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Prefácio

Katia Rubio1

memória e identidade: reflexões sobre pessoas e o 
território

o conhecimento da história passa inevitavelmente pela tra-
jetória das pessoas que construíram as instituições e o en-

tendimento dessas trajetórias é o caminho para uma cartografia do 
fenômeno que se pretende preservar. Quando essa história é narrada 
pelo próprio protagonista da ação que se desenrolou ela vem carre-
gada não apenas de fatos objetivos, mas também de conteúdos de 
ordem emocional e subjetiva, reconhecidos como memória. No pro-
cesso narrativo da memória encontram-se situações e pessoas que, de 
forma isolada ou intrincada, colaboram para a criação presente de 
um passado que no ato da narrativa é reconstruído, ganhando novas 
significações.

Há que se destacar o fato de que a memória pessoal está situa-
da no cruzamento das redes nas quais nos encontramos no presente 
e das múltiplas interferências determinadas pela vida em sociedade.

No processo de organização das lembranças traduzidas em 
narrativas estão implicadas questões caras ao campo da memória 
social, isso porque, conforme sugere Halbwalchs2, a memória não é 
uma reprodução literal de experiências vividas, mas uma recriação 
do passado a partir das vivências acumuladas, do momento vivido e 
das influências do contexto social e cultural do sujeito. Para o autor 
somos levados a lembrar de algo porque assim nos fazem agir aque-
les que vivem e compartilham conosco, sem que para isso seja ne-
cessário estarmos juntos de forma presencial. Da inevitável relação 
entre o indivíduo com o grupo ao qual pertence faz-se a percepção 
do eu e do outro e também se registram as marcas que pontuam 

1 universidade de são Paulo
2 HalBWaCHs, m. A memória coletiva. são Paulo: Centauro, 2006.
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as histórias de vida, tanto em uma perspectiva cronológica e linear 
quanto na recursividade da memória que trafega de forma cíclica, 
movida pelas redes de significados criadas com a finalidade de res-
ponder aos acontecimentos de uma existência. 

os protagonistas da construção do fenômeno social trazem 
em suas narrativas a lembrança de outras pessoas que influen-
ciaram a organização de uma ação ou instituição. a multiplici-
dade de narrativas, e, consequentemente, de “verdades” sobre 
um mesmo fato (verdades usada no plural uma vez que são pos-
síveis inúmeras narrativas sobre um fato porque esse depende 
diretamente da posição do sujeito que narra) leva à necessária 
postura compreensiva, por entender que cada pessoa carrega sua 
interpretação acerca da situação ocorrida. mais do que verdades 
universais, o trato com as narrativas sugere verdades parciais, 
individuais ou mesmo momentâneas, afirmadas na intensidade 
das memórias que emergem sobre o tema em questão. Diferentes 
histórias individuais ganhavam um caráter coletivo quando so-
madas a outras narrativas. isso representa, um esforço redobra-
do de elementos comuns capazes de promover a construção de 
cenários temporais e pessoais.

a memória sofre flutuações em função do momento em que 
está sendo processada e manifestada, por isso a necessidade de se 
entender os motivos que levam a sua estruturação. Daí a afirmação 
de que a memória é um fenômeno construído. Por fenômeno cons-
truído entende-se a expressão verbalizada de um fato ressignificado 
pelo narrador, posto que se refere a algo já ocorrido e presente-
mente revivido por meio da fala, na qual ganha nova forma tanto 
descritiva quanto afetiva.

memória e identidade caminham juntos. Fatos, emoções, sen-
sações, experiências individuais e compartilhadas sedimentam-se 
em um plano de afetividade que se concretiza na memória consti-
tuindo-se como um mapa usado pela pessoa que trafega pela me-
mória, por sua história de vida, constituindo assim sua cartografia 
biográfica. o trânsito por essas imagens mentais permitem por sua 
vez o acesso à topografia biográfica organizada a partir de diferen-
tes níveis de vivência e subjetivação do momento descrito, tais como 



Prefácio   9

o entendimento da própria origem não apenas do ponto de vista fa-
miliar, mas também geográfico; a compreensão do momento histó-
rico relacionado com a situação descrita tanto do ponto de vista dos 
acontecimentos do país como do mundo. a essa construção subjaz a 
formação da identidade do atleta olímpico brasileiro e o imaginário 
que circula no seu entorno. 

