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Resumo

Esta pesquisa contempla dois eventos literários que ocorrem na periferia

da Zona Sul da cidade de São Paulo: O Sarau do Binho e o Sarau Cooperifa.

Nosso principal objetivo foi investigar se tais eventos contribuem para a

democratização do espaço urbano segregado e para o desenvolvimento local,

a partir da apropriação e ressignificação do lugar realizada pelos participantes.

Para tanto, fizemos levantamentos de dados acerca das condições

socioeconômicas dos lugares analisados, bem como pesquisa de campo, com

a aplicação de questionários, coleta de depoimentos e entrevistas. A partir da

sistematização dos resultados obtidos, pudemos investigar as hipóteses

levantadas.

Dentre os resultados obtidos, concluímos que tais eventos contribuíram

para algumas mudanças no significado atribuído ao lugar, bem como para a

ampliação do repertório cultural dos participantes, e para sua consequente

mobilização em busca de melhorias nos bairros onde residem. No que se

refere à democratização do espaço urbano, constatamos que os eventos

contribuíram para que uma parcela dos entrevistados tivesse acesso a

equipamentos culturais localizados em seus bairros e na centralidade da

cidade, e contribuíram, também, para a criação de espaços de intersecção

entre as populações residentes na centralidade da cidade e na periferia.

Palavras chaves: lugar – pertencimento – segregação – movimento literário –

periferia.



Abstract

This research includes two literary events that occur at the periphery of

the South Zone of São Paulo: Sarau of Binho and Sarau Cooperifa. Our main

objective to investigate whether such events contribute to the democratization

on urban space segregated for local development through the appropriation and

reinterpretation of the place held by the participants. For this purpose, we

survey data about the socioeconomic conditions of the places examined, as

well as field research, with questionnaires, collection of testimonies and

interviews. Since the systematization of the results, we investigate the

hypotheses.

Among the results, we conclude that such events contributed to some

changes in the meaning attributed to place, as well as for expanding the cultural

repertoire of the participants, and their consequent mobilization in pursuit of

improvements in the neighborhoods where they live. With regard to the

democratization of urban space, we find that the events contributed to a portion

of respondents had access to cultural facilities located in their neighborhoods

and the centrality of the city, and also contributed to the creation of spaces of

intersection between the resident populations in the central city and periphery.

Keywords: place – belonging – segregation – literary movement – periphery.
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INTRODUÇÃO

“Se tivéssemos uma fantasia, assim como temos uma lógica, estaria descoberta a arte de inventar. Não
exatamente porque todos devam ser artistas, mas porque ninguém deve ser escravo.”

Gianni Rodari

O nascimento do percurso

A grande dúvida que nos inquieta e que nos permite realizar uma Dissertação

de Mestrado nasce e desenvolve-se, geralmente de forma difusa, ao longo do nosso

percurso, a partir de vivências e conhecimentos adquiridos e acumulados em

diversos momentos, transformados em sementes colecionadas e armazenadas

durante as inúmeras reflexões avulsas que realizamos.

Acredito que as primeiras sementes deste trabalho nasceram quando eu tinha

treze anos e me apaixonei incondicionalmente pelo universo da literatura. Essa

paixão me inspirou a criar meus primeiros escritos, carregados pela intensa e

desconcertante ingenuidade da minha revolta furiosa contra as mazelas sociais do

Brasil. Creio que ali nascia, também, o esboço da minha vocação sociológica, ao

observar criticamente (e munida, inevitavelmente, de empirismo juvenil) a injustiça

social que me rodeava.

Com o passar dos anos, essas sementes encontraram um “terreno fértil” onde

puderam vingar: a cidade de São Paulo, lugar em que nasci e que me desperta

sentimentos contraditórios, pois oscilam entre a indignação com suas deformidades

sociais e a esperança incansável de encontrar, dentre seus próprios habitantes,

possibilidades reais de superação de tais deformidades.
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Deste modo, meu olhar esteve direcionado à imensa exclusão social

intrínseca à vida urbana em São Paulo, o que me fez constatar que vivemos numa

cidade que não foi construída para todos de uma mesma maneira, e, por essa razão,

os grupos sociais que detém o poder econômico possuem o “direito” de desfrutar de

infraestrutura de bens e serviços, bens culturais e de “conforto”, enquanto a grande

maioria da população habita em periferias cada vez mais extensas, onde constroem

suas casas e fincam seu modo de vida, que, por esse processo de exclusão,

transformam-se em “guetos”, sem articulação com as centralidades, exceto pelas

relações de trabalho.

Tais questionamentos foram ampliados em perspectivas teóricas durante

minha Graduação em Ciências Sociais, realizada na PUC-SP. Ao cursar, em 2002, a

disciplina Sociologia VIII (Cidades contemporâneas na perspectiva da complexidade:

ética, estética e planejamento), ministrada pela Profª. Drª. Maria Margarida

Cavalcanti Limena, encantei-me com a possibilidade de compreender a dinâmica

social da cidade de São Paulo sob a ótica da arte e suas potencialidades,

complementada pelo contato com autores que refletiram sobre a complexidade do

mundo urbano. Constatei que ali poderiam estar, senão respostas, alguns caminhos.

No ano de 2007, trabalhei como Educadora Ambiental numa ONG chamada

Projeto Arrastão1, situada no bairro Campo Limpo (Região Sul da cidade de São

Paulo). Por meio da minha prática em oficinas de Educação Ambiental para jovens,

pude constatar que o público atendido não tinha o hábito de frequentar o centro da

cidade, e, consequentemente, não desfrutava de bens culturais, exceto pela

1
Projeto Arrastão – Movimento de Promoção Humana. Maior ONG da região, atende crianças de três anos até jovens de 21

anos, oferecendo oficinas e cursos. “(...) Nossa missão é formar cidadãos capazes de transformar a realidade e o meio em que
vivem. (...)” Disponível em <http://www.arrastao.org.br/missao.html> Acesso em 10/04/11.
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mediação exercida pela ONG na promoção de passeios esporádicos a teatros e

parques. Neste mesmo ano, os jovens tiveram a oportunidade de assistir à peça

Miss Saigon, então em cartaz no Teatro Abril. Um dos meus alunos, M., que nesta

ocasião tinha ido ao teatro pela primeira vez, ficou visivelmente deslumbrado com a

produção. E, no final do espetáculo, me perguntou: “Aquele casal que estava se

beijando é casado de verdade?”

Diante da observação desse fenômeno, complementada pela afirmação de

Nelson Vilaronga, gestor da ONG na época, de que muitos jovens jamais saíram do

seu bairro, fui acometida por reflexões que tinham como ponto de partida a relação

existente entre centro e periferia presente no imaginário desses jovens, que, a

princípio, condicionavam o uso (ou o desuso) dos espaços da cidade. Neste ponto

da minha reflexão, os espaços da centralidade não eram vividos pela população

periférica, exceto enquanto trabalhadores, então incorporados ao processo

produtivo.

Outro fenômeno contribuiu para o amadurecimento dessas reflexões: dentre

as atividades propostas aos jovens, existiam Saraus, que consistiam em encontros

literários para a declamação de poesias, organizados e realizados por eles, sob a

supervisão da educadora das Oficinas de Leitura.

Observei que o exercício de expressão artística presente ali era sintomático,

pois a voz e o palco tinham sido oferecidos a adolescentes que, mesmo tímidos,

expunham seus pensamentos e sentimentos a um público atento.

Em decorrência de tais atividades, tive a oportunidade de estabelecer contato

com pessoas que participavam de Saraus existentes em alguns bairros da Zona Sul
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de São Paulo, o que me fez descortinar um universo em que a produção artística

periférica se fazia presente. Dois eventos desta natureza, especificamente, me

chamaram atenção: o Sarau do Binho, realizado no bar com o mesmo nome,

localizado aproximadamente há 1km² da mencionada ONG, e o Sarau Cooperifa,

que conheci por meio de uma aluna, em meados de 2007.

Desde então, estes Saraus povoaram meus pensamentos como um

“burburinho” que crescia à medida que estabeleci contato com alguns poetas que

participavam ativamente de tais eventos, inclusive com a publicação de suas obras.

Deste modo, o presente trabalho começou a ser esboçado.

Lugares conflitantes

A população que frequenta e participa ativamente dos Saraus reside, em sua

maioria, na periferia da Zona Sul da cidade de São Paulo. A maneira como esta

população usufrui do espaço urbano certamente difere da vivência de grande parte

da população que reside na centralidade. Trata-se, neste caso, de uma cidade que

oferece cinemas bem equipados, grandes livrarias, museus, teatros e shoppings

requintados.

Muitos habitantes da periferia mantêm esta cidade funcionando por meio do

trabalho assalariado. A ocupação dos espaços da centralidade pela população

periférica se dá, principalmente, por meio da jornada de trabalho.

Depois do expediente, eles voltam para seus bairros, que carecem de

saneamento básico, condições de higiene, meios de transporte adequados e bens
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culturais. Esta carência de infraestrutura contribui para a proliferação de diversos

problemas sociais. Diante das características desses lugares tão antagônicos, a

reflexão acerca dos encontros literários, em que a arte que brotava de indivíduos

residentes na periferia, e que agregava, gradualmente, cada vez mais pessoas, foi o

ensejo para que eu redimensionasse minhas considerações sobre as relações

sociais existentes na cidade, especificamente no que se refere à aparente dicotomia

centro-periferia.

No que se refere à periferia, seria ousado afirmar que ela está sendo

representada e metamorfoseada por seus grupos culturais? E que tais grupos

utilizam-se principalmente da Literatura, mas também das Artes Plásticas, da

Música, do Teatro, para dar vida a essa nova cidade?

Uma vida que pulsa em dimensões que escapam, esteticamente, dos

pressupostos gerados e mantidos pelas produções artísticas e culturais que

permeiam as centralidades urbanas. Um olhar direcionado por noções de progresso,

de estética renascentista, de arte moderna (e pós-moderna?), pode conferir a essas

manifestações artísticas um sentido de “ferida aberta”, o que não é inteiramente

incorreto. A ferida precisa ser aberta e examinada, uma vez que as mazelas sociais

devem escoar de algum modo, e que não seja apenas e sempre por meio da

violência. Mas tal olhar contém certa miopia, uma vez que a ferida aberta carrega,

em si, o bojo de algo novo. Não o novo “enlatado”, “confortável” e “esquizofrênico”

que o ventre da modernidade procria ininterruptamente, mas um novo que procura

afirmar uma identidade, uma possibilidade concreta de experimentar modos de ser e

de ocupar os espaços urbanos que se consolidem pela diferença, e que tal diferença
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seja incorporada às práticas sociais de forma que o indivíduo possa movimentar-se,

modificar-se, sem que precise abrir mão de sua identidade.

Os grupos sociais em questão não possuem um projeto político definido,

embora, no que se refere ao Sarau Cooperifa, exista o princípio norteador de

formação de artistas cidadãos. De certa forma, a arte que eles produzem adquire

voz própria, e eles dizem o que querem dizer, ecoando em diversos espaços por

meio de “gramofones humanos”, pois é nas relações sociais, principalmente, que

essa arte é apreciada e difundida. No entanto, tais manifestações fazem mais do

que “dizer o que dizem”. Ao fixarem-se em bares localizados em bairros periféricos,

conferem a esses lugares um contorno, uma legitimidade que se consolida para

além das delimitações espaciais traçadas externamente pelo poder público ou pelas

relações de trabalho, reconfigurando a noção de lugar, e esta reconfiguração

contém, em si, a possibilidade de um posicionamento frente aos usos do espaço

urbano, por meio da acessibilidade.

Seria, portanto, a arte uma resposta à segregação social, podendo colocar-se

como meio e condição de enfrentamento dessa segregação em sua dimensão

espacial? Seria possível entender esta arte como detentora de elementos capazes

de modificar o comportamento das pessoas, proporcionando a aquisição da noção

de cidadania, emancipação, inserção social?

No que diz respeito especificamente à Literatura, teria a prática poética,

efetivamente, o poder de derrubar muros e dissolver fronteiras sociais e geográficas,

diluir isolamentos em nome de uma existência que tenha como cerne o

pertencimento?
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Seria possível relegar à arte tais atributos, com o cuidado necessário para

não dotá-la de um caráter messiânico, e por isso insustentável?

