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ZL VÓRTICE MAPEAMENTO SOCIOCULTURAL 

O PERIGO DA HISTÓRIA ÚNICA 

   

“Se ouvimos somente uma única história 

sobre uma outra pessoa ou país, corremos 

o risco de gerar grandes mal-entendidos”  

Chimamanda Adichie 

Nosso objetivo é produzir conhecimento junto com a comunidade para 

construir narrativas, capazes de revelar a riqueza das diferenças e a 

potência da coexistência. Compartilhamento de histórias de vida como 

possibilidade de afirmação identitária e valorização da noção de 

pertencimento, através de relatos individuais e memórias coletivas. 



Encontro com comunidades locais 

 

Organizar uma reunião preparatória com um pequeno número de pessoas 

representativas das comunidades locais, no SESC Itaquera. Nesse encontro 

serão discutidos os processos socioculturais e os grupos mais significativos a 

serem registrados. Será feita uma apresentação geral da proposta de 

mapeamento e também das atividades (canteiros) previstas.  

 

A reunião deve ser pautada pela apresentação clara dos objetivos do trabalho 

e, principalmente, permitir que os grupos se reconheçam no processo e vejam 

seus interesses e atividades contemplados. 

 

Levantamento de campo, organizado em conjunto com as equipes do SESC. 

A região será, a princípio, dividida em seis áreas. Em cada área, durante um 

final de semana (2 dias), as equipes do ZL Vórtice farão percursos e visitas 

aos locais de concentração e atividades comunitárias, fazendo entrevistas e 

registros fotográficos e em vídeo.  
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Ao final, as equipes devem retornar à região para buscar as 

situações menos institucionalizadas descobertas ao longo do 

levantamento. Ou para completar o material produzido 

anteriormente.  

 

Nesse retorno, descobrir o que as pessoas tem em comum, 

através de uma roda de conversa, capaz de partilhar 

experiências e subjetividades identificadas com a noção de 

pertencimento  e espírito comunitário. 
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Arcevo do Padre Ticão é referência 

para a construção de uma história 

da ZL. Trabalhar com  a Escola da 

Cidadania e com os pesquisadores 

da USP Leste e da UNIFESP.  

 

Elaborar com eles narrativas a 

serem reconstituídas, relacionadas 

com as coletividades, os lugares, 

trabalho e movimentos sociais. 

Migração, olarias e fábricas 

(Matarazzo, Nitro Química), 

ocupações e lutas sociais.   
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Grupo de Estudo e Pesquisa em História Oral 

e Memória – Gephom, sediado na escola de 

Artes, Ciências e Humanidades da USP Leste. 

 

Obras de referência 

 

• Memória e diálogo: Escutas da Zona Leste, 

visões sobre a história oral  

Ricardo Santhiago e Valéria Barbosa  

de Magalhães (org.),  

Letra e Voz, 2011 

 

• Face Leste: revisitando a cidade 

Mitra Diocesana São Miguel Paulista, 2011  

(acompanha documentário em DVD) 
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Projetos  
 

• Memorial da Zona Leste (entre a área da chaminé do campus USP Leste e o 

Centro de Treinamento do Corinthians). Concessão do Governo do Estado, 

com uma permissão de uso da área do Departamento de Águas e Energia 

Elétrica (Daee) para a expansão do campus USP Leste.  

 

O prédio com um centro de cultura e exposição, que funcionará com um 

memorial da zona leste, sera doado pela Fundação Tide Setubal, e será 

projetado por Ruy Othake . 

  

• Recuperação da Celosul recuperação da unidade das Indústrias  Reunidas 

Francisco Matarazzo, inaugurada em 1941, em Itaquera. O projeto de Ruy 

Othake preve, além de um centro de memoria, moradias e uma universidade 

do trabalho. 
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CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação São Miguel Paulista 

Fundação Tide Setúbal. 

  

Retomar o trabalho do Centro de Pesquisa e Documentação São Miguel Paulista, 

criado em 2008, com a proposta de formar jovens pesquisadores socioculturais, que 

passaram por formações em produção audiovisual (fotografia, rádio, blog e artes 

plásticas), técnicas de entrevistas, trabalho em equipe e metodologia de pesquisa. 

 

Produziu os cadernos Um Olhar sobre São Miguel Paulista, com a história do bairro, 

suas origens, o desenvolvimento da região com a chegada da Companhia Nitro 

Química no final da década 1930. Depois, nos movimentos culturais e as produções 

artísticas da década de 1940 até o momento. 

 

O CPDOC se dedicou a construção do acervo documental e visual, composto por 

livros, revistas, acervo de documentos digitais (fotografias, entrevistas em áudio e 

vídeo, textos e publicações) e acervo de vídeo documentário sobre o bairro e a 

cidade de São Paulo. 
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Redes de contatos 

 

• Centro Cultural da Penha 

 

• Movimento Cultural de Penha 

 

• Grupo de Memória da Zona Leste 

 

• Ururay – Desenvolvimento Local Sustentável 

e os Patrimônios Culturais 
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COLETOR DE IMAGENS 

  

Interessam ao “Coletor” as imagens caseiras, 

feitas de formas despretensiosas e que alguma 

forma trazem o registro de rituais públicos e 

privados. São casamentos, festas de rua, 

passeios em parques, janelas de trens, cenas 

em igrejas, encontros dominicais, futebol de 

amigos, experiências únicas.  

 

Registros de situações singulares em dobras 

urbanas que remetem a um sentido possível de 

bricolagem de uma memória/fragmento.  
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Usar o próprio repertório de 

imagens construído em décadas 

pelos moradores daqueles 

locais.  

 

Autores únicos de 

representações imagéticas 

singulares e ímpares. Dignas.  



Artistas convidados vão realizar,  

com criadores e moradores locais, 

oficinas em diferentes bairros  

da região.  

 

Temas: fotografia e vídeo, materiais 

(madeira, metais, plásticos), 

sistemas informacionais e fabricação 

digital.  

 

Um mapeamento da região por meio 

de atividades criativas das 

comunidades, de acordo com os 

recursos e vocações dos lugares.  

 

Duração de cada oficina: 1 mês 

Apoio: Proac, FDZL 

OFICINAS 


