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Uma revista para inspirar, conectar e agir!

Você está recebendo a segunda edição da revista Central Periférica, editada pela equipe do Observatório de

Coletivos Culturais das Periferias de São Paulo (OCCP). Este Observatório existe desde 2019 e, desde então, já

produziu um documentário sobre as mobilizações culturais nas quebradas paulistanas, cinco lives sobre cultura,

comunicação, incidência política e periferias e a edição pioneira desta publicação em suas mãos. Além disso, nossa equipe

também já participou de debates e outros eventos sobre culturas periféricas.

No ano de bicentenário da independência do Brasil e centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, nossa proposta

foi visibilizar diferentes formas de vanguardismo periférico, construído a partir das resistências, da luta pela garantia

dos direitos humanos e também da busca por emancipação. Assim, a revista aborda as diversidades das periferias.

A primeira seção da revista está dedicada a territórios periféricos das Zonas Leste, Sul, Norte e Oeste da capital

paulista. Nela, há textos que abordam conceitos que podem contribuir com a açãoreflexãoação nas periferias, tais

como as sujeitas e sujeitos periféricos, citando Tiarajú D’Andrea. A reportagem produzida pelo Grêmio Fênix, da

ETEC Irmã Agostina, trouxe a linguagem inclusiva nos mesmos parágrafos em que estudantes contam sobre sua

mobilização por respeito às diversidades. A importância da escuta atenta de crianças e adolescentes apareceu em

diferentes textos. Já a relevância do rompimento com o "sudestecentrismo" na valorização das artes periféricas também

teve espaço em nossa seção artística, dando destaque a obras artísticas produzidas no Nordeste do Brasil, em especial as

xilogravuras e cordéis.

O encarte infantil é a grande novidade desta edição! A Central Periférica indica materiais que podem divertir a garotada

e encantar quem já passou dos 18 anos, que foram produzidos por estudantes de graduação da Escola de Artes, Ciências

e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACHUSP). Entre cartografias e relatos de experiências, nas demais

páginas há ideias que podem inspirar outras iniciativas e trazer reflexões sobre a resistência das periferias frente à

concentração desigual de recursos. Se você é educador ou educadora popular da periferia, poderá multiplicar esses

materiais em suas ações!

De que maneiras o vanguardismo periférico também é educador? Para essa pergunta de múltiplas respostas, destacamos

algumas possibilidades: coletivos queer, grupos e indivíduos que discutem masculinidades periféricas, saraus literários

nas quebradas, cinema em campos de futebol, coletivos de comunicação, iniciativas de educação popular, a cultura geek,

o afrofuturismo, potência de cozinhas solidárias, lutas antirracistas, feministas e em busca do bemviver.

As periferias são pretas, educadoras, responsáveis por lutar pelo reconhecimento institucional, político, cultural e social

e, para isso, são precursoras de mobilizações por políticas públicas e por disputas de imaginários em relação aos seus

territórios. Nesse cenário, nosso desejo latente é de que a sociedade possa aprender e valorizar o potente e plural

vanguardismo periférico.

Boa leitura e mande sua opinião, crítica ou sugestão para nós.
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Coletivos culturais de Guaianases: Aos que fazem
acontecer…

Texto de Pedro Gilvan da Silva Oliveira

Indígena, formação acadêmica com licenciatura em Sociologia e membro do coletivo de audiovisual Cine Campinho.

“A periferia nos une pelo amor, pela dor e pela cor. Dos becos e vielas há de vir a voz que grita contra o silêncio
que nos pune. Eis que surge das ladeiras um povo lindo e inteligente galopando contra o passado. A favor de

um futuro limpo, para todos os brasileiros”. (VAZ, 2010, online)



A periferia é aquele lugar onde os direitos civis,
políticos e culturais são negados todos os dias,
em consequência dessa perversidade de uma
burguesia cheios de privilégios e egoísta que
detém, do poder construído em cima do trabalho
da classe trabalhadora, uma relação sobre a qual
Pagador (2018) faz a seguinte observação: “A
cidade capitalista materializa, em suas formas, a
disputa desigual entre agentes hegemônicos e
insurgentes”.
Nesse sentido, há distritos precarizados como
Guaianases, homenageado pelos povos de luta
indígena. É um dos últimos distritos da cidade de
São Paulo, presença negada na discussão da
cidade e que sofre com a partilha da riqueza para
a qual tanto contribui diariamente por meio da
arrecadação. Tornase, assim, um palco para as
manifestações políticas, sociais, resistências e
lutas. Lourdes Carril, em Quilombo, Favela e
Periferia: A longa busca da cidadania (2006) relata
que “A periferia dá seu tom, tanto como
território de exclusão quanto como território de
criação” (p. 15).
Diante desse cenário, hoje, podemos dizer que as
sujeitas e sujeitos periféricos, definidos por Tiarajú
D’Andrea (2013; 2020), são os sujeitos que, em
seu cotidiano, criam formas de resistência para
que as mudanças sociais sejam realizadas. Nesse
conceito, o sociólogo diz respeito ao morador da
periferia, que, ciente de sua condição de
exploração, atua politicamente para transformar
a realidade.
Influências dos movimentos com os discursos
políticos dos sindicatos, Comunidades Eclesiais
de Base (CEBs) e HipHop estão ligadas ao
surgimento de novos artistas, lideranças políticas
e coletivos culturais. Os moradores da periferia
passavam a ter suas angústias representadas por
seus iguais em ações e discursos inflamados e
revoltosos, sendo ele o suplemento para o cenário
atual de inúmeras ações de coletivos culturais. É
com esse conceito, cuja base está na resistência
física e simbólica, por meio da cultura, que
iremos destacar coletivos e artistas que atuam
em Guaianases para compreender a luta por
meio da arte e fortalecimento do coletivo para
manifestar direitos para Guaianases e para a
cidade de São Paulo.
Vale ressaltar que a cultura produzida na
periferia parte da premissa de que,

independentemente de suas mazelas (violência,
pobreza, falta de infraestrutura e má distribuição
de renda), as pessoas que se localizam ali
também têm direito à fruição cultural, viver uma
expressão criada para si e seu povo, seguindo
características próprias com criatividade e
autogestão. É o caso destes coletivos que atuam
em Guaianases:
O Cine Campinho é um coletivo de audiovisual
periférico que exibe filmes/documentários em
um campo de futebol de várzea, um sábado por
mês, desde 2007. Produz documentários sobre a
realidade periférica e videoclipes de artistas
independentes. Já foi tema de estudos
acadêmicos e contribuiu na luta por políticas
públicas no distrito e para a cidade de São Paulo.
O coletivo feminista Juntas na Luta contra a
opressão e violência de gênero, pelos direitos das
mulheres e por Direitos Humanos, atua com
Sarau na biblioteca e realiza apresentações
musicais de RAP feminino com composições
próprias.
O Centro de Pesquisa e Documentação
Histórica Guaianás (CPDOC) tem o intuito de
estabelecer um espaço de referência da memória
social e de valorização à pesquisa e registro dos
bens culturais (materiais e imateriais), e, assim,
preservar os casos, imagens e histórias presentes
sobre sua ocupação urbana e manifestação
cultural.
O coletivo Jongo dos Guaianás tem como
objetivos aprofundar o conhecimento e contato
com outros grupos praticantes do Jongo em São
Paulo e promover a roda de jongo de Guaianases,
que já ocorre desde 2006 no bairro. Valorizar a
cultura popular é uma forma de resistência
frente às constantes mudanças que ocorrem nas
periferias. Essas modificações, muitas vezes,
acabam dispersando grupos e tradições. Nesse
sentido, o projeto Jongo de Guaianás vem
contribuir para a difusão do jongo, dança de
origem afrobrasileira que possibilita a interação,
o festejo em grupo, a memória e a ancestralidade.
Rua de Fazer ocupa as ruas de lazer do distrito
com atividades lúdicas para as crianças e oficinas
de comunicação para adolescentes e jovens na
perspectiva de refletir sobre o direito à cidade.
Além disso, convida os artistas da região para se
apresentar com suas linguagens de teatro, circo,
dança, músicas e audiovisual. A ação provoca
mobilização para reivindicar direitos negados.