A constatação de que estes movimentos artísticos foram criados e são

mantidos por pessoas que, imbuídas principalmente de boa vontade, decidiram

mudar suas condições de vida, e, consequentemente, de sua comunidade, fartos de

vestirem o surrado manto da “vitimização”, e que partiram para o “ataque”, tornou-se,

aos meus olhos, um claro indício de que existem reais possibilidades de

transformação social em nosso meio urbano.

A poesia e o lugar

Diante do potencial investigativo contido no fenômeno, fundamentado no

espaço urbano, optei por direcionar minha análise para o universo teórico da

Geografia, tendo como ponto de partida o diálogo com autores que problematizaram

a temática urbana.

A partir do referencial teórico adotado, que também incorpora autores

pertencentes às Ciências Sociais, a opção pela Geografia se justifica pela

necessidade de compreender a relação existente entre a segregação social em sua

dimensão espacial, os sentidos atribuídos ao lugar e a materialização das relações

sociais destes grupos no território, constituindo, portanto, nos fundamentos

geográficos e seus elementos topológicos.

Em relação à segregação social, que permeia toda a pesquisa, o ponto de

partida foi a análise da caracterização socioambiental das áreas de estudo



15

selecionadas, em que os elementos intrínsecos a esta segregação foram

identificados e demonstrados.

Partindo da hipótese de que os eventos literários propiciam aos seus

participantes a ressignificação e a apropriação do lugar, possibilitando novas formas

de uso do espaço urbano por meio das práticas poéticas e territoriais, recorremos

aos pressupostos teóricos de Henri Lefebvre (1970), Marshall Berman (1986) e

Massimo Canevacci (1993).

A partir deste referencial teórico, investigamos se os grupos sociais que

participam dos Saraus literários fizeram da produção da poesia o caminho para a

transformação social.
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CAPÍTULO 1 – CARACTERIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DAS ÁREAS DE
ESTUDO

1. INTRODUÇÃO
São Paulo

Dos ratos gigantes vomitando cinza
Serão São Paulo
Marginal, barraco no barranco
Deslizes Urbanos
São Paulo paranóia no olhar
Metrô e CBTU
Latas de sardinha
Lotação lotada, populacho em marcha
Importado blindado
Carrinho de mão atrás de papelão
São Paulo samba, forró e poperô
Ritmo e poesia
São Paulo tua menina já tá fumando
Daqui a pouco engravida
São Paulo Jabaquara
Capital do feriado
Onde cai avião e maloqueiro desce pelo ralo
São Paulo é pilantra, sangue ruim
Vala vermelha de casa sem reboco
Inconfundível noite púrpura
Pesada e traiçoeira
São Paulo centro fedido
São Paulo de cola e canivete aposentado
São Paulo do trouxa, do travesti e da treta
Maluf, Silvio Santos, Covas e Fleury
Caras, Veja, Contigo e MTV
Outdoor, igreja e shopping Center:
Drogas pesadas
São Paulo conceitual
Do chaveco marchand, artistas e seus pedestais
Pretensa vanguarda estéril
São Paulo do dinheiro
Ostentado e miguelado
Do executivo, do gringo
Da mina gasolina
Motoboy, cabrito e pixação
São Paulo é o crime e não é o creme
Para emburrecer e te cercar:
TV, AM e FM
São Paulo tem uma ilha na zona oeste
Onde negro não entra
São Paulo me enoja e me fascina
SP da polícia assassina
São Paulo japonesa judia nordestina
São Paulo – terra da chacina.
(DA ROSA, ALLAN, 2005, p. 102)
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A poesia São Paulo, escrita por Allan da Rosa, poeta residente na Zona Sul

da Cidade de São Paulo, apresenta os contrastes sociais existentes na cidade, que

permeiam a vida dos seus habitantes. Destacamos um de seus aspectos: a

segregação social, entendida como a forma de exclusão que apresenta uma

dimensão espacial (VILLAÇA, 2003). Ao caracterizarmos as áreas de estudo

selecionadas, onde se situam os fenômenos a serem analisados na presente

dissertação, iremos evidenciar os elementos dessa segregação.

2. OBJETIVO

O objetivo deste Capítulo é apresentar a caracterização socioambiental dos

bairros selecionados, localizados na periferia da Zona Sul da cidade de São Paulo:

Campo Limpo e Jardim São Luís, pertencentes, respectivamente, às Subprefeituras

de Campo Limpo e M’Boi Mirim.

Esta caracterização será estruturada a partir da sistematização de

informações colhidas por meio de três metodologias:

- observações resultantes de estudo de campo;

- coleta e análise de dados extraídos de Institutos de Pesquisas e demais fontes;

- depoimentos fornecidos por moradores.



18

3. DISTRITO DE CAMPO LIMPO E IMEDIAÇÕES

O bairro Campo Limpo pertence, administrativamente, à Subprefeitura de

Campo Limpo, assim como os bairros Capão Redondo e Vila Andrade. Adotamos a

divisão regional realizada pela Coordenadoria das Subprefeituras de São Paulo, em

que o bairro está inserido no Distrito de Campo Limpo, que agrega bairros

adjacentes. Sua área é de 12,51km², e sua população, em 2008, era de duzentos e

treze mil, cento e noventa e sete habitantes. 2

Mapa 1 – Distrito de Campo Limpo 3

2 Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras - Dados Demográficos dos Distritos pertencentes às Subprefeituras.
Disponível em:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=1
2758> Acesso em: 07/03/11.

3 Instituto Lidas - Diagnóstico da Criança e do Adolescente – 2007. Disponível em:
<http://www.criancaeadolescente2007.com.br/mapas/1717.jpg> Acesso em: 21/11/10.
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O Distrito dispõe de um centro comercial que atende à população por meio da

oferta de lojas, postos de abastecimento de combustível, bares, lanchonetes e

alguns equipamentos de serviços. Há, também, um número significativo de

trabalhadores informais, que ocupam as calçadas, oferecendo produtos a preços

populares. Em relação às moradias, observamos a existência de favelas, conjuntos

residenciais e algumas casas de alto padrão. Os lançamentos imobiliários, muito

presentes no bairro Campo Limpo, proporcionam a ocupação maciça da região, e

são destinados, em sua maioria, à classe média alta.

Consideramos este centro comercial o início do Distrito de Campo Limpo e de

seus bairros adjacentes.

3.1 Problemas ambientais

Ao longo da Estrada do Campo Limpo, observamos uma grande quantidade

de lixo depositada nas sarjetas e bueiros, contribuindo significativamente para a

degradação ambiental da área.
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Foto 1: Trecho da Estrada do Campo Limpo, 6/11/10.
Autor: Sergio Roberto da Silva

Outro problema ambiental a ser destacado é a poluição do Córrego

Pirajuçara4, que atravessa o Distrito. O lixo atirado pela população residente no

entorno contribui para o seu frequente transbordamento, causando grandes

prejuízos aos seus moradores. De acordo com o depoimento de um dos moradores

do bairro Campo Limpo:

“Aqui não há coleta de lixo eficiente, coleta seletiva feita pela Prefeitura.

Existem também as enchentes do rio Pirajuçara, porque não há nenhum cuidado por

parte dos moradores, nem do poder público.”

4 Governo do Estado de São Paulo, Departamento de Águas e Energia Elétrica:
“Com 17 quilômetros de extensão, o córrego Pirajuçara nasce em Embu das Artes, marca a divisa de São Paulo com Embu
das Artes e Taboão da Serra e deságua no rio Pinheiros, na altura da USP. (...)” Disponível em:
<http://www.daee.sp.gov.br/cgibin/Carrega.exe?arq=/cgibin/montaobrasenoticias.exe/montaitens?id=1561> Acesso em:
23/11/09.
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Foto 2: Córrego Pirajuçara, Estrada do Campo Limpo, altura do nº3000, 06/11/10.
Autora: Bianca Costa

Apresentamos, também, a situação das áreas verdes na região, a partir dos

seguintes dados:

Tabela 1 – Campo Limpo: Meio Ambiente5

Tipo de indicador Campo Limpo

Cobertura vegetal (km²) 10,76

Quantidade de parques 3

Área de parques municipais (km²) 0,29

Quantidade de áreas de proteção ambiental (APAs) 0

5 Secretaria do Governo Municipal/PMSP, Secretaria Municipal das Subprefeituras/PMSP, Univ ersidade Estadual Paulista
(UNESP) e Instituto de Pesquisas Tecnológicas/USP (IPT), 2003. Disponível em:
<http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//arquivos/secretarias/governo/sumario_dados/ZS_CAMPO_LIMPO_Caderno9.pdf>
Acesso em: 22/11/09.
.
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A partir dos dados apresentados na Tabela 1, destacamos a ausência de

Áreas de Proteção Ambiental, bem como a escassez de áreas de parques

municipais, existindo apenas três para atender a uma população de duzentos e treze

mil, cento e noventa e sete habitantes (2008). Esta defasagem contribui para

agravar os problemas ambientais presentes no Distrito, uma vez que os parques e

áreas verdes constituem elementos fundamentais para a manutenção da qualidade

de vida da população.

3.2 Problemas sociais

Observamos que o número de domicílios em favelas é bastante alto na

região. Tais favelas estão localizadas, em sua maioria, na divisa com o Município de

Taboão da Serra.

De acordo com o Diagnóstico da Situação da Criança e do Adolescente de

São Paulo – 2007, realizado pelo Instituto Lidas6, 15,77% dos domicílios do Distrito

consistiam em favelas no ano de 2000, correspondendo a um total de oito mil,

quatrocentas e trinta e duas moradias. 7

Essas favelas desenvolveram-se à margem da ação do poder público na oferta

de infraestrutura, ocasionando a proliferação de graves problemas sócio-ambientais.

Destacamos o alto índice de dengue na região, afetando a saúde dos habitantes:

6 Instituto Lidas: “(...) O Instituto Lidas desenvolve tecnologias colaborativas que visam facilitar ao cidadão uma apropriação de
seu território de vivência. Ao cruzar informações sobre um determinado território - mapas, estatísticas, indicadores sociais -
temos um diagnóstico desta região, permitindo o planejamento de políticas públicas eficazes e outras alterações sociais.(...)”
Disponível em: <http://www.lidas.org.br> Acesso em: 25/11/10.

7 Instituto Lidas. Disponível em: <http://www.criancaeadolescente2007.com.br/modulo/relatorio_distrito.php?id=1717>
Acesso em: 21/11/10.
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(...) Dos 162 casos de dengue em São Paulo em 2007, 17 começaram
no Campo Limpo, distrito na Zona Sul da cidade considerado por
especialistas um paraíso para o Aedes aegypti, o mosquito que
transmite a doença. Até uma funcionária da subprefeitura local já foi
contaminada.(...)”

(...) O Campo Limpo é o segundo distrito onde mais gente pegou
dengue em 2007 na cidade. No Campo Limpo, que além de estar entre
os primeiros do ranking é considerado de altíssimo risco, há caixas
d'água abertas, lajes onde a água empoça fácil e construções
irregulares, sem escoamento, sem calhas, sem nada.(...)8

Além disso, o Distrito apresenta um grande número de moradias situadas em

áreas de risco, como podemos observar na Tabela 2:

Tabela 2 – Campo Limpo: Áreas de risco9

Tipo de indicador Campo Limpo

Áreas de risco 15

Números de setores de risco 54

Domicílios em área de risco 6.434

Os dados nos revelam que um grande número de indivíduos ali residentes

está sujeito a tragédias que podem ocorrer a qualquer momento.

Além dos problemas já mencionados, há, também, uma grande incidência de

criminalidade e de crianças aliciadas pelo tráfico local, de acordo com depoimento

de um Educador Social que atua na região:

8 G1 Globo.com. Disponível em:
<http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL204665605,00CAMPO+LIMPO+E+O+REDUTO+DA+DENGUE+EM+SP.ht
ml> Acesso em 19/02/11.

