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Da ponte pra cá  1  

Capão Pecado é o retrato de um Brasil que não serve pra cartão-postal e nem de cenário pras 

músicas do Djavan.  Tela que tem como pano de fundo os contrastes de uma típica  metrópole  do 

terceiro mundo: Capão Redondo, zona sul de São Paulo, periferia da cidade mais rica do país. 

Capão Pecado registro de um lugar sem história, mesmo rodeado por elas. Eis uma que até 

então se encontrava silenciada e quase esquecida em um de seus inúmeros barracos. 

Rael (a “Real” de) mais um garoto da periferia de uma grande cidade brasileira. Filho de pai 

analfabeto, ainda pequeno teve que se mudar com a família para um humilde barraco num lugar de 

nome estranho chamado: Capão Redondo.  Ouvia-se dizer que a origem do estranho nome era por 

causa da sua formação geográfica parecida com um artefato indígena,  já alguns (principalmente os 

“crentes”) falavam que Capão Redondo tinha esse nome porque ali antigamente muitos “trabalhos” de 

macumba e “despachos”  eram feitos,  e,  que por isso acreditavam ser o Capão Redondo um lugar 

amaldiçoado. Rael nunca soube ao certo a origem do nome do bairro onde cresceu, mesmo porque 

nem nos livros da escola e nem nos poucos que comprava, a preço de banana, nos sebos do centro da 

cidade nunca citaram o Capão Redondo. Ouviu dizer dos mais velhos que quando chegaram lá, vindos 

principalmente do nordeste, o lugar já era assim conhecido e assim o é. 

Quando criança por falta de uma opção mais próxima, adorava os super-heróis estrangeiros da 

TV e das revistas em quadrinhos. Rael aproveitou bem a infância nas ruas do Capão seja correndo 

atrás de uma pipa, de uma bola ou até mesmo na casa de seu melhor amigo Matcherros jogando vídeo 

game.  Porém  desde  pequeno  trabalhou  duro  para  ajudar  no  sustento  de  casa.  Na  adolescência 

trabalhava durante a semana e aproveitava as folgas para pôr a conversa em dia com os amigos.

Rael sentia que sua família - apesar do histórico semelhante à de muitas outras no seu bairro - 

era diferente, pois além de ter uma família pouco numerosa contava com a presença do seu pai.  Na 

maioria dos barracos que conhecia não existia a figura paterna, pois boa parte de seus amigos era filho 

de mãe-solteira, não por escolha e sim pelas diversas circunstâncias impostas por se morar na periferia. 

Seu pai, um Zé e “peão” da classe trabalhadora, era lembrado mais pelas suas bebedeiras do que por 

outra coisa. Já sua mãe, Rael lembrava com carinho principalmente dos sacrifícios que esta teve para 

criar e dar certo conforto ao seu único filho, trabalhando duro tanto fora quanto dentro de casa.       

As  passagens  que  Ferréz  descreve,  em  seu  livro  Capão  Pecado,  através  do  cotidiano  da 

periferia muito nos diz e nos ajuda a pensar a sociedade brasileira.  É neste cenário que biografias 

individuais e a história de uma sociedade se relacionam e se influenciam entre si de uma maneira tão 

decisiva que nos instiga à reflexão. Interessante é como este livro nos estimula a pensar a “imaginação 

sociológica” de Wright Mills, pois nele há retratos de um cotidiano em que a história e a trajetória social 

1 Resenha do livro Capão Pecado por Ellen da Silva e Walker Hanashiro.



se mesclam com a biografia  das  personagens  de  uma forma muito  determinante.  Por  imaginação 

sociológica Wright Mills entende como algo muito próximo a “uma qualidade de espírito que ajuda seu 

possuidor a perceber com lucidez o quê está ocorrendo no mundo e o quê pode estar acontecendo 

dentro dele mesmo”, algo que “capacita o seu possuidor a compreender o cenário histórico mais amplo,  

em termos de seu significado para a vida íntima e para a carreira exterior de numerosos indivíduos”. 

Assim, Mills em A Imaginação Sociológica – mesma obra onde se encontra os fragmentos anteriores - 

afirma que as realidades da história contemporânea constituem também realidades para o êxito e o 

fracasso de homens e mulheres individualmente, e que a vida do indivíduo e a história da sociedade 

não podem ser compreendidas sem considerarmos essas alternativas (p.9). 

Nessa obra há uma série de elementos que nos permite exercitar a imaginação sociológica, 

porém existem alguns pontos específicos que chamaram a nossa atenção. O primeiro é a idéia de que a 

favela  é  um  espaço  estigmatizado  enquanto  a  fronteira  entre  o  espaço  urbano  planejado  e 

institucionalizado para o espaço onde o caos impera.

No  artigo  “Corpos  no  Poder-operadores  jurídicos  na  periferia  de  São  Paulo” a  socióloga 

Jaqueline Sinhoreto aponta como a periferia é estigmatizada enquanto uma fronteira física, social  e 

moral da “ordem social”. Isso é resultado do estereótipo que a favela é o espaço por excelência de: 

qualidade de vida menor;  pequena presença das instituições estatais imprescindíveis,  falta de infra-

estrutura,  de  abandono,  de  famílias  não  convencionais,  de  miséria  e  principalmente  de  alta 

criminalidade.

Sinhoreto  com base na interpretação da antropóloga  Mary Douglas,  explica  que existe  uma 

tendência de imprimir uma oposição demasiadamente exagerada entre as “fronteiras” do mundo social. 

O resultado dessas oposições extremamente radicais produz medo, perigos e tabus.