Notase que as duas características mais
importantes presentes nesses coletivos culturais
de Guaianases apresentados são: (1) ter um
posicionamento político explícito, uma vez que a
arte tem uma função específica de ser ferramenta
para reivindicar; e (2) a “ação de informação”,
encontrada nas entrelinhas de todas as práticas
culturais para a conscientização e articulação
política, de forma que a população possa
participar de debates com o Estado, e tenha uma
posição pessoal sobre assuntos de interesse
social, continuamente na busca pela melhoria de
suas condições. Segundo Alderaldo (2013),
“notabilizavamse as visões centradas na busca
da superação das oposições binárias fixas, ou seja,
construir uma cidade que não tenha tratamento
diferenciado entre centro e periferia” (p. 249).
Independente da administração pública ou
ideologia, os coletivos têm como bandeira de luta
a perspectiva de uma cidade justa.

Os integrantes dos Coletivos, formados em
um contexto reivindicatório, desenvolvem
suas atividades artísticas, em diferentes
linguagens, contudo associadas às lutas
políticas. A linguagem e a estética das artes
tornamse veículos para a exposição de
críticas à ordem contra racionalidade
(RAIMUNDO, 2017, p. 146)

Da relação entre os coletivos culturais de
Guaianases, diversas identificações coletivas e
que perceberam a semelhança das dificuldades,
para além de atuar no mesmo distrito, trocam
saberes e prestigiam ações culturais de outros
coletivos. Surge a necessidade de estar mais
próximos, elaborar projetos juntos, executar
novas ações e canalizar as energias/experiências.
Sérgio Vaz afirma que: “Quando a gente diz nóis
vai. É porque nós vamos mesmo” (VAZ, 2020,
online). Quando diversos coletivos culturais de
Guaianases resolveram se juntar e formar o
movimento cultural dos Guaianás, nome que
reforça a identidade indígena dos povos Guaianás
que passaram pela região, origem do nome do
distrito, o movimento apropriase como
referência de povos e luta para seguir em um
novo momento da organização das lutas.
Desse modo, Guaianases ficou mais vigorosa:
além das energias geradas dos coletivos
culturais, o movimento dos Guaianás possibilitou
novas estratégias para o enfrentamento com o
poder público e, de forma combatível, promoveu
importantes ações como Semana de arte
Maloqueira, Sexta Socialista, Cordão
Carnavalesco Boca de Serebesqué e conquistou a
primeira casa de Cultura. E esse é só o começo…
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Direito à dignidade para todes

Estudantes de Etec da Zona Sul de São Paulo criam Coletivo Queer
e cobram por respeito dentro e fora da escola

Texto de Danile de Sousa Caetano, Brenda Ribeiro de Sousa e Larissa Viana Nunes.



De onde veio a ideia?
A ideia surgiu quando estudantes engajades do
Grêmio notaram dentro da escola uma falta da
abordagem de assuntos relacionados à
comunidade LGBTQIAP+. "Pelo que
acompanhei, desde a minha entrada na ETEC em
2020, a escola ainda não tinha realizado nenhum
batepapo sobre sexualidade ou alguma ação que
promovesse visibilidade queer", disse a aluna
Larissa Viana Nunes.
Com o intuito de despertar um início desse
diálogo, a Diretoria de Diversidade e Inclusão do
Grêmio Fênix sugeriu construir o coletivo
Queer. Para iniciar, buscaram algumas
referências de outros coletivos pelas redes
sociais, já que não sabiam bem qual caminho
seguir, também perceberam que era um pouco
incomum a organização de coletivos LGBTs no
ensino médio, fato que só lhes deu mais vontade
de mudar essa realidade.
“A organização de pessoas queers dentro do
ambiente educacional pode potencializar na
prática a inclusão nas escolas e na sociedade!
Com a intenção de dizer basta de preconceito e
invisibilidade, o coletivo queer da Etecia* está se
movimentando”, conta Larissa.
*Etecia é uma abreviação de ETEC Irmã Agostina.
Em julho, elus encontraram o Coletivo Artístico
Queer e conversaram com a criadora Rô Vicente,
a qual contou que a formação do coletivo se deu
principalmente entre amigues que tinham as
mesmas ideias e a vontade de juntar o ativismo
LGBT à arte. Essa conversa motivou elus a se
unirem mais para organizar ações que tivessem
como objetivo impactar o público da escola e
assim organizaram um evento chamado
"Orgulho para além de junho", para deixar uma
mensagem de que a pauta LGBTQIAP+ tem que
ir para muito além de uma data (junho é
celebrado o mês do orgulho LGBT). Ela precisa
estar presente em nosso dia a dia, pois quando
estudamos história e não vemos nenhuma
personalidade trans, quando estudamos biologia
e professores dizem que homossexualidade é uma
anomalia, e muitos outros absurdos que
incomodam não podem continuar sendo
reproduzidos.

A integrante Larissa Viana contou sobre o início
das atividades: “a ideia é um pouco antiga mas
resolvemos dar o primeiro passo depois do mês do
orgulho, e com o evento nomeado Orgulho para
além de junho vamos iniciar nossas primeiras
ações e divulgar o coletivo para es alunes,
mostrando que apesar de não ser comum a
organização de coletivos lgbts no ensino médio, é
possível e necessário”.

Chega de acessos negados!
Um problema frequentemente enfrentado pela
comunidade queer é a ocupação dos espaços que,
em teoria, lhes são de direito. Um exemplo dessa
questão tem sido o acesso de pessoas trans aos
banheiros, algo dificultado até mesmo em escolas
como a Etec Irmã Agostina.
Alunes trans da Etec têm o acesso aos banheiros
que caibam ao seu gênero negado pela
coordenação, que clama ter motivos para tal.
"Me disseram que outras alunas podiam se
incomodar, e que poderiam ter problemas com
processos vindos dos responsáveis. A solução que
nos ofereceram foi usar o banheiro dus PCDs, do
lado de fora da escola, que fica trancado e mal
cuidado. Eu ia ter que descer escada, pegar chave,
usar o banheiro, devolver a chave e voltar pra
sala, tudo enquanto us alunes cis podem usar o
banheiro no mesmo corredor que a sala."
Esse relato é de Danile, nãobinárie determinade
como masculino ao nascer. "Eu só queria usar o
banheiro feminino, não é nada demais", relata.
Esse não é o único caso na escola, visto que
diverses outres alunes passam pelo mesmo
problema e já tiveram várias conversas com a
coordenação.
A pauta ficou cada vez mais pertinente, até
mesmo influenciando o coletivo queer, que tem
entre seus objetivos "inclusão das pessoas trans
no uso do banheiro", incluindo a causa no
planejamento de manifestações.
Expor essas situações é importante para um
mundo mais inclusivo e justo. É comum que não
haja reflexão por parte das pessoas cis na hora de
usar o banheiro, pois é algo que lhes é garantido.
Quando vem à luz que não é assim para todes, o
choque e a revolta impulsionam mudanças para o
melhor, e esse é o objetivo.
Com o coletivo queer em ação, os jovens vão à
luta por um banheiro inclusivo!