Hall3 entende que a subjetividade é o ponto de partida para a 
construção de qualquer discurso, independentemente de sua loca-
lização histórica. o termo identidade significa o ponto de encontro 
entre os discursos e práticas que tentam nos ‘interpelar’, nos falar ou 
nos convocar para que assumamos nossos lugares como os sujeitos sociais 
de discursos particulares e, por outro, os processos produtores de sub-
jetividades, que nos constroem como sujeitos aos quais se pode ‘falar’. As 
identidades são, pois, pontos de apego temporário às posições-de-sujeito que 
as práticas discursivas constroem para nós.

Para rey4 o sujeito se exerce na legitimidade de seu pensamen-
to, de sua reflexão e suas consequentes decisões. logo, a integração 
do singular na esfera do social instaura um diálogo que busca a 
normatividade através de si e não da lógica dominante das relações 
de poder. Para o autor, esse diálogo é inviável se o sujeito tiver de 
se negar para ser socialmente aceito, fato observável em sociedades 
totalitárias. assim como as identidades, a subjetividade não se am-
para em uma ordem universal prévia, uma vez que o processo de 
subjetivação se dá pela ação do sujeito nos vários espaços em que 
atua, produzindo sentidos subjetivos em cada uma dessas esferas da 
vida social. Nessa relação contraditória entre a norma regulatória 
e a subjetividade é que se institui a possibilidade de se influir no 
cenário social, por meio da ação humana, uma vez que a história 
subjetiva se constrói por um percurso social que, de certa maneira, 
é singular e constitui o sujeito ao longo desse processo. 

o livro Diálogos da Memória e Literatura resulta de uma ação co-
letiva que buscou resgatar e registrar a trajetória de coletivos trans-

3 Hall, s. A identidade cultural na pós-modernidade. rio de Janeiro: DP&a, 2001.
4 reY, F. g. A emergência do sujeito e a subjetividade: sua implicação para a psico-
logia social. in: o social na Psicologia e a Psicologia social: a emergência do sujeito. 
editora Vozes, 2004.



10   Prefácio

formadores. temas como gestão participativa, memória da loucura 
na cidade, a educação de jovens e adultos, a pobreza lado a lado com 
o luxo afirmando a desigualdade negada, a importância dos equi-
pamentos públicos na garantia do bem-estar social, a transforma-
ção do mundo do trabalho, o desaparecimento de uma profissão, a 
modernização da cidade e as consequentes mudanças geradas pelo 
pseudo desenvolvimento, o imaginário do trabalho e das relações 
sociais na obra de Jorge amado, bem como a categorização das 
manifestações musicais na condição de popular fazem parte de re-
flexões de pessoas que resgatam a memória de pessoas e lugares.

esses textos corroboram a tese de Pollack5 de que a memória é, 
em parte, herdada e não se refere apenas à vida física da pessoa. ela 
sofre flutuações em função do momento em que está sendo proces-
sada e manifestada, por isso a necessidade de se entender os motivos 
que levam a sua estruturação. tantos os acontecimentos vividos pes-
soalmente como aqueles compartilhados, seja pelas lembranças de ou-
tros ou pela oralidade, constituem a memória individual e a coletiva. 

Da inevitável relação entre o indivíduo com o grupo ao qual per-
tence faz-se a percepção do eu e do outro e também se registram as 
marcas que pontuam as histórias de vida, tanto em uma perspectiva 
cronológica e linear quanto na recursividade da memória que trafega 
de forma cíclica, movida pelas redes de significados criadas com a 
finalidade de responder aos acontecimentos de uma existência. 

Vida longa às pessoas e aos grupos que compreendem a neces-
sidade do trabalho coletivo e do registro das ações transformado-
ras. esse livro é mais do que uma coletânea de textos. ele representa 
a afirmação da disposição da luta cotidiana de professoras como 
Kacianna amorim, luciana Nascimento e pessoas que possuem a 
estranha mania de ter fé na vida.

