

 

As duas matérias acima apresentam as dificuldades de moradores das periferias 

durante a pandemia como a cabeleireira Tânia Aparecida, moradora do Jardim 

Jangadeiro, comunidade entre a periferia do Capão Redondo e Jardim Ângela e Flávia 

Dourado é moradora da Vila do Fundão, desempregada tem dificuldade de sustentar 

os dois filhos de 13 e 5 anos 

 
4.1 Carros de som, grafites e zapcasts  
  

“Se recebeu uma mensagem no zap que te deixou inseguro, manda para mim! 

Compartilhe este conteúdo e nos ajude a combater as fake news”. Gisele Alexandre 

encerrava assim os episódios da primeira temporada do podcast Manda Notícias. Em 

mais de um ano de pandemia, foram mais de 100 episódios, especialmente, nos 60 

primeiros, o mote foi apurar notícias relacionadas ao novo coronavírus e dar 

informações acuradas para as comunidades periféricas. 

  
Diante de tantas recomendações, a periferia – mesmo sendo a mais afetada 
-, ainda não está conseguindo participar e se informar como realmente 
precisa. Precisamos saber apontar caminhos que realmente levem as nossas 
realidades em consideração. É aí que entramos. Nós, comunicadores 
periféricos e periféricas de várias partes do país, estamos juntando esforços 
para colaborar com informações precisas e que realmente consigam alcançar 
os nossos. (COALIZÃO NACIONAL DE COMUNICADORES PERIFÉRICOS, 
202041). 

 

Gisele é moradora do Capão Redondo e uma das comunicadoras que assinou 

a carta pública da qual a citação acima faz parte, assim como Jéssica Moreira, outra 

amiga, moradora de Perus, zona noroeste da cidade, fundadora do Nós, Mulheres 

das Periferias. Foi ouvindo o "Manda Notícias" e acompanhando a Jéssica dialogar 

com Ingrid Felix, do Coletivo Casa do Meio do Mundo e As Crespas, num debate 

online realizado em fevereiro de 2021, como parte da programação do evento virtual 

                                                
41 Para ler a carta na íntegra confira a matéria do Nós Mulheres da Periferia disponível em 
https://nosmulheresdaperiferia.com.br/coronavirus-comunicadores-perifericos-se-unem-para-
enfrentar-pandemia/   
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"Unidiversidade de Saberes: Educação e organização popular em tempos de 

distanciamento social"42, que ganhei maior consciência da importância do jornalismo  

periférico e de como o "Memórias Quebradas" pretende se somar a este movimento. 

Foram as comunicadoras e comunicadores das periferias, como Gisele e 

Jéssica, que nos animaram a criar podcasts para disseminar as memórias das lutas 

populares das periferias. Durante a pandemia, suas produções nos surpreenderam 

ao ocupar carros de som, grafites, zapcasts e outros tantos canais e inovar nos 

formatos, meios e mensagens, a fim de orientar o povo a como sobreviver às 

dificuldades impostas pela COVID-19 e pelas crises agravadas por ela.  

Foi acompanhando as mídias periféricas durante a pandemia que nós nos 

inspiramos a lançar o "Memórias Quebradas" e foi no contexto pandêmico que 

desenvolvemos nosso projeto. Portanto nossos podcasts nascem de referenciais e 

aprendizados que tivemos com os jornalistas e meios de comunicação das periferias 

neste período, por isso optei por abrir este capítulo retomando o que é comunicação 

popular a partir de uma breve reflexão sobre seu papel no enfrentamento do 

coronavírus. Minha intenção com esse resgate é destacar valores e características 

que compartilhamos com a comunicação popular e que julgamos centrais para 

compreensão de nossa iniciativa. 

Para Jéssica Moreira e Ingrid Felix, a comunicação popular caracteriza-se pela 

produção coletiva de conteúdos que são criados pelo povo, para o povo e com o povo 

no centro, é uma alternativa às mídias hegemônicas, que em nosso país são 

controladas pelas elites e, portanto, atreladas aos seus interesses. Tem uma longa 

trajetória no Brasil, especialmente, ligada aos movimentos sociais populares, que 

sempre buscaram criar materiais informativos e formativos para a população. Alguns 

exemplos são os folhetos produzidos pelas Comunidades Eclesiais de Base e 

organizações operárias, alguns deles encontrados por mim quando criança 

espalhados pela casa, assim como as produções dos movimentos culturais periféricos 

na atualidade. 

                                                
42 O debate online "Pandemia, comunicação popular e narrativas contra hegemônicas: a produção de 
fake news e o papel das mídias populares no contexto atual" está disponível em 
https://www.facebook.com/events/259267168945319/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2
C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%
22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C
%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A758406691465933%7D%7D%5D%22%7D  
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A comunicação popular é conhecida também pelo seu forte componente crítico 

e pela linguagem simples e acessível que busca traduzir os acontecimentos e 

informações e sensibilizar o público para temas relevantes. "Queremos que as 

pessoas se vejam naquela notícia, a linguagem tem que tocar as pessoas e levá-las 

a pensar: poderia ser minha filha, mãe ou eu", contou Ingrid. Especialmente na 

pandemia, os jornalistas cidadãos, como Jessica nomeou aqueles que produzem a 

partir de seus territórios, criaram conteúdos sobre a crise sanitária a partir de 

narrativas das pessoas e de suas histórias reais, colocando aqueles que costumam 

ficar à margem dos fatos, nas mídias tradicionais, no centro das notícias. 

Denunciando as dificuldades que as populações mais vulneráveis enfrentam 

para cumprir as medidas de prevenção ao coronavírus e assim evidenciando os 

impactos causados pelo vírus em suas vidas e exigindo políticas públicas de proteção, 

as mídias periféricas vêm pautando os veículos hegemônicos, destacou Ingrid Felix. 

Ao jogar luz em problemas que não eram mostrados, a pandemia e os jornalistas das 

periferias, comenta Jéssica Moreira, pressionaram as mídias tradicionais a abrirem 

espaço para as vozes das periferias em suas produções.  

O fenômeno do álcool em gel ilustra bem o distanciamento do jornalismo, em 

geral, frente às condições de vida de grande parte da população de nosso país. No 

início da pandemia, por exemplo, os grandes veículos de comunicação, assim como 

as campanhas de saúde, recomendavam o uso de álcool gel para evitar o contágio 

pelo COVID-19. Os estoques acabaram rapidamente, mas quem podia comprar esse 

produto?  

Foram os coletivos de comunicação, junto com as organizações sociais, os 

agentes de saúde, dentre tantos outros atores das periferias que iniciaram um trabalho 

amplo de informação da população. Lavar bem as mãos com sabão é também uma 

forma eficiente de se proteger, mas como garantir esse hábito de higiene se falta água 

nos bairros periféricos? Os jornalistas das mídias alternativas denunciaram os cortes 

de abastecimento de água e pressionaram as empresas responsáveis a garantir o 

fornecimento. 

Além disso, é claro, lembraram que são poucos os que podem trabalhar de 

casa e manter distanciamento social e muitos os que estão na rua para garantir a 

proteção de poucos. São eles entregadores, faxineiras, porteiros, vigias, cozinheiros, 

motoristas de ônibus, dentre tantos outros trabalhadores e moradores das periferias. 

Frente à fome e ao receio de sofrer com ela ou com outras privações, não há outra 
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alternativa que não seja se expor diariamente, garantindo assim, o conforto daqueles 

que podem ficar em casa, como eu. 

 
O valor da vida é diferente da ponte pra cá. A quarentena do delivery só 
funciona porque quem entrega mora nas periferias e favelas e topa trabalhar 
colocando sua vida em risco, porque antes morrer pela Covid-19 do que 
morrer pela fome. (ALEXANDRE, 2021)43. 

 

Aos poucos, graças à articulação e denúncia das periferias, especialmente, do 

jornalismo periférico, alguns dos problemas sociais enfrentados nas margens das 

cidades ganharam as manchetes de jornais e da imprensa televisiva, evidenciando 

como as desigualdades sociais abissais de nosso país não oferecem condições para 

que os mais pobres se protejam do vírus.  

Outro aspecto relevante para compreender o papel da comunicação popular 

na pandemia e na vida das pessoas que habitam as periferias foi destacado por 

Jéssica Moreira quando revelou que o grande desafio das comunicadoras e 

comunicadores periféricos é ganhar a confiança do povo. Enquanto o presidente Jair 

Bolsonaro ataca a vacina e defende medicamentos não comprovados cientificamente, 

alimentando as fake news, eles se desdobram para desmentir as notícias falsas, 

divulgar alternativas acessíveis para se proteger do vírus e denunciar a falta de 

condições das populações periféricas para cumprir as medidas de isolamento social. 

Jéssica e Ingrid também nos convidaram a refletir sobre como o ano de 2020 

foi um marco no jornalismo brasileiro e no enfrentamento à invisibilidade histórica das 

periferias. Ao matar mais pobres, pretos e periféricos a pandemia escancarou as 

desigualdades e as múltiplas violências diárias a que são submetidos os moradores 

de áreas mais vulneráveis. Sabemos que os violentos assassinatos de negros como 

João Alberto Silveira Freitas (40 anos) por seguranças de uma unidade do Carrefour 

ou de João Pedro Matos Pinto (14 anos) durante uma operação policial ganharam 

repercussão em 2020 após as manifestações que aconteceram nos EUA em 

decorrência da morte por asfixiamento de George Floyd (40 anos) por mais um 

policial. Os veículos de comunicação hegemônicos, que sempre estereotiparam e 

deturparam os moradores e moradoras das periferias, viram-se pressionados a trazer 

as vozes de negras e negros, periféricas e periféricos na sua programação. 

                                                
43 Confira a matéria completa de Gisele Alexandre  "O jornalismo hiperlocal e a pandemia nas 
periferias" disponível em https://giselealexandre.medium.com/o-jornalismo-hiperlocal-e-a-pandemia-
nas-periferias-b9b785011edd  
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O "Memórias Quebradas" segue os preceitos da comunicação popular que 

destacamos aqui: é feito pelo povo, para o povo e com o povo, sua linguagem é 

simples e acessível, dá visibilidade às periferias, valoriza as vidas daqueles que as 

habitam, suas histórias, criações e narrativas e informa e conscientiza a partir da 

realidade vivida nas periferias e da crítica social as violências sofridas por elas. A 

pandemia abalou nossas vidas, relações e cotidiano, praticamente, metade do 

período de desenvolvimento deste doutorado foi acompanhado pelo medo ao vírus e 

pelas crises que ele disparou ou agravou, trazê-la com tanta presença neste capítulo 

busca contextualizar nossas escolhas e a atmosfera na qual produzimos nossos 

podcasts.  
 
4.2 As memórias das periferias contadas em podcasts 

 

Com a pandemia e as recomendações de distanciamento social, nos 

deparamos com a necessidade de repensar nosso projeto. Inicialmente, a proposta 

era entrevistar moradores de regiões periféricas de São Paulo que participaram das 

lutas populares por melhorias em suas comunidades, registrar em vídeo suas 

memórias e editar o material numa produção audiovisual. Este era nosso sonho desde 

que criamos o CMLP Ana Dias. Participar e narrar este processo foi a proposta que 

apresentei em minha banca de qualificação. 

Diante da impossibilidade de nos encontrarmos com os protagonistas das 

históricas mobilizações populares, começamos a pensar em outros caminhos para 

alcançarmos nossos dois principais objetivos: produzir registros das histórias de 

resistência nas periferias paulistanas, assim como divulgá-los para as pessoas que 

moram nesses territórios. 

Sempre tivemos a percepção de que ter acesso a essas narrativas e memórias 

seria fácil, afinal depoimentos não nos faltariam, as periferias sempre tiveram uma 

forte articulação popular e uma longa história de resistência. Em contrapartida, a 

divulgação se mostrou um desafio desde o início. Vivemos em uma era de excessos 

de informação, somos bombardeados a todo instante pela internet, redes sociais e 

WhatsApp jogados de notícias para mensagens, de mensagens para memes, de 

memes para séries, num redemoinho de estímulos que nos vicia, atordoa e dispersa, 

consumindo nossas vidas. Em função disso, atrair a atenção, garantir a escuta e 
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promover o diálogo são tão caros atualmente, que dirá sensibilizar aqueles que 

receberão nossas produções e provocar neles emoções e reflexões.  

A opção pela produção audiovisual, no projeto original, havia partido da 

compreensão de que essa linguagem tem dois atributos importantes: é acessível e 

envolvente. Acessível, uma vez que não está condicionada à habilidade de leitura e 

se utiliza de imagens para transmitir sua mensagem, não só de palavras faladas. 

Envolvente, pois se sustenta num eixo narrativo criativo que conta com personagens, 

além de elementos artísticos como trilhas sonoras e fotografia. 

Porém, com as restrições impostas pela pandemia, também nos demos conta 

de que, em nosso país, o acesso à internet é ainda mais restrito e de pior qualidade 

do que pensávamos, mais um elemento essencial que teríamos que considerar na 

reformulação de nosso projeto. Isso ficou ainda mais evidente com o fechamento das 

escolas e as novas estratégias de ensino remoto. Foram poucos os estudantes que 

tiveram condições de acompanhar as aulas online, eles, assim como grande parte da 

população brasileira, dependem de acessos via celular, por meio de pacotes de dados 

limitados, isso quando vivem em áreas que contam com sinal de celular e internet, o 

que não é a realidade da maioria. As campanhas de financiamento de pacotes de 

dados para jovens periféricos, durante os períodos de ensino à distância forçados pelo 

coronavírus, são uma evidência de como a questão do acesso é um obstáculo no 

Brasil. 

