
A Cidade Submersa                     
que encontramos na Vila Itororó 

 

sobre memórias, esquecimentos e o silêncio 

Desenho feito por Jorge Peloso durante o processo de  
pesquisa e criação do IMPULSO Coletivo junto da Vila Itororó/2009 



 
 

IMPULSO Coletivo | www.impulsocoletivo.wordpress.com  2 

 

 

Cidade,  

Sou farelos e bordas 

Sou teus farelos e bordas 

O que não te servia 

Te sirvo/servo 

Sou tua filha/enxerto/parasita 

Encrustada no seu meio 

Sou fenda/fresta/ferida aberta 

Rastros e gritos 

De teu mais cruel espelho 

Hoje te desmascaro, escancaro... 

Amanhã te disfarço e faço esquecer. 

Sou Vila 

 

Poema escrito por Jorge Peloso durante o processo de  

pesquisa e criação do IMPULSO Coletivo junto da Vila Itororó/2009 
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A Cidade Submersa que encontramos na Vila Itororó - 

sobre memórias, esquecimentos e o silêncio 

 

Breve relato sobre a atuação do grupo 

IMPULSO Coletivo junto dos moradores 

da Vila Itororó (2008-2012) 

 

A História não é a disciplina do passado, mas da diferença. 

Porque pela diferença se compreende a transformação, 

 a dinâmica que rege nossas vidas. 

Ulpiano Bezerra de Menezes 

Tudo aquilo que a nossa 
civilização rejeita, pisa e mija em cima, 

serve para poesia 

Manoel de Barros 

 

os pés na margem 

 

Nosso primeiro contato com a Vila Itororó aconteceu no final de 2008 

quando eu caminhava pela Rua Martiniano de Carvalho em direção à Av. Paulista. 

A imagem foi impactante: uma construção antiga, enormes colunas que desciam 

até um terreno muito abaixo do nível da rua, esculturas antigas e a arquitetura 

degradada, mas o que mais me chamou a atenção foram as pequenas lâmpadas 

que mal iluminavam esse gigante adormecido. As luzes me falavam que pessoas 

moravam ali naquele lugar de aparência tão singular. O interesse foi imediato, 

principalmente pelo fato de meu grupo, o IMPULSO Coletivo estar há alguns 

meses antes desse encontro, imerso em longas discussões e reflexões sobre o 

que seria sua primeira peça. Os primeiros apontamentos giravam entorno da 

relação dos habitantes da cidade de São Paulo e a memória, o passado e a 

importância desses para a construção de suas identidades. 
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 Essa primeira visão foi impactante, porém breve e em contato com os 

outros integrantes do grupo voltarmos na semana seguinte com objetivo de 

conhecer a Vila. Andamos livremente pela Vila, apreciando e nos surpreendendo 

com suas peculiaridades, atentos às cabeças que apareciam em algumas janelas 

nos observando. Andamos por toda sua extensão entusiasmados pela riqueza 

arquitetônica e pela sobreposição de informações em suas construções, como 

graffitis, plantas, puxadinhos de todos os tipos, janelas de alumínio ao lado de 

grandes janelas de madeira antigas, entre outros detalhes. 

 Nesse dia, conversando com um morador, Seu Lorival, percebemos que a 

Vila Itororó tinha muito a ver com nossa pesquisa. Ele nos contou que a Vila era 

da década de 20 e sua maior construção, o chamado palacete ou “Castelinho do 

Bexiga”, foi feita com restos do Teatro São José, antigo teatro municipal que 

pegou fogo no início do século, e ainda que algumas vigas da estrutura eram 

trilhos de bondes, além de ser a antiga nascente do Rio Itororó que hoje corre 

embaixo da Avenida 23 de Maio. Em suma, a Vila Itororó já nasceu e permanece 

até hoje como símbolo pungente e concreto dos processos de urbanização da 

Cidade de São Paulo, do apogeu econômico dos barões do café e o centro como 

local de moradia burguesa, passando pelo o crescimento desordenado da 

metrópole, a migração dessa elite para bairros ao redor do centro, a 

desvalorização e marginalização da região central até a recente valorização.

 Além de tudo isso, os moradores da Vila vinham sofrendo desde 2006 

ameaças de despejo do poder público, municipal e estadual, com a desculpa de 

transformar a Vila em centro cultural e gastronômico. Isso sem nenhuma consulta 

ou diálogo com os moradores, que em sua maioria moram no mesmo local há 

mais de vinte anos, e não raro encontrávamos famílias com mais de três crescidas 

ali. Esse projeto seria a ressuscitação de um datado da década de 70, que já 

pretendia abrir a Vila como espaço cultural e quando houve a primeira onda de 

ameaças de despejo dos moradores, pois já não estavam previstos como parte da 

memória local. Desde então, em todas as décadas que se seguiram, eles foram 

ameaçados de despejo na intenção de efetivar esse projeto. 
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primeiros  mergulhos 