Boa leitura

Primavera de 2019

5 PollaK, m. memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, rio de Janeiro, 
v. 2, n. 3, p. 3-15, 1989.
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apresentação

Luciana Nascimento1

Kacianna Amorim1

Primeiras palavras

a parceria realizada entre a o grupo de estudos literatura 
e Cidade da Faculdade de letras da uFrJ sob a coordena-

ção da Professora luciana Nascimento e a Faculdade sequencial, de 
são Paulo se firmou graças a uma prática já consolidada em ambas 
as instituições, que é a produção acadêmica, ou seja, o incentivo às 
práticas de investigação em campo e do seu registro em forma de 
artigos, que são organizados como coletâneas, ao fim do ciclo de 
produção. o trabalho de levantamento de dados e seus registros 
cria no estudante uma independência e uma autonomia nos estu-
dos, habilidades que podem ser usadas durante toda a vida acadê-
mica dos alunos.

a peculiaridade dessa parceria tem início na diversidade de 
seus autores e na distância de seus campos de coleta. essa cole-
tânea é caracterizada pelos diálogos interdisciplinares existentes 
em cada capítulo, já que toda a obra foi realizada por estudantes 
de cursos diversos, desde administração de empresas, passando 
por letras e pedagogia e seguindo para as ciências da saúde. es-
ses diálogos interdisciplinares da memória, permitem que o leitor 
conheça um pouco do passado de rio e são Paulo, por meio de 
suas pesquisas e entrevistas. as vozes escutadas em cada capítulo 
compõem um uníssono, no que tange a valorização da memória e 
a oralidade dos textos.

No tocante às reflexões sobre a sociedade, muitas possibilida-
des se abrem e uma delas é o olhar sob o prisma da literatura e da 
imprensa periódica. Nesse sentido, a colaboração dos autores da 
área de letras nos mostra que o panorama cultural se compõe de 

1 organizadoras
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vozes sintonizadas e dissonantes ao coro de louvações à modernida-
de, tão bem teorizada por Berman (1986).2

Por ser um grupo interdisciplinar, que dentro de suas especifi-
cidades está habituado apenas com as metodologias típicas do fazer 
científico de sua área, os participantes da coletânea montaram um 
grupo especial de estudos acerca do conceito de memória e identi-
dade, com o embasamento teórico-metodológico de Bosi3 (2003), 
para a coleta e tratamento de histórias de vida e memórias, dos seus 
investigados, com o grande auxílio dos artigos e orientações da Pro-
fessora Dra. Kátia rúbio4. Para uma pequena noção de identidade, 
utilizamos Bauman5 (2005). as parcerias e descobertas foram tão 
fecundas, que novos temas surgiram desse contato, o que motivou 
aos professores um profundo desejo de ver seus alunos envolvidos 
em produções científicas cada vez mais relevantes, como participa-
ções em congressos e seminários nacionais ou internacionais. 

os artigos apresentam uma visão do passado e do futuro da 
indústria brasileira, na voz de um empresário, que recorda os per-
cursos e as necessidades desse segmento. recontam a história de 
uma profissão extinta, com o despertar de vozes que nunca pensa-
ram ser consideradas, as atendentes de enfermagem, que desbrava-
ram e recontam com muita emoção, o carinho e o cuidado com o 
bem estar dos pacientes. apresentam o modo de vida de centenas 
de moradores de Paraisópolis, com o questionamento fundamental 
sobre a situação de invisibilidade dessas pessoas, frente ao precon-
ceito ocasionado pelos rótulos sociais, ou o quanto as rotinas desse 
bairro foram se adaptando ao funcionamento de um equipamento 
de educação integral, com o Centro educacional unificado, cons-
truído em seu interior.  mostram o quanto a educação pode devol-
ver a dignidade às pessoas, bem como sua capacidade de sonhar, 
ainda que não tenham concluído os estudos no tempo certo, ou 

2 BermaN, marshal. Tudo o que é sólido desmancha no ar. a aventura da moderni-
dade. trad. Carlos Felipe moisés e ana maria l. ioriatti. são Paulo: Companhia das 
letras, 1986.
3 Bosi, ecléa. O Tempo Vivo da Memória: ensaios de Psicologia social. são Paulo: 
ateliê editorial, 2003.
4 Docente da Faculdade de educação Física da universidade de são Paulo.
5 BaumaN, Zygmunt. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. são Paulo, Zahar: 
2005.
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mesmo que tenham algum tipo de deficiência, como o relato do 
CieJa Campo limpo. ou mesmo o quanto o engajamento com as 
causas sociais e comunitárias pode erguer uma escola do lixão de 
um bairro periférico. Por fim, os artigos apresentam a loucura em 
suas mais diversas formas e os avanços e retrocessos do seu trata-
mento, com as internações e a luta antimanicomial do Complexo 
Hospitalar do Juqueri e a história do tratamento da loucura entre o 
passado e o presente.

os textos foram construídos pelos estudantes, sob a orienta-
ção de seus professores, que acompanharam e foram a campo para 
apresentar-lhes o mundo real, com as coletas de informações por 
meio de entrevistas, muitas delas gravadas apenas em áudio, outras 
em vídeo, no intuito de guardar as valiosas notícias do passado. 