Frente a este contexto, a escolha da linguagem dos podcasts, como meio de 

registro e disseminação das memórias que resgatamos, partiu de quatro razões 

principais, expostas na sequência sem uma hierarquia de importância. A primeira, 

uma maior consciência de nosso grupo acerca dos limites de acesso aos conteúdos 

via internet: os áudios consomem menos dados do que os vídeos. A segunda, a 

observação de que vivemos um momento de proliferação dos podcasts em nosso 

país, particularmente durante a pandemia, bem como de inovações neste formato que 

vem sendo feitas, especialmente, pelas periferias. A terceira, a constatação da menor 

complexidade de produção dos podcasts e exigência de tecnologia e recursos para 

sua produção e seu maior potencial de alcance, possibilitando que os conteúdos 

produzidos sejam ouvidos por mais pessoas e em diferentes territórios. E por fim, a 

valorização da dimensão da oralidade. 

Os podcasts retomam a cultura do rádio, o veículo de comunicação de maior 

cobertura, alcance e popularidade até a chegada da televisão. Ainda hoje o rádio é 
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um aparelho eletrônico de baixo custo de aquisição, que pode ser usado para o 

acesso de conteúdos informativos e de lazer por todos, independentemente do nível 

de letramento dos ouvintes, exceto pelas pessoas com algum tipo de deficiência 

auditiva evidentemente. Por ser um veículo, extremamente, democrático, o 

surgimento do rádio possibilitou a criação de diversas rádios comunitárias que 

promoveram, no auge desse movimento, a democratização da mídia, historicamente, 

monopólio de poucos conglomerados de comunicação. Infelizmente, uma legislação 

aprovada no final da década de 90 pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso 

restringiu o funcionamento e alcance das rádios comunitárias, levando a 

criminalização de seus criadores e fechamento da maioria delas. 

Hoje, com a popularização dos celulares, do acesso à internet e dos aplicativos 

de edição de áudio e vídeo, os podcasts são uma possibilidade de uma produção de 

conteúdo descentralizada e local, assim como as rádios comunitárias foram, tendo 

ainda a vantagem de permitir que seu público ouça seus conteúdos quando quiser e 

onde quiser, já que os mesmos ficam disponibilizados em plataformas de distribuição 

por meio da internet.  

Com o intuito de conhecer melhor as potencialidades dos podcasts nosso 

primeiro passo nessa produção foi mergulhar no seu universo, especialmente, 

naqueles produzidos por moradoras e moradores das periferias como o Manda 

Notícia, comentado anteriormente, e o Pandemia sem Neurose, da jornalista Gisele 

Brito juntamente com os coletivos Periferia em Movimento, Alma Preta e Desenrola e 

Não Me Enrola, ambos projetos de iniciativas de jornalismo independente, lançados 

no início da pandemia e parte da campanha #CoronaNasPeriferias, criada pela 

Coalizão Nacional de Comunicadoras e Comunicadores Periféricos do Brasil. 

Também fizeram parte das produções que nos ajudaram a entender melhor a 

linguagem dos podcasts, as seguintes criações: Em quarentena da Agência Mural, 

Papo Preto do Alma Preta, Lugar de Quarentena do Arqueperiferia, dentre outros. 

A partir dessas imersões e de encontros online com a jornalista Gisele 

Alexandre, criadora do Manda Notícia e integrante do CMLP Ana Dias, que se tornou 

nossa consultora técnica durante o processo, pudemos discutir questões relacionadas 

à temática, formato, duração e periodicidade dos episódios, assim como perfil e 

interesses do público-alvo, além de canais e estratégias de distribuição, elaborando a 

partir disso um plano editorial e de comunicação para o "Memórias Quebradas" e 

iniciando a produção dos episódios.  
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4.3 Memórias Quebradas: um podcast a margem sul da história 
 
Manifesto-Poesia do Memórias Quebradas  

(leia abaixo, ouça ou veja o clipe) 

 

Texto de Lucas Leonel e Saulo Vilanova 

 
Memória 

É matéria prima 

Pra escrevermos nossas histórias 

 

Quebrada 

Em cada rima 

O resgate ensina outras trajetórias 

 

Favela é ciclo  

De tantas lutas 

Do centro à margem vários conflitos 

 

Periferia  

É nossa disputa 

Com quem oculta nossos distritos 

 

Mente fechada 

Só quer aqui dentro 

Gente do gueto com uma quadrada 

 

Mas sejamos Racionais 

 

Nosso povo resiste, desde que a Zona Sul era roça  

Sempre contamos as nossas próprias histórias 

Sempre cantamos nossas memórias 

Nossos tambores já ecoaram morte e vida 

Chegada e partida 
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Passagem e despedida 

 

Sabia disso? 

 

Ocupamos praças  

Fizemos casas 

Crescemos: creches 

Escrevemos cartas 

Lista assinada  

Aqui na quebrada: tivemos marchas 

Missas marcadas (marcantes) 

 

Pela Vida e Pela Paz 

Pra que no "Cemitério São Luis, aqui jaz" 

Nunca mais! 

Não se esqueça 

Que nossos Santos já derrubaram outros generais 

 

No passado era diferente? 

Censura podava nossas sementes 

No triângulo era indigente  

Desemprego fez sumir gente 

 

E hoje, ainda faz? 

Por que lembrar disso? 

Porque nos fizeram esquecer. 

 

Por que? 

Por que? 

Por que? 

 

Quem olha por nós 

Se nessa estrada andamos sós? 

E por quê? 



 

 

157 

Me pergunto todo dia quem vem saber 

Se no Ângela, Capão, São Luís ou Campo Limpo 

Nasceu mais um filho que chora 

E a mãe não vê 

 

Gritamos tanto que a sua máquina de escrever já não dá mais conta 

De contar mentiras do pobre que morre 

Pra pagar conta 

 

Pegamos a caneta, registramos cada treta 

Tratamos de escrever passados 

E futuros 

Sem ter nossa gente e sua história 

Sendo jogada na sarjeta 

 

E o nosso povo, tão lindo e inteligente,  

ainda luta por voz no Zé Batidão 

Somos a mente, tão racional,  

movidos pela justiça, com emoção. 

 

Somos mais que uma página 

dessa história que gira mal contada 

Somos mais que um pedaço 

de todas as nossas memórias quebradas  
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O processo de criação e produção dos podcasts 

 

O "Memórias Quebradas" é um artifício de 

comunicação para mudar diversas 

concepções pejorativas que se criam sobre 

as periferias (reproduzidas, infelizmente, até 

pelos seus próprios moradores) através da 

provocação e troca de ideias sobre a 

memória coletiva desses territórios 

marginalizados.  

(Saulo Vilanova) 
 

O "Memórias Quebradas" nasce pela voz de Lucas Leonel e Saulo Vilanova, 

estudantes do curso de Letras da Universidade de São Paulo e moradores, 

respectivamente, da Vila da Paz (Distrito Cidade Dutra) e do Morro do Índio (Distrito 

Jardim Ângela). Dois jovens que encontram na poesia uma maneira de sentir, estar e 

pensar o mundo. Trazem consigo a energia dos saraus, como a Cooperifa e o 

Apoema, e dos blocos de carnaval, como o Bloco do Beco, espaços que ajudam a 

construir e onde modelam sua existência e constroem suas comunidades. Carregam 

também a força daqueles que enfrentaram obstáculos sociais e econômicos impostos 

aos que vivem nas periferias e ocupam hoje as universidades do país. O 

enfrentamento e o agir coletivo nos ambientes dos cursinhos populares, como a Rede 

Ubuntu, foi o caminho que os dois encontraram para romper com imposições 

históricas que insistem em tentar manter seu povo na condição de explorado, oprimido 

e dominado. 

Saulo e Lucas, tal como Vitória Passos, uma jovem universitária do mesmo 

curso de graduação e moradora do Capão Redondo (Distrito Capão Redondo), que 

compõe a equipe dos podcasts em seu segundo ano, fazem parte de uma juventude 

que inventa diariamente novas formas de organização popular e de fazer política, sem 

deixar de honrar e se fortalecer nas histórias de luta daqueles que vieram antes deles. 

Somam-se a eles uma gama enorme de organizações sociais e culturais e 

associações de moradores que tem longa trajetória na busca por melhorias nos 

territórios periféricos. Inovam ao fortalecer, por meio da arte, a identidade periférica e 
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o pertencimento a esses territórios, superando o estigma e cultivando o sentimento 

de orgulho de ser periférico e periférica (D'ANDREA, 2013). 

Nascer pelo corpo de jovens periféricos, como Vitória, Saulo e Lucas, pelas 

suas vozes, olhares, horizontes e vida é um eixo central no "Memórias Quebradas" e 

dialoga diretamente com um valor fundamental do CMLP Ana Dias: as memórias das 

lutas devem ser contadas por aqueles que delas participaram e que vivem nos 

territórios onde se deu esses movimentos populares reivindicatórios. A autoria e o 

protagonismo dos jovens são a essência de nossos podcasts, e a partir dela sua 

construção se dá. 

São os jovens que criam os episódios do "Memórias Quebradas" e optamos 

por direcionar as nossas produções para as juventudes também: estudantes em 

período escolar, especialmente, no Fundamental II ou Ensino Médio, recém-formados 

na escola ou jovens que estejam tentando ingressar em cursos universitários. Em 

função da faixa etária deste grupo, seus integrantes não presenciaram as lutas 

populares históricas que ocorreram nas décadas de 1970, 1980 e 1990 nos territórios 

priorizados por nós ― Jd. Ângela, Jd. São Luís e Capão Redondo ―, 

consequentemente, é pouco provável que conheçam suas construções e conquistas, 

o que nos impulsionou a priorizar este público apesar de almejarmos também alcançar 

as demais moradoras e moradores da região. 

Para além de criar registros das memórias que o povo tem de suas lutas, nossa 

intenção é que os podcasts possam sensibilizar as comunidades acerca da 

importância da organização popular e mobilizá-las a participar em movimentos e 

coletivos periféricos.  

 
Entender o passado para traçar novos rumos. Acreditamos que o podcast 
"Memórias quebradas" vai gerar a compreensão para os jovens dos seus 
espaços na disputa pela construção da memória dentro do território em que 
vivem e reproduzem, compartilhando com as pessoas próximas o desejo de 
tomar protagonismo do que somos e do que podemos fazer com essa 
informação. (LUCAS LEONEL). 

 

Nesse sentido, a questão da linguagem, tom e narrativa é central para nós e 

uma diretriz para nossas produções. Lucas, Vitória e Saulo escolheram o formato 

bate-papo para os programas, dialogam sobre as lutas populares e os desafios de 

seus territórios a partir de suas vivências pessoais e referências. Há um cuidado 

constante com a abordagem dos temas para que estes possam gerar identificação 
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com os jovens ouvintes, por isso buscam sempre traçar paralelos com o cotidiano nas 

periferias e falar por meio de palavras e expressões que usam no dia a dia com seus 

amigos. 

É primordial para nós do CMLP Ana Dias que Vitória, Saulo e Lucas tomem o 

protagonismo da produção dos podcasts, não só na criação dos conteúdos, o que 

envolve definição da pauta, pesquisa e roteirização, mas também nos processos de 

gravação, edição, publicação e divulgação. Para isso, todos os integrantes da equipe 

precisam colaborar com a sustentação de espaços de autonomia e autogestão, 

evitando relações hierárquicas que costumam colocar jovens pesquisadores sob a 

orientação e o direcionamento de docentes, pesquisadores mais experientes ou 

pessoas mais velhas. 

Vale comentar que esse protagonismo exigiu deles, especialmente ao longo da 

primeira temporada, dedicação de tempo e energia para conhecer novas ferramentas 

tecnológicas, aprender na prática como usá-las e aprimorar processos a partir da 

experimentação e da tentativa e erro. Foi um processo bastante intenso para eles, 

pois foram responsáveis por todas as atividades envolvidas no processo de produção 

e, em todas elas, tiveram de se apropriar de diversos recursos novos e desenvolver 

novas habilidades. Para isso buscaram tutoriais na internet e colegas que pudessem 

compartilhar conhecimentos para apoiá-los. Com muita garra e paciência foram, aos 

poucos, se apropriando do universo dos podcasts, ganhando confiança e criando seu 

jeito próprio de fazer e contar sobre seu povo e sobre si mesmos. Os retornos dos 

ouvintes vêm colaborando com a evolução dos podcasts e deles próprios, uma vez 

que trazem comentários que evidenciam o reconhecimento e os impactos que os 

conteúdos estão gerando nas pessoas das comunidades, incentivando-os a 

prosseguir na maratona de produção. 

Na segunda temporada, decidem intercalar suas vozes com outras vozes, 

sobretudo de pessoas das comunidades que têm histórias de participação nas lutas 

populares. Aproveitando depoimentos coletados em entrevistas com moradores 

realizadas por pesquisadores na região, buscaram otimizar a produção dos episódios 

e divulgar levantamentos que foram feitos com as comunidades, provocando assim a 

própria universidade a repensar suas formas de produção e disseminação do 

conhecimento. 

A finalização desta tese se dá durante a produção da segunda temporada dos 

podcasts, em função da natureza coletiva desses processos e do protagonismo dos 
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jovens bolsistas, não tenho a intenção de analisar ou avaliar o que vem sendo 

realizado, apenas compartilhar alguns aspectos da experiência deixando o relato 

aberto e inconcluso. Temo ser interpretada pelo leitor como a narradora da 

experiência, mas somos vários narradores e com diferentes perspectivas, por isso 

faço questão de ocupar o espaço do penúltimo capítulo “5 Ocupação” também com 

outras vozes do grupo que possam tecer comigo um relato mais diverso. 