9 Secretaria do Governo Municipal/PMSP, Secretaria Municipal das Subprefeituras/PMSP, Universidade Estadual Paulista
(UNESP) e Instituto de Pesquisas Tecnológicas/USP (IPT), 2003. Disponível em:
<http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//arquivos/secretarias/governo/sumario_dados/ZS_CAMPO_LIMPO_Caderno9.pdf>
Acesso em: 22/11/09
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Nos bairros Jardim Eledy (Rua Abilheira), há passagem de drogas e
focos de criminalidade e violência. Nos bairros Vale das Virtudes,
Inoocop Campo Limpo, Mitsutami e Jardim Piracuama também existem
graves problemas sociais relacionados à extrema pobreza, falta de
infra-estrutura e tráfico de drogas. Nestes lugares, o envolvimento de
crianças e jovens com o consumo e a venda de drogas é
assustadoramente alto. Este é um fator extremamente grave e,
infelizmente, muito recorrente na região.

Foto 3: Favelas, bairro Campo Limpo, fronteira com o Município de Taboão da Serra, 06/11/10.
Autora: Bianca Costa

3.3 A situação do jovem

Dentre os problemas sociais apresentados, observamos que a população

jovem constitui um grupo social fortemente afetado por estes problemas. Colhemos

o depoimento de uma jovem residente no Distrito:
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Em relação aos jovens que moram por aqui, quem não passou
por uma ONG não frequenta o centro de São Paulo. Eles não têm
iniciativa, ou qualquer tipo de orientação. Aqui não tem muita opção de
laser. Foi realizado um trabalho na Praça do Campo Limpo, mas hoje
em dia ela está vazia. Então, o jovem costuma ir ao pancadão, baile
funk, forró sertanejo ou, bares. Essas são as formas de laser dos
jovens durante o fim de semana. Só saem do bairro quando precisam ir
ao cartório, ou à rodoviária. Alguns até frequentam a Galeria do Rock.

Eles querem trabalhar como office-boys, vendedores, garçons ou
ambulantes, pra consumir, pra aproveitar a vida.

Este depoimento revela, entre outras características dos jovens, a falta de

mobilidade no espaço urbano. Dados extraídos do já mencionado Diagnóstico

realizado pelo Instituto Lidas revelam que 17,95% das internações hospitalares

ocorridas no ano de 2003 foram causadas por agressão, sendo este o maior índice,

concentrado na faixa dos quinze aos dezoito anos.10

O mesmo Diagnóstico nos fornece dados referentes ao ano de 2005 em

relação aos homicídios cometidos: o maior índice foi de 33,73%, contra jovens

(quinze a vinte e quatro anos). No mesmo ano, a maior porcentagem de mortalidade

concentrou-se na faixa etária de um ano (correspondendo a 8,20%), seguido da

faixa etária de dezenove a vinte e quatro anos (4,95%).

Constatamos, portanto, que o jovem está constantemente submetido a

agressões e homicídios. A pouca mediação de ONGs ou Casas de Cultura em sua

formação minimiza suas perspectivas de mudança social e acesso efetivo à

cidadania.

10 Instituto Lidas. Disponível em: <http://www.criancaeadolescente2007.com.br/modulo/relatorio_distrito.php?id=1717>
Acesso em 21/11/10.
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3.4 Equipamentos culturais

Os problemas socioambientais apresentados são agravados pela defasagem

de equipamentos culturais na região. Os dados fornecidos pelo Instituto Lidas,

referentes ao ano de 2007 (extraídos da Secretaria Municipal de Cultura)11, revelam

que, oficialmente, existem apenas dois equipamentos culturais no Distrito: as

Bibliotecas Marcos Rey e Helena Silveira.

De fato, observamos que não existem salas de cinema, teatro ou centros

culturais no perímetro analisado. A Praça do Campo Limpo, onde há grande

circulação de pessoas, eventualmente é utilizada por ONGs para o desenvolvimento

de atividades culturais voltados para a comunidade, em parceria com a

Subprefeitura de Campo Limpo. No entanto, os eventos são esporádicos. A Praça

encontra-se bastante degradada, sem manutenção, sem coleta adequada do lixo e

seus brinquedos estão enferrujados. Em visita de observação, constatamos que o

palco é utilizado por alguns usuários de drogas, o que representa um risco iminente

para as crianças que estudam na Escola Municipal de Ensino Fundamental

Leonardo Villas Boas, situada ao lado da Praça.

A partir da pesquisa de campo, constatamos que existem mais dois

equipamentos culturais no entorno da Praça: o Espaço Cultural Natália Rosemburg12

e a já mencionada ONG Projeto Arrastão.

11 Instituto Lidas. Disponível em: <http://www.criancaeadolescente2007.com.br/modulo/relatorio_distrito.php?id=1717>
Acesso em: 21/11/10.

12 Subprefeitura de Campo Limpo: “O Espaço Cultural Nathalia Rosemburg oferece uma série de atividades e cursos gratuitos
à população, tais como: artesanato, marchetaria e restauração de Móveis, informática para a 3º idade e cursos de inglês e
espanhol.”
Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/campo_limpo/noticias/?p=5221>
Acesso em 21/11/10.
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Há oitocentos metros da Praça, localiza-se o CEU Campo Limpo e, há

1,7km², a Casa da Mulher,13 situado no bairro Jardim Maria Sampaio.

Identificamos, portanto, seis equipamentos culturais e uma Praça. Tal número

é claramente insuficiente para atender à população residente no entorno. De acordo

com o depoimento de uma moradora residente no bairro há vinte anos:

Aqui no Campo Limpo não tem infraestrutura. Falta teatro, cinema, não tem
cultura. Tinha que ter mais cursos gratuitos. As crianças deveriam ter mais
ocupação, deveriam ter música nas escolas. Aprender a compor, etc. A
educação é muito básica, ninguém tem condições de pagar. É preciso
haver educação de base, instrução.

Outro depoimento, fornecido por um jovem educador social, revela as

dificuldades dos educadores e artistas para a realização de suas atividades, em

decorrência da carência de espaços culturais:

“Os jovens costumam ir ao CEU Campo Limpo, à Praça do Campo Limpo
(quando tem alguma atividade), ao e aos poucos bares com ações culturais
e literárias. Apesar das ações culturais serem muitas na região, não temos
espaços adequados para apresentações de teatro e dança.”

13 União Popular das Mulheres: “(...) A União Popular de Mulheres de Campo Limpo e Adjacência é uma associação sem fins
lucrativos, sem vínculos partidários, empresariais ou religiosos, comprometida com a integração sócio-cultural e educacional da
sociedade paulistana.” Disponível em: <http://www.uniaopopmulheres.org.br/site/default.asp.> Acesso em 21/11/10.
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4. JARDIM SÃO LUÍS E IMEDIAÇÕES

O Distrito Jardim São Luís pertence, administrativamente, à Subprefeitura de

M’Boi Mirim, assim como o bairro Jardim Ângela. Possui uma área de 25.37km²14, e

duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e dezenove habitantes (em 2009).15

Mapa 2 – Distrito Jardim São Luís16

14 Instituto Lidas : Disponível em <http://www.criancaeadolescente2007.com.br/modulo/relatorio_distrito.php?id=1845>
Acesso em: 22/11/09.

15 Observatório da Cidade – Rede Nossa São Paulo. Disponível em:
<http://www.nossasaopaulo.org.br/observatorio/regioes.php?regiao=27&distrito=45&tema=8> Acesso em: 14/02/11.

16 Instituto Lidas. Disponível em: <http://criancaeadolescente2007.com.br/mapas/1845.jpg> Acesso em: 07/02/11.
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4.1 Aspectos gerais

O Distrito é constituído por contrastes sociais visíveis a partir de sua

“entrada”, onde se localiza o Centro Empresarial de São Paulo. De acordo com um

estudo realizado pela Emplasa, temos a seguinte descrição:

(...) A porção territorial da UIT 27817 – Centro Empresarial caracteriza-se por
seus contrastes. Em sua porção nordeste encontra-se o Centro Empresarial
de São Paulo, com suas empresas conectadas no espaço globalizado
mundial.(...)” “(...) Adentrando no seu interior, observa-se uma ocupação
bastante precária intercalada com comércio e serviços de cunho local. Na
porção central da UIT encontra-se o Cemitério Jardim São Luís, palco de
inúmeras manifestações contra a violência, notadamente entre a população
jovem, e a favor da educação. Em suas imediações estão presentes alguns
condomínios verticais que são isolados das demais ocupações por muros e
seguranças e ao sul o território é ocupado por habitações horizontais de
baixa renda intercaladas com núcleos de habitação precárias e favelas. (...)

Foto 4: Edifício Nova América Inside Park, Centro Empresarial da Zona Sul da Cidade de São Paulo, 06/02/11.
Autor: Daniel Alves Costa

17 EMPLASA – Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A: “(...) Com metodologia desenvolvida pela Emplasa, as
Unidades de Informações Territorializadas (UITs) correspondem a polígonos territoriais delimitados com base nas
características funcionais e urbanas predominantes em cada município. São compatíveis com as unidades censitárias e outros
compartimentos territoriais adotados no âmbito dos planejamentos estadual e municipal, tais como: Zonas OD, zoneamento
municipal, abairramento, distritos e demais unidades de planejamento e informação.(...)” Disponível em:
<http://www.emplasa.sp.gov.br/portalemplasa/uit/SUL/JARDIMSAOLUIS.pdf> Acesso em: 12/02/11.
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De fato, nas imediações da Ponte João Dias, que dá acesso às vias que

conduzem ao bairro Jardim São Luís, observa-se a existência de muitas favelas, que

se estendem desordenadamente ao longo de todo o Distrito.

Nas Avenidas Maria Coelho Aguiar e Estrada de M’Boi Mirim existe um

pequeno centro comercial, com a disponibilização de alguns bens e serviços, bem

como um grande número de trabalhadores informais.

Seguindo o percurso no sentido bairro Jardim São Luís, há um estreitamento

das vias públicas, circundadas por conjuntos residenciais populares e favelas. A

constituição das ruas é precária: muitos pontos de ônibus estão implantados em

calçadas curtas, e a sinalização das ruas é ineficiente, existindo, inclusive, ruas sem

placas.

Destacamos, a seguir, os problemas encontrados no Distrito.

4.2 Problemas socioambientais

Em relação ao uso e ocupação do solo, “(...) o Jardim São Luís caracteriza-

se, em sua maioria, por uma ocupação residencial horizontal de média e baixa

rendas. (...)”18

Complementamos esta afirmação a partir dos dados fornecidos pelo Instituto

Lidas: de acordo com o Censo de 2000, havia, no Distrito, doze mil, cento e oito

18 EMPLASA – Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A. Disponível em:
<http://www.emplasa.sp.gov.br/portalemplasa/uit/SUL/JARDIMSAOLUIS.pdf> Acesso em 12/02/11.
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domicílios em favelas.19 No ano de 2009, este número aumentou para vinte mil,

quinhentos e trinta e três domicílios.

Foto 5: Favelas localizadas no Distrito de São Luís, 06/02/11.
Foto: Daniel Alves Costa

A intensificação do número de favelas é decorrente de um processo histórico

de segregação, que tem suas origens na industrialização da cidade de São Paulo.

De acordo com o Site da Subprefeitura de M’Boi Mirim:

“Por volta da década de 50, a região do M´Boi Mirim inicia seu
processo de degradação. Ele começou com o desmembramento dos
antigos sítios e chácaras em lotes. No auge do processo industrial,
diversas vilas começaram a surgir na zona sul. Eram, na maioria,
moradias dos operários que estavam chegando de vários estados e
do interior paulista para trabalhar nas fábricas que se instalaram em
Santo Amaro. Eles foram chegando lentamente até a grande
explosão que aconteceu a partir do fim da década de 60, quando a

19 Instituto Lidas. Disponível em: <http://www.criancaeadolescente2007.com.br/modulo/relatorio_distrito.php?id=1845>
Acesso em: 22/11/2010.
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ocupação foi predatória e desordenada, inclusive em áreas de
preservação, como na região dos mananciais.” 20

Além dos graves problemas ambientais gerados a partir da ocupação em

áreas de preservação, apresentamos, a seguir, dados referentes às áreas de risco:

Tabela 3 – Informações Urbanas – M’Boi Mirim – Áreas de risco21

Tipo de indicador M’Boi Mirim

Áreas de risco 17

Números de setores de risco 63

Domicílios em área de risco 4.882

Concluímos, portanto, que a pobreza em que a população residente nas

favelas está submetida é agravada pelo risco eminente de desabamentos.

20 Subprefeitura de M’Boi Mirim. Disponível em:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/m_boi_mirim/historico/> Acesso em: 22/11/2010.