Rio de Janeiro e São Paulo – Primavera/2019
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sobreviver em meio ao luxo,  
existir em Paraisópolis

Débora Moraes dos Santos1

Nathane Novaes Santos2

Márcia Zotti Justo Ferreira3 

o ser “favelado”

Quando qualquer ser humano se encontra na condição de “fa-
velado”, sente-se desprovido dos direitos básicos de vida, especial-
mente por não possuir um endereço que conste dos mapas urbanos, 
assim se torna excluído quanto a sua condição de cidadão. esses 
espoliados sofrem dificuldades em conquistar esses privilégios, pois 
nessa sua condição de vida lhes são extintos os direitos aos benefí-
cios urbanos e serviços essenciais. acabam se tornando uma classe 
de “esquecidos” e “excluídos”. Há uma desigualdade entre os mais e 
os menos favorecidos e o direito de ser cidadão depende do territó-
rio em que se habita. a cidadania e a marginalidade parecem estar 
atreladas ao simples fato de não possuir um endereço com Código 
de endereçamento Postal (CeP) (saWaia et al., 2001).

Nota-se também que os meios de comunicação em massa, como 
propagandas, novelas e mesmo muitas das reportagens produzidas 
sobre as favelas estampam, na maioria das vezes, fotos e matérias 
com estereótipos que expressam violência e retratam sempre uma 
condição de miséria (PimeNtel, 2014). 

eu acho que ao redor, o pessoal tem uma visão diferente 
né? acha que o Paraisópolis é o fim do mundo, é um lugar 
onde você vai entrar e não vai sair mais, eu vejo isso daí 
por conta de que eu já morei em outro lugar na vila ma-
dalena, e a minha visão era essa também, no meu caso né, 

1 estudante do curso de enfermagem da Faculdade sequencial.
2 estudante do curso de enfermagem da Faculdade sequencial.
3 Professora do curso de enfermagem da Faculdade sequencial.
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tinha essa visão, agora morando aqui eu sei que é outra 
coisa. (K. a. s., 2019).

 
os efeitos de tais rótulos podem se mostrar de diversas manei-

ras, mas em geral refletem de modo negativo na autoimagem das 
pessoas que residem nas comunidades mais carentes e na visão que 
possuem de si mesmas. 

Nosso interesse esteve em revelar os desafios enfrentados pe-
los moradores da comunidade de Paraisópolis, antes chamada de 
favela, frente à discriminação e ao preconceito, tentando demons-
trar, mediante as histórias relatadas pelos moradores, como essas 
situações são vivenciadas. 

e assim, este ensaio teve o objetivo de identificar a percepção 
dos moradores de Paraisópolis frente à existência ou não de dis-
criminação e preconceito, especialmente pelas suas características 
geográficas, conforme foto da Figura 1,  pois está localizada no co-
ração de um dos bairros mais nobres da capital de são Paulo, tendo 
ainda espaços que não existem como endereço formal.

Figura  
Paraisópolis cercada pelos prédios de luxo

Fonte: Arquivo pessoal das pesquisadoras.
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Para isso utilizou-se a perspectiva da história de vida, funda-
mentada por um estudo de caso com abordagem qualitativa. Para 
coletar os dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, 
com perguntas exploratórias buscando dar voz aos moradores e en-
tender como eles se sentem com relação ao preconceito vivido, o 
que têm a dizer sobre a comunidade em que residem e a importân-
cia dela para a sua vida. 