 

Parcerias, apoios e colaborações 

 

Para a produção das duas primeiras temporadas do "Memórias Quebradas" 

contamos com o apoio financeiro do Programa Unificado de Bolsas da Universidade 

de São Paulo (USP), que concedeu ao projeto "Jovens periféricos como sujeitos da 

produção de registros de memórias das lutas populares em seus territórios" duas 

bolsas de um ano (setembro/2020 a agosto/2021), concedidas a Saulo Vilanova e 

Lucas Leonel, que foram renovadas por mais 12 meses (setembro/2021 a 

agosto/2022) e ampliadas para três bolsistas, com o ingresso de Vitória Passos. As 

bolsas garantiram um pequeno auxílio para os gastos dos estudantes e de suas 

famílias, ofertando condições mínimas para que se comprometessem com o projeto. 

A interface com a USP não só nos possibilitou contar com as bolsas para os 

jovens criadores dos podcasts, cuja aprovação foi possível graças a intermediação do 

professor Luís Galeão Silva junto a universidade, como também estabelecer diálogos 

e colaborações com docentes e estudantes universitários. No lançamento dos 

podcasts nas plataformas digitais em agosto de 2021, por exemplo, tivemos o 

privilégio de envolver dois grupos de estudantes do curso de Publicidade da Escola 

de Comunicação e Artes (ECA/USP) que ofertaram sua criatividade para a criação de 

peças de comunicação. Esta parceria se viabilizou com o apoio do professor Sérgio 

Bairon que convidou os alunos de uma das disciplinas que ministrava a escolher um 

projeto ou organização social com a qual pudessem colaborar na criação de uma peça 

audiovisual. Foi assim que dois grupos de estudantes produziram a identidade visual 

do nosso podcast e de sua campanha de comunicação, bem como dois vídeos de 
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divulgação, um deles a partir do manifesto escrito por Lucas e Saulo (apresentado a 

algumas páginas atrás) e outro com uma apresentação dos podcasts44. 

Durante todo o processo, os jovens bolsistas criadores, produtores e 

apresentadores dos podcasts tiveram também o meu apoio, tornei-me uma espécie 

de possibilitadora, criando pontes com a universidade, articulando trocas e parcerias 

e compartilhando leituras e referências. Conto mais sobre os desafios de ocupar esta 

posição num projeto não só de comunicação popular, como numa iniciativa que busca 

produzir conteúdo na universidade a partir das periferias, em outro texto deste capítulo 

chamado "É tão difícil ocupar este novo lugar". 

Minha inserção na USP como pesquisadora e aluna de doutorado do 

DIVERSITAS me possibilitou circular em espaços como o Fórum de Pesquisadores 

de M'Boi Mirim, que reúne estudantes e professores, em geral, da pós-graduação que 

desenvolvem suas pesquisas e projetos de extensão nesses territórios da zona sul. 

Em algumas das reuniões mensais do fórum, em que pudemos participar, 

compartilhamos a criação do CMLP Ana Dias e suas produções, o que atraiu outros 

parceiros para o projeto como o professor Peter Spink, que esteve em uma das 

primeiras reuniões de nosso centro e os pesquisadores Leonardo Fontes e Pablo 

Pamplona que se somaram a equipe de produção da segunda temporada, 

compartilhando conosco suas entrevistas de campo com moradores dos territórios 

escolhidos e nos apoiando na seleção de depoimentos para os episódios e na 

contextualização das lutas populares. 

Os integrantes do CMLP Ana Dias também estiveram ao nosso lado, não só 

nos ajudando a produzir e divulgar o "Memórias Quebradas", como a criar conosco 

um coletivo que sustentou a idealização e nascimento de nosso próprio centro e dos 

podcasts e demais registros de memória que produzimos nesses três anos de 

existência. Reconheço que para mim, e imagino que para os demais integrantes do 

centro, fazer parte deste grupo possibilitou compartir um sentimento de pertencimento 

comunitário, tal como partilhar sonhos e valores comuns que garantiram minha 

mobilização no centro e nas mobilizações populares e me alimentaram a participar de 

nossas criações. Fazer junto, na companhia do outro, a partir de trocas e diálogos me 

                                                
44 Vídeo manifesto do “Memórias Quebradas” disponível em 
https://www.instagram.com/tv/CSccx24FdYn/?utm_source=ig_web_copy_link  
Vídeo de apresentação do “Memórias Quebradas” disponível em 
https://www.instagram.com/tv/CSpfgkQDpPY/?utm_source=ig_web_copy_link  
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engajou e transformou, ao mesmo tempo que cultivou dentro de mim um terreno fértil 

para o contato com as minhas próprias memórias nas periferias e a elaboração de 

minha história de vida e relação com os territórios periféricos. 

Reconheço também a importância dos podcasts "Memórias Quebradas" 

estarem sendo paridos pelo CMLP Ana Dias. Na minha percepção o Centro possibilita 

um lugar de existência para esses registros o que faz com que ganhem um sentido 

para além dos conteúdos criados, junto ao centro eles se somam a diversas outras 

iniciativas deste coletivo, assim como de seus integrantes e organizações parceiras, 

num esforço conjunto para preservar e dar maior visibilidade as histórias de luta das 

periferias. A recíproca também é verdadeira, o "Memórias Quebradas" possibilita que 

o CMLP Ana Dias de fato exista para o mundo e seja conhecido por ele, 

especialmente, pelas comunidades periféricas, uma vez que concretiza sua existência 

em ações e produções. Vamos assim tecendo juntos, com tantas e tantos outros, esse 

bordado com linhas, tecidos, mãos e cores variadas e nos possibilitando nos 

reconhecermos nessas histórias contadas por vozes que nos tecem. 

 

Temporadas e episódios  

 

Para conferir a primeira temporada dos podcasts Memórias Quebradas, clique 

nos links presentes nos títulos dos episódios ou use a câmera de seu celular para ler 

os QR Codes. A seguir trago a sinopse dos 10 episódios que foram lançados no 

segundo semestre de 2021, lembrando que entre maio e junho deste ano uma nova 

temporada deverá ser lançada. 

 
Episódio 1 – A importância da memória 

45 
 

                                                
45 QR Codes gerados no programa https://www.the-qrcode-generator.com/pt/  
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Sinopse: A memória é um campo de disputa. As estátuas, monumentos, feriados 

nacionais e heróis do país são criados para construir uma narrativa oficial dos fatos 

da história. Mas sabemos que, enquanto uns são exaltados e lembrados, outros 

tantos, em geral, o povo e as minorias, são silenciados, assim como suas lutas. As 

ações de invisibilização fazem parte de políticas de esquecimento, enquanto as que 

buscam resistir ao ocultamento e efetivar o direito ao passado são políticas de 

memória. O podcast Memórias Quebradas é uma iniciativa de resgate das memórias 

do povo pelo povo, e compartilhará algumas dessas histórias nos próximos episódios. 

 

Episódio 2 – A importância da memória nas quebradas 

 
 
Sinopse: A história oficial é contada pelas elites, são elas que detêm a maior parte 

das riquezas e, portanto, as condições materiais para produzir os registros de suas 

memórias, ou melhor, das versões dos acontecimentos que têm interesse em 

preservar. Em contrapartida, as periferias não costumam dominar os bens de 

produção de livros, filmes e outras formas de documentação, estão submetidas às 

visões estereotipadas que as elites e outros grupos sociais constroem a seu respeito. 

Felizmente, nas últimas duas décadas, novos espaços surgiram nas periferias, como 

os coletivos de cultura, os saraus, os veículos de comunicação periféricos que têm 

colaborado com a criação de contra narrativas, dando visibilidade aos moradores das 

periferias e a suas histórias de vida e de luta. 

 

Episódio 3 – Nossa quebrada: características e curiosidades 
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Sinopse: A proposta do podcast Memórias Quebradas é contribuir para a valorização 

das histórias de luta dos moradores dos distritos do Capão Redondo, Jardim Ângela 

e Jardim São Luís, a fim de colaborar com novos olhares sobre essas localidades e 

suas comunidades. Neste episódio, alguns dados são oferecidos para contribuir com 

a caracterização dessa região da cidade e algumas curiosidades são contadas para 

recuperar acontecimentos importantes de sua história e enaltecer alguns de seus 

lugares e personalidades. 

 

Episódio 4 – História do território (parte 1)  

 
 

Episódio 5 – História do território (parte 2) 

 
 
Sinopse: A história do Capão Redondo, Jardim Ângela e Jardim São Luís se 

entrelaça com a história de Santo Amaro e Embu, áreas que passam a ser ocupadas 

com maior intensidade no período de 1500 a 1800 com a intenção de catequizar os 

povos indígenas que habitavam aqueles territórios e explorar suas riquezas por meio 

dos jesuítas e dos bandeirantes. Nesse período, Santo Amaro e São Paulo são 

aldeamentos e vilas independentes, que se tornam, posteriormente, cidades, até 

serem fundidas em um único município em 1934. No século seguinte (1800 a 1900), 

a ocupação passa a ser movida pelo projeto de embranquecimento implementado em 

nosso país e que traz para a região imigrantes alemães que desenvolvem a 

agricultura, tornando-a um importante centro de abastecimento de São Paulo. Já no 

século passado (1900), o movimento que impulsiona a ocupação desses territórios é 

a industrialização da cidade de São Paulo, quando surge o polo industrial de Santo 
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Amaro, que atrai grandes contingentes populacionais, principalmente do Nordeste, 

mas sem a oferta da infraestrutura urbana necessária. As décadas de 1970 e 80 são 

caracterizadas por grandes mobilizações populares que reivindicam equipamentos e 

serviços públicos. Já nas duas primeiras décadas dos anos 2000, com a 

desindustrialização e o avanço do neoliberalismo, apesar de alguns períodos de 

políticas públicas que promoveram avanços sociais, vemos processos permanentes 

de retração do papel do Estado, precarização do trabalho e perda de direitos sociais. 

 

Episódio 6 – Movimentos culturais na região (parte 1) 

 
 

Episódio 7 – Movimentos culturais na região (parte 2) 

 
 
Sinopse: A invasão do Brasil pelos portugueses e sua colonização se deram por meio 

da escravidão da população negra e das comunidades indígenas, a imposição da 

religião católica, a exploração de recursos naturais e diversas formas de violência e 

opressão, incluindo o genocídio dos povos originários. As práticas culturais desses 

povos foram proibidas, criminalizadas e perseguidas, assim como suas práticas 

religiosas e culturais, e até hoje seguem sendo. Séculos depois, ganham força novas 

possibilidades de resistência. Apesar de a colonização ter se atualizado, vemos as 

comunidades periféricas recuperarem sua visibilidade e suas formas de expressão. 

Por meio das artes e dos coletivos culturais periféricos, as vozes, os corpos e as vidas 

conquistam espaço, rompendo estereótipos e possibilitando a construção de novas 

identidades e sentimentos de pertencimento. O rap, o funk, os saraus de poesia, a 

literatura marginal, o teatro, os blocos de carnaval, as ocupações artísticas, vêm se 



 

 

167 

mostrando importantes ferramentas na conscientização política e na disputa pela 

memória e pelo direito a vida.  

 

Episódio 8 – Lutas populares da nossa quebrada: da escravidão a Ditadura 

 
 
Sinopse: As moradoras e moradores das periferias de São Paulo sempre lutaram por 

melhores condições de vida e contra as opressões vividas cotidianamente em seus 

territórios, por meio de mobilizações populares. As lutas do povo e suas formas de 

resistência fazem parte da história de nosso país desde o período da escravidão. Os 

quilombos são um ícone de enfrentamento à exploração e subjugação a que estão 

submetidas até os dias de hoje as populações negras. Importantes quilombos e 

revoltas populares são recordados nesse episódio, alguns deles citados nos livros de 

história, mas a maioria deles apagados justamente para não evidenciar a capacidade 

de resistência do povo. Também são comentadas formas de organização popular que 

aconteceram durante outro período bastante violento no Brasil, a ditadura civil-militar, 

tais como as guerrilhas, as Comunidades Eclesiais de Base, os Clubes de Mães, o 

Movimento Contra a Carestia, os sindicatos e as pastorais, além disso, algumas de 

suas lideranças são recordadas.  

 

Episódio 9 – Movimentos sociais e garantia de direitos humanos no território 

 
 
Sinopse: O resgate panorâmico dos movimentos sociais das periferias segue nesse 

episódio. O foco agora será os movimentos por moradia digna e contra o genocídio 

da população preta, pobre e periférica. Algumas organizações e articulações 
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históricas da região serão comentadas, tais como o Centro de Direitos Humanos e 

Educação Popular do Campo Limpo (CDHEP), a Associação Santos Mártires e o 

Fórum em Defesa pela Vida. Na segunda temporada do podcast Memórias 

Quebradas, essas e outras lutas serão aprofundadas.  

 

Episódio 10 – Nosso lugar no Centro: a pesquisa das nossas quebradas dentro 
e fora da Universidade 

 
 
Sinopse: O podcast Memórias Quebradas é uma produção do Centro de Memórias 

das Lutas Populares Ana Dias, uma articulação de ativistas das periferias da zona sul 

de São Paulo – Jardim Ângela, Capão Redondo e Jardim São Luís – que conta com 

parceiros de territórios periféricos como também do ambiente universitário. Nesse 

episódio a trajetória e os propósitos do Centro são compartilhados, assim como a 

história de vida da militante que os inspira, Ana Dias, e dos apresentadores do 

podcast, Vitória Passos, Lucas Leonel e Saulo Vilanova, jovens periféricos que vêm 

ocupando as universidades com seus saberes e produzindo conhecimento sobre si e 

seus territórios dentro e fora dela. 

 

4.4 É tão difícil ocupar esse novo lugar  
  

Não pode existir um discurso da 

decolonização, uma teoria da decolonização, 

sem uma prática descolonizadora. 