21 Secretaria do Governo Municipal/PMSP, Secretaria Municipal das Subprefeituras/PMSP, Universidade Estadual Paulista
(UNESP) e Instituto de Pesquisas Tecnológicas/USP (IPT), 2003. Disponível em:
<http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/secretarias/governo/sumario_dados/zs_mboi_caderno14.pdf> Acesso em:
22/11/10.
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Foto 6: Área de deslizamento, bairro Jardim São Luís, 06/02/11.
Foto: Daniel Alves Costa

Destacamos, também, o perfil da população no que se refere a alguns

aspectos sociais. Os dados fornecidos pelo Instituto Lidas revelam que, no ano de

2000, 17,13% da população não possuía rendimento mensal, e 35,86% possuía

rendimento mensal de três a cinco salários mínimos.

Em relação à população jovem, assim como ocorre no Distrito de Campo

Limpo, trata-se de um grupo social permanente exposto à violência, pois, no ano de

2003, 23,08% dos jovens de dezenove a vinte e quatro anos foram internados por

agressão. No ano de 2005, 47,26% dos homicídios foram cometidos contra jovens

na faixa de quinze a vinte e quatro anos. Este número é bastante expressivo, pois

revela que uma grande porcentagem de jovens não tem proteção social.
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4.3 Equipamentos culturais

Os equipamentos culturais situam-se depois da Ponte do Socorro ou da Ponte

João Dias, uma vez que, no Distrito, existem apenas uma Casa de Cultura22, cinco

centros Desportivos Municipais e três Telecentros.23

Está claro que apenas nove equipamentos culturais são insuficientes para

atender uma população de duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e treze

habitantes.

A partir da constatação de que tais espaços contribuem para a formação social

da população, a omissão do poder público na oferta desses serviços é grave,

impossibilitando a consolidação da cidadania.

5. CONCLUSÃO

Os dados apresentados, relativos aos dois Distritos, revelam alguns aspectos

das condições ambientais, sociais e econômicas da população. Tais condições são

as consequências da segregação social existente na cidade de São Paulo, que

submete a população periférica a habitar em bairros que carecem de condições

básicas de existência.

22 Blog Casa Popular de Cultura M’Boi Mirim: “A Casa Popular de Cultura da Região de M'Boi Mirim & Guarapiranga foi
fundada em 10 de março de 1984, por uma rede de entidades e movimentos sociais. Transformou-se no primeiro pólo cultural
do bairro de Piraporinha, Zona sul, mantida e administrada pela comunidade. (...)” Disponível em:
<http://cpcmboi.blogspot.com/> Acesso em: 14/02/11.

23 Instituto Lidas. Disponível em: <http://www.criancaeadolescente2007.com.br/modulo/relatorio_distrito.php?id=1845>
Acesso em: 22/11/10.
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CAPÍTULO 2: “NOSSAS ARMAS SÃO OS LIVROS” 24

1. INTRODUÇÃO

É preciso sugar da arte
um novo tipo de artista: o artista cidadão.

Aquele que na sua arte
não revoluciona o mundo,

mas também não compactua com a mediocridade
que imbeciliza um povo

desprovido de oportunidades.
Um artista a serviço da comunidade, do país.

que armado da verdade, por si só,
exercita a revolução.

(VAZ, SÉRGIO, 2008, pg. 247)

Partindo da caracterização apresentada, o ponto de partida para o

desenvolvimento do presente estudo de caso foi a identificação de dois eventos

literários: O Sarau Cooperifa, localizado no bairro Jardim São Luís, e o Sarau do

Binho, localizado no bairro Campo Limpo.

Ambos os Saraus são os elementos estruturadores do fenômeno a ser

analisado, que consiste na verificação da hipótese de que tais manifestações

artísticas periféricas podem contribuir, ou não, para a democratização do espaço

urbano, sendo tal democratização compreendida enquanto a existência de diferentes

possibilidades de apropriação do espaço urbano pelos sujeitos sociais, em que o

poder popular passa a interferir ativamente na vida urbana.

Deste modo, o fenômeno possui três desdobramentos:

- o pertencimento ao bar/Sarau/bairro, ressignificando o sentido atribuído ao lugar,

transformando a representação social negativa da periferia, que passa a adquirir um

24 Grito de guerra dos integrantes do Sarau Cooperifa.
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sentido identitário positivo, possibilitando aos participantes formas de mudança

pessoal e, consequentemente, de emancipação social;

- o desenvolvimento local, entendido como a criação de espaços culturais que

envolvam a população do bairro, impulsionada pelas atividades promovidas pelos

participantes dos Saraus, bem como a criação de reivindicações de soluções aos

problemas sociais existentes;

- a materialização do fenômeno e o reconhecimento de sua dimensão territorial, a

partir da apropriação pública dos participantes dos Saraus de espaços culturais

localizados em seus bairros e na centralidade da cidade, criando uma acessibilidade

que contenha possibilidades de democratização do espaço urbano, bem como a

criação de espaços de intersecção entre a população residente na centralidade e na

periferia, promovendo um intercâmbio cultural entre os dois públicos.

2. OBJETIVOS

Para que seja possível analisar o fenômeno e seus desdobramentos, este

capítulo tem como objetivos:

- apresentar a dinâmica de funcionamento dos Saraus;

- a partir dos seus elementos estruturadores, analisar o sentido de pertencimento e a

mudança pessoal dos participantes, resultando, hipoteticamente, na emancipação

social. Para tanto, utilizaremos como metodologia a análise dos resultados da
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pesquisa de campo realizada (observação dos eventos em visitas periódicas,

aplicação de questionário, coleta de depoimentos e entrevistas individuais).

3. APRESENTAÇÃO DOS SARAUS

Os Saraus são encontros semanais que ocorrem à noite, para a declamação

de poesias e apresentações artísticas. Ambos são realizados em bares, adaptados

para tais eventos com a inserção de um palco, microfone e pequenas bibliotecas

comunitárias. A participação é aberta ao público: qualquer pessoa pode recitar

algum texto, autoral ou não, inscrevendo-se junto aos organizadores.

Como alternativa à escassez de equipamentos culturais em ambos os bairros,

evidenciada no Capítulo anterior, os Saraus agregam parte da população local em

torno da apreciação literária e da prática poética. De acordo com um dos principais

idealizadores e organizadores do Sarau Cooperifa, Sérgio Vaz, em entrevista cedida

a Alexandre de Maio no Jornal Boletim do Kaos:

“(...) A falta de espaço para as práticas culturais também contribuiu muito,

todo mundo sabe que na periferia não tem biblioteca, teatro, cinema, museus, etc.,

só bar. A gente se reunia num bar, antes do Sarau, para beber e falar poesia. (...)”25

Observamos que a maioria dos textos apresentados retrata a realidade social,

os conflitos, sonhos e esperanças da população periférica, sem deixar de incorporar

25 MAIO, Alexandre de – Sérgio Vaz, vira-lata da Literatura fez a periferia renascer na poesia. Boletim do Kaos, nº 6, setembro
de 2009.
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autores pertencentes à tradição literária brasileira e estrangeira, que passam a ser

conhecidos e admirados pelo público.

A reunião de pessoas, em dias da semana, para ouvir e declamar poesias

constitui-se por si só num fenômeno, até então inédito no cenário cultural da

periferia. Originalmente, os Saraus no Brasil eram organizados e apreciados pela

elite cultural:

Literatura, música, champanhe e vinhos eram alguns dos ingredientes dos
saraus do Brasil do século 19. Então privilégio de seleto público, esse tipo
de encontro chegou ao Brasil em 1808, com D. João, e seguia os moldes
dos salões franceses.
Inicialmente, eram realizados no Rio de Janeiro, mas logo fazendeiros de
São Paulo resolveram aderir à moda e já na metade do século 19 estavam
espalhados por todas as capitais. Era a realização mais elegante da
sociedade, com direito a piano de cauda e freqüentada por pessoas
‘iluminadas’ cultural e financeiramente. A maioria dos saraus tinha a
participação de poetas e músicos ilustres, mas artistas anônimos também
gostavam de sondá-los à procura de um mecenas, proteção financeira e
social. (...)26

Alguns aspectos do seu formato foram apropriados pelos Saraus periféricos

contemporâneos, com a diferença de que, neste caso, esses eventos são

organizados e apreciados por grupos sociais tradicionalmente excluídos.

Como veremos a seguir, localizados em dois Distritos distintos, cada Sarau

apresenta uma dinâmica própria de organização e uma escala de abrangência.

26 STEFANEL, Xandra. Da corte para o povo: Revista do Brasil, 2006. Disponível em:
<http://www.redebrasilatual.com.br/revistas/2/da-corte-para-o-povo> Acesso em: 27/02/11.
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3.1 Sarau Cooperifa

Foto 7: Sérgio Vaz declamando no Sarau Cooperifa.
Autor: Gerardo Lazzari

O Sarau Cooperifa ocorre às quartas-feiras, no Bar do Zé Batidão, situado na

Rua Bartolomeu do Santos, nº 797, no bairro Jardim São Luís. Seu público oscila

entre cento e cinquenta e duzentas pessoas, atingindo um número de quinhentos

participantes em eventos especiais, que já fazem parte do calendário de atividades

permanentes.
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Mapa 3 - Localização do Sarau Cooperifa.
A – Rua Bartolomeu dos Santos, nº 797

Os organizadores são mais ou menos quinze integrantes, entre poetas,

produtores culturais, músicos e professores. Todos são identificados por uma

camiseta estampada com o logotipo do Sarau Cooperifa, também usada por alguns

participantes, consistindo numa identidade do evento.

Em relação à sua dinâmica interna, há uma faixa próxima ao palco, com a

seguinte inscrição: O silêncio é uma prece, sendo um indício de que, mesmo

tratando-se de um bar que propicia o encontro entre as pessoas, e, portanto, um

ambiente ruidoso, seu objetivo é a apreciação silenciosa da poesia. A área interna é

relativamente grande, mas, por não comportar todos os visitantes, muitas pessoas

assistem o evento do lado de fora, na pequena praça existente em frente ao bar.

Constatamos que muitos artistas da região Sul e de outras regiões da cidade
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realizam apresentações musicais e teatrais, geralmente uma hora antes do início do

Sarau. Alguns artistas que já possuem uma trajetória sólida também participam do

evento, tais como Mano Brown, vocalista do grupo de rap Racionais MC’s, e

Alessandro Buzzo, poeta residente na Zona Leste e catalisador de diversas

atividades culturais.

Foto 8: Grafite do logotipo do Sarau Cooperifa, situado ao lado do bar do Zé Batidão, 06/02/11.
Autor: Daniel Alves Costa

De acordo com a definição de Sérgio Vaz:

“O projeto da Cooperifa é cidadania através da literatura, por exemplo aqui as

pessoas têm acesso à literatura, têm acesso a livro, à criação poética.”27

27
Reportagem do Jornal SP/TV. Transcrição de trecho do depoimento de Sérgio Vaz. Disponível em:

<http://www.youtube.com/watch?v=q1vl9z_5S_g.> Acesso em: 15/09/10.
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De fato, a partir dos resultados colhidos no estudo de campo e em consultas a

diversas fontes, constatamos que este evento propicia aos participantes a criação

poética, a publicação de livros (desde dezembro de 2004 foram lançados mais de

quarenta livros), contínuas apresentações em Casas de Cultura e em Instituições

públicas e privadas, além do incentivo à criação de Saraus em outras periferias28,

contribuindo para o crescimento e a consolidação da Literatura Periférica.

Observamos que as apresentações realizadas em outros espaços culturais

consistem, basicamente, em mini-saraus, com a participação de quinze a vinte

poetas, que reproduzem o evento numa escala menor.

Em relação ao Sarau Cooperifa, seus organizadores criaram alguns projetos

sociais, cujo objetivo principal é promover a cidadania por meio da literatura.

Destacamos dois projetos: a reprodução do Sarau em escolas públicas e na

Fundação Casa29.

Em outubro de 2010, o Sarau Cooperifa completou nove anos de atividades,

consolidando-se como uma referência para a expansão dos movimentos literários

periféricos na cidade de São Paulo.