 Durante as entrevistas realizadas, foi visível que existe um 
medo, por parte dos moradores da comunidade, em participar da 
entrevista e aceitar falar. Durante as falas encontramos certa resis-
tência em participar, e os que participaram o fizeram somente com 
a promessa de que seu nome não fosse divulgado.

afinal, de onde vem esse termo “favela”?

a origem do termo favela vem de uma planta conhecida popu-
larmente como Favela. ela é pertencente à família da seringueira, 
sendo da espécie Euphorbiaceae, tendo sido trazida entre o século 
XiX e XX para o rio de Janeiro por soldados do exército brasileiro, 
após o término da guerra de Canudos na Bahia. No período da 
guerra, os soldados acamparam ao redor do morro de Canudos, 
que era circundado por essa planta (QueiroZ FilHo, 2011).

os soldados advindos da guerra de Canudos se alojaram no 
morro da Providência, conforme mostrado na Figura 2, que já era 
habitado por moradores que residiram anteriormente no cortiço 
cabeça de porco, que havia sido demolido por uma exigência de saú-
de pública pelo então prefeito Barata ribeiro. os ex-combatentes 
começaram a chamar o morro da Providência de “morro da Favela” 
pela semelhança e por haver a referida planta na região. e a partir 
daí o termo “pegou” e se expandiu por todo o Brasil (mattos, 
2011).
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Figura 2 
Morro da Favela (Morro da Providência) na década de 1920

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/426645764672209383/?lp=true.

Diante desse contexto histórico, o termo favela ficou atrelado a 
sinônimos genéricos e informais, como assentamentos, assentamen-
tos informais, aglomerados de barracos, ocupações desordenadas, 
morro, vila, invasão, bairro, barracos, grotão, subúrbio, aglome-
rações urbanas subnormais e, atualmente, comunidade. o termo 
varia de lugar para lugar, porém de uma forma geral está ligado 
diretamente com condições, rótulos e discriminações, sendo visto 
apenas como locais repletos de pobreza, miséria, marginalização, 
drogas, doenças e violência (silVa, 2013). 

ao perguntar para a moradora o que ela achava de morar na 
comunidade, ela expressou sofrer um tipo de discriminação por 
parte dos não moradores. “Porque é aquela coisa, né, quando você 
fala que mora no Paraisópolis, o povo se assusta: ah, você mora lá?” 
(a. P. V., 2019). 

segundo a definição em dicionário, a palavra favela, além da 
definição da planta, em seu uso popular, seria o agrupamento de 
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domicílios populares que são construídos a partir do uso de mate-
riais diversos, que normalmente se localizam nas ribanceiras dos 
morros, como também um conjunto de habitações populares, cons-
truídas sem planejamento, onde residem pessoas de baixa renda, 
lugar de mau aspecto ou uma situação que se considera desagradá-
vel ou desorganizada (Houaiss; Villar; FraNCo, 2015; Fer-
reira, 2019).

No Dicionário michaelis (2019), temos as seguintes definições: 

área de povoamento urbano, formada por moradias popu-
lares, onde predominam pessoas socialmente desfavoreci-
das. essa comunidade é o resultado de um processo histó-
rico de exclusão social e de um modelo de má distribuição 
de renda. em geral carece de saneamento básico. muitas 
favelas já contam com urbanização. existem nesse espaço 
urbano, assim como nos bairros das periferias, elevadas ta-
xas de pobreza e desemprego. [Como também] Qualquer 
lugar que cause má impressão por ser desorganizado, por 
ter aparência desagradável e/ou por ser habitado ou fre-
quentado por pessoas de baixa renda: Aquela pensão virou 
uma favela.

o instituto Brasileiro de geografia e estatística (iBge) define 
favela como aglomerados subnormais que devem ser constituídos 
por no mínimo 51 moradias carentes ocupadas em territórios parti-
culares de forma ilegal (Brasil, 2010).

silva (2013) conceitua favela como uma insistência afirmativa, 
do poder constituinte da determinação subjetiva do desejo dos po-
bres de permanecer na cidade, de construir métodos para uma vida 
melhor mesmo nas situações de precariedade, violência e risco; ou 
seja, de uma maneira geral ele define a favela como a eminente re-
sistência e luta desses povos. 

ao contrário de morador de favela, o termo favelado é frequen-
temente usado como um adjetivo pejorativo para se referir às quali-
dades negativas associadas aos moradores de favelas, possibilitando 
seu uso como insulto. observando essas definições em dicionário, 
nota-se que sempre está vinculada a uma forma depreciativa; as-
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sim o seu morador enfrenta essa construção social de uma pessoa 
desempregada, desorganizada que vive em más condições de sa-
neamento e na maioria das vezes vinculada ao crime (BeatoN; 
WasHiNgtoN, 2015).