(Silvia Cusicanqui) 

 

Estávamos na biblioteca de uma escola pública no Grajaú. Cerca de 24 

estudantes reunidos em grupos conversavam em mesas coletivas rodeadas por 

estantes de livros. Logo menos aqueles adolescentes, em fase de crescimento, 

seriam grandes demais para aquelas pequenas cadeiras. Suas vozes altas e 



 

 

169 

animadas formavam uma espécie de música ambiente, só quando nos 

aproximávamos deles é que podíamos compreender o que falavam. 

Seis professores circulavam pelo espaço comigo e com uma colega e 

observavam a atividade. Estávamos no intervalo entre o período de aulas da manhã 

e da tarde, a EMEF Padre José Pegoraro recebia diariamente cerca de mil alunos. 

Neste período era quando a escola ficava mais quieta, mas isso não acontecia 

naquele momento na biblioteca. 

Alguns alunos haviam permanecido na escola após as aulas para acompanhar 

o projeto extracurricular que iniciamos, outros chegaram antes para participar. O 

grupo reunia alunos que estavam desinteressados pelas aulas e pela escola e outros, 

que eram figurinhas carimbadas em projetos e iniciativas paralelas. 

Lembro-me que no dia que Carolina e eu fomos conversar com a Sônia, 

diretora da escola e amiga da minha mãe, para apresentar para ela a ideia das oficinas 

com os estudantes, ela logo nos contou o desafio de engajar um grupo de 27 alunos 

na escola. Estudar não fazia sentido para eles, não daquela forma, e por isso sempre 

criavam maneiras de se divertir naquele lugar tão entediante. A diversão deles quase 

sempre resultava em idas para a diretoria e era na mesa de Sônia que tinham que 

explicar porque o professor havia pedido que se retirassem da sala. 

Sônia ficou empolgada com a nossa proposta e logo sugeriu que montássemos 

um grupo com perfis diferentes de alunos e que aproveitássemos o intervalo entre as 

aulas, que era o período em que os educadores tinham formação pedagógica, o que 

possibilitaria que acompanhassem as atividades. Um dos dias de formação era 

dedicado a desenvolver nosso projeto que buscava encorajar os estudantes a serem 

protagonistas de ações de transformação em suas comunidades, assim como 

fortalecer os professores enquanto facilitadores do processo de construção da 

autonomia desses estudantes. 

Estávamos em mais um encontro. Os alunos já haviam elencado os aspectos 

da escola que gostariam de transformar, como as salas de aula sem graça, a falta de 

árvores, os equipamentos danificados da quadra esportiva ou o desperdício de 

comida nas refeições. Haviam pesquisado as questões escolhidas por meio de 

entrevistas com outros alunos, levantamentos de dados e momentos de observação. 

Discutiam naquela manhã possíveis ações que poderiam realizar para melhorar aquilo 

que os incomodava. 
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Era comum, quando os alunos conversavam e criavam entre eles, que 

buscassem um adulto para apoiá-los, especialmente, na tomada de decisões. Por isso 

aproveitei a ocasião para comentar alguns aspectos que acredito serem importantes 

no desenvolvimento de iniciativas protagonizadas pelos estudantes. Sugeri, por 

exemplo, que ao invés de responder as perguntas que os jovens faziam para eles, 

experimentassem provocá-los, por meio de novas perguntas, a encontrar soluções ou 

a chegar a consensos por si próprios. 

Um educador que me ouvia disse: "É tão difícil ocupar esse novo lugar". Senti 

em seu olhar e em seu corpo o peso de uma tradição que coloca o professor como 

aquele que detém todos os saberes e os estudantes como meros receptores. 

Nos últimos anos me lembrei várias vezes desta manhã na escola EMEF Padre 

José Pegoraro e da fala daquele professor. Esta oficina foi o piloto de um projeto 

chamado Criativos da Escola que foi abraçado pelo Instituto Alana e com o qual 

colaborei durante oito anos. Quem diria naquele momento que faríamos tantos 

encontros de formação e até mesmo um curso online para apoiar educadores a 

encorajar o protagonismo de seus estudantes? 

Nessas ocasiões, quando buscamos criar ambientes de confiança para 

falarmos das dificuldades em processos como esses, sempre ouvi um educador 

ecoando a fala daquele professor naquela manhã na biblioteca. Como faço para lidar 

com a falta de motivação dos jovens? Como garantir escutas de qualidade dos alunos 

quando trabalhamos com salas com mais de 35 alunos? Qual o papel dos educadores 

no desenvolvimento da autonomia dos estudantes? 

Sempre busquei contestar, como respondi naquela manhã no Grajaú, são 

processos construídos coletivamente por meio da experimentação. Precisamos vivê-

los na prática para buscar caminhos que enfrentem nossas próprias dificuldades e as 

dificuldades dos contextos, a partir do reconhecimento e valorização das diversidades 

e potencialidades das comunidades e territórios, assim como os seus limites. 

Lembro-me deste episódio neste momento porque sinto na pele a dificuldade 

desses educadores. Na produção dos podcasts sobre as lutas populares, tenho o 

desafio de construir uma relação com Saulo, Vitória e Lucas baseada no diálogo, 

trabalho coletivo, horizontalidade e autonomia. Eles são jovens universitários que se 

somam a outros tantos jovens periféricos que vem ocupando as universidades e 

resistindo dentro delas para efetivar seu direito à educação e levar as vozes e pautas 

das periferias para esses espaços, tornando-os mais diversos e democráticos.  
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Poderiam ser um dos estudantes com os quais eu estava reunida na biblioteca 

naquela manhã inesquecível. Inclusive, lembro-me que quando os entrevistei junto ao 

meu orientador, ouvimos depoimentos emocionados sobre o papel que alguns de 

seus professores em escolas públicas das periferias tiveram em suas trajetórias. 

Foram eles que os apresentaram a literatura marginal e os incentivaram a seguir os 

estudos após concluírem a escola. 

Ao ocuparem uma universidade pública, Lucas, Saulo e Vitória reconhecem e 

sentem na pele os desafios estruturais que são postos no caminho de jovens 

periféricos como eles, especialmente, os negros como Lucas. Carregam com seu 

corpo e fazem ecoar com suas vozes os corpos e as vozes de suas irmãs e irmãos 

periféricos, de seus ancestrais negros, indígenas e nordestinos oprimidos ao longo da 

história de nosso país. Por meio da presença deles e de outros grupos excluídos no 

ambiente acadêmico pode-se provocar importantes embates para a superação da 

subalternidade. Foi o que aprendi lendo uma série de pensadoras feministas que 

defendem uma epistemologia decolonial, como Lorena Cabnal. 

  
Falar de racismo a partir da academia, por meio de teorias, análises e 
conceitos exógenos, está provocando em nós, mulheres e homens 
indígenas, o desafio de nos repensar e nos reconhecer como sujeitos e 
sujeitas com direito epistêmico para criar pensamento próprio e com ele ir 
estabelecendo novos paradigmas que nos permitam transcender as 
opressões e envolver outras e outros nesta responsabilidade de 
transformação profunda que é corresponsabilidade de todas e todos, para 
promover a justiça, a equidade, paz e a vida em plenitude. (CABNAL, 2010, 
p.22). 
  

                               
Lorena Cabnal e outras mulheres como Silvia Cusicanqui, Grada Kilomba, 

Gayatri Spivak, Lélia Gonzáles, Donna Haraway e Linda Alcoff defendem uma ciência 

decolonial e revolucionária que busca romper com a perpetuação da exclusão e 

opressão. São elas que me sensibilizam para o ideal de universidade e de produção 

de conhecimento que me move nesta pesquisa. São elas que me estimulam a romper 

com fazeres universitários que ignoram a sensibilidade e inferiorizam os saberes 

populares. São elas que me movem a enfrentar os desafios que encontro na relação 

com Vitória, Lucas e Saulo, por isso resgato alguns trechos do capítulo, 

especialmente, dedicado a elas presente em minha qualificação. 

Na busca pelo enfrentamento da subalternidade e da invisibilidade de grupos, 

como as moradoras e moradores das periferias, em ambientes como o universitário, 
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retomo Gayatri Spivak (2010) que nos convoca a construir espaços de fala e de escuta 

nos quais as populações até então inferiorizadas por discursos dominantes, como 

aqueles que estabelecem a Europa como Sujeito e o Terceiro Mundo como Outro, 

possam ser reconhecidas. 

São espaços assim, dentre os quais incluo os podcasts "Memórias 

Quebradas", que valorizam os pontos de vistas de pessoas historicamente 

subjugadas, construídos a partir de suas experiências de opressão vividas nas 

margens (ALCOFF, 2016), que são capazes de colaborar para o surgimento de um 

novo projeto de ciência. 

Defendido por pensadoras feministas como Linda Alcoff (2016) e a Donna 

Haraway (1995), este novo projeto de ciência parte do reconhecimento de que o 

pensamento científico, positivista, masculino, eurocêntrico e elitista domina a 

discursividade, atribuindo a si o direito de julgar e invalidar os conhecimentos de povos 

tradicionais e colonizados. Este novo projeto de ciência decolonial e revolucionária 

que estamos construindo busca elaborar explicações que sejam capazes de 

descrever e analisar melhor o nosso mundo e construir mundos novos que sejam 

“menos organizados por eixos de dominação” (HARAWAY, 1995, p.16). 

Para assumirmos este projeto como um processo e não como um ideal, 

acredito ser importante falarmos sobre nossas dificuldades e nossos limites na 

construção de uma ciência decolonial e revolucionária. Assim como aquele professor, 

que diante de seus colegas e de mim, assumiu achar difícil estabelecer uma nova 

relação com seus alunos, estou aqui diante da leitora e do leitor reconhecendo que 

para mim também é desafiador ocupar este lugar na relação com Lucas, Saulo e 

Vitória. 

Até onde pude perceber meu desconforto vem, de um lado, da falta de controle 

das ações, são eles que definem os temas e conteúdo dos episódios, escolhem o que 

querem destacar nas gravações, gravam e editam os programas. Sugiro algumas 

referências de leituras ou fontes e faço certas ponderações no roteiro, sempre 

respeitando suas escolhas e decisões. Noto que para mim é difícil não palpitar, 

direcionar e controlar, é difícil não protagonizar algo com o qual me envolvo. Por outro 

lado, é desafiador ter minhas expectativas não atendidas, especialmente em relação 

a ritmos, prazos e produção. 

Saulo, Vitória e Lucas são os protagonistas desses podcasts e é justamente 

sua autoria, vozes, liderança e conhecimento que busco respeitar. A experiência de 
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criação do "Memórias Quebradas" com eles tem sido um exercício valioso na 

dimensão pessoal porque tem me trazido aprendizados como: a escuta, o diálogo, 

novas perspectivas de ver e aprender o mundo, a confiança no outro e o 

reconhecimento e valorização dos saberes e vivências múltiplas, valores que acredito 

serem fundamentais numa sociedade democrática e diversa. Paulo Freire traz com 

força e clareza as transformações que somos provocados a encarar quando nos 

dispomos a criar e lutar com o povo. 

  
Aproximar-se dele (o povo), mas sentir, a cada passo, a cada dúvida, a cada 
expressão sua, uma espécie de susto, e pretender impor o seu status, é 
manter-se nostálgico de sua origem. Daí que esta passagem deva ter o 
sentido profundo do renascer. Os que passam têm de assumir uma forma 
nova de estar sendo; já, não podem atuar como atuavam; já não podem 
permanecer como estavam sendo. (FREIRE, 1987, p.62). 

  

Reaver-nos com nossas marcas de origem, nossos condicionamentos e 

preconceitos é um caminho inevitável para aqueles que como eu querem abandonar 

suas antigas posturas de indiferença ou posições de exploradores e/ou herdeiros da 

exploração. Caso negue a abandonar certas formas de ser, estar e agir, posso tratar 

as outras e outros, seja Vitória, Lucas, Saulo ou toda a comunidade do Jardim Ângela, 

como objetos que devem ser salvos e, consequentemente, reproduzir a dominação a 

qual crítico, fazendo o movimento contrário a luta pela libertação e uma ciência 

decolonial. 

Assumir para mim esses limites e enfrentá-los é uma atitude cara pois significa 

buscar efetivar na minha prática algo que defendo há pelo menos 10 anos. Seja com 

o Criativos da Escola, programa que busca valorizar a mobilização e o protagonismo 

de crianças e adolescentes em prol de melhorias em seu entorno, ou dentro da 

universidade, durante meu mestrado e doutorado, buscando colaborar com a 

construção de novas relações entre a academia e as comunidades, pautadas no 

reconhecimento dos saberes populares, diálogo e horizontalidade.  

Além disso, assumir os desafios que encontro é também um convite para que 

abandonemos posturas discursivas que enaltecem a decolonização dos saberes e da 

universidade sem serem acompanhadas de uma prática real de revisão de nossas 

próprias posturas e iniciativas, bem como criemos espaços de confiança e 

companheirismo onde possamos falar sobre nossas dificuldades nesses processos e 
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ousemos em nossos próprios escritos e projetos a trazer este debate, assim como a 

ouvir as comunidades sobre como percebem nossa participação junto a elas.  
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memória 4: De play e rec a stop 
 

Sempre deixava uma fita cassete virgem preparada no aparelho de som 3 em 1 

que tínhamos na estante de mogno na sala de casa. O mogno é uma madeira 

nobre avermelhada cujas árvores são nativas da Amazônia e atualmente seu 

corte é proibido. Mas na minha infância eram comum móveis de mogno. Desta 

matéria prima era também uma mesa baixa que tínhamos no centro da sala e que 

hoje decora, junto com a estante, a casa de minha avó Fresta. 

 
Figura 6 – Imagem de meu caderno de memórias da infância. Destaque ilustração de aparelho de 

som 3 em 1 que tínhamos em casa quando eu era criança. 