28 Podemos citar como exemplo O Sarau da Brasa, que ocorre no bairro Brasilândia, situado na zona norte. De acordo com o
depoimento de Taís, fornecido no dia 12/08/09, sua criação foi inspirada no Sarau Cooperifa, e seu objetivo é demonstrar que
na periferia também tem cultura.

29 Governo do Estado de São Paulo: “(...) A Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) é uma
instituição ligada à Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania. Tem como missão primordial aplicar em todo o
Estado as diretrizes e as normas dispostas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e do Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (Sinase), promovendo estudos e planejando soluções direcionadas ao atendimento de
adolescentes autores de atos infracionais, na faixa de 12 a 21 anos. (...)”. Disponível em:
<http://www.febem.sp.gov.br/site/paginas.php?sess=1> Acesso em 12/10/10.
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3.2 Sarau do Binho

O Sarau do Binho localiza-se na Rua Avelino Lemos Júnior, nº 60, no bairro

Campo Limpo. Os encontros acontecem às segundas-feiras no Bar do Binho,

frequentado por moradores do entorno e por pessoas de algumas regiões da cidade

de São Paulo, de outros municípios fronteiriços ao bairro, principalmente Taboão da

Serra, e, inclusive, pessoas de outros países, pois numa reunião foi observada a

presença de grupos da Inglaterra, Espanha e Chile. Seu público semanal é de

sessenta a cem pessoas, aumentando para aproximadamente cento e cinquenta em

lançamentos de livros.

Mapa 4 - Localização do Sarau do Binho.
A – Rua Avelino Lemos Júnior, nº 60
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Além das declamações, há um intenso intercâmbio cultural difundido pelo

organizador e dono do bar, o poeta e Artista Plástico Robinson Padial, conhecido por

Binho. Durante o evento, ele divulga as atividades artísticas que ocorrem

principalmente na Região Sul e, eventualmente, expõe alguma reivindicação

relacionada ao bairro: no Sarau que ocorreu no dia 13/07/09, ele chamou a atenção

do público para a ausência de espaços de lazer no bairro Campo Limpo, sugerindo

uma mobilização coletiva para a resolução do problema.

O Sarau também funciona como catalisador das atividades culturais

existentes no entorno, ao proporcionar ao seu público o contato com diversos grupos

artísticos.

Foto 9: Apresentação do poeta Giovanni Bafo, em 11/10/10.
Autora: Suzi Soares
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Além disso, as apresentações em outros espaços têm um caráter lúdico.

Participamos de um Sarau realizado no Centro Cultural São Paulo, no dia

15/10/2009, como parte do Evento Outubro Independente – Circuitos Poéticos

Alternativos. Os organizadores do Sarau fizeram uma pequena marcha entre os

convidados, com o objetivo de atrair as pessoas que realizavam outras atividades.

Esta marcha foi finalizada com uma grande roda, que incorporou canto e dança, e,

ao longo do Sarau, todas as pessoas presentes no Centro Cultural puderam recitar

suas poesias.

Foto 10: Apresentação musical do Grupo Capoeira de Angola Irmãos Guerreiros, 3/8/10.
Autora: Raissa Corso

O Sarau representa, portanto, uma das maiores iniciativas culturais da

periferia da Zona Sul, constituindo-se num modelo de apropriação e transformação

do espaço urbano.
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3.3. Conclusão

Podemos inferir que tais ações criam a possibilidade de um diálogo cultural

com uma grande variedade de públicos. Além de fomentar uma significativa vida

cultural nos bairros de origem e no entorno, os Saraus conquistam, gradualmente,

visibilidade midiática e transferem periodicamente suas atividades para diversas

regiões da cidade. A partir dessas constatações, apresentamos, a seguir, os

resultados da pesquisa de campo.

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA

A pesquisa de campo foi realizada no período de julho a dezembro de 2009,

compreendendo visitas de observação, aplicação de questionário, coleta de

depoimentos e de entrevistas. Em relação ao questionário, para uma amostragem

de 30%, foram entrevistados trinta participantes do Sarau do Binho e quarenta e

cinco participantes do Sarau Cooperifa.

A apresentação dos resultados será direcionada por dois temas: o sentido de

pertencimento e a mudança pessoal, que pode resultar na emancipação social

decorrente da participação nos eventos.
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4.1 Resultados – Sarau do Binho

4.1.1 Sentido de pertencimento

O primeiro tema a ser desenvolvido é o sentido de pertencimento do público

ao lugar/Sarau, estendido, hipoteticamente, ao lugar/bairro e abrangendo, enfim, o

lugar/centro, sendo o pertencimento entendido como a apropriação do lugar, criação

de vínculos pessoais e envolvimento com as atividades culturais realizadas nos

Saraus. Em relação a este conceito, adotaremos a seguinte definição:

Os dicionários apresentam vários significados para o verbo pertencer
dentre os quais interessa o significado ser parte do qual deriva a
palavra pertencimento. Pertencimento, ou o sentimento de
pertencimento é a crença subjetiva numa origem comum que une
distintos indivíduos. Os indivíduos pensam em si mesmos como
membros de uma coletividade na qual símbolos expressam valores,
medos e aspirações. Esse sentimento pode fazer destacar
características culturais e raciais.
Quando as pesquisas de sociólogos e antropólogos distanciaram-se
do conceito de raça, passaram a considerar a idéia de pertencimento
que pode ser temporário ou permanente. Esse sentimento de
pertencimento pode ser reconhecido na forma como um grupo
desenvolve sua atividade de produção, manutenção e
aprofundamento das diferenças, cujo significado é dado por eles
próprios em suas relações sociais. Quando a característica dessa
comunidade é sentida subjetivamente como comum, que pode ser a
ascendência comum, surge o sentimento de "pertinência", de
pertencimento, ou seja, há uma comunidade de sentido. (...)30

A partir dos dados compilados, pudemos descobrir, primeiramente, quais são

os meios de divulgação que possibilitam o acesso ao evento por parte da população

local:

30 AMARAL, Lúcia. Pertencimento – Dicionário de Direitos Humanos, 2006. Disponível em:
<http://www.esmpu.gov.br/dicionario/tiki-index.php?page=Pertencimento> Acesso em 19/02/11.
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Como nos mostra o Gráfico 1, 70% dos participantes souberam do Sarau por

indicação de amigos. A popularmente conhecida propaganda boca a boca é

predominante em relação às formas de divulgação. Em seguida, 17% dos

entrevistados conheceram o Sarau por meio de contatos no próprio local, uma vez

que, nos demais dias da semana, o espaço funciona como um bar, possibilitando

sua divulgação. Apenas 10% conheceram o evento por meio de Instituições ou

Espaços Culturais, dentre eles o Espaço Cultural Natália Rosemburg e a Faculdade

Uniban, próxima ao Sarau.

Em seguida, investigamos os bairros em que os participantes residem, e

desta maneira pudemos definir o perímetro de abrangência do Sarau. Obtivemos os

seguintes resultados:
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Tabela 4 – Sarau do Binho – Bairro onde os entrevistados residem

Bairro Porcentagem de moradores

Campo Limpo 37%

Bairros da Zona Sul 53%

Bairros do Município de Taboão da Serra 10%

Sendo, portanto, um público atraído para o Sarau predominantemente por

meio de indicação de amigos, e residente em sua maioria em bairros da Zona Sul,

demonstraremos, a seguir, quais são as formas de participação no evento, divididas

em duas questões: como as pessoas atuam no Sarau (ouvinte ou participante) e,

dentre os participantes, quais são as formas de atuação.

De acordo com o Gráfico 2, a maioria dos entrevistados frequenta o Sarau

como espectador. Em relação aos 40% que participam ativamente do evento,

obtivemos os seguintes dados:
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A partir da observação do Gráfico 3, podemos constatar que a principal forma

de participação é a declamação de poesias, (autoral e não autoral). Já a realização

de trabalhos artísticos e performances, são, em sua maioria, conforme observamos,

apresentações de grupos teatrais ou cantores convidados para realizar alguma

participação especial, geralmente residentes na própria Zona Sul.

Em relação à importância do Sarau no cotidiano dos participantes, os dados

são significativos, pois 80% dos entrevistados afirmaram que o Sarau faz parte de

sua rotina diária. A partir do questionário, obtivemos respostas que nos fornecem

indícios do sentido de pertencimento que o Sarau adquiriu para esse público:

Amo isso aqui. Se não houvesse, não sei como seria minha vida.
Amo falar, ouvir poesias. Ver meus amigos que estão aqui.

[Me] Faz encontrar amigos que nunca vejo. [Me] sinto em um
ambiente descontraído. É legal. Faz eu me sentir bem. Atrai coisas
cultas e importantes.
Faz parte do meu dia-a-dia porque traz relações diferentes com
pessoas com o mesmo interesse. Interesses por literatura, poesia,
cultura em geral.
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É um lugar onde as pessoas podem se expressar.

Eu não consigo deixar de vir. É um incentivo à cultura, mesmo que
seja algo sem fins lucrativos, é bom para extravasar os sentimentos.

A partir dessas respostas, podemos constatar que o Sarau foi incorporado ao

cotidiano dos participantes, e que a importância do lugar para o indivíduo se dá em

diferentes esferas, incorporando a prática poética e a criação e manutenção de laços

de amizade.

4.1.2 Mudança pessoal/Emancipação

Em relação à mudança pessoal, questionamos se o Sarau ocasionou alguma

mudança na vida dos participantes, e obtivemos 80% de respostas afirmativas.

Reproduzimos algumas respostas que evidenciam essas mudanças, extraídas do

questionário e das entrevistas:

Foi um dos lugares onde pude apresentar meus trabalhos.

Foram muitas. Conheci muita gente interessante, acompanhei o
crescimento de muitas delas, tanto físico como intelectual, e como ser
humano também. Passei a ver a poesia com outros olhos, e ver
também que a poesia está presente em nossas vidas o tempo todo,
em todos os lugares.

A partir do momento em que comecei a frequentar o Sarau, houve
uma transformação na minha relação com a literatura e com a poesia,
passei a ter mais estímulo para escrever, e também pela leitura. Além
do mais, conheci diversos poetas que se tornaram novos amigos.
Deu-me uma nova visão das pessoas, me mostrou que tem mais
gente com bagagem cultural na periferia do que eu imaginava.
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Amplia os conhecimentos culturais, [a] diversidade de estilos
culturais.

Incentiva a leitura, a conversar com as pessoas. Aumenta o repertório
de palavras.

Muitas coisas que vejo aqui viram matéria de aula. É importante para
o meu conhecimento como professora. Arte e cultura marginal, coisa
muito boa que não está na mídia. Aqui no Binho mudei minha
concepção de professora. Há um desenvolvimento da cultura local,
conscientização.

Porque eu gosto muito de conhecimento, porque quanto mais
conhecimento no dia-a-dia, melhor para a minha formação.

Está relacionado com o meu trabalho como educador social. Aqui
consegui "instruções culturais" com agitadores culturais da quebrada.
Conheci mais sobre a literatura marginal.

É relevante. Você vê o incentivo pela cultura em todos os sentidos.
Incentivo no sentido da divulgação das artes, poesia, arte visual e
música, em menor quantidade.

Me incentivou a ler.

Propicia aprender novas coisas. Aprende-se com aquilo que é falado
no próprio Sarau. Mensagens positivas.

A partir dessas respostas, podemos constatar que as transformações

pessoais incorporam, entre outras, o contato com as pessoas, a ampliação de

repertório no campo profissional, o contato com a Literatura Periférica e a

apresentação de trabalhos. Tais transformações são os elementos que estruturam a

ressignificação do lugar a partir das experiências pessoais dos entrevistados.
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4.2 Apresentação dos Resultados – Sarau Cooperifa

Seguindo a mesma lógica temática utilizada no Sarau do Binho,

apresentaremos, a seguir, os resultados referentes ao Sarau Cooperifa.

4.2.1 Sentido de Pertencimento

Em relação aos modos de divulgação do Sarau, apresentamos os seguintes

dados:

Assim como no Sarau do Binho, a principal forma de divulgação é por

indicação de amigos. Quanto às demais opções, 11% dos participantes conheceram

o Sarau por residirem próximos ao local e 2% por divulgação na TV, uma vez que o

Sarau tem maior visibilidade midiática, como constatamos por meio de pesquisas

sobre o evento em diversas fontes.
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Em relação aos bairros de origem dos participantes, há uma maior

abrangência de regiões, como nos mostra o Gráfico 5.