A primeira de muitas!
No dia 27 de julho, uma quartafeira atípica com a
volta do recesso, estudantes da Etecia lotaram a
escola para assistirem a palestra "Orgulho para
além de junho". Us organizadores convidaram
palestrantes ilustres: Gabrielly Leite é psicóloga,
educadora popular e ativista social; Dyego é
educador social e membro do coletivo "Direito pra
quem?". No evento, membros do coletivo queer da
etecia também falaram sobre suas vivências e
sobre comportamentos dentro da sociedade que
acabam criando e difundindo opiniões
homofóbicas e preconceituosas sobre a
comunidade LGBTQIAP+.
Dentro das questões abordadas na palestra,
Gabrielly compartilhou que "Gênero não é uma
configuração biológica. Gênero é um acordo social
que a gente faz e define pela genitália quem é
homem e mulher, fazendo com que, quando
alguém não se encaixa nisso, acaba se tornando
algo anormal". Além de trazer este tipo de pauta,
ela indicou alguns títulos e exemplos de livros
como Michel Foucault em História da Loucura, e
Simone Beauvoir em O Segundo Sexo.

Dyego indicou a importância de todos os corpos
estarem em todos os lugares. " A gente é colocado
em uma sociedade já pronta, e quando a gente
olha para trás, para as comunidades e civilizações
africanas, para as civilizações originárias, os
modelos eram outros, porém, foi colocado,
imposto sobre nós este jeito de viver. Do mesmo
jeito que os nossos corpos quando está

Ilustração feita por Danile

na ferramenta Canva

caminhando pelas ruas da cidade são importantes
e são políticos, mais importante ainda é que
tenhamos os nossos corpos, o nosso jeito de ser,
nos espaços políticos, de decisão e de controle
social como o próprio Grêmio estudantil". Ele
também trouxe alguns autores de livros como
Clóvis Moura, Lélia Gonzalez, além de presentear
o Grêmio com o livro Reflexões Periféricas, que
traz artigos e propostas sobre a questão de gênero
e entre outros temas.

Mel, participante do coletivo queer da etecia,
também explicou sobre a diferença entre gênero e
sexualidade, e trouxe um poema para representar
isso. Para finalizar a palestra, alguns participantes
do coletivo falaram sobre todas essas pautas
abordadas. Danile (elo), membro do coletivo e
vicediretor do Grêmio Fênix, falou sobre
identidade de gênero e a não conformidade de
gênero. Em uma fala, elo ressalta uma pauta
importantíssima: " Tem coisas que a gente tem
que desmontar e reaprender a partir disso. Então,
você tem que aprender a sair na rua e olhar tipo,
primeira você pode até pensar, é uma mulher, mas
depois mudar e falar, é uma pessoa. Afinal, a roupa
não dita a sexualidade da pessoa. Precisamos
mudar a visão de mundo que temos, porque a
gente cresce e muitas vezes a visão de mundo que
ensinam pra a gente é falha".



SAIBA COMO ACONTECEU A ELABORAÇÃO DESTA REPORTAGEM!

A reportagem Direito à dignidade para todes foi escrita durante o mês de julho de 2022 por

estudantes do Grêmio Fênix, da ETEC Irmã Agostina, (Danile, Brenda e Larissa) junto à jornalista e

pesquisadora do Observatório de Coletivos Culturais Periféricos (OCCP), Mariana Caires. Nós

decidimos contar sobre a elaboração do texto com o objetivo de incentivar mais pessoas a criarem

processos educomunicativos como este. Vamos lá:

De onde veio a ideia? Em junho de 2022, nossos caminhos e ideias se cruzaram! Integrantes do

Grêmio estavam à procura de alguém para ajudálos a criar o jornal do Grêmio e o OCCP estava à

procura de coletivos que quisessem escrever reportagens para a Revista Central Periférica. Decidimos

realizar oficinas para criar a reportagem e fazer com que este processo criativo sirva como um

laboratório para a criação do jornal do Grêmio.

Como foi o processo? Grande parte das atividades aconteceram em julho de 2022 de forma online.

Realizamos a primeira oficina em 15/07 para introduzir os temas de formatos de comunicação, linhas

editoriais e processo de definição de pautas. Neste dia, definimos a pauta que queríamos levar para a

revista: a criação do coletivo queer da ETEC. Nos 10 dias seguintes, respondemos de forma assíncrona

e remota às seguintes questões: Quem é o público de vocês? Qual o fato que vocês querem noticiar? O

que precisam contar para contextualizar este fato? Existem diferentes pontos de vista? Quem está

envolvido? Quem vocês querem entrevistar?

No dia 25/07, nos reunimos novamente para começar a redigir a reportagem. Retomamos a

formulação da pauta, analisamos uma reportagem feita pela Periferia em Movimento para identificar

qual a sequência de informações que foram apresentadas (quem, o quê, quando, onde, por quê),

refletimos sobre o que despertou a vontade de continuar lendo aquela reportagem. Então, neste

mesmo dia, cada participante escreveu seu 1º parágrafo e, em conjunto, revisamos a primeira etapa do

texto, aproveitando as partes escritas por cada um para compor outras partes do texto. Durante este

processo de aprendizagem, definimos que o uso da linguagem neutra é importante para gerar vínculo

e cuidado com o público não binário. A respeito disso, recomendamos a leitura do editorial escrito pela

Periferia em Movimento em junho de 2021.

Conversamos sobre técnicas de entrevistas, creditação de imagens e diferentes recursos que podem ser

utilizados para apresentar informações. Saímos dessa reunião com novas tarefas: cada um ficou

responsável por escrever uma outra parte do texto. Uma das tarefas era realizar a cobertura

jornalística do evento, como mostra a foto abaixo. Durante a semana, realizamos a edição do texto e

enviamos para o restante da equipe do observatório.

O que vem depois? Após participar do processo e aprender na prática sobre métodos e saberes da

comunicação, o Grêmio irá elaborar um modelo próprio de criação de conteúdo para seus veículos de

comunicação, principalmente o jornal, que deve ser lançado em breve.



Foto tirada por Agnes, formação “como acessar o PROAC?” na Zona Sul



Buscando ressignificar suas histórias, dar um novo
rumo a sua vida ou até mesmo deixar de passar por
situações violentas, trabalhadores das periferias
acabam construindo seus negócios individuais ou
aderindo ao movimento dos coletivos que geram
trabalho (neste caso em especial, existe uma grande
presença de jovens e do meio cultural).