 
Fonte: Autoria própria 

 



 

 

176 

Ao ouvir as primeiras notas de uma música querida, eu saia correndo pela casa, 

subia na mesinha e apertava de uma vez só as teclas play e rec do aparelho que 

ficava no alto da estante. Vibrava de alegria por estar conseguindo gravar uma 

música que gostava tanto e que poderia ouvir sem ter que esperar que fosse 

tocada no rádio. Enquanto comemorava, torcia para que a canção não fosse 

interrompida por algum anúncio da rádio, só que quase sempre falavam antes 

dela terminar e eu apertar o stop “Rádio Transamérica”. Esta era a emissora que 

eu mais ouvia, tocava rock, se não me engano minha mãe e meu pai gostavam 

da Antena 1, que, naquela época, costumava tocar música clássica e hits 

internacionais e ter pouca programação jornalística, por isso era também a 

preferida dos consultórios médicos. 

Não me lembro do rádio ser uma presença cotidiana em nossas vidas, exceto nos 

domingos de jogo de futebol quando meu pai sintonizava alguma estação na 

frequência AM para acompanhar seu time preferido. As emissoras AM eram 

também frequentes nas viagens para o sítio da família: meu avô gostava de ouvir 

as notícias enquanto dirigia, era com elas que eu embalava meu sono. Saíamos 

de casa antes das 5 da manhã, sem mesmo tomar café, e dormir ao som do rádio 

me fazia esquecer de minha barriga roncando de fome. “Seis e trinta e seis, repita, 

seis e trinta e seis”, era assim que a rádio Jovem Pan anunciava as horas. 

Naquela época, a gente dependia do rádio, do relógio de pulso ou de rua para 

saber as horas. 

Era mais comum em minha casa ouvirmos música no toca fita e no toca disco que 

tínhamos no aparelho de som 3 em 1 juntamente com o rádio. Nas duas gavetas 

da mesa de centro, guardávamos alguns vinis e fitas k7 piratas, as originais eram 

caras, por isso gravávamos a partir de fitas ou vinis originais de amigos. Tenho a 

impressão de que a proibição das gravações piratas só veio mais tarde, para 

tentar conter as reproduções clandestinas de filmes que se multiplicaram com a 

chegada dos aparelhos de vídeo e das locadoras de filmes em fitas VHS. Na 

minha infância e adolescência, fazer cópias de fitas k7 e vinis originais era 

comum, era a forma que tínhamos de ouvir música, especialmente nós das 

classes populares. Sempre estávamos pedindo aos amigos que fizessem cópias 

para nós ou fazendo cópias dos poucos originais que tínhamos para eles. 
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Nos finais de semana era quando nosso aparelho de som mais trabalhava. Minha 

memória sonora mais forte é de fitas gravadas de cantoras e cantores latino-

americanos que tinham uma produção musical engajada em temáticas políticas e 

que denunciavam as opressões contra o povo e as violações de direitos. 

Mercedes Sosa era uma das mais tocadas, a cantora argentina foi presa no palco 

durante o golpe de estado de direita que depôs a presidente Isabel Peron e 

implantou uma ditadura militar no país. Victor Jara, cantor chileno, era outro que 

nos acompanhava em casa. Preso e assassinado pelos militares no Estádio Chile, 

um dos maiores centros de detenção e tortura na ditadura de Pinochet que 

derrubou o presidente Salvador Allende. Violeta Para e Atahualpa Yupangui eram 

outras presenças frequentes com essa geração de músicos da América Latina fui 

aprendendo a falar espanhol e compreendendo as injustiças sociais cometidas 

em nosso continente, assim como conhecendo nossas raízes musicais. 

Como gotas de água que pingam aos poucos e enchem uma bacia, essas 

referências musicais, juntamente com as pequenas atitudes e escolhas de vida 

de minha mãe e de meu pai, foram esculpindo minha formação política desde 

muito pequena. A memória musical mais antiga que guardo é de minha mãe 

cantando Duerme Negrito para me ninar.  

 

Duerme, duerme, negrito 
Que tu mama está en el campo negrito 
Duerme, duerme, mobila 
Que tu mama está en el campo, mobila 

 
Te va a traer codornices para ti 
Te va a traer rica fruta para ti 
Te va a traer carne de cerdo para ti 
Te va a traer muchas cosas para ti 

 

Dormi muitas noites ouvindo essa canção, que não consegui saber com precisão 

se é uma composição de Victor Jara ou Mercedes Sosa, e cresci embalada por 

esses cantores latino-americanos e tantos outros brasileiros que, mesmo em 

períodos de ditadura, censura e violência brutal, não se furtaram a lutar contra as 

opressões. Hoje, adulta, reescutando essas músicas e conhecendo melhor suas 

letras e mensagens, me teletransporto para aquela sala e para um tempo no qual 

as artes tiveram papel fundamental na resistência contra regimes autoritários.  
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5 OCUPAÇÃO: VOZES PERIFÉRICAS 
 

Na criação do Centro de Memórias das Lutas Populares Ana Dias e dos 

podcasts Memórias Quebradas, participaram várias pessoas, fui uma delas, e nesta 

tese compartilhei não só nossas ações e processos como também seus impactos em 

mim. Sou uma das testemunhas dessas construções, mas não sou a única.  

No campo da memória, as testemunhas e seus testemunhos têm grande 

importância, são elas que criam resistências diante do apagamento, ao afirmarem 

“terem visto” algo que pouco se sabe ou pouco se deixa saber. No Brasil, mal 

começamos a testemunhar, alerta-nos Márcio Seligmann-Silva (2010), os 

testemunhos são sufocados pelas políticas de esquecimento que fazem com que 

eventos como os do período da ditadura civil-militar (1964 a 1985) não sejam sequer 

transformados em fatos. O autor declara: “o crime perfeito da nossa ditadura civil-

militar consistiu em conseguir de fato silenciar as testemunhas” (SELIGMANN-SILVA, 

2010, p.16). Seligmann-Silva nos recorda que o processo de redemocratização em 

nosso país foi encabeçado pelos algozes e seus cúmplices, ou seja, pelos 

responsáveis pelas violências cometidas nos 21 anos de ditadura, por isso a denúncia 

dos crimes e a busca por justiça ainda não aconteceu de verdade no Brasil.  

“Sem um ouvido, não se dá o testemunho. Testemunhar é um ato que ocorre 

no presente. Nosso presente ainda não se abriu para estes testemunhos” 

(SELIGMANN-SILVA, 2010, p.15). Seguiremos lutando para que o período da 

ditadura civil-militar possa ser amplamente narrado pelas vozes daquelas e daqueles 

que sofreram perseguições, censuras e violências, inclusive aqueles que viveram 

suas consequências nas margens da cidade, nas periferias. Por hora, como 

participante de um centro de memória e de um podcast que surgem nas margens sul 

da história, que têm o compromisso com as testemunhas das lutas populares nas 

periferias, estou comprometida com a trajetória desse coletivo e as pessoas que 

fizeram parte deste percurso. Por isso decidi criar espaço nesta tese para que 

algumas das pessoas que construíram e constroem comigo essas iniciativas possam 

narrar suas experiências e trazer seus olhares e sentimentos frente a elas.  

Como a intenção foi apresentar com força outras narrativas para compor um 

relato mais amplo e diverso de nossa produção, optei por enviar uma carta para meus 

companheiros do Centro de Memória. Acredito que as cartas favorecem diálogos mais 

abertos às emoções e ao livre expressar de cada pessoa e revivem em nós uma 
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prática de comunicação abandonada que ainda preserva em si um tempo mais 

alargado para as conversas, uma intimidade maior para as trocas. Para mim, as cartas 

trazem um teor testemunhal em sua forma de escrita e em sua dinâmica de 

intercâmbio, é justamente o lugar das testemunhas e o tom dos testemunhos que 

quero favorecer neste momento.  

A seguir trago a carta que enviei para seis colegas do CMLP Ana Dias e as 

cartas resposta que recebi de cinco deles, cujos textos compartilho na integra, assim 

como a carta de agradecimento que mandei a todos eles. As cartas de meus parceiros 

e parceiras de Centro ampliam o debate sobre a importância e os sentidos da 

produção de registros das memórias das lutas populares. Elas trazem as vozes, 

experiências e emoções de testemunhas desses processos e com elas diferentes 

perspectivas que possibilitam uma maior visibilidade dos acontecimentos e 

compreensão dos impactos e transformações destas produções coletivas chamadas 

CMLP Ana Dias e Memórias Quebradas. O ato de testemunhar por meio dessas 

cartas, assim como diante da história oficial de nosso país, que segue silenciando e 

apagando as vozes e corpos de nosso povo, será sempre um ato de ocupar. 
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carta 2: Um convite 
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carta resposta 1: Saulo Vilanova 
 

Num rap clássico das quebradas (“Canão foi tão bom”), o 

lendário Sabota cita: 

 

Essa é a verdade, criança aprende cedo a ter caráter 
A distinguir sua classe, estude, marque 
Seja um mártir, às vezes um Luther King, um Sabotage 

 
Assim como o rapper, acredito que todo periférico, da 

criança ao idoso, da mulher ao homem, do preto ao branco, sabe 

distinguir sua classe e sua identidade. Isso acontece por vários 

fatores que nos ligam uns aos outros, começando, talvez e 

infelizmente, pelas nossas diversas opressões sofridas: busão 

lotado e precário, saúde zoada, falta de médico, escolas 

sucateadas e com falta de professores, medo da polícia, convívio 

com tráfico, insegurança e muitas outras vivências que eu poderia 

citar por muitas linhas.  

Inconscientemente, acaba que a gente se conecta com essa 

realidade e em alguns momentos a trata como algo “normal” ou 

imutável, caindo de fato no fatalismo que Paulo Freire tanto 

critica. O desânimo e a descrença no sistema político, que nunca 

chegou na quebrada a não ser em época de eleição, também nos 

fazem “aceitar” essa realidade. Por outro lado, e ainda bem, há 

quem tenha teimado muito pra mudar cada centímetro de realidade 

em cada periferia. E no Jardim Ângela, bairro que nasci, cresço 

e vivo, isso não só não é diferente, como é uma quebrada-

referência nesse sentido. 

De fato, não sei quando comecei a distinguir minha classe, 

mas pode ter sido em diversos momentos, através de uma construção 

mesmo. Talvez isso tenha iniciado quando ouvia de minha mãe, 

empregada doméstica até hoje, suas histórias das patroas ricas 

e sua longa jornada de trampo e nos transportes. Talvez tenha 

iniciado quando vários de meus amigos de infância tomaram 

caminhos diferentes dos meus, mas conhecidos pelo território, e 
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vocês sabem do que estou falando. Talvez tenha iniciado quando, 

mesmo nascido já no final dos anos 90, presenciei e ouvi 

histórias de tiroteios a metros de casa e pela presença constante 

da polícia no meu bairro. É possível, inclusive, que essa 

distinção tenha começado antes mesmo de eu nascer, quando dois 

baianos semianalfabetos, José Pereira e Iracy Vilanova (meus 

pais), migraram pra São Paulo em busca de sobrevivência. Enfim, 

são muitos os exemplos que podem ter me marcado pessoalmente pra 

me entender como um sujeito periférico. 

Apesar dessas várias questões vivenciadas, é preciso não 

só conviver com essas situações, mas refletir sobre elas e seus 

impactos, e isso a partir de sua própria vida e de quem mais te 

cerca. Esse processo de reflexão, de fato, deve ter começado pra 

mim enquanto escutava os raps que falavam de mim (lembro quando 

fui, em 2013, no histórico show do Racionais na Virada Cultural, 

com uns 13 anos de idade), quando participava das Conferências 

da Criança e do Adolescente que a conselheira tutelar da quebrada 

levava (salve, Cidinha!) e, principalmente, quando, vindo desse 

processo, me tornei amigo de professores gigantes (como Edson 

Afonso, Paulo Ricardo, Fernando, Fabiana e Luciana) que me 

abriram os olhos pra essas realidades e me apresentaram o 

Cursinho Ubuntu (na época, apenas Cursinho Santo Dias), em 2014. 

Na época, eu comecei a participar do grêmio estudantil da escola, 

também com certo incentivo de alguns desses professores, 

enquanto estudava no cursinho aos sábados.  

Nesse ponto, é mesmo importante iniciar um novo parágrafo. 

Afinal, o Cursinho Ubuntu representa um marco na minha vida e 

na vida de vários que vieram das quebradas da zona sul, e isso 

por vários motivos, que faço questão de mencionar: primeiro, 

pelo simples acesso ao conhecimento. Quando entrei no cursinho, 

passei a entender e relacionar vários conteúdos que aprendia na 

escola, o que me fez pegar gosto pelo estudo e pela educação; 

segundo, pela criticidade que o cursinho propunha desenvolver 

em seus alunos. Foi lá que descobri, por exemplo, que um operário 



 

 

185 

da minha região foi assassinado pela ditadura em 1979, e isso 

pelo simples fato dele ser um dos que teimavam contra sua 

realidade, como citei acima. Esse operário é ninguém menos que 

Santo Dias da Silva, que dá nome ao cursinho até hoje como forma 

de homenagem e fortalecimento de sua memória. A partir daqui, 

parei pra pensar que algo estava errado desde que nasci: por que 

ninguém nunca me falou de Santo Dias? Por que ninguém nunca me 

falou da história de onde vivo? Por que minha mãe sabe tão pouco 

de seu passado? Por que eu sei tão pouco da composição histórica 

da minha realidade? Essas várias angústias, criadas sobretudo 

pelo Cursinho Ubuntu, começaram a explodir em mim e, também, a 

conectar todas aquelas vivências que já tive a algumas respostas. 