Constatamos que o Sarau Cooperifa agrega não só pessoas da Região Sul,

embora seja a maioria (82%), mas também de outras regiões da cidade, inclusive da

centralidade, embora seja uma porcentagem muito pequena.

Em relação às formas de participação no Sarau, há um equilíbrio entre

ouvintes (51%) e participantes (49%). Dentro da porcentagem dos participantes, o

Gráfico 6 apresenta os resultados em relação às formas de participação:
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O maior número de integrantes do Sarau e seu porte propiciam mais formas

de participação do que no Sarau do Binho. Destacamos a maior incidência de

pessoas que realizam leituras de poesias próprias (14%) e apresentam algum

trabalho artístico (18%). Esse dado é significativo, pois evidencia que 32% dos

participantes utilizam esse lugar para a criação e expressão artística.

Em relação à importância do Sarau no cotidiano, quase todos os participantes

ofereceram respostas afirmativas (93%). Destacamos as que se referem ao sentido

de pertencimento:

É um ponto de encontro alternativo, as pessoas que frequentam
tornam o lugar interessante.

A diversidade de pessoas, a diversidade de curiosidades. O Sarau
abre portas para várias outras áreas, que você conhece ou ouve falar,
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mas nunca viu, ou conheceu. É gente como a gente na maioria das
vezes.

[Me] incentivou a escrever mais, abriu a possibilidade de apresentar
minhas poesias.

Interação, me ajuda a cantar Rap, fortalece muito o mundo global.

Aqui a gente aprende coisas da vida, das pessoas. Quando não
venho, nem durmo.

O pertencimento, portanto, perpassa a criação e manutenção de laços de

amizade, a identificação com os demais participantes, a apresentação de trabalhos e

o aprendizado.

4.2.2 Mudança pessoal/Emancipação

Os dados da pesquisa nos revelaram que 78% dos entrevistados afirmaram

que o evento contribuiu para mudanças em suas vidas. Apresentamos, a seguir, as

respostas mais significativas:

Ensina muito da vida, coisas que nem imaginamos escutamos aqui. É
um vício. Tenho vontade de voltar sempre.

A literatura fica mais próxima quando você ouve o que gosta, coisas
boas, com escritores que você conhece. [Você] fica com mais
vontade de ler.

Pela formação sociopolítica, pelo estudo da literatura, e pelas
amizades.

Porque aprendo a ter mais dinâmica na fala, no entendimento. Nos
deixa mais inteligentes e nos transforma em pessoas humildes.
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Nos ajuda a assistir à vida, ao cotidiano. Aprendemos mais coisas
sobre a comunidade e temos incentivo à leitura.

Porque eu escrevo também. Meu comportamento mudou cem por
cento. Também influenciou no meu trabalho como rapper.

Assim como no Sarau do Binho, as mudanças pessoais incorporam

aprendizados em diferentes escalas, bem como a possibilidade de expressão de

trabalhos, a ampliação de repertório cultural e a criação de vínculos entre as

pessoas.
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CAPÍTULO 3 – HABITAR COMO POETAS

1. OBJETIVO

A partir dos resultados da pesquisa de campo, este Capítulo tem como

objetivo apresentar a análise do fenômeno à luz do referencial teórico adotado, em

que a contribuição dos autores será utilizada para a verificação das hipóteses

levantadas, sendo a principal delas a democratização do espaço urbano por meio

das manifestações artísticas.

2. A CENTRALIDADE

Dentre os modos de apropriação do lugar exercidos pelos participantes

entrevistados, investigamos, com base no fenômeno de segregação espacial, a

relação da acordo com as considerações de Henri Lefebvre:população periférica

com a centralidade, onde se localizam os equipamentos culturais. Esta investigação

é pertinente, uma vez que a ocupação dos espaços está diretamente relacionada à

dinâmica espacial centro-periferia.

Deste modo, a centralidade é um aspecto inerente ao fenômeno urbano. De

acordo com Henri Lefebvre:

“(...) O centro urbano é preenchido até a saturação; ele apodrece ou
explode. Às vezes, invertendo seu sentido, ele organiza em torno de
si o vazio, a raridade. Com mais frequência, ele supõe e propõe a
concentração de tudo o que existe no mundo, na natureza, no
cosmos: frutos da terra, produtos da indústria, obras humanas,
objetos e instrumentos, atos e situações, signos e símbolos. Em que
ponto? Qualquer ponto pode tornar-se o foco, a convergência, o lugar
privilegiado. De sorte que todo o espaço urbano carrega em si esse
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possível-impossível, sua própria negação. De sorte que todo espaço
urbano foi, é, e será, concentrado e poli(multi)cêntrico. A forma do
espaço urbano evoca e provoca essa concentração e essa dispersão:
multidões, acumulações colossais, evacuações, ejeções súbitas. (...)”
(LEFEBVRE, 1970, p. 46)

A partir desta afirmação, podemos considerar que a centralidade assume

diversos significados para os habitantes da cidade: centro de poder, centro

comercial, centro financeiro, centro irradiador de tendências artísticas e

comportamentos sociais, em que o imaginário social o considera o locus onde tudo o

que é importante na vida urbana de fato acontece. Constatamos que ambos os

Distritos caracterizados possuem seu próprio centro comercial, que se torna,

inevitavelmente, uma referência geográfica e simbólica para a população.

O centro de determinada região ou cidade adquire uma importância vital,

devido a fatores de natureza econômica, social ou subjetiva.

Investigamos a relação dos participantes dos Saraus com os espaços

localizados no centro da cidade como forma de compreendermos de que modo essa

relação entre centralidade e periferia se materializa no espaço urbano.

3. MATERIALIZAÇÃO DO FENÔMENO NO TERRITÓRIO

Para realizarmos a análise desta materialização, resgatamos alguns

resultados da pesquisa: questionamos se os participantes costumam frequentar o

centro da cidade. Em relação ao Sarau do Binho, o Gráfico 7 nos fornece os

resultados:
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Constatamos que a grande maioria dos entrevistados costuma frequentar o

centro da cidade. Esta questão desdobrou-se nos locais mais visitados. Do total de

77%, 23% frequentam cinemas, 22% eventos culturais e os demais 23% não

apresentaram uma opção de lugar.

Diante destes dados, pudemos constatar que, predominantemente, há uma

busca por equipamentos culturais, ausentes na região de origem dos participantes,

uma vez que no bairro Campo Limpo não existem salas de cinema, como foi

evidenciado no Capítulo 1.

A partir da hipótese de que a utilização destes espaços está relacionada à

participação no Sarau, questionamos em que medida esta participação os

influenciou a frequentar o Centro.
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Como nos mostra o Gráfico 8, 60% dos entrevistados afirmaram que a

participação no Sarau não os incentivou a frequentar os espaços localizados na

centralidade. Afirmamos hipoteticamente que os espaços culturais procurados não

se relacionam diretamente com o que o Sarau oferece.

Por outro lado, ao observarmos que 40% afirmaram que a participação no

Sarau os influenciou. Desta forma, podemos constatar que, da mesma maneira que

buscaram o Sarau como forma de suprir as necessidades culturais, após se

apropriarem dele, buscaram novos espaços.

Em relação ao Sarau Cooperifa, ao questionarmos se os participantes

costumam frequentar o centro da cidade, obtivemos os seguintes resultados:
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A porcentagem de pessoas que frequentam o Centro da cidade é bastante

significativa. Desta porcentagem, questionamos quais os lugares procurados, e 24%

apresentaram o trabalho como primeira opção. Os demais entrevistados não

apresentaram outras opções de lugares frequentados, limitando, portanto, nossa

análise. O desdobramento desta questão, que consiste em investigarmos se o Sarau

os incentivou a frequentar estes lugares, apresentou o seguinte resultado:



63

Do total de 70% que não foram influenciados pelo evento, extraímos os

entrevistados que apontaram o trabalho como opção, restando, portanto, 46% que

procuram outros equipamentos culturais distantes de seu bairro de origem, sem que

haja uma relação direta com o evento. No que se refere aos 30% que foram

influenciados pelo Sarau, embora seja uma porcentagem inferior a 50%, podemos

afirmar que, devido à apropriação do Sarau, estes indivíduos buscaram outros

espaços situados além do seu bairro.

4. UM CONTRAPONTO À SEGREGAÇÃO SOCIAL

Como demonstramos no Capítulo 1, os dois bairros onde ocorrem os Saraus

apresentam diversos problemas sócio-ambientais, decorrentes da segregação

social.
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Este aspecto da vida urbana tem uma relação direta com as transformações

globais ocasionadas pelas leis de mercado e pelas políticas neoliberais, definindo,

inclusive, as relações sociais, pois:

As mudanças de espaço-tempo na atual organização social também
fizeram mudar as condições de vida urbana no seu aspecto
comunitário. Acentuou-se a segregação urbana e a distância
socioespacial isentou as elites de qualquer responsabilidade quanto
aos menos afortunados. O espaço mercantilizado e abstrato isola e
fragmenta os grupos sociais – os vizinhos são estranhos, embora
civilizados; a vida da comunidade local perde a rua e as áreas
públicas de comunhão em favor da privacidade do lar. (VÉRAS, 2000,
p. 24)

Em relação às populações periféricas, há um conjunto de fatores sociais e

econômicos que dificultam o acesso à centralidade na busca por equipamentos

culturais. Dentre essas dificuldades, destacamos:

(...) “Há o problema do deslocamento, do preço das atividades e de
oferecer algo que atenda ao gosto do público”, afirma a professora de
marketing da FGV (Fundação Getúlio Vargas) Tânia Vidigal. Segundo
a pesquisadora, há ainda um aumento no número de pessoas que
preferem ficar em casa em seu tempo livre por conta da dificuldade
de se locomover na cidade, da exaustão causada pelo trabalho e das
novas tecnologias de entretenimento, como internet, DVD e
videogame. “Quem faz mais lazer fora de casa é quem mora perto de
equipamentos culturais, diz. 31

Destacamos, também, que a construção e a manutenção de uma

representação social negativa da periferia, consistindo no lugar das drogas, da

violência e da criminalidade, constituem outro fator que dificulta o acesso aos

equipamentos culturais da cidade.

31 Jornal Folha de São Paulo, Caderno especial - DNA Paulistano 9 (São Paulo Total), 28/09/08.
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Em contraposição a esta estigmatização, as entrevistas e depoimentos nos

revelaram que a existência dos Saraus e suas práticas poéticas contribuíram

significativamente para a desconstrução desta representação, possibilitando que a

periferia começasse a adquirir uma imagem positiva. Nas entrevistas individuais,

aplicadas aos participantes do Sarau do Binho, questionamos: Você acredita que, a

partir da participação no Sarau, as pessoas passaram a se identificar positivamente

com a periferia? Em caso positivo, como isso se deu? Elas passaram a viver mais

intensamente e com menos preconceitos a vida de seu bairro? Ou elas participam

do Sarau, mas não se envolvem com o que acontece no bairro? Obtivemos as

seguintes respostas:

Com certeza a participação no Sarau dá este cunho de identificação
com referência positiva, com fortalecimento do bairro da periferia que
tem um movimento cultural, o preconceito diminui e dá maior sentido
de pertencimento ao local, o envolvimento com o bairro acontece por
um olhar mais crítico e observador, mas ainda falta muito para uma
intervenção e reivindicação mais focada.

Percebo que o incentivo à leitura é uma das partes importantes do
Sarau, e percebo que todos ao redor percebem essa mudança
positiva, e acredito que mesmo as pessoas que não são
frequentadoras do Sarau percebem que o mesmo injeta um pouco
mais de conteúdo em quem o frequenta.

Penso que de modo geral a interferência do Sarau no Campo Limpo
acontece de forma lenta, ainda que a maioria dos participantes seja
moradores do Campo Limpo, o público que frequenta o bar na
segunda-feira, que é o dia do Sarau, é muito diferente do público que
frequenta o bar ao longo da semana. Por outro lado, as pessoas que
participam ativamente do Sarau vivenciam um tipo de experiência
muito especial no que diz respeito ao resgate de sua auto-estima e
também a construção de um pertencimento comunitário.
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Essas respostas nos fornecem indícios desta mudança da imagem negativa

da periferia, carregada de possibilidades de ressignificação do próprio lugar.