 

 Todo esse contexto despertou muito nosso interesse, pois dialogava 

intensamente com nosso tema, e então decidimos iniciar uma longa estrada de 

relação com a Vila e seus moradores. Após essa primeira conversa com Seu 

Lorival ele nos convidou para voltarmos na semana seguinte, pois ia acontecer lá 

um mutirão de saúde. Voltamos e no dia do mutirão nossa intenção foi ouvir as 

pessoas, não falaríamos ou perguntaríamos nada, somente a partir das pessoas é 

que estabeleceríamos o contato. E o que se seguiu foi uma seqüência de 

conversas espontâneas com crianças, adultos e onde ocorreu nosso primeiro 

encontro com Antonia Candido, a líder comunitária e presidente da Associação de 

moradores e amigos da Vila Itororó. 

 Já no início de 2009 fizemos 

uma entrevista com Antonia e em 

seqüência iniciamos nosso longo 

namoro com a Vila e seus 

moradores, com intuito de perceber 

os limites que teríamos e as 

necessidades dos habitantes dali, 

se haveria algum espaço para 

realização da nossa pesquisa e de uma futura criação artística na Vila Itororó. 

 Aos poucos fomos conhecendo os moradores, suas diversas maneiras de 

morar e viver, e principalmente a multifacetada forma de cada um encarar as suas 

próprias dificuldades e de se posicionar frente ao problema que os unia: a 

iminente desapropriação do local onde habitam pelo poder público. Essas 

posturas eram tão múltiplas como suas casas, e iam desde a completa 

indiferença, a apatia, o desejo de permanecer e a esperança de reverter o 

processo iniciado pela prefeitura. 
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imergindo  

 

 Passamos a freqüentar as reuniões da AMAVila (Associação de Moradores 

e Amigos da Vila Itororó) e a pensar ações de fomentação e fortalecimento, dentro 

e fora da Vila, da luta e da 

resistência contra esse projeto 

do poder público, junto com os 

outros grupos atuantes lá como 

o SAJU-USP (Serviço de 

assistência jurídica de aluno do 

curso de direito da USP) e o 

Mapa Xilográfico (coletivo 

artístico que trabalha com 

xilogravura e mapeamento geográfico, e na época atuava no bairro da Bela 

Vista/Bexiga). Nossa primeira grande ação foi a realização de uma Feijoada 

aberta ao público com grupos de Chorinho e Pagode. Nesse almoço, tivemos a 

presença do Fórum Centro Vivo, Celso Campilongo e debate com a Ermínia 

Maricato, Professora Doutora em Arquitetura e Urbanismo da FAU-USP.  

 Também juntos organizamos projeções de filmes e noites de videoquê no 

pátio da Vila. E o ápice dessa agitação política e cultural foi a Vilada Cultural, que 

contou com 12 horas ininterruptas 

de programação cultural e gratuita 

dentro da Vila, aberta a todo 

público da cidade com o objetivo 

maior de divulgar e mobilizar  

pessoas e parceiro para a causa 

da Vila. Esse evento contou com 

apresentações teatrais, plantio de 
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árvores, shows musicais, projeção de filmes, roda de samba e capoeira e 

transmissão de áudio ao vivo na rede mundial de computadores. Uniu diversos 

agentes políticos e culturais do bairro e também comemorou os 80 anos de 

construção da Vila Itororó.  

Toda essa agitação política, entendida em amplo sentido, nos provocava e 

nos impossibilitava de nos mantermos 

indiferentes a todo esse contexto urbano-

social da Vila. A luta da Vila nos impelia a 

refletir e agir para compreender mais toda 

sua conjuntura e descobrir meios de 

contribuir para a mobilização dos 

moradores e também para concretizarmos 

todas essas experiências em material 

cênico.  

Junto dessas ações nós realizávamos muitas conversas informais e 

algumas entrevistas com moradores, leituras de teóricos e de jornais antigos, 

víamos filmes que fomentavam nossa pesquisa teatral e nos desafiavam a 

entender a Vila sendo atravessada por diversos fatores numa arena que misturava 

política, interesses econômicos, importância histórica e simbólica, moradia e 

discriminação. 
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tomando fôlego 

 

 Paralelamente a todas essas ações, o IMPULSO Coletivo estava imerso em 

sua pesquisa sobre memória e identidade no contexto urbano. Além de sua 

residência informal na Vila Itororó, no bairro da Bela Vista, o Grupo também era 

residente artístico na Casa das Caldeiras (Construção que abrigava antigas 

caldeiras de geração de energia para o complexo das Indústrias Reunidas 

Francisco Matarazzo), localizada na Barra Funda. Fazia-se necessário uma 

materialização cênica que se apropriasse de todos os vetores e estímulos vividos 

intensamente na Vila Itororó e em suas reflexões posteriores. O projeto se 

chamava Desassossego – suas outras memórias e foi no diálogo com esses dois 

locais que ao poucos fomos criando o que seria mais tarde a peça Cidade 

Submersa.   