Em 2016, comecei a trabalhar formalmente e sentir na pele 

outros impactos. Em 2018, quando entrei na USP para cursar 

Letras, a distinção da classe e sua identificação afloraram ainda 

mais em mim. Logo que passei, retornei ao Cursinho Ubuntu como 

corretor de redação e, meses depois, como coordenador. Esse 

retorno foi muito significativo e me abriu centenas de portas, 

como o próprio Centro de Memórias das Lutas Populares Ana Dias 

e o nosso podcast Memórias Quebradas. 

Nessa altura do campeonato, o cursinho já estava bem mais 

articulado com os movimentos sociais do território e, a partir 

dessa articulação, surge o Centro de Memória, em 2019. Eu e a 

Vitória participamos como estagiários durante quase todo ano e 

foi um processo muito louco de trabalhar. Conheci e me aproximei 

de muita gente através desse Centro, inclusive da própria autora 

deste doutorado. Participei também de reuniões como o Comitê 

Santo Dias, organizamos arquivos sobre o território, fizemos 

exposições sobre as lutas da região e muitas outras coisas. A 

verdade é que, nesse período, me reconheci pela primeira vez na 

História. Nesse estágio, era já importante conectar os caminhos 

da academia com o que produzíamos, já que tínhamos muitas pessoas 

das universidades em contato direto conosco (e nós também, recém-

ingressantes). Ousados e teimosos que somos, em 2020 pleiteamos 
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e conseguimos uma bolsa para uma produção audiovisual que 

apresentasse o resultado do já que tínhamos construído: assim 

surge o Memórias Quebradas, um podcast à margem sul da História. 

Pra minha alegria, meu parceiro de universidade, Lucas Leonel, 

seria a outra pessoa contemplada na bolsa.  

Pensar o podcast me transformou. De fato, já tinha uma 

ideia de que era difícil o acesso às fontes de conhecimento 

sobre a história da zona sul, mas transformar os diversos 

pedacinhos que tínhamos em algo maior foi e é um desafio gigante. 

Ao mesmo tempo, tínhamos a liberdade de ser quem somos: jovens 

de quebrada, falando pra jovens de quebrada. Dessa forma, a 

parte de tornar esse conhecimento acessível não foi algo difícil, 

como é para muitos acadêmicos.  

Os vários feedbacks que recebemos de pessoas daqui e de 

outros cantos também têm me transformado. É muito louco saber 

que para alguns nosso podcast é uma referência (até mesmo 

bibliográfica, como ficamos sabendo recentemente que um curso 

da USP nos colocou dessa maneira), e ficamos felizes de poder 

dizer que ele passou e passa por várias mãos que nos influenciam 

e influenciaram ao longo de toda a vida.  

Se eu pudesse resumir, diria que participar do Centro de 

Memória e do Memórias Quebradas é criar ainda mais identificação 

com a minha realidade e minha quebrada.  

Sinto que o objetivo de tudo isso se cumpre quando, assim 

afirmou Sabota, ajudamos alguém a distinguir sua classe.  

 

Saulo Vilanova 
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================================================================           
carta resposta 2: Lucas Leonel 
 

Oi Angélica, por aqui estou bem, apesar dos atravessamentos 

dos fins do mundo. E por aí, como está? Antes de te responder a 

provocação, creio ser válido compartilhar também meus 

tensionamentos com as coisas que produzo e reproduzo no meu 

mundo, pois concordo contigo que: a escrita/comunicação é troca 

e troca é aproximação; trocar tais inquietações também nos 

aproximam. 

Sempre fui pessoa tímida e insegura com minha colocação no 

mundo, com meu projetar-me. Com relação aos meus falares, meus 

apareceres, as manifestações das minhas dúvidas e desconfortos. 

Talvez isso tenha me deixado mais confortável a agir sozinho em 

certas coisas e consequentemente a ficar mais confortável no meu 

próprio espaço isolado, por um tempo. Os trabalhos e construções 

coletivas que venho me empenhando de um tempo pra cá - talvez a 

partir de 2016 até aqui - têm me arrancado deste lugar. Me abrir 

para as ideias e ou projeções des outres é troca que me preenche. 

Tenho conhecido muita gente boa nessas caminhadas - que por 

bastante tempo se restringiam às ruas da zona sul do outro lado 

da represa ao qual moro - e aprendido muitas formas diferentes 

de fazer as coisas, para além das trocas verbais, mas naquelas 

trocas de convivência. A militância se faz assim e para isso, a 

transformação se faz no contato e na convivência, com as ruas, 

com as especificidades de cada espaço. Quando tive a chance de 

construir o Centro e o Memórias Quebradas, em tempo dessas trocas 

se tornarem cada vez mais limitadas pela pandemia, reencontrei 

algumas inseguranças do passado. Não sou mais pessoa de produzir 

no meu próprio canto, sem convivência, com minhas próprias 

inquietações. Conclui isso a partir do meu desempenho e 

produtividade principalmente na universidade, que caiu bastante 

no formato remoto e me coloca talvez em risco de jubilamento 

(rs).  
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Mas uma contradição, me encontrei mais com os bairros que 

pesquisamos - os quais eu já vinha caminhando e conhecendo - 

nestes últimos dois anos do que em qualquer outro momento. 

Conhecer os nomes e as lutas, ouvir de quem viveu nas nossas 

diversas conversas e pesquisas, me preencheram de um modo a 

querer mais e mais. O estudo da memória ainda não compunha minhas 

pautas políticas e, hoje, acredito que seja das principais. Saber 

os nomes e as ações; a relação do que acontece nas ruas com o 

que acontece nas constituições/na nação; pessoas que da infeliz 

necessidade trouxeram as calçadas em que hoje caminho, me deu 

outra visão sobre as nossas lutas e conquistas. É sobre 

assimilação e projeção. O produto das nossas criações só se faz 

mais nítido quando dialeticamente se encontra com o mundo. Quando 

percebemos que aqueles fragmentos de criação estão relacionados 

com outros fragmentos de outras criações; quando aquilo que 

passamos nos nossos episódios dizem sobre a realidade de quem 

vive hoje, e ouvimos isso daqueles que escutam. Só me dei conta 

do tamanho do que estávamos fazendo, quando pessoas próximas a 

mim, moradores dos territórios que estudamos, diziam estar 

escutando o podcast e adorando - lugares onde achei que ainda 

não havia chegado - e a partir disso escutar delas outras 

memórias do território engatilhadas por aquela escuta, memórias 

novas ou relacionadas; ou quando meu amigo Nuno, então líder 

pedagógico da Fundação Julita, diz ter usado o podcast com seus 

educandos e desenvolvido com eles debates e conhecimentos a 

partir dele. É quando a função do que se é produzido encontra, 

com suas diversas partes, aquele para quem se produziu, de formas 

e temporalidades distintas. É desalienante. 

Acredito que esse encontro com o Centro de Memórias e todos 

seus desdobramentos foi o que me ajudou a seguir em sonhos que 

tenho há um bom tempo, mas quase esquecidos desde 2020, sonhos 

estes: pedagógicos, acadêmicos, militantes, de vida e de 

convivência com as minhas quebradas (já que na prática tenho 

várias). Foi também dos meus poucos encontros positivos com a 
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universidade - por responsabilidade minha também - nesses 

últimos dois anos. 

Enfim, espero que o que trouxe possa contribuir com a sua 

tese, e que a sua tese possa contribuir para outros vários 

desdobramentos. Para o que precisar, estarei por aqui, apesar 

de às vezes ainda no meu próprio tempo. 

 

- Lucas Leonel  
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================================================================ 
carta resposta 3: Gisele Alexandre 
 

Quando decidi ser jornalista, há cerca de 17 anos, a única 

coisa que eu sabia era que queria contar histórias de pessoas 

que “viviam a mesma vida” que a minha. De pessoas que sentiam 

as mesmas angústias, que se divertiam e que tinham sonhos como 

os meus. 

Mas eu estava enganada. Na verdade, ninguém vive a mesma 

vida. Mesmo compartilhando vivências, cada pessoa sente e 

carrega uma marca diferente. Por isso, hoje acredito que o que 

nos conecta de verdade é a nossa territorialidade.  

Como disse o geógrafo e escritor Milton Santos: “o 

território é o fundamento do trabalho, o lugar da resistência e 

das trocas materiais, espirituais e do exercício da vida”. 

Fazer parte da construção do Centro de Memórias das Lutas 

Populares Ana Dias, iniciado em 2019, me permitiu refletir sobre 

a minha territorialidade de uma maneira que nunca havia feito. 

O trabalho coletivo com pessoas com crenças e experiências 

diferentes, me fez deixar um pouco de lado o bairrismo tão forte 

e característico em mim, para olhar as histórias do território 

de maneira ampliada. Isso certamente me transformou. 

Uma memória que me marcou muito nesse processo, foi um dos 

primeiros encontros - pra mim o disparador do Centro de Memória 

-, que tivemos na Biblioteca Comunitária Santo Dias, da Sociedade 

Santos Mártires, com o professor Peter Spink, da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), quando conversamos sobre a construção de Santo 

Amaro e dos distritos adjacentes. Aquele momento nos provocou 

de forma positiva e me marcou de um jeito muito especial, porque 

ali senti que estávamos construindo algo importante para o 

território. 

Depois disso, começamos o levantamento e organização dos 

registros de memórias do CDHEP - Centro de Direitos Humanos e 

Educação Popular de Campo Limpo, trabalho que me motivou a buscar 
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conhecimento sobre as lutas populares da zona sul. Histórias que 

apesar de próximas, muitas vezes passavam despercebidas. 

Já em 2020, ano da pandemia, o trabalho do Centro também me 

inspirou na concepção da campanha de comunicação da 25º Caminhada 

Pela Vida e Pela Paz, promovida pelo Fórum em Defesa da Vida, 

articulação que representa a resistência da zona sul, onde nos 

dedicamos a apresentar personagens importantes para as lutas 

populares no território. 

E falando em lutas populares, duas realizações fruto do 

nosso trabalho no Centro de Memórias Ana Dias me preencheram em 

2021: o podcast Memórias Quebradas e o documentário Lado Sul do 

Mapa. 

Apoiar tecnicamente o podcast Memórias Quebradas, criado 

pelos jovens, universitários e periféricos, Lucas Leonel e Saulo 

Vilanova, foi muito motivador. O projeto atende uma das 

principais missões do Centro que é dar visibilidade para 

histórias invisíveis sobre as nossas periferias e, para isso, 

usa a oralidade como formato, linguagem que considero a mais 

democrática da comunicação.   

E essa mesma missão também foi inspiração para a criação do 

documentário Lado Sul do Mapa, filme produzido pelo Centro de 

Memória e pela TV DOC Capão, realizado graças ao apoio do projeto 

Territórios da Memória, do Instituto Vladimir Herzog, iniciativa 

que atuei como articuladora territorial. 

Por estes e outros diversos motivos, finalizo dizendo que 

sou grata pela parceria com todos aqueles que dedicam parte do 

seu tempo para pensar o Centro de Memórias das Lutas Populares 

Ana Dias, em especial à Angélica Garcia, escritora dessa tese, 

por toda troca, acolhimento e companheirismo e pela relação de 

amizade que temos construído ao longo desse processo.  

São Paulo, 20 de fevereiro de 2022. 

 

Gisele Alexandre 
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================================================================ 

carta resposta 4: Ana Paula dos Santos 
 

São Paulo, 24 de fevereiro de 2022 

 

 Querida Angélica, que alegria poder partilhar com você o 

sonho da construção do Centro de Memórias das Lutas Populares 

Ana Dias. Minha participação no centro começa antes de sua 

existência. Lembro que Roberth e outras pessoas do Fórum em 

Defesa da Vida (FDV) sempre traziam a dimensão do cuidado a 

memória de nossa luta.  

 Em 2015 eu tive a oportunidade de escrever uma monografia 

sobre o FDV, olhando para a dimensão da saúde e foi um trabalho 

de busca de documentos, listas de presença, postagens online. 

Nesse momento percebi que os registros das informações eram bem 

frágeis e fragmentados. Conclui o trabalho e sempre ficou esse 

desejo de cuidar de alguma forma da memória do fórum. O tempo 

passou e em 2019 comecei a trabalhar no Centro de Direitos 

Humanos e Educação Popular de Campo Limpo (CDHEP) e mais uma vez 

o desejo de preservar e resgatar as memórias desse lugar estava 

e está vivo em mim. Um mês antes de iniciar meu trabalho no 

CDHEP, Roberth me chamou para uma reunião no “Desenrola e não 

me enrola” com outras pessoas interessadas na memória para 

pensarmos algo e nessa reunião senti que começou a nascer o 

centro. 

 Nas primeiras conversas nós chamávamos de Centro de Memória 

e Pesquisa M’ Boi Mirim. Nesse momento eu imaginava dentro de 

mim um centro mesmo, um espaço físico onde pudéssemos fazer 

atividades e abrir ao público. Sinto que minha transformação 

nesse processo começa nesse marco, pois no desenrolar minha 

expectativa foi mudando, porque eu fui mudando. 

 Foi muito rico quando discutimos o nome do centro e quem 

íamos homenagear, a opção por Ana Dias, uma mulher de luta e 

trazer a dimensão da memória dessas lutas foi sem dúvida uma 
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conquista, uma sabedoria do grupo. Essa escolha me marcou, senti 

aí o centro vivo, não tínhamos um prédio como eu ansiava (risos) 

mas tínhamos a essência do que buscávamos e essa essência é 

muito potente e transformadora. 

 A partir de então passei a não mais sonhar com espaço 

físico, mas ver potência nos podcasts e nas ações que fizemos, 

nos fazendo presentes no território, trazendo memória e afeto. 