Em relação ao Sarau Cooperifa, pela dificuldade que encontramos em aplicar

as entrevistas individuais (os participantes procurados não nos retornaram para

marcar as entrevistas), consultamos outras fontes:

Em entrevista ao Programa Planeta Cidade, realizado pela TV Cultura em

27/02/2007, o professor Antonio Ormundo, participante do Sarau Cooperifa,

forneceu o seguinte depoimento:

“Normalmente, mostram a periferia das drogas, dos assaltos, aqui você

vê o outro lado, um lado muito legal.” 32

Esta mudança da imagem da periferia também pode ser comprovada pelo

depoimento de Eleílson Leite, historiador e coordenador da ONG Ação Educativa33:

“(...) A produção aumentou, quer dizer, talvez a periferia hoje seja o espaço

da cidade, o espaço da metrópole onde o maior número de experimentações e o

maior número de movimentos culturais surjam. (...)”34

Esta apropriação é evidenciada na fala de Sérgio Vaz, em entrevista realizada

pela repórter Ana Loiola:

32 Programa Planeta Cidade, Realizado pela TV Cultura em 27/02/2007. Transcrição de trecho do depoimento de Antonio
Ormundo. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=a9s3R8Wnf7s>. Acesso em: 22/11/10.

33 “A Ação Educativa é uma organização fundada em 1994, com a missão de promover os direitos educativos e da juventude,
tendo em vista a justiça social, a democracia participativa e o desenvolvimento sustentável no Brasil .” Disponível em:
<http://www.acaoeducativa.org.br/portal/index.php?option=com_content&task=section&id=2&Itemid=73> Acesso em:
21/04/11.

34 Programa Conexão Cultural - parte III: A criação Artística da Periferia de São Paulo. Transcrição de trecho do depoimento de
Eleílson Leite. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=BodBeQwbLYI.> Acesso em: 22/11/10.
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Vaz conta que, com a criação do sarau, as pessoas começaram a ter
orgulho do bairro. “Os participantes gostam de serem apontados na
rua e serem chamados de poetas. Ou simplesmente gostam que os
outros saibam que eles moram no lugar onde acontece o sarau da
Cooperifa. As pessoas aprenderam a se valorizar. A literatura seduziu
as pessoas, não foi nada imposto”.35

Portanto, podemos afirmar que o pertencimento, a criação poética, a

consolidação de um movimento cultural e sua visibilidade midiática são os

elementos estruturadores da ressignificação do espaço para os frequentadores dos

Saraus.

Veremos, a seguir, se esta ressignificação contribui para a apropriação dos

espaços da centralidade, ou para o desenvolvimento local.

5. SIGNIFICAÇÕES

(...) O ‘ser humano’ (não dizemos ‘o homem’) só pode habitar como poeta.

Se não lhe é dado, como oferenda e dom, uma possibilidade de habitar

poeticamente ou de inventar uma poesia, ele a fabricará à sua maneira.

(LEFEBVRE, 1970, pg. 81)

5.1 Análise das produções poéticas

O ponto de partida para esta análise é a identificação dos elementos

topológicos presentes no fenômeno a partir da interpretação das produções poéticas

de alguns artistas. Esta interpretação será direcionada pela identificação do sentido

atribuído ao lugar, bem como sua consequente ressignificação.

35 LOIOLA, ANA. Cooperifa transforma bar em centro Cultural. Disponível em:
<http://aprendiz.uol.com.br/content/drokiweste.mmp> Acesso em: 22/11/10.
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Meu espaço

Tenho, cá, o meu espaço
Poucos sabem que existo
Mas no pedaço que me foi designado
Sou amado, ou no mínimo bem quisto

Sou um privilegiado
Porque tenho um ganha-pão
Já troquei a madeira por tijolo
E, minha casa, já não chamam barracão

Planto sorrisos pra colher tranquilidade
E nesse canto da cidade de que mal falam por aí
Ponho a cama na varanda
E na ciranda do tempo
Eu me mexo devagar
Pois, chegar, eu já cheguei
Se pro mundo eu não sou nada
Aqui, me sinto um rei.
(POETA, SERGINHO, 2007, p. 20)

Esta poesia revela aspectos da ressignificação da periferia, uma vez que o

poeta refere-se ao seu bairro como seu espaço, e se sente privilegiado ao pertencer

a ele, inventando formas de torná-lo especial. Esta ressignificação atribui ao lugar

um sentido de territorialidade passível de ser compartilhado entre o poeta e seus

leitores, que podem se identificar com a reinterpretação poética do bairro.

Campo Limpo Taboão

Quando nasci, tinha seis anos
No lugar em que nasci,
Sonhava que era tudo nosso.
Tinha os campinhos e os terrenos baldios.
Era meu território.
Já foi interior,
Hoje periferia com as casas cruas.
As vacas com tetas gruas
Não existem mais.
A cera virou murou. Óbvio.
A cidade cresce,
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O muro cresce.
Vieram os prédios, as delegacias, os puteiros
E as Casas Bahia.
Também cresci,
Fiquei grande.
Já não caibo dentro de mim
E de tão solitário
Sou meu próprio vizinho.
E de tão solitário
Sou meu próprio vizinho.
(BINHO, 2007, p. 20)

Nesta poesia, o poeta Binho revela algumas as mudanças ocorridas no bairro

Campo Limpo em decorrência do processo irregular de ocupação do solo e da ação

da especulação imobiliária, interferindo diretamente na relação dos moradores com

os lugares situados em seus bairros. Essas mudanças podem ser interpretadas

como consequências da segregação espacial, fazendo com que os habitantes

tornem-se solitários, sem articulação com outros espaços urbanos.

A referência à infância sugere a perda do sentido de comunidade que,

possivelmente, é resgatada com a existência do Sarau, pois, também por meio da

apreciação das poesias, os participantes constroem laços pessoais.

Urbanóide

Perdido numa praça
De uma cidade qualquer,
Com o olhar esquecido,
Aprecio com graça o sorriso de uma mulher.
Pássaros tolos
Sobrevoam suas árvores
Com a mesma rotina
Em que vivem seus habitantes:
Voam sempre em torno
De si mesmos.

Nuvem vai,
Nuvem vem,
Ameaça chover.
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A cidade em palvorosa
Espera alguma coisa acontecer.
Não vem chuva,
Água não tem.

Estou ferido de tédio.
Meu único remédio
É sentir saudade
Dos prédios que aqui não tem.
(VAZ, SÉRGIO, 1999, p. 38)

A poesia de Sérgio Vaz consiste numa sutil crítica social ao mundo urbano,

tanto no que se refere à dinâmica da velocidade e do instantâneo fomentada pelos

pressupostos do mundo moderno, quanto pelas diferenças sociais, evidenciadas

metaforicamente pela ausência de água e prédios. As possibilidades de

significações da experiência urbana, compartilhada pelos leitores, pode contribuir

para a valorização do seu lugar/bairro, que, dotado de elementos afetivos, se

contrapõe à impessoalidade da experiência urbana em outros espaços (“estou ferido

de tédio”), apesar das dificuldades sociais encontradas nos bairros periféricos.

5.2 Pertencendo ao lugar

Além das práticas poéticas compartilhadas coletivamente por meio de

repetições contínuas nos eventos, retomaremos alguns dados da pesquisa

apresentados no Capítulo 2, buscando evidências da ressignificação do lugar.

Em relação ao Sarau do Binho, 90% dos participantes entrevistados residem

em bairros da Zona Sul, sendo o Sarau, portanto, um evento que agrega os

moradores dos bairros próximos do evento.
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À luz do sentido de pertencimento, 80% dos entrevistados incorporaram o

evento ao seu cotidiano e afirmaram que o Sarau ocasionou algumas mudanças em

sua vida, em diversas escalas.

A investigação destes significados também foi realizada por meio das já

mencionadas entrevistas aplicadas a alguns integrantes do Sarau do Binho. Neste

sentido, questionamos: Quando você conversa com as pessoas do bairro sobre o

Sarau, qual é a visão que elas têm a respeito dele? Você acha que o Sarau mudou

alguma coisa no bairro? Ou será que somente os moradores que participam

ativamente sentiram essa mudança? Selecionamos as repostas mais significativas:

Para muitas pessoas que moram no bairro e frequentam o Sarau
houve uma mudança muito significativa. Elas passaram a valorizar
mais o próprio bairro e lutar por melhores chances dentro dele
mesmo, em vez de ir à procura em bairros mais distantes. Formou-se
um grupo muito familiar, aonde um vai já convida o outro, desta forma
vamos nos fortificando. Há também aqueles que passam em frente e
nem sequer param para saber o que acontece neste lugar, tenho a
impressão que estas pessoas não se permitem conhecer o diferente,
acham que “aquilo” não é para elas.

Acredito que o Sarau se constitui um pólo de articulação cultural e
político e acaba por dialogar com uma parcela da comunidade e ser
uma referência de onde as coisas acontecem. Os moradores que
participam são os que sentem estas mudanças, a literatura entra em
suas vidas, o poder do encontro com os ‘iguais’, aqueles que gostam
da poesia e isto fortalece as relações, a autoestima e a mobilidade de
articulação e engajamento a um grupo como forma de participação.

Muita gente conhece. Muita gente nem sabe o que é... Outras acham
que faz muito barulho e que incomoda os vizinhos. Alguns acham que
há drogas por lá... por aí vai....Não que o sarau tenha mudado, mas já
entrou na mídia. É referencia cultural para Campo Limpo.

Todas essas mudanças, do ponto de vista dos participantes entrevistados,

possibilitam a análise da ressignificação do lugar:
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Em relação ao Sarau Cooperifa, 82% dos entrevistados residem em bairros

localizados na Zona Sul da Cidade de São Paulo. Há um equilíbrio entre a

porcentagem de ouvintes (49%) e participantes (51%), sendo que 93% afirmaram

que o Sarau é importante no seu cotidiano e 78% afirmaram que o evento contribuiu

com alguma mudança em sua vida.

A partir desses dados, podemos afirmar que ambos os Saraus são espaços

apropriados pelos participantes entrevistados, revestidos de uma legitimação

enquanto movimentos culturais.

Em sua obra A Revolução Urbana, Henri Lefebvre nos fornece indícios de

como se constrói a significação do espaço:

O humilde habitante tem seu sistema de significações (ou antes seu
subsistema) ao nível ecológico. O fato de habitar aqui ou ali comporta
a recepção, a adoção, a transmissão de um determinado sistema, por
exemplo o do habitat pavilhonista. O sistema de significações do
habitante diz das suas passividades e das suas atividades; é
recebido, porém modificado pela sua prática. É percebido.
(LEFEBVRE, 1970, p. 109)

Como complemento a esta afirmação, partimos de pressupostos teóricos de

Massimo Canevacci para realizarmos a leitura desta significação do espaço urbano,

em sua obra A Cidade Polifônica.

Seu olhar polifônico sobre a cidade de São Paulo permite realizar uma leitura

do espaço urbano a partir dos elementos que constituem determinado lugar. Existem

discursos bloqueados nas estruturas arquitetônicas, dotadas de uma estética, de

uma visão de mundo, de uma intencionalidade. Há uma comunicação dialógica entre
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um determinado edifício e a sensibilidade de um cidadão, possibilitando percursos

subjetivos e imprevisíveis.

(...) Uma cidade é, também, simultaneamente, a presença mutável de uma
série de eventos dos quais participamos como atores ou como
espectadores, e que nos fizeram vivenciar aquele determinado fragmento
urbano de uma determinada maneira que, quando reatravessamos esse
espaço, reativa aquele fragmento de memória. (...) (CANEVACCI, 1993, p.
22)

Todas as inúmeras mensagens encontradas no emaranhado urbano são

decodificadas pelo indivíduo a partir do seu critério subjetivo, em que sua formação

particular, que incluiu sua biografia intelectual e política, produz gestos e emoção

intrínsecos a esta decodificação. Deste modo, “(...) As memórias biográficas

elaboram mapas urbanos invisíveis. (...)” (CANEVACCI, 1993, p. 22)

Diante de tais pressupostos, a população periférica desenvolve um modo

particular de se relacionar com os lugares, desdobrando-se em práticas poéticas e

territoriais.