Na tentativa de superar esses preconceitos, agora se utiliza o 
termo comunidade que, por ser uma palavra ambígua, vem sendo 
ao longo do tempo referido em diferentes cenários sociais. a pa-
lavra comunidade, como sinônimo de favela, tem sido considera-
da politicamente correta, pois ela tem o sentido de um grupo de 
pessoas que vivem em um território ou região próxima, com uma 
rede de relações afetivas e de reciprocidade, ou seja, um sentimento 
de vida em comum. No contexto direcionado, a denominação do 
termo favela para comunidade seria considerada correta, pois a pa-
lavra favela está relacionada a estigmatização. Nesta ótica, o termo 
favelado está atrelado às memórias do processo de construção de 
uma favela e consequentemente aos estigmas dados não só ao lugar, 
mas a quem nela habita (mira, 2017). 

Quando se refere a alguém como favelado, este não só está liga-
do à condição ou ao estado de vida da pessoa, mas também ao seu 
modo de ser, em uma ideia lógica de que o indivíduo é sem cultura, 
sem educação e é marginalizado. o termo favela vem sendo reinven-
tado/mudado de uma forma mais positiva, pelo qual os moradores, 
com suas especificidades, tentam ressaltar as qualidades das comu-
nidades, que as grandes massas ainda insistem em não enxergar 
(maCeDo; goNÇalVes, 2014).

De acordo com o censo demográfico de 2010, o Brasil conta 
com 11,4 milhões de indivíduos que residem em favelas. a região 
metropolitana de são Paulo concentra 11% das favelas brasileiras. 
são 596.479 domicílios particulares em setores de aglomerados sub-
normais (18,9% do total nacional), ocupados por 2.162.368 pessoas 
(cerca de 17%). Foram identificadas na capital cerca de 66% de mo-
radias em aglomerados subnormais. (Brasil, 2010).

as primeiras favelas de são Paulo surgiram por volta de 1942. 
as ocupações ocorreram por famílias que não tinham onde morar 
e ocuparam o terreno do instituto de aposentadoria e Pensões dos 
industriários. o crescimento do número de favelas ocorreu por cau-
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sa no grande número de migrantes da região Nordeste, que em bus-
ca de uma vida melhor vieram para são Paulo. em meados dos anos 
de 1970, as comunidades ganharam visibilidade e debates. Porém, 
somente em 1980 surgiram dados quantitativos sobre o número de 
favelas em são Paulo (maZiViero; silVa, 2018).

a comunidade de Paraisópolis conta com cerca de 100 mil ha-
bitantes. tem aproximadamente 800 mil metros quadrados que se 
dividem nas regiões: grotão, grotinho, Centro, antonico e Brejo 
(D’aNDrea, 2012; Borges, 2012). 

Paraisópolis originou-se a partir do loteamento da Fazenda 
morumbi, pertencente ao inglês John maxwell rudge, especialista 
no cultivo de chá. o terreno foi loteado em 2.200 lotes de terras, 
sendo alguns deles comprados; porém, com o passar dos anos, esses 
compradores não tomaram posse e, em 1950, ocorreu a primeira 
invasão por uma família de japoneses, que construiu, como mo-
radia, uma casa de campo e criadouros de porcos. Com o início 
da construção civil, muitos migrantes nordestinos começaram a se 
alojar em Paraisópolis. (almeiDa; D’aNDrea; De luCCa, 2008; 
maZiViero, 2018). 

as invasões intensificaram-se principalmente com a constru-
ção das mansões no morumbi e nas regiões próximas e, posterior-
mente, com a construção do estádio do morumbi e do Hospital al-
bert einstein. Foi oferecido trabalho para as pessoas que residiam 
próximo à região do morumbi, impulsionando o aumento relativo 
de migrantes das regiões vizinhas, o que, consequentemente, aca-
bou contribuindo para a criação de duas outras comunidades, a 
de Porto seguro e do Jardim Colombo. Paraisópolis se intensificou 
moldada pela necessidade de mão de obra, e outros serviços ofere-
cidos por seus vizinhos do morumbi. (goHN, 2010).