O centro alimenta minha esperança e essa é uma transformação 

também para mim, pois o contexto pandêmico mexeu muito com minha 

saúde, mas quando vejo um novo podcast retomo meu animo, sinto 

esperança, conexão. Não esperança da espera, mas a esperança de 

que construiremos caminhos, resgataremos memórias e afetos. 

 O centro tem representado para mim uma forma de retribuir 

um carinho para o território que me acolheu, que foi tantas 

vezes estigmatizado pela violência e suas dores, mas que também 

é um lugar de vida, de muita vida. Nessa trajetória a mudança 

principal é sustentar essa esperança, esse aconchego no coração 

a cada ação do centro, que alimenta a alma. Sei que temos uma 

trajetória bonita pela frente, espero que mais pessoas se engajem 

no centro e que no futuro nossos jovens tenham a partir do centro 

mais materiais e possibilidade de acessar as memórias das nossas 

lutas e se reconhecer nessa história, não só a juventude, mas 

todas as pessoas que quiserem. 

 Fico à sua disposição, seu doutorado é muito especial. Um 

fraterno e carinhoso abraço.  

 

Ass: Ana Paula  
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================================================================ 

carta resposta 5: Roberth Miniguine 
 

Olá Angélica, 

 

Estamos bem. Espero que você esteja bem também. Na verdade, 

estamos super felizes com a chegada da Alice. Eu, 

particularmente, estou em estado de poesia com a pequena em 

casa. 

Inicio esta escrita, sentado em um tronco de madeira no 

jardim do Baobá. O Baobá é a primeira escola do Ravi. Estou aqui 

participando da adaptação dele. Fico lendo ou escrevendo no 

celular e ele brincando com os amigos. Ele é aquele no banco de 

areia com bermuda azul e desenhos de banana (espia a foto que 

te mando). 

Esta semana é também a semana que recebemos Alice em nossa 

casa. Uma semana tumultuada. Ela nasceu no último dia 14.02 às 

00h45 e após 24h já estávamos em casa. Ela é linda, forte e 

nasceu super saudável. A mamãe Bruna também está bem. Os dias 

têm sido de muito cuidado e proximidade com o pequeno Ravi. 

Agora, ele é o irmão mais velho e também iniciante na vida 

escolar. 

Para resumir em palavras os muitos sentimentos e 

aprendizados do momento: alegria, fé e esperança. 

Mudando de assunto, mas não dos sentimentos descritos 

acima, estou aqui (re)pensando e (re)vivendo em memória o tempo 

vivido em São Paulo. 

Lembro do passado recente (2014-2019), das idas e vindas 

até o Jardim Ângela. Idas e vindas nos saraus, caminhadas, 

protestos e reuniões do Fórum em Defesa da Vida. Busco com essas 

lembranças me manter sereno e confiante em tempos tão difíceis 

e sombrios. Tenho fé e esperança em dias melhores. 

Ontem mesmo, o Rafael da Rede Ubuntu me enviou uma foto 

pelo zap. Estávamos eu, ele, Regina e Padre Jaime tomando um 
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café ali naquela sala de reuniões da Santos Mártires. Quanta 

saudade desse café na mesa com todos/as. Quanta saudade dos 

encontros preparativos do Fórum Social Sul. Você se lembra? 

Ontem também recebi uma linda mensagem da Vitória pelo zap. 

Na mensagem, ela celebrava o lançamento do livro "A(s) 

vulnerabilidade(s) e ação pública: concepções, casos e desafios" 

e ainda agradecia o convite que fiz para juntos escrevermos o 

capítulo sobre os 25 anos da Caminhada pela Vida e pela Paz. Ela 

também compartilhava sua alegria de fazer parte desta publicação 

coletiva e da inspiração para as lutas do presente. 

Por último, recebi um lindo áudio da Regina me parabenizando 

pela chegada da Alice. Uma celebração em família. Como gosto de 

dizer, família Santos Mártires. 

Retomando os sentimentos e aprendizados deste período: 

alegria, força, esperança e gratidão. 

Todos esses sentimentos vividos por aqui e em conexão com 

os meus companheiros/as da zona sul de São Paulo. Mais 

especificamente, do extremo da zona sul, do Jardim Ângela. 

Pensando na sua proposta: 

- Como criar o Centro de Memória Ana Dias tem me 

transformado? Mais do que isso, como é ocupar esta tese com as 

minhas vivências e memórias compartilhadas com você e com essas 

pessoas incríveis nos últimos anos?  

Um desafio sem dúvida, no entanto sigo o meu coração e com 

coragem, gratidão, alegria, esperança e muita fé continuo a 

Caminhada.  

 

Hoje estou com a minha família - Bruna, Ravi e Alice (ah e 

o gato Dalí). Estou também mais próximo dos meus amigos de várias 

épocas e meus familiares (pai, mãe, primos e tios). Desde 2018 

venho trabalhando na UEL. Um sonho na verdade. 

Articulado a isso e não menos importante tenho buscado 

manter minhas várias conexões com a cidade de São Paulo; seja 

na escrita desta carta-tese-ação política e coletiva, seja no 
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trabalho coletivo junto ao CEAPG da FGV e no constante diálogo 

com os movimentos sociais com os quais tenho Caminhado, desde 

2014. De modo especial: os Fóruns, os Saraus e a Rede Ubuntu. 

Ocupo, dessa forma, múltiplos territórios. Continuo 

(con)vivendo mesmo que virtualmente com diferentes pessoas de 

SP e frequentando os múltiplos lugares. 

Entendo que estar nesses lugares e estar conectado a essas 

pessoas me fortalecem no sentido do propósito da criação do 

Centro de Memórias das Lutas Populares Ana Dias. Ou seja, manter 

a chama de esperança acesa! 

Fortalecer as conexões entre memórias, afetos, saberes e 

práticas em territórios marcados por cenas e contextos de 

múltiplas violências, desigualdades e vulnerabilidades. 

E apesar desse cotidiano tão devastador e difícil em tempos 

de pandemia, ainda assim acreditar na potência dos encontros e 

nesses mesmos territórios encontrar forças e coragem para lutar 

e partilhar os diferentes saberes e práticas para sobreviver e 

continuar a Caminhada. 

Ser e ocupar essa tese é também resistir e continuar na 

luta por um mundo mais justo, solidário e tolerante. Apesar da 

distância geográfica, eu continuo engajado nas lutas do povo 

pobre e oprimido.  

Viver em São Paulo e participar da construção do Centro de 

Memórias das Lutas Populares Ana Dias me fez perceber que preciso 

fortalecer minhas raízes como por exemplo morar em Londrina e 

conviver com a minha família e para além disso, e não menos 

importante, manter e fortalecer os vínculos e conexões com os 

meus companheiros/as do/no Jardim Ângela.  

Ana Dias é a nossa mestra. Pe.Jaime um homem de muita 

coragem e inspiração cotidiana. Saulo, Vitória, Rafael, Pablo, 

Gisele, Fernando, Ana, Júlia e tantos outros e outras que como 

você - querida Angélica - são grandes amigos/as que a vida me 

deu de presente para trilhar a minha Caminhada e ir mais longe, 
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com mais esperança e sem dúvida com mais beleza, potência e 

alegria. 

Gratidão de estar/participar desta experiência-resistência 

na ocupação por uma vida mais digna e justa para todos, todas e 

todes.  

 

Abraços, 

Roberth 
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================================================================ 
carta 3: Resistimos e resistiremos 
 
 

Queridas amigas e amigos, parceiras e parceiros de vida e 

de luta, que alegria receber suas cartas. Quanta emoção reviver 

nas palavras de vocês os momentos e sentidos desta nossa 

construção coletiva. Agradeço a caminhada, o carinho e os sonhos 

compartilhados. Agradeço especialmente pela coragem em ocupar 

esta tese e as universidades com seus corpos e vozes, assim como 

pelo tempo de vida que dedicam ao nosso centro e as nossas 

criações. 

Lendo vocês, fiz muitas conexões com o que vivi e senti nas 

periferias, experiências tão marcantes que se tornaram, 

inclusive, temas que convido ao debate com minha tese, como a 

questão da exclusão social, territorialidade, pertencimento e 

identidades.  

Quero puxar nossa prosa de hoje por um importante 

questionamento que o Saulo traz em sua carta, valioso para 

entendermos o jogo de esquecimentos e ocultamentos que vem sendo 

feitos desde a invasão da América Latina pelos colonizadores.  

 

Por que ninguém nunca nos falou?  

Por que ninguém nunca nos contou as lutas de nosso povo? 

Por que nossas escolas, nossas universidades, seguem 

perpetuando histórias que invisibilizam o povo pobre, preto, 

oprimido e periférico?  

 

Se eu pudesse tentar respondê-las brevemente diria que 

nunca nos falaram sobre as lutas e histórias de resistência dos 

povos porque as elites querem alimentar em nós a aceitação, o 

conformismo e o silenciamento frente as desigualdades, opressões 

e injustiças. 

Mas a gente sabe, Lucas e Saulo já manifestaram por aí: 
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Nosso povo resiste, desde que a Zona Sul era roça  

Sempre contamos as nossas próprias histórias 

Sempre cantamos nossas memórias 

(trecho do Manifesto Memórias Quebradas) 

 

Resistimos e resistiremos. Dar visibilidade às histórias 

invisíveis das nossas periferias é nosso propósito e nossa 

prática, reafirma a Gisele em sua carta. E os nossos ouvintes 

dos podcasts Memórias Quebradas já nos contam, compartilha Lucas 

em seu texto, que para cada história em que a gente coloca luz, 

outras tantas se revelam.  

Nossas memórias vivem enredadas entre si, entrelaçadas umas 

às outras, quando uma emerge, ganham voz, corpo e vida muitas 

outras. Que possamos com as ações de nosso Centro de Memórias 

abrir mais e mais espaços de troca, seja na cozinha de uma casa 

onde uma avó conta ao neto como chegou à cidade, até numa sala 

de aula numa escola localizada na periferia na qual se discute 

o golpe militar de 1964 e as heranças da Ditadura nos bairros 

periféricos. 

É sobre assimilação e projeção. Achei tão bonito, Lucas, 

você trazer essa dupla de palavras. Compreendi assimilação no 

sentido de integrar novos saberes dentro da gente ou mesmo 

integrá-los aos saberes que já carregamos com a gente. Assim 

como no sentido da biologia, de tornar algo complexo algo mais 

simples. Mas nunca no sentido de assimilação cultural, de 

relegar, de perder, por isso a palavra projeção que você destaca. 

A gente assimila, conecta, se encontra e se preenche, trazendo 

algumas outras palavras que você mobiliza em sua carta, para 

lançar, arremessar para fora, para longe, para além. A memória 

projeta a gente na história do ontem e do hoje, projeta a gente 

como sujeitos dessa história, a memória é desalienante, disse 

tudo Lucas. 

Foi recordando as memórias das lutas populares das 

periferias onde morei, das quais minha mãe e pai participaram 
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que pude me reencontrar com meus territórios, ver-me nesses 

territórios, fortalecer-me neles. Territórios no plural, Roberth 

faz questão de dizer, quanta tranquilidade você me traz, meu 

amigo, com esse S.  

A gente se constitui, se faz, se inventa em territórios 

múltiplos que não se limitam às regiões mapeadas 

geograficamente, verdade Gisele, em nossa jornada no CMLP Ana 

Dias fomos provocados a pensar territórios não como limites no 

espaço, mais como territórios que se constituem pelos afetos, 

arriscaria dizer destacando uma palavra que a Ana Paula trouxe. 

Territórios que a gente tece pelos e nos afetos, se afeta, se 

manifesta, ri, faz poesia, sonha, se decepciona, luta, se 

encontra, rememora, vive. É na pluralidade de afetos, cores, 

vozes, identidades, opiniões, territórios, escolhas, povos que 

a gente se quer. É na pluralidade de nossas sabedorias, que a 

Ana Paula tão belamente enalteceu.  

Que alegria contar com as sabedorias que vocês trazem na 

pele para compor a narrativa desta tese e narrativa de nossos 

povos. Que alegria construir com vocês relações de afeto e 

amizade e criações coletivas que potencializam em nós sonhos e 

horizontes de vida mais amorosos, diversos e livres. 

 

Um abraço 

Angélica 
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6 O QUE AINDA HÁ POR DIZER (ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS) 
 

Diante de uma folha de caderno é onde me encontro neste exato momento. 

Sem pauta, sem referências de direção, completamente aberta para me receber. 

Optei por escrever à mão minhas últimas palavras antes de terminar esta tese porque 

me sinto mais livre para dizer o que desejo do que se estivesse num computador. 

Talvez o que busque seja desacelerar, reconectar-me comigo e com as experiências 

que tive ao longo do doutorado e sentir o que ressoa em mim e ainda está por dizer. 

No computador, apago, corrijo, checo, limpo. Na folha de papel não. Fica rasura, 

rabisco, as pistas do caminho que as ideias seguiram até se encontrarem, até 

encontrarem a leitora e o leitor.  

Nesta tese, constitui-me pesquisadora na relação com as comunidades 

periféricas, ao me perceber existindo e criando ao lado delas. Esta pesquisa-

experiência se demorou nas relações, nos vínculos e nas trocas com as moradoras e 

moradores das periferias do Jardim Ângela, Capão Redondo e Jardim São Luís. Foi 

a partir deles que foi tecida pelos corpos e mãos que se encontraram e se dispuseram 

coletivamente a viver e a criar. Esta pesquisa é uma experiência concreta de produção 

partilhada do conhecimento e evidencia a potência de criação que existe nas 

comunidades periféricas de nosso país e como aqueles que fazem parte das 

universidades podem atuar como apoiadores de suas criações.  