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD) de 2019 revelou que 67% dos jovens
brasileiros (31 milhões do total de 46.6 milhões)
trabalhavam, procuravam trabalho ou gostariam de
ter um trabalho. Esse dado mostra que o trabalho faz
parte da vida da maioria dos jovens (população entre
15 e 29 anos). Então, se o trabalho faz parte do
processo de transição para a vida adulta, é importante
investigar quais as condições vividas por estes jovens
trabalhadores.

Pensando nisso, a Coletiva Jovem definiuse enquanto
uma pesquisaação e vem ao longo dos últimos dois
anos sendo elaborada e implementada nas zonas Leste
e Sul da cidade de São Paulo. A pesquisa tem apoio
financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (FAPESP), coordenação da
Universidade Federal de São Carlos (UFScar), e
parcerias com Ação Educativa, São Mateus em
Movimento, Bloco do Beco, além da USP, FGV e
Unifesp.

A Coletiva Jovem entrevistou 208 jovens
empreendedores e participantes de coletivos
de 16 a 29 anos das Zonas Sul e Leste. Os
dados finais mostraram que 50,5% fazem
parte de coletivos / cooperativas, estes
procuram gerar trabalho e renda a partir de
suas ações.

Os empreendimentos correspondem a 30,8%
dos entrevistados e são iniciativas
construídas individualmente ou não e
direcionadas ao comércio e negócios. Os
dados mostram que 18,8% destes jovens
também participam de coletivos.

O boletim explicativo com dados detalhados
que está disponível no site da Coletiva, ainda
explicita que existem três principais
segmentos nesses coletivos e
empreendimentos: cultura, moda e educação.
Menos da metade se consideram
formalizados, 82% precisam acumular mais
de um trabalho para conseguir manter sua
renda mensal e 62,5% têm como “sede” a casa
de algum dos integrantes.

Como desvantagem principal, os coletivos
apontam a insegurança com a renda mensal,
já os empreendimentos apontam não terem
direitos associados ao trabalho.

Mas por que o projeto também nos diz
sobre um novo modo de se realizar
pesquisa?

Desde sua concepção, a professora Maria
Carla Corrochano, coordenadora da pesquisa,
estruturou a Coletiva Jovem em torno da
atuação de “jovens pesquisadores”, com a
destinação de bolsas para jovens das próprias
periferias que foram os entrevistadores na
pesquisa de campo entre pares. Nesse
processo de investigação entre pares, fomos
atravessados pela pandemia ocasionada pela
COVID19, então adaptamos nossa
comunicação e modo de fazer contatos para a
pesquisa utilizando memes no WhatsApp para
nos comunicarmos com os jovens, além do
Google Forms, Google Meet e Zoom para a
realização das conversas.

A partir desse olhar, a universidade
caminha dentro da periferia e não
apenas como observadora. Essa
aproximação de jovens entrevistando
jovens gerou uma troca afetiva dentro
da pesquisa, um afeto que parte do
ponto de vista da educação, um
significado, uma troca e uma
construção. Aqui também se coloca
uma questão sobre a importância não
só do jovem ocupar os espaços, nem
só ser “acolhido” mas de ser parte
deles, de formar esses espaços.



Nessa época, começamos a salvar todo e qualquer tipo de figurinhas e realizamos
“testes” para calcularmos o aceite dos jovens que iriam ser entrevistados.
Também criamos um perfil no Instagram que se tornou parte importante da
comunicação em rede.

O projeto também previa a implementação da Coletiva Jovem tendo como
núcleos a Associação Bloco do Beco na Zona Sul e a Associação São Mateus em
Movimento na Zona Leste, mas o distanciamento social provocado pela
pandemia retardou essa etapa, que está sendo realizada em 2022.

Durante essa etapa de implementação, tivemos trocas incríveis e a formação de
uma rede que os próprios jovens criaram entre si, realizando trocas de serviços,
organizando eventos conjuntos, e se fortalecendo. Atualmente, a Coletiva Jovem
já conta com uma rede de atores pensando trabalho, renda, políticas públicas e
ações práticas dentro das periferias.

A necessidade e importância do conhecimento e da universidade mostrouse
presente durante todo esse processo. A partir dos recursos e suportes
propiciados pela FAPESP, a Coletiva Jovem, atualmente, pode pensar nos seus
próximos passos.

Acreditamos ser possível construir políticas públicas com a participação jovem e
que visem garantir direitos básicos, bem como no “nóis por nóis”, e nas redes
que se formaram na periferia ao longo dos anos como forma de resistência.

Nós podemos, juntos, podemos e eles sabem disso, por isso nos falaram que é
difícil convivermos, mas nós provamos todos os dias que isso é mentira.

A humanidade é o coração da unidade: Ubuntu.
Ubuntu vem da língua bantu e de uma filosofia africana que fala sobre as

alianças, as relações e sobretudo acerca da humanidade

Acompanhe as novidades da coletiva jovem no instagram da @coletivajovem!•

Foto da caminhada por uma

das maiores galerias de arte

a céu aberto da América

Latina na oficina “Como

escrever projetos” realizada

na Zona Leste, tirada pela

formadora Sandra Fae



Periferia é aquilo que não está no centro, mas nem sempre esse conceito é geográfico.
Em São Paulo, por exemplo, há pequenos núcleos periféricos próximos à região central
da cidade, mas para além da geografia, a periferia nunca é o centro social, econômico e
cultural, e nem está próximo disso. Ao contrário, é sempre à margem e marginalizada,
é o quarto de despejo, lembrado só quando convém, como bem descreveu Carolina
Maria de Jesus, que conhecia na pele essa realidade.
É nesse contexto de abandono social, econômico e cultural que se encontra o distrito
da Brasilândia, enorme em seu tamanho e em volume populacional, mas igualmente
enorme em esquecimento nos intervalos eleitorais. Na pandemia, um dos mais altos
índices de mortes por COVID19; da dengue, um dos maiores focos; da fome, um prato
cheio, ou melhor, um prato quase sempre vazio.
Nesse cenário, inflamounos a ideia de um projeto social que não se limitasse ao
assistencialismo. Com um corpo diretivo e de voluntariado que está entre as exceções 
jovens periféricos que acessaram a universidade  voltamos para a quebrada para
romper as fronteiras de acesso aos espaços, que historicamente nos são negados, e para
que não continuemos sendo exceção. Há potencial na favela, o que falta é oportunidade
e acesso, e o Periferia Sem Fronteiras assume a missão de ser esse caminho de
oportunidade para levar, por meio da educação, da cultura, e do acolhimento, à
derrubada dos muros que isolam os moradores periféricos da Brasilândia.