Rael,o protagonista da obra sabe o que são essas fronteiras e experimenta na pele os seus 

efeitos toda vez que tem que cruzá-las.Em dado momento da trama,sua mãe pede para ele ir ao centro 

da cidade.Na medida em que ele vai deixando seu bairro para trás, se apodera dele um sentimento de 

desconforto e de não pertencimento.Ele sabia que a representação que os não moradores de Capão 

tinham dele, era essa personificação do perigo,a qual se deveria temer.Quando chega ao seu destino-

ironicamente ao bairro “Liberdade”-ele sente o desprezo do patrão de sua mãe,pela sua condição de 

garoto periférico.O que é interessante porque Rael é um ator que não tinha nenhuma passagem pela 

polícia,trabalhava o dia inteiro e contrariando o senso comum era um leitor assíduo.

Analisando esse episódio a luz da interpretação douglasiana dos efeitos das oposições radicais 

em fronteiras, percebe-se que a periferia ser compreendida como uma fronteira entre qualidade de vida 

e a falta dela, é um fenômeno que ao invés de inspirar medidas inclusivas, estimula o distanciamento e 

a forte negação desta enquanto parte do espaço da cidade. Deixando para os habitantes da periferia a 

falta de bens imprescindíveis no meio que lhes pertence, e a falta e/ou a dificuldade de acesso em 

outros espaços.



     Outro ponto interessantíssimo da obra é a reação dos atores frente à determinada situações, 

mostrando que a natureza dos sentimentos nesse meio é diferente da de um cidadão socializado em 

outros espaços.

Muitos trechos do livro podem ilustrar essa diferença, porém as mortes dos irmãos Will e Dida 

exemplificam muito claramente:  os garotos deviam uma quantia  para traficantes,  e  por  questão de 

respeito um homem do bairro ficou incumbido de matá-los. A vizinhança sabia que o assassinato dos 

dois era iminente, o clima era de tensão. Quando o primeiro é assassinado Rael vê o corpo e se sente 

dilacerado, abraça o amigo e se põe a chorar. Porém o código de conduta nesses casos é claro, o 

assassino poderia pensar que Rael o delataria a polícia ou se vingaria e iria querer matá-lo também. 

Então seus pais com o intuito de protegê-lo, o arrastam para dentro de casa. Com o destino selado o 

outro irmão é morto, e como testemunha em potencial posteriormente a mãe dos garotos também é 

morta.

Marcel  Mauss,  de  acordo  com  a  perspectiva  teórica  da  escola  antropológica  francesa  de 

desnaturalização de conceitos, em a “Expressão Obrigatória dos Sentimentos” teoriza que as reações 

emocionais  dos  indivíduos  não  são  intrínsecas  a  uma  suposta  natureza  humana.  Para  ele  os 

sentimentos são uma construção, estes não são somente fenômenos fisiológicos ou psicológicos, eles 

têm também o seu peso social, porque são internalizados nos indivíduos, criando uma obrigatoriedade 

de  expressão  na  coletividade.  A  expressão  destes  sentimentos  é  uma  espécie  de  código,  uma 

linguagem que o grupo entenderá que é feita para e pelo grupo.

No  episódio  relatado,  vemos  que  a  reação  a  morte  em  Capão  é  peculiar,  não  é  aquele 

“sofrimento  médio”  constituído por  lamentação e  desespero  pela  perda do morto.  Fora  a  mãe dos 

meninos, as pessoas já estavam cientes das regras coletivas de tal forma que quando viram o corpo só 

se aglomeraram para ver. A mãe foi à única que exagerou na demonstração de sofrimento e foi morta 

também.  Isso  confirma que  a  expressão  dos  sentimentos  em relação  à  morte  é  a  discrição,  para 

proteger a sua própria vida. 

Com um balanço do número de mortes descritas no livro, podemos compreender porque o valor 

da vida humana é interiorizado diferentemente em Capão Pecado.  A morte é um fenômeno quase 

corriqueiro,  não inspirou passeatas nem grandes protestos como faz nas classes médias e altas. A 

natureza das relações sociais estabelecidas neste espaço admitia que uma dívida, ou uma traição eram 

razões suficientes para “subir”.

Um ponto interessante deste episódio é que Burgo, o assassino, era conhecido por todos. Em 

geral a comunidade o reprovava por ter assassinado a mãe dos meninos, porém todos tinham que se 

relacionar  com ele  normalmente  reprimindo  a  reprovação,  porque sabiam que não havia  nenhuma 

forma de puni-lo.

O livro Capão Pecado trata-se de um ótimo retrato da sociedade brasileira  e possibilita  um 

excelente exercício sociológico, pois falando da periferia também diz muito sobre a nossa sociedade 

urbana como um todo. Demonstra de forma peculiar as conseqüências de alguns fatos histórico-sociais 

de dimensões nacionais e até globais no “homem-comum”. 



O Capão Redondo  se torna objeto da Literatura  Periférica e  expressão da periferia.  Escrita 

provinda da margem, da exclusão, do lado mais vulnerável no conflito da “luta de classes”. Lugar em 

que as conseqüências dos atos ou dos fatos são diretamente sentidas. Onde a disputa pelo mercado 

consumidor gera baixos salários e péssimas condições de trabalho, lugar onde estão os primeiros a 

sofrerem com o desemprego como reflexo de um momento não muito favorável para a economia e as 

sérias conseqüências que a falta de emprego causa nas questões psíquicas e familiares, lugar onde o 

rastro que a droga deixa antes de chegar a alguém em algum quarto de hotel de luxo é bem mais 

marcante.   Esses são alguns dos tópicos que o livro Capão Pecado nos leva a refletir  e  que nos 

sensibiliza a pensar.