Nos quatro anos de convívio mais recente com as periferias para o 

desenvolvimento deste doutorado, especialmente como participante do FDV, percebi 

que as periferias concebem a si mesmas nas práticas cotidianas. O dia a dia nos 

territórios à margem da cidade exige que seus habitantes criem, constantemente, 

soluções para lidar com os impedimentos de ordem econômica, urbana e social. Viver 

nas periferias é inventar, diariamente, alternativas de vida com poucos recursos e 

muitas restrições, mas na companhia de outras pessoas e na abundância de vivências 

e diversidades.  

Pude observar que os saberes populares são tecidos nas emergências do viver 

e em encontros pautados por um existir alicerçado na vizinhança, na solidariedade, 

na irmandade daqueles que compartilham não só o mesmo chão, mas experiências 

comuns de cidade. Nas periferias, cria-se muito, cria-se com o que se tem disponível 

e conta-se com quem se pode. Talvez seja a urgência do cotidiano e a fome de todas 

as naturezas, a fome de comida, de arte, de vida, de expressão que alimentem 
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tamanha criatividade, resiliência e capacidade dentre aqueles que habitam esses 

territórios diante dos escassos investimentos e assistência que recebem do poder 

público.  

O Centro de Memórias das Lutas Populares Ana Dias e os podcasts Memórias 

Quebradas nascem de elementos que compõe as periferias e suas histórias numa 

combinação que mistura a genética do fazer criativo com a genética da fome por mais 

que comida; a genética do “nós por nós”, lema que ouvi tantas vezes dos moradores 

das periferias, com da genética da oralidade; a genética das identidades múltiplas, 

expressas nos corpos e existências periféricas, com a genética das histórias de vida 

e de luta que não só as caracterizam como constroem e sustentam São Paulo, uma 

cidade onde apesar de morarem 12 milhões de habitantes, apenas alguns poucos 

vivem com tranquilidade e liberdade. 

Tudo o que foi feito, pensado e dito nesta tese brotou da prática e de ações 

coletivas realizadas por pessoas das periferias, assim como de um viver concreto e 

afetuoso diário que se deu nas relações dessas comunidades com seus próprios 

territórios, das quais tive o privilégio de participar. Estive ao lado dos estudantes 

criadores do Memórias Quebradas, buscando fazer pontes com parceiros e 

apoiadores, dentro e fora da universidade, e oferecendo espaço, autonomia e 

estrutura para a criação dos podcasts. Nesse projeto, assim como em outras 

iniciativas das quais a universidade participa junto com as periferias, pesquisadores, 

como eu, não devem assumir o fazer no lugar das comunidades, nem direcionar o seu 

fazer. Os sujeitos periféricos falam, criam, pensam e produzem por si mesmos. O 

Centro de Memórias e os podcasts surgem e se desenvolvem a partir de práticas que 

concretizam os desejos das periféricas e periféricos de falaram por si, contarem sobre 

si, narrarem suas histórias e criarem a partir das raízes que têm em seus territórios.  

No Brasil, onde as maiorias pobres e periféricas são silenciadas, oprimidas, 

desconsideradas, impedidas e violentadas diariamente, e servem como matéria prima 

para a produção de bens e serviços que enriquecem as elites e dos quais pouco 

podem usufruir, práticas como os podcasts Memórias Quebradas, nas quais as 

pessoas que moram nas periferias podem falar, se perceber e se assumir parte da 

universidade, da História e da cidade trazem certo reconhecimento e dignidade a 

essas populações num país que sempre lhes negou tudo e nunca foi capaz de lhes 

garantir a vida. 
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As criações que compartilho nesta tese são algumas possibilidades de caminho 

criadas pelas moradoras e moradores das periferias diante da demanda comunitária 

de narrar suas histórias de lutas por melhorias em suas condições de vida, com a 

intenção de que nutram a confiança do povo na mobilização popular e em sua 

capacidade de transformação do entorno. Existem outras alternativas e outras 

demandas nas periferias, por isso provoco aqueles que estão nas universidades 

assim como aqueles que moram nas periferias a se perguntarem: como as 

universidades podem favorecer criações e práticas que partam das experiências e 

necessidades das periferias e que se deem nos encontros e trocas genuínos entre 

elas e com elas? Como os pesquisadores e as comunidades periféricas podem 

encorajar as universidades para que produzam, com mais frequência, conhecimentos 

de forma partilhada com as periferias? 

Para pesquisadores e docentes que, como eu, apoiam as periferias em 

iniciativas que buscam favorecer suas criações e abrir espaços para elas nas 

universidades, respeitando sua autonomia e saberes, refletir sobre os efeitos 

indesejados de nossa presença nesses territórios é primordial. Vejo-me, muitas vezes, 

como mobilizadora do grupo, recordando as ações que combinamos ou questionando 

se vêm sendo feitas. Não gosto de estar neste papel porque me sinto, muitas vezes, 

cobrando as pessoas de um fazer, que na concepção de fazer coletivo que 

praticamos, deveria ser movido pela própria força do grupo e de cada uma das 

pessoas que o compõe e não pela cobrança de uma delas, ainda mais alguém como 

eu, que não é da periferia. Nesse sentido, preocupo-me com a continuidade do CMLP 

Ana Dias, pois noto que as urgências impostas pela sobrevivência aos moradores das 

periferias e a energia que dispendem para viver em regiões da cidade tão carente de 

estrutura urbana, pode exaurir a vitalidade e capacidade criativa de um povo que tanta 

vontade tem de viver e criar. 

Foi difícil para mim encontrar formas de me relacionar com as comunidades 

das periferias, formas que cuidassem da autonomia delas, valorizassem seus saberes 

e colaborassem com elas, sem tutorá-las ou colonizá-las. Não posso dizer se, 

realmente, consegui tal intento. Ainda não tive a oportunidade de ouvir delas como 

avaliam minha participação e o que pensam dos desafios da auto-gestão e do papel 

das universidades nas iniciativas das periferias, preciso criar espaço para isso, assim 

como a própria universidade, para que possamos desta maneira avaliar e reinventar 

o nosso atuar e existir junto a essas comunidades.  
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Esta pesquisa, assim como o Centro de Memórias das Lutas Populares Ana 

Dias e os podcasts Memórias Quebradas, é um convite para que não nos deixemos 

esquecer de nossas histórias de vida e das histórias de luta de nossas comunidades. 

Numa cidade onde a todo instante casas são demolidas, praças e parques destruídos 

e rios soterrados, numa ânsia inesgotável pelo novo, pelo moderno, pelo vazio de 

passados, ecoar as vozes e as práticas dos que já se foram e que habitam nossos 

territórios e nossos corpos é uma forma de resistir a uma modelo de sociedade que 

nos consome, descarta, apaga e substitui. É uma forma de nos constituirmos como 

comunidades e coletivos que se percebem em suas histórias de vida e de luta e 

experimentam formas de viver mais comunitárias em tempos de individualidades 

infladas, isoladas e doentes.  

Nossas histórias de vida são as histórias de vida de nossas comunidades, 

cidades e país, como é valioso nos percebermos nessas conexões, ao longo da 

produção desta tese vivi, pessoalmente, esse processo e me transformei 

profundamente. A história de cada imigrante nordestino que veio para São Paulo em 

busca de trabalho nas indústrias de Santo Amaro e encontrou, nas periferias da zona 

sul, local mais baratos para morar é a história de um projeto de desenvolvimento e 

urbanização que até hoje não se preocupa em ofertar moradia para os trabalhadores 

da cidade. A história de Ana Dias e de minha mãe no Movimento contra a Carestia 

denunciando, na companhia de outras mulheres, os elevados custos de vida, é a 

história de um povo periférico que se organiza coletivamente, há décadas, para cobrar 

do poder público investimentos nos territórios marginalizados da cidade. Minha 

história de ocultamento de minha origem e morada na periferia é a história de todas e 

todos que sofrem com visões estigmatizantes sobre suas comunidades e territórios.  

Viver nas periferias é lutar diariamente pelo direito à vida; as histórias de vida 

daqueles que moram nas periferias são suas histórias de luta e as histórias de luta 

daquelas comunidades. Histórias de vida, histórias de luta. As vidas e as lutas 

daqueles que se organizam para apresentar uma ação pública em defesa da 

ampliação da linha de metrô, as vidas e as lutas de quem enfrenta quatro horas diárias 

no transporte público para ir e voltar do trabalho no centro da cidade, as vidas e as 

lutas dos que encontram na arte forma de denunciar e enlutar o assassinato do povo 

pobre e preto. Tantas lutas quanto vidas. 

O resgate das memórias dessas lutas e dessas vidas é uma prática que se 

potencializa quando vivenciada no coletivo, pelo coletivo, como fazemos com o CMLP 
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Ana Dias e com os podcasts Memórias Quebradas. As memórias das lutas populares 

do passado podem ressignificar as lutas e o próprio viver no presente, alimentar 

sonhos de futuro, promover o reconhecimento e valorização das periferias pelas 

próprias periferias e favorecer o fortalecimento de laços de pertencimento e das 

identidades que esses coletivos constroem e atribuem a si mesmos. 

Histórias de vida, histórias de luta: as memórias das lutas populares nas 

periferias de São Paulo, esta tese convoca as mesmas forças que o lema “É nós por 

nós”. Ambos são chamamentos das periferias para que elas próprias se constituam 

por meio de seus corpos, suas histórias, seus territórios e suas criações, enalteçam a 

si mesmas por meio de suas identidades e de suas capacidades de falar e agir por si 

e se vejam e existam nas coletividades e resistências que constroem. 

Paremos para escutar com os olhos, ouvidos e corpo o que ecoa neste exato 

momento das periferias, quem está de fora, como eu, e quem está no interior desses 

territórios. Viver e lutar nunca foram verbos independentes para aqueles que vivem 

nas periferias, são sinônimos. Houve momentos em que a luta dominou a vida, e ainda 

há, a urgência da sobrevivência costuma fazer com que a luta ocupe cada instante da 

vida, por serem as lutas populares, sejam aquelas que se dão nas organizações e 

coletivos sociais ou nas jornadas diárias dos moradores das periferias, muitas vezes, 

o único espaço de afirmação da vida e de sustentação dela. Só que neste exato 

momento jovens periféricos como Vitória, Saulo e Lucas reinventam em seus corpos 

a relação entre as lutas e a vida. 

Elas e eles nos mostram que há tanta luta no ato que organizam nas ruas de 

suas quebradas, para denunciar o assassinato de mais um jovem preto pela polícia, 

quanto há na forma como vestem seus corpos. Há tanta luta na poesia que escrevem 

e no grafite que pintam nos muros, quanto há nas formas que escolhem criar suas 

relações afetivas e sexuais. Há tanta luta nas festas que fazem, quanto nos 

posicionamentos que ousam assumir para suas famílias. Há tanta luta nos modelos 

que negam, quanto há nos horizontes que apontam. Há tanta luta no seu ficar de boa 

no sofá de casa, quanto há em seus corpos dançando nos bailes funk. 

Neste exato momento, as lutas encontram novas formas de acontecer nos 

corpos das juventudes das periferias, assim como as juventudes periféricas 

encontram novas formas de ser nas lutas. Já é hora de entendermos que as lutas que 

necessitamos empreender na atualidade só terão a força que os tempos demandam, 

os colapsos ambientais clamam e o fim das violências exige, quando assumirmos que 
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as lutas se dão hoje na reinvenção de novas formas de viver e conviver no mundo, 

com humanos e não humanos, que superem o controle que o sistema capitalista 

empreendeu sobre nossos corpos e o ecocídio acelerado que promove de nossa 

casa-planeta. 
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cena final: Eu moro aqui   
 

A menina, agora mulher, volta à sua casa. Não volta só, ela não está só. Volta 

com um amigo a quem quer apresentar a casa onde viveu sua infância e parte da 

juventude. Mostra-lhe o muro de acabamento irregular, a unha de gato que lhe tomou 

um dos lados, o portão de ferro cinza que substituiu o antigo de mesma cor, só que 

de madeira, o jasmim manga florido e o ipê amarelo ao seu lado, agora sem flores. 

Busca alguma fresta, por menor que seja, entre o muro e o portão, para lhe apresentar 

algo mais. Só que não há frestas que deixem os olhos ver. Só há memórias e as 

histórias que narra, que a gente narra, estas, sempre existirão. 

A mulher conta ao amigo o que se lembra do tempo em que viveu ali. Não é 

muito. São poucas as lembranças. Não importa. O que importa é que ela convidou um 

amigo naquela tarde de sábado para conhecer sua antiga casa, sua antiga rua e seu 

antigo bairro, e agora conta a ele o pouco que se lembra. O pouco já é suficiente.  

Eu morei aqui, nesta casa na Rua Rio Grande do Norte, número 302 em 

Americanópolis, bairro de periferia no extremo sul da cidade, quase divisa de São 

Paulo com Diadema. Moro aqui ainda, aqui moram minhas memórias. 

Nas duas casinhas iguais que ficam na frente da minha e que hoje se fazem 

diferentes pelas cores. Nos vizinhos sentados na calçada. Na esquina onde antes 

eram plantas e hoje construções coladas uma na outra sem pedaço de terra para 

respirar. No muro da escola povoado de rostos de mulheres. No córrego que o mato 

e o povo habitam, por falta de outro canto para habitar. 

Moro aqui ainda. Moro no tempo que lavou a tinta das casas. Moro na 

borracharia que não existe mais. No terreno baldio que tinha ao lado da minha casa 

antes desse galpão. Moro no jardim de flores de Dona Severina cimentado por uma 

das poucas casas bem conservadas da rua. 

Tudo parece estar no mesmo lugar, mesmo que não esteja mais lá. Inclusive a 

menina que nunca havia contado onde morava, agora ela toma coragem para contar 

e eu, para tocar a campainha da minha casa.  
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