Materializamos a ideia em um espaço físico, o
Instituto Periferia sem Fronteiras, que se
localiza em uma casa, a qual, não à toa,
representa um lugar de acolhida. Tratase de
tirar a comunidade do quarto de despejo, fazêla
bemvinda na sala de estar, na biblioteca, na
cozinha, é um lugar de todos e para todos. A
princípio, pretendíamos focar na juventude, mas
à medida que estreitamos os laços, confirmamos
que as demandas são muito maiores, e que não
podíamos ficar inertes a elas. Mesmo com
poucos recursos, voluntários e estrutura, dentro
da quebrada somos nós por nós, e queremos
devolver um mínimo de dignidade tirada das
pessoas.
Para isso, em cada ação nossa, além de atender
necessidades urgentes, pensamos sempre em
formas de politizar a comunidade atendida.
Realizamos entregas de cestas e marmitas, aulas
de judô, confecção de instrumentos musicais
com materiais recicláveis, levamos os alunos da
escola do bairro ao cinema, realizamos um dia de
cuidado com as mães, eventos para a juventude
com batalha de rap, funk, rock, jogos lúdicos
para as crianças, e temos mais muitas ideias em
fase de estruturação e outras sonhadas, sendo
nosso mote a educação e emancipação política e
social.
Semanalmente, acontecem aulas de Judô, que
atendem crianças e adolescentes de diferentes
faixas etárias. Muito além do esporte, que,
quando incentivado dentro da quebrada, vira um
nascedouro de múltiplos talentos, a ideia é
proporcionar às crianças e jovens, qualidade no
tempo fora da escola. Nesse momento, além da
luta, eles também são ensinados sobre a
importância de conviver em respeito e cuidado
uns com os outros e a relevância da disciplina
para aperfeiçoar suas habilidades e lutar fora do
tatame pelos seus sonhos.
Também apoiamos um projeto que acontece em
outra quebrada, o Real Parque, na Zona Sul da
cidade, onde um mano sozinho coordena um
time de futebol infantil, o Acende a Vela. Ele
cobra das crianças que o boletim escolar esteja
fazendo goleadas também fora das quadras e que
as vacinas estejam em dia. Na Páscoa,
conseguimos doar 400 ovos de chocolate para as
crianças das duas comunidades.

O nosso espaço, como dito antes, é de todos e
aberto para a comunidade, por isso, recentemente,
também passou a ser usado, durante alguns dias
na semana, pela UBS Jd. Icaraí, que fica na mesma
rua do Instituto. Os profissionais do posto de
saúde realizam na nossa casa o Encontro de
Mulheres e o Curso para Gestantes. A partir
dessa proximidade com as mulheres, pudemos
ouvir relatos das batalhas diárias que travam, as
dificuldades e sobrecarga no cuidado da casa e dos
filhos, a incumbência imposta de dar conta de
tudo, inclusive abusos e violências.
Por isso, no mês de maio, convidamos as mães
para um momento de reflexão, cuidado e
acolhimento. Fizemos um café da tarde com
cuidados estéticos (maquiagem e cabelo), seguido
da reprodução de um vídeo produzido pelo Cine
Campinho, trazendo relatos das Mães de Maio, que
perderam seus filhos para a violência do Estado
ou para o crime, e refletimos sobre o quanto isso é
comum na periferia e do quanto não queremos
que nossos filhos sejam os próximos.
Uma das primeiras estruturas da nossa casa
comunitária a ficar pronta, foi a nossa Biblioteca,
que conta já com mais de 1.000 exemplares. Além
disso, dentre as nossas ações, temos visitado
escolas da região para um batepapo com os
alunos, acerca da importância do vestibular, da
inscrição no ENEM e do fundamental papel do
estudo para rompermos as fronteiras que nos
colocam no centro, apenas como mão de obra
barata. A ideia é incentivar cada vez mais alunos
da periferia a ocuparem as Universidades
Públicas, espaço que naturalmente deveria ser
ocupado por quem menos pode pagar por um
ensino superior.
Além das visitas, levamos os alunos ao cinema,
primeiro para assistir ao filme Marighella, depois
para assistir Medida Provisória. Fomos com pouco
mais de 100 alunos, que tiveram que escrever um
texto sobre o racismo. Muitos relataram sobre
preconceitos vividos por eles ou por pessoas
próximas. Mais do que um passeio ao cinema, a
ideia foi levantar reflexões e debate sobre o que
eles assistiram, incentivando o pensamento e
percepção crítica, e representatividade.



Que nasçam outros tantos Periferias sem
Fronteiras, até que a Periferia seja o “centro”
de referência.

“Nosso mote é a
educação e emancipação
política e social.”

“Que nasçam outros
tantos Periferias sem
Fronteiras, até que a
Periferia seja o “centro”
de referência.”

Na linha da arte, tivemos o Conhecimento sem
Fronteiras, um evento de rima, mas ao invés de
pedir aos participantes que duelassem entre si,
fizemos uma Batalha do Conhecimento, sobre
temas relacionados ao território, como
mobilidade, saúde, meio ambiente, e
transformamos os conhecimentos em rima.
Nesse mesmo dia, o poeta marginal, Nivaldo
Brito, recitou suas poesias, e falou da importância
da literatura marginal, da escrita, da leitura,
enquanto instrumento de resistência daqueles
que estão à margem.
Ao menos uma vez por mês, fazemos um evento
cultural, que converse com a comunidade, que
incentive a construção de conhecimentos e a
troca de saberes. Um desses eventos, também foi
de funk e outro de punk rock, lembrando a
importância dos gêneros na construção histórica
e do pensamento crítico.
A música é mesmo um instrumento poderoso de
transformação, por isso, logo no início do
Instituto, fizemos oficinas de Confecção de
Instrumentos com o musicista Pitu Leal. As
crianças produziram seus próprios instrumentos
recicláveis, e se apresentaram ao final de um mês
para os pais. Na oficina, foi trabalhada a
importância dos materiais descartáveis e sua
transformação. Além disso, tivemos no dia da
apresentação uma caravana com jogos lúdicos.
As crianças ficaram felizes com jogos que
também são confeccionados a partir de materiais
inutilizados.
Em uma das nossas entregas de cestas básicas,
identificamos que há uma demanda por
alfabetização. Percebemos que, em meio a tantas
prioridades, existem níveis de prioridade que não
podemos negligenciar. Pessoas não alfabetizadas,
em um mundo de palavras escritas, estão à
margem da própria margem. Já conseguimos
professores e iniciaremos em breve um curso de
alfabetização.
Nada disso seria possível sem primeiro nos
conscientizarmos de que a Periferia sobrevive
por ela mesma. A “Resistência”, hoje tão
apregoada nos meios, é vivida diariamente
dentro da quebrada, que consegue se reinventar
mesmo faltando o mínimo, e faz isso em coletivo.
É necessário nos conscientizarmos de que a
educação só vale algo se for convertida em
transformação da realidade.

Biblioteca Periferia sem fronteiras

Ação com a UBS

Páscoa  Real Parque



Poesia, luta e liberdade: portas abertas para a
literatura periférica

“Entenda que é uma menina preta sobrevivendo, vivendo poesia
de forma real, de forma navalha na carne” (Patrícia Cândido)

Conheça a história do Sarau Portas Abertas e de sua precursora,
Patrícia Cândido

Texto de Juliana Salles
@ju_salles_s

Foto: Sarau Portas Abertas



Fome e dor

A fome esteve muito presente na vida de Patrícia.

“Quando as coisas apertavam, as pessoas falavam pra

mim: ‘Patrícia, reza!’. E eu rezava, e o estômago rezava

junto, o ronco da fome rezava junto”, relembra. Diante

disso, ela compôs os versos abaixo:

PaiNosso

Patrícia Cândido

PaiNosso, tu estás no céu?

Por aqui, dizem que santificado é o seu nome,

Que cheio de riquezas é o seu reino,

E que mandas tanto na terra, como no céu

Mas, se és dono de todo esse poder, então me digas:

Por que o pão nosso de cada dia não chegou na minha

mesa ainda no dia de hoje?