6. A POETIZAÇÃO DO LUGAR

Mesmo o cotidiano mais irrisório retém um vestígio de grandeza e de
poesia espontânea, exceto, talvez, quando não passa de aplicação da
publicidade e encarnação do mundo da mercadoria, a troca abolindo o uso,
ou o sobredeterminando. (LEFEBVRE, 1970, P. 82)

Sendo os Saraus encontros que possibilitam, entre outras atividades, a

produção da poesia, esta pode ser considerada uma prática poética que,

materializada no espaço, se converte em prática territorial. Retomamos aqui a
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materialização do fenômeno no território, que se dá por meio das apresentações das

produções poéticas em diversos espaços da cidade, que, a partir das parcerias

estabelecidas com ONGs, Casas de Cultura e Instituições localizadas em suas

regiões, irradiam-se para outras localidades da centralidade.

Na prática urbana, o discurso da/sobre a cidade circunscreve-se,

inscreve-se, prescreve atos, direções. Poder-se-ia afirmar que tal prática

define-se por um discurso? Por uma palavra e uma escrita? A realidade

urbana só é o lugar de discursos ilimitados porque oferece percursos em

número finito mas extenso. Esse discurso retoma unidades anteriores,

naturais, históricas. Ele é escrito, lido, sem por isso esgotar-se na escrita e

na leitura de textos urbanos.(LEFEBVRE, 1970, P. 123)

É por meio dos discursos, da leitura e releitura das poesias apresentadas, de

um posicionamento frente à realidade e de uma mensagem de protesto e de

valorização da cultura periférica em diversas localidades que investigamos a sua

geograficidade. Para tanto, efetuamos um mapeamento dos equipamentos culturais

frequentados pelos entrevistados do Sarau do Binho a partir da participação no

evento, utilizando, novamente, as entrevistas individuais, por meio da pergunta:

Você acha que, depois que as pessoas começaram a fazer parte do Sarau,

passaram a frequentar espaços culturais na periferia da Zona Sul e no centro da

cidade de São Paulo? Se sim, quais espaços? A partir das respostas, realizamos o

Mapa 5, em que os bairros onde se localizam os equipamentos foram destacados:
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Mapa 5 - Bairros frequentados pelos participantes do Sarau do Binho. 36

Em relação ao Sarau Cooperifa, os dados foram extraídos dos questionários

aplicados, em que 49% afirmaram que já participaram de eventos localizados em

outros espaços fora de seus bairros, e 51% só participaram do Sarau. A partir dos

lugares citados, identificamos os respectivos bairros, localizados no mapa 6:

36 Os mapas 5 e 6 foram produzidos com base no Guia Geográfico de São Paulo. Disponível em: <http://www.sp-
turismo.com/cidade-sp.htm> Acesso em: 14/02/11.
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Mapa 6 – Bairros frequentados pelos participantes do Sarau Cooperifa

A análise desta materialização no território, feita por meio dos mapas

apresentados, nos permite inferir que, para uma parcela da população que participa

dos eventos, houve a acessibilidade a espaços localizados tanto na Região Sul

quanto no centro da cidade. Esta acessibilidade sustenta-se nas práticas poéticas,
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definindo, portanto, uma forma de ocupação destes espaços, em que a arte

desempenha um papel fundamental:

Necessária como a ciência, não suficiente, a arte traz para a
realização da sociedade urbana sua longa meditação sobre a vida como
drama e fruição. Além do mais, e, sobretudo, a arte restitui o sentido da
obra; ela oferece múltiplas figuras de tempos, e de espaços apropriados:
não impostos, não aceitos por uma resignação passiva, mas
metamorfoseados em obra.(LEFEBVRE, 2009, p. 116)

É este modo particular de ocupação e apropriação que fomenta a criação de

espaços de intersecção entre a população da centralidade e da periferia, consistindo

na possibilidade de democratização do espaço urbano, intrínseca ao fenômeno.

6.1 Espaços de intersecção

Donde tirar o princípio da reunião e seu conteúdo? Do lúdico. O

termo deve ser tomado aqui na sua acepção mais ampla e no seu sentido

mais ‘profundo’. O esporte é lúdico, o teatro também, de modo mais ativo

de mais participante que o cinema. As brincadeiras das crianças não

devem ser desprezadas, nem as dos adolescentes. Parques de diversão,

jogos coletivos de todas as espécies persistem nos interstícios da

sociedade de consumo dirigida, nos buracos da sociedade séria que se

pretende estruturada e sistemática, que se pretende tecnicista. Quanto aos

antigos lugares de reunião, em grande parte perderam seu sentido: a festa,

que perece ou se afasta deles. O fato de eles reencontrarem um sentido

não impede a criação de lugares apropriados à festa renovada,

essencialmente ligada à invenção lúdica.(LEFEBVRE, 2009, p. 131)

Afirmamos que o resgate do sentido lúdico (e, acrescentamos: poético) da

reunião é realizado pelos eventos em suas apresentações. Como demonstramos no

Capítulo 2, no que se refere ao Sarau do Binho, a dinâmica do evento em outros
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espaços incorpora o canto e pequenas marchas para atrair o público. De acordo

com essa observação, retomamos Lefebvre:

“Isso quer dizer que os tempos-espaços tornam-se obra de arte e que a arte

passada é reconsiderada como fonte e modelo de apropriação do espaço e do

tempo.” (LEFEBVRE, 2009, p. 133)

Esta atuação em outros lugares estrutura a criação dos espaços de

intersecção entre a população periférica e a população da centralidade,

possibilitando o encontro, e, consequentemente, as trocas.

Recorremos novamente à obra A Revolução Urbana para analisar esta

intersecção, principalmente no que se refere às suas considerações sobre o espaço

urbano enquanto lugar de encontro e de múltiplas trocas entre as pessoas.

Para tanto, o autor desenvolve o conceito de heterotopia, que significa o lugar

do outro, que se situa fora do campo de significações de determinado sujeito:

Entretanto, ao lado do “lugar mesmo”, há o lugar outro, ou o outro lugar.
O que o torna outro? Uma diferença que o caracteriza, situando-o
(situando-se) em relação ao lugar inicialmente considerado. Trata-se da
hetero-topia. Desde que se considere os ocupantes dos lugares, a
diferença pode ir até o contaste fortemente caracterizado, e mesmo até o
conflito. Esses lugares são relativos uns aos outros no conjunto urbano,
o que supõe a existência de um elemento neutro, definido aqui ou ali,
que pode consistir na ruptura-sutura dos lugares justapostos: a rua, a
praça, o cruzamento (de caminhos e percursos), ou então o jardim, o
parque. E agora há também o alhures, o não-lugar que não acontece e,
entretanto, procura seu lugar. (LEFEBRE, 1970, p. 120)

A partir de tais considerações, afirmamos que a consolidação das atividades

localizadas em espaços culturais da centralidade constitui a conquista do espaço do

outro, uma vez que os próprios movimentos literários periféricos mobilizaram-se para

a criação de espaços de intersecção, diluindo a segregação espacial e, deste modo,
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possibilitando que tais espaços sejam, também, locais de troca entre grupos sociais

até então antagônicos em suas condições econômicas e sociais.

Em relação ao Sarau Cooperifa, a expansão dos seus eventos ocorreu,

basicamente, em duas regiões: na própria Zona Sul e na centralidade de São Paulo

(especificamente no bairro Bela Vista, pertencente à Subprefeitura Sé). O Mapa 7

consiste na cartografia dos eventos realizados pelo Sarau Cooperifa, no período de

dezembro de 2007 a dezembro de 2009.

Mapa 7 – Localização das atividades realizadas pelos integrantes do Sarau Cooperifa.
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Como pudemos observar, esses eventos propiciam um contato do público da

centralidade com a produção poética periférica, dotada de uma visão de mundo, de

mensagens de protesto e de reivindicações.
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CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dizer é o ato recolhido que reúne.
Henri Lefebvre

Dentre as hipóteses apresentadas no trabalho, constatamos que ocorreu a

ressignificação do espaço a partir da existência dos Saraus, tanto para os

participantes entrevistados, quanto para a população residente no entorno, em

diferentes escalas e níveis.

A prática poética exercida permitiu vivenciar o próprio lugar, embora, em

relação ao Sarau do Binho, observamos que existe a permanência dos mesmos

autores e grupos artísticos, que se destacam e reafirmam o movimento pela

repetição, transformando-o em referência para o público.

A ressignificação instrumentalizou os participantes para a apropriação de

alguns espaços da centralidade, resultando em possibilidades de atenuação da

lógica da segregação espacial.

Constatamos que, para a maioria dos participantes de ambos os Saraus, os

eventos não os motivaram à acessibilidade ao centro. Porém, existe uma

porcentagem de participantes cuja frequência aos Saraus os impulsionou a usufruir

dos instrumentos culturais da centralidade. Esta porcentagem, mesmo que

represente a minoria dos participantes, torna-se significativa na medida em que

houve uma transformação da rotina pessoal, das escolhas dos lugares frequentados,

ampliando o repertório cultural e também uma transformação em suas vivências

urbanas até então circunscritas ao seu bairro.
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A hipótese inicial, de acordo com o conceito de democratização do espaço

urbano, consistiu em que tal democratização ocorreria em etapas, ou seja, a

participação nos Saraus promoveria a ressignificação do lugar, bem como mudanças

pessoais, em seguida ocorreria a apropriação dos equipamentos culturais

localizados na centralidade, que resultaria na criação dos espaços de intersecção e,

por fim, na democratização do espaço urbano.

No entanto, observamos que o fenômeno se trata de um processo social,

dotado de variáveis e de uma temporalidade que não obedece a uma lógica linear.

As mudanças pessoais e sua consequente emancipação são processadas e

transformadas em ações de acordo com a trajetória e a subjetividade de cada

indivíduo. O que podemos afirmar, com base nos dados da pesquisa, é que uma

parcela dos indivíduos, cuja mudança pessoal foi significativa ao ponto de passarem

a frequentar o Centro, devido à participação nos Saraus, contribuiu para a criação

dos espaços de intersecção, caminhando, neste sentido, para a democratização do

espaço urbano.

A pesquisa nos mostra que os Saraus proporcionaram algumas mudanças

sociais e culturais em seus respectivos bairros, uma vez que os eventos

promoveram também projetos sociais, cujo objetivo foi de reflexão e busca de ações

para solucionar os problemas sociais da comunidade, agregando, portanto, outro

perfil de público. Deste modo, podemos afirmar que os Saraus contribuíram para o

desenvolvimento local.

Outro fator que colaborou para o desenvolvimento local foi a questão do

pertencimento e da apropriação do lugar, pois tais fenômenos resultam em uma na
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formação ou no resgate da consciência de sua realidade social, por meio da

valorização dos lugares localizados em seus bairros.

Em relação à dinâmica dos Saraus, observamos que se criou uma cultura e

identidade das pessoas que os frequentam. No Sarau Cooperifa, foi constatado que

dentro dessa dinâmica, há certa exclusão, que se dá por diversos fatores, dentre

eles, o da territorialidade. Aqueles que não têm o perfil dos demais participantes

acabam por se sentir pouco à vontade e, consequentemente, passam a não

frequentá-lo mais. Tal afirmação foi baseada na experiência pessoal da

pesquisadora. Podemos citar um exemplo: uma pessoa de classe média e um

universitário não foram bem recebidos, porém, uma pessoa de outra periferia foi

aceita por ter o mesmo perfil dos participantes. Desenvolveu-se então, um sentido

de territorialidade que reduz as possibilidades de pertencimento, resultando na

exclusão de determinados públicos. Além disso, tal dinâmica pode dificultar a

expansão dos espaços de intersecção, uma vez que o público da centralidade pode

não ser incorporado aos Saraus.

A democratização do espaço, na lógica perversa da nossa realidade urbana,

pode não se concretizar em sua totalidade, contudo, ações como os Saraus

pesquisados contribuem para transformações no âmbito cultural e social dos

indivíduos, alterando também a dinâmica espacial e social.

Concluímos que ambos os movimentos tiveram a fala como o início e eixo

central de suas atividades, ocasionando, principalmente, a poetização do lugar. Se

“dizer é o ato recolhido que reúne” (LEFEBVRE, 2009, p.37), que tal reunião seja

entendida e aplaudida enquanto portadora de inúmeros novos começos.
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