Algumas fases da criação na Casa das Caldeiras foram compartilhadas 

com os moradores da Vila Itororó. Foi assim com a intervenção cênica na 

exposição do Mapa Xilográfico, em alguns locais da Bela Vista e inclusive na Vila, 

onde foram apresentados Eliseu e Virgílio, personagens guias da peça. Foram 

também feitas leituras de poemas 

baseados em Cidades Invisíveis de 

Ítalo Calvino, criados pelos 

integrantes do grupo e declamados 

para os moradores. E alguns trechos 

das peças também foram 

apresentados em ensaios abertos na 

Vila. O principal ensaio aconteceu 

dentro da antiga piscina da Vila Itororó, que já fez parte do Clube Éden da elite 

paulistana do início do século, serviu de espaço para tingimento de roupas na 

época em que virou lavanderia e hoje está abandonada.  
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emergindo 

  
A peça Cidade Submersa teve estréia em 23 de Maio de 2010 na Casa das 

Caldeiras, e foi disponibilizado um ônibus para os moradores da Vila. Quando 

chegavam no local, o público se deparava com uma TV com fotos realizadas em 

diversas ocasiões ao longo da pesquisa realizada junto à Vila Itororó. Entre 

crianças, adultos e idosos a Vila pode compartilhar o resultado de mais de um ano 

e meio de processo, em que suas histórias se misturaram a um contexto mais 

amplo que a peça tematiza.  

Na platéia, familiares e amigos dos integrantes do grupo se juntavam aos 

moradores da Vila e ao público que compareceu na estréia. A peça transcorreu 

em meio a risadas, em especial quando os moradores se reconheciam e 

reconheciam os personagens da Vila. Esta apresentação também contou com 

intervenções espontâneas das crianças da Vila que compuseram de forma 

verdadeira a identidade entre o grupo e os moradores. Esta apresentação marcou 

o processo intenso de interação entre o IMPULSO e a Vila Itororó. 
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na correnteza e as margens 

 

Após esse intenso processo nossa relação com a Vila permaneceu, porém 

de forma menos constante, mas continuávamos visitando os moradores 

periodicamente e nos informando de como andava a situação política da Vila e 

paralelamente começamos a levar Cidade Submersa para outro lugares, bairros 

periféricos de São Paulo e outras cidades.  

Em todas essas apresentações feitas de Cidade Submersa, o IMPULSO 

Coletivo agradece e dedica aos moradores da Vila Itororó, que mudaram 

significativamente o rumo de nossa pesquisa ao compartilharem suas histórias, 

abrirem suas casas, quando nos chamavam para um cafezinho ou quitutes, festas 

de aniversário, chá-de-bebê, e sobretudo pelo carinho com que sempre fomos 

tratados na Vila e onde não só realizamos nossa pesquisa, mas também 

conhecemos pessoas que nos ensinaram a encontrar a semelhança dentro da 

diferença. 

E foi para marcar o 

desfecho triste da saída dos 

moradores da Vila, que no final 

de 2011 apresentamos pela 

primeira vez a peça na íntegra. 

Foram apenas duas 

apresentações lotadas, que 

formaram por mais uma vez 

momentos potentes de 

provocação para o público que esteve presente, alguns dias antes da 

desapropriação definitiva do local.  

A única família que permaneceu no local foi a de Antonia Candido, e 

atualmente aguarda assistência habitacional da prefeitura. E foi em sua casa 
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quem em julho deste ano que o IMPULSO Coletivo comemorou entre amigos e 

parceiros seus cinco anos de fundação. Nenhum lugar melhor que a Vila Itororó 

para abrigar essa comemoração, este lugar que marcou definitivamente a história 

do grupo e nos impeliu a insistir nessa arte sem perder de vista a dimensão ética 

do trabalho. Foram as relações tecidas com atrito, carinho e com escuta que 

redimensionou o olhar do grupo no sentido de produzir um material cênico que 

correspondesse, mesmo que em fragmento, as múltiplas facetas da Vila Itororó, 

ao mesmo tempo ampliando-a para compreender que este processo vem se 

repetindo constantemente em diversos lugares da cidade, do país e do mundo.  

A memória, o território e o simbolismo das cidades e das pessoas têm sido 

reduzidos a valor de troca e relações de consumo, pasteurizando seus potenciais 

transformadores, e relegando a poucos o acesso a esses bens, patrimônios 

públicos que dizem respeito a todos nós. Hoje a Vila Itororó é um retrato dos 

processos colonizatórios e higienistas de São Paulo, um espelho da urbanização 

violenta e segregacionista que tem sido reproduzida incessantemente. Amanhã a 

parede branca e lisa não contará toda a história, fica um silêncio incomodo e 

gritante. Até quando? 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, Outubro 
de 2012 

Jorge Peloso 

Diretor do 
IMPULSO Coletivo 
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