Não me deixes por necessidade pensar no tráfico e na

criminalidade

Mas as panelas vazias barulho fazem

E o estômago de Dandara e de Miguel superam o

alarido

Me livrai desse mal

Que vem depressinha seu socorro

A mim, a nós

Chegue, porque senão a próxima reza será feita bem no

seu ouvidinho

Ou jogada a seus pés, caçando e comendo as migalhas

que caem de sua farta mesa

Nesse paraíso em que não existe dor, necessidade,

tráfico

Amém

Quantas histórias, vivências, dores e esperanças um
sarau pode englobar? Espaços cada vez mais
reconhecidos de resistência e de produção cultural
periférica, os saraus da Região Metropolitana de
São Paulo multiplicamse e diversificamse. Nesta
edição, a Central Periférica faz um convite especial
para que você conheça a história do Sarau Portas
Abertas, projeto existente desde 2013 e com
edições ocorridas no bairro dos Pimentas
(Guarulhos) e em Sapopemba (São Paulo).
Patrícia Cândido, educadora social, poetisa, mãe de
Dandara e Miguel e criadora da iniciativa,
vivenciou diferentes opressões estruturais para
descobrir e propagar versos da literatura periférica.
Antes do período de “portas abertas”, Patrícia
enfrentou anos de privação de liberdade. Em 2005,
a poetisa passou por três tentativas de estupro:
“Não tendo ninguém para me defender, eu tive que
defender meu corpo e essa defesa me rende essa
condenação”, relata. Acusada de homicídio, Patrícia
foi levada para a Penitenciária Feminina do Butantã
Durante seis anos, até 2011, ficaram marcados o
protagonismo da poesia e aprendizado de lutas:
“Cadeia é lugar formado, pensado, construído para
pobre e para preto, e eu me enquadro nessas duas
questões. Sou uma mulher pobre, preta, então a
cadeia foi feita para mim. Sou abolicionista penal
(corrente que busca debater e deslegitimar a lógica
punitivista da justiça criminal), tudo luta que
aprendi dentro da cadeia”, afirma.
Ao relembrar sobre a chegada da poesia à sua vida,
Patrícia fica emocionada. A escritora recorda que
teve pouco contato com versos e estrofes na vida
escolar, passou a ler mais na vida adulta, mas teve
sua vida modificada ao conhecer a professora Anita,
aposentada que visitava voluntariamente a
penitenciária para declamar poesias: “Estava
passando do lado de fora e ouvi ela declamando
Clarice Lispector. Eu já lia muito. Costumo dizer
que eu usei a literatura, sabe? Tenho esse pesinho
no coração porque usei a literatura por um tempo,
porque primeiro fui usar a literatura como
passatempo e mal sabia que ela ia revolucionar
minha vida”, conta. Patrícia relata ainda que, a cada
vez que ela se depara com dificuldades, as letras
ajudamna a não regredir ao sistema penitenciário.
Por meio das palavras e gestos de Anita, Patrícia
reuniu forças para terminar a escola dentro do
período de privação de liberdade. A pedagogia



freireana das perguntas era exercitada pela
professora da poetisa: “Ela (Anita) me apontava
as pessoas e dizia: “Você sabe por que você está
presa? Você sabe por que aquela guarda é branca?
Eu tinha essa ilusão que eu estava cumprindo
uma pena por um crime que eu tinha cometido.
Ela me perguntou qual crime eu havia cometido,
eu contei que eu fui defender meu corpo, ela então
perguntou: “Você responde por homicídio?”,
narra.
Ao responder que sim, a resposta de Anita trouxe
exemplos e questionamentos sobre por quais
razões pessoas brancas e ricas não ficam presas,
mesmo diante de acusações pelo mesmo crime. A
fala da professora aposentada é respaldada pelos
dados do 14º Anuário Brasileiro de Segurança
Pública, publicado em 2020, que demonstrou o
crescimento de 14% na proporção de negros
encarcerados, enquanto o mesmo dado diminuiu
19% entre brancos. “Ela falou que eu teria que
lutar muito por minha dignidade porque, a partir
daí, a sociedade iria me olhar de forma torta por
causa desse momento em que sou fichada”,
menciona a educadora. “(Anita) foi pulso firme
comigo, não me abandonou, não largou minha
mão”, conclui Patrícia.

Redes de apoio, solidariedades na luta

Em agosto de 2011, Patrícia saiu da prisão. Cerca
de 15 dias depois, ela foi convidada pelo primo,
Pedro Oliveira, do Cine Campinho, e por Eliane
Mineiro, que hoje faz parte da Mandata Coletiva
Quilombo Periférico, para ir ao Sarau Suburbano
Convicto. “Os dois representam muito na minha
vida. Os dois pegam na minha mão, literalmente,
me esperam na estação de São Miguel Paulista, e
me levam para esse sarau. Foi uma revolução,
uma revolução muito grande”, rememora. A
partir de então, a poetisa passou a frequentar
espaços como o Sarau da Cooperifa, Pegando o
Gancho e Praçarau. Estes são definidos pela
educadora como “lugares de portas abertas que
recebem pessoas para sonhar e trabalhar juntos”.
“Os integrantes do Praçarau me receberam e me
ensinaram a caminhar”, conta.
“Comecei a sonhar o Portas dentro da cela e
projetar que era isso que queria para o resto da
vida”, enfatiza. “Eu entendi que era aquilo. Ia ser
muito difícil. A gente não ganha dinheiro com

arte no Brasil. Arte que eu faço, que muitos
companheiros e companheiras fazem, tentar levar
um pouco disso tudo que me salva, que nos salva,
para a quebrada, manter na quebrada”, explica
Patrícia.
Ao mesmo tempo, Patrícia sentiase perdida e
confrontada pelas dificuldades. Ela e a filha,
Dandara, à época com 10 anos, passavam fome.
“O sonho ardia no coração, mas eu tinha medo”,
confessa. Ao frequentar saraus, ela se sentia
inspirada e recebia incentivos para continuar. O
primo, Pedro, também era (e é) uma grande
inspiração para a poetisa. Então, Patrícia foi
estudar Literatura, tornouse educadora social e
teve como primeiro trabalho após o cárcere dar
aulas para meninos da Fundação Casa. Foi uma
oportunidade de “devolver um pouco do que
Anita deu para mim. Emicida canta que ‘quem
divide o que tem, vive pra sempre’. Anita me
mostrou isso naqueles dias, de forma prática, mão
na massa…”, relembra. Outro trabalho destacado
pela entrevistada é a parceria com a “Cia dXs
TeRrOrIsTaS”, projeto que visa levar
oportunidades a partir da arte remunerada para
mulheres cis e trans que passaram pelo sistema
carcerário e sobreviveram. Essa companhia abriu
portas para os trabalhos de Patrícia. Atualmente,
a escritora também tem parcerias com a
Cooperativa Libertas como forma de “levar o pão
com dignidade para casa”.
Ainda faltava o incentivo final para que o Sarau
Portas Abertas acontecesse, sinal que veio de
Rogério Gonzaga, um dos realizadores do
Praçarau, na Cohab Adventista, Zona Sul de São
Paulo. Quando Patrícia dizia querer abrir as
portas de sua casa  que tinha dois cômodos 
Gonzaga brincava que bastava abrir uma porta. A
preocupação financeira, em especial com o lanche
para servir aos presentes, era constante, afinal, o
salário de Patrícia era destinado praticamente por
completo para aluguel e pagamento de contas.
Posteriormente, com a decisão quase tomada, a
poetisa ficou preocupada com a ausência de
bancos para receber as pessoas. “Pat, começa!” foi
a resposta de Gonzaga, que complementou
justificando que, quem quisesse sentarse, poderia
fazer isso no chão.
Na primeira edição do Portas Abertas, em abril de
2013, a professora Anita esteve presente. Outros
rostos desconhecidos apareceram e falaram.



Rostos desconhecidos também estiveram na casa que abriu suas portas e janelas para a poesia: “Organizar
foi mandar com carinho cada mensagem, ficar surpresa com cada rosto que aparecia. Teve gente que
nunca me viu na vida, mas soube que uma mina preta, expresidiária, com uma filha preta, que não tinha
arroz para comer, estava abrindo a porta de casa para dividir poesia”, ressalta.
Depois da primeira vez, vieram outras edições, atrações, pocket shows, cachorrosquentes servidos para
crianças e adultos em meio a versos e estrofes, além da repercussão no quadro SP Cultura, do telejornal
“SPTV”, da Rede Globo. Quando o número de crianças presentes aumentou e o dinheiro diminuiu, a
solidariedade apareceu e cada participante colaborou com pratos e/ou ingredientes.

“Poesia marginal é minha vida”

Mesmo em meio à realização de um sonho, as dificuldades financeiras nunca cessaram na vida de Patrícia.
Com a dificuldade em pagar o aluguel, os despejos faziam parte da rotina da poetisa. Em 2017, o
desemprego conduziu a poetisa a morar no Jardim João XXIII, Zona Oeste da capital paulista, pois, no
local, ela estava mais próxima a familiares. Hoje em dia, um dos sonhos da educadora é levar o sarau para
o bairro onde reside: “Vir para a quebrada, estar na minha quebrada, realizar aqui onde vivo, convivo,
conheço cada beco, cada viela e que criança vai chegar. A gente tá muito quietinho”, avalia. Ao falar sobre
o tema, Patrícia também reflete sobre as dificuldades no acesso a equipamentos de cultura no bairro e
exemplifica que a Casa de Cultura do Butantã é distante e difícil de chegar para os moradores do João
XXIII. Apesar disso, há iniciativas relevantes que lutam pelo direito à cultura no território, a exemplo da
iniciativa Coreto Cultural, no vizinho Parque Ipê.

Foto: Sarau Portas Abertas



Esperançar

Patrícia foi convidada a declamar poesias no final de sua entrevista. Uma de suas

escolhas foi o texto “Tempo Virá”, de Cora Coralina:

TEMPO VIRÁ

Tempo virá.

Uma vacina preventiva de erros e violência se fará.

As prisões se transformarão em escolas e oficinas.

E os homens, imunizados contra o crime,

cidadãos de um novo mundo,

contarão às crianças do futuro,

estórias absurdas de prisões, celas, altos muros, de um tempo superado.

(Cora Coralina)

Patrícia afirma que a Literatura a salvou e ainda a salva todos os dias. Ela também não gosta de dizer que
escreve, mas sim que rabisca. No entanto, o talento e senso crítico da educadora legitimamna como uma
autora das quebradas, em busca de ver suas mensagens reverberadas. Pela inspiração do primo, Patrícia
também gosta de destacar a importância de corpos pretos adentrarem e permanecerem nas universidades.
Questionada sobre uma definição da literatura periférica, a resposta foi instantânea: “É a minha vida. É a
vida da Maria, que está resistindo para botar o feijão no fogo. É a vida do menino preto que acabou de ser
morto nessa cidade pela polícia militar, isso é literatura marginal, é poesia marginal, porque é navalha na
carne, porque é verdade, porque mais importante do que a rima, é o enredo. Tanto que a literatura
marginal é a minha vida, porque é arma de ataque, mas principalmente é escudo de resistência, para eu
não voltar pro cárcere, pra eu não entender que o tráfico vai ser uma oportunidade hoje para eu levar o
leite para o meu filho, porque além de Dandara, tem Miguel, minha segunda poesia em construção, então,
é minha vida”, explica.
Ao final de sua entrevista, Patrícia deixou um recado aos leitores da Central Periférica: “Que quem possa
ter contato com essa matéria, entenda que é uma menina preta sobrevivendo, vivendo poesia de forma
real, de forma navalha na carne. A gente precisa da ajuda de vocês, da estrutura que vocês têm de pensar
projetos, de chegar o dinheiro para o cachorroquente das crianças, do olhar de atenção de vocês. Como
essa ajuda vem? Isso eu também deixo com vocês. Mas se vocês acreditam, como eu, que a educação e a
cultura mudam vidas, resgatam pessoas, como me resgatou, cola com nós, vem com nóis. Muito
obrigada!”, conclui.





CONEXÃO PERNAMBUCO
Ana das Carrancas (19232008)

Ana Leopoldina Santos foi uma artista
pernambucana que ficou conhecida por suas
obras de arte feitas com barro denominadas
carrancas. O retrato de animais com “caras feias”,
de acordo com a definição de Ana, era motivo de
risos entre os comerciantes de feiras livres de
Petrolina (PE), local inicial de venda das obras
de arte. O preconceito com as imagens
produzidas, marcadas pelo zoomorfismo (mistura
de traços humanos e animais), começou a ser
superado na década de 1970, quando as
carrancas foram descobertas por membros da
Empresa de Turismo de Pernambuco
(EMPETUR). Atualmente, a obra de Ana das
Carrancas tem reconhecimento nacional e
internacional por ser um dos símbolos das
culturas nordestinas. Para conhecer mais sobre a
produção da artista, visite o Centro de Cultura
Ana das Carrancas, localizado na BR 407, 500 –
Cohab Massangano, em Petrolina, Pernambuco

Maria Xiló

Aos 13 anos, Louane Martins passou a pedir
para ser chamada de Maria Xiló.
Justificativas não faltavam: a cada dia, a
adolescente nascida e criada na Zona Oeste
de Recife (PE) estava mais envolvida com
xilogravuras. Além disso, o nome “Maria”
era uma forma de homenagear a avó,
moradora de São João de Cariri (PB) e
responsável por inspirar a jovem artista a
prosseguir no retrato de raízes nordestinas.
Hoje, aos 19 anos, Maria Xiló já ilustrou
desde cenas cotidianas do Nordeste e figuras
históricas, a exemplo de Lampião e Maria
Bonita, até atores da novela Velho Chico, da
Rede Globo. Entre tantas belas obras, a
homenagem a Paulo Freire chama a atenção
por ter 1,80m de altura e também por trazer
a frase “Educar é impregnar de sentido o
que fazemos a cada instante”.

Ilustração
Henrique André
Designer Gráfico,
escritor, artista e
pesquisador Afrofuturista
orgânico que busca
inspiração no cotidiano e
na ancestralidade.
Membro do Coletivo "O
futuro é preto", grupo
voltado para ações de
tecnologia, inovação,
educação e cultura usando
como base e objeto de
trabalho o Afrofuturismo,
colunista da seção
“Design Ativista” da
Mídia Ninja.

@henrique_andresc



Imargem

Projeto iniciado em 2006, às margens da
Represa Billings, extremo Sul de São Paulo,
o Imargem trabalha com três pilares: arte,
meio ambiente e convivência. Focado em
intervenções, o Imargem constrói murais,
esculturas, oficinas e debates. A memória é
um dos temas mais abordados pelo coletivo.
Um dos exemplos está na Ilha do Bororé,
também no extremo sul da capital paulista,
que possui nas paredes da Estrada de
Itaquaquecetuba memórias e manifestos de
moradores do bairro.

Samuel de Saboia

Nascido e criado no Totó, bairro periférico
de Recife (PE), Samuel de Saboia tem 24
anos e é artista desde a préadolescência.
Considerado como um representante do
Afropresentismo (estética que representa a
situação atual do negro na sociedade), suas
pinturas perpassam diferentes temas, entre
eles temáticas sociais, protestos contra a
violência, interseccionalidades de gênero,
raça e classe, espiritualidade e desejo. Com
exposições que já passaram por México,
Estados Unidos, França e outros países, o
pintor ilustrou a versão mais recente do
livro Quincas Berro D’Água, de Machado de
Assis.

Foto: Página Centro cultural Ana das Carrancas

Na edição atual da Seção Artística, a Central Periférica buscou
olhar para a produção cultural das quebradas e também romper
com o sudestecentrismo. Confira nossas indicações:
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A Declaração dos Direitos Humanos foi, desde o segundo semestre de 2021, o material utilizado na
construção das atividades dos semestres iniciais dos cursos da Escola de Artes, Ciências e Humanidades
da USP. A responsável pela iniciativa foi a Profa. Dra. Vivian Urquidi que ministra a disciplina
“Sociedade, Multiculturalismo e Direitos Humanos” para graduandos de todos os cursos de graduação
da unidade localizada na Zona Leste de São Paulo. Essa inovação na metodologia utilizada em sala de
aula veio da necessidade de criar uma nova forma de ministrar aulas na pandemia de maneira síncrona,
ou seja, online e ao vivo, e possibilitou a criação dos jogos e uma maior autonomia dos estudantes.
A partir de uma lógica decolonial e das pedagogias de Paulo Freire, Vivian Urquidi dá aos alunos a
possibilidade de serem responsáveis com seus processos de aprendizado, estimulando todos a
participarem das atividades em aula que são recheadas de discussões. A fim de disseminar o conteúdo da
Declaração dos Direitos Humanos, elaborada em 1948 e dividida em 30 artigos, a professora propõe aos
educandos que a declaração seja lida em profundidade, criticada e reescrita. Na reelaboração do texto,
são propostas novas plataformas de divulgação do conteúdo.
A metodologia foi aperfeiçoada no primeiro semestre de 2022, quando duas turmas fortaleceram a
experiência e deram origem a diversos trabalhos que deram conta de criar maneiras de apresentar os
direitos humanos e a declaração para diversos públicos por diversos canais diferentes.
Houve iniciativas que focaram o público infantil, com a criação de livros de fábulas, passando por
propostas pedagógicas aos professores dos anos iniciais, criação de jogos de cartas e de tabuleiros. Além
disso, surgiram atividades que atendem pessoas da terceira idade e propostas diversas utilizando as
redes sociais como canais para alcançar o público jovem. A linguagem cinematográfica também foi
utilizada para apontar como o cinema pode auxiliar na disseminação dos direitos humanos.
A literatura de cordel também surgiu como proposta de linguagem e o momento da apresentação foi
pura poesia. Os educandos apresentaram 24 propostas e, esses saíram transformados de cada uma das
aulas. As discussões eram sempre iniciadas por Vivian Urquidi trazendo fatos atuais e notícias
jornalísticas como disparadores. Os educandos tinham sempre muito o que dizer e essas participações
em aula eram a chave para o desenvolvimento do trabalho que foi realizado ao longo do semestre, nos
30 minutos finais de todas as aulas.
Com o auxílio de duas estagiárias do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE), a mestranda do
Programa Diversitas, Fabiana Silva, e a doutoranda em Mudança Social e Participação Política, Eliane
de Souza Almeida, foram desenvolvidas atividades de elaboração de artigo científico, orientação dos
caminhos dos trabalhos e realinhamentos de rota.
Ao final do semestre, o resultado do esforço dos estudantes, de Vivian Urquidi e suas auxiliares pode ser
visto pelos trabalhos que seguem nesta publicação e também estão disponíveis em nosso site. São
experiências metodológicas, as quais pude vivenciar de perto, que partem do princípio de que todas as
pessoas precisam exercitar sua autonomia, que a construção do conhecimento é algo coletivo. Não havia
controle de presenças e isso não foi um fator que esvaziasse a sala de aula. Muito pelo contrário. As
aulas eram sempre muito frequentadas, sendo eu e Fabiana constantemente consultadas pelos
educandos.
Do discurso de que Direitos Humanos são direitos de bandidos não sobrou pedra sobre pedra.
Fortaleceuse a certeza de que, em verdade, os direitos existem para os que são humanos. Uma luz
acendese ao fim do túnel. Há esperança sempre. O compromisso com a docência decolonial mostra isso
e o resultado dos trabalhos mostram o valor da autonomia dada aos jovens.





Cozinhas Solidárias do MTST pautam trabalho
do cuidado em ação política de combate à

pobreza

Confira a reportagem especial produzida a partir de depoimentos de cozinheiras e coordenadores
do Movimento de Trabalhadores Sem Teto para a Revista Central Periférica

Com a pandemia do coronavírus que assolou mais de 680 mil vidas e vem batendo
recordes de desemprego, hoje, no Brasil, 33 milhões de pessoas passam fome, tragédia que
atinge 15,5% das famílias do país. A fome tem cor, gênero, raça, endereço e escolaridade. É
a população negra e periférica, em especial a mulher negra periférica, a mais atingida. Por
outro lado, é na centralidade da luta pela vida que essas mulheres se colocam na linha de
frente dos movimentos de resistência. Representando a maioria num contingente de
pessoas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), elas protagonizam as
ações de mobilização das Cozinhas Solidárias.

Registro: @Loirangueira MST Taboão da Serra

Cozinha Solidária Luciana Ferreira  Jd. Santo Eduardo  Embu das Artes.



As cozinhas comunitárias sempre estiveram
dentro do espectro de atuação do MTST. É uma
das primeiras estruturas montadas quando se
ocupava um terreno. E foi quando veio a segunda
onda da pandemia no Brasil, que o movimento
organizou a instalação de dezenas delas em todo
país. Uma campanha nacional foi criada em
março de 2001 para financiar a iniciativa de
combate à fome. As Cozinhas Solidárias não
estão vinculadas a uma ocupação
necessariamente, mas a territórios de
vulnerabilidade social onde o movimento existe
pela atuação de suas militantes que conhecem as
demandas de perto e vão construindo parcerias
locais, de forma a viabilizar o gerenciamento das
cozinhas, desde o local de instalação, ao
fortalecimento da arrecadação de alimentos e
utensílios primordiais para o seu funcionamento,
da sua manutenção até a distribuição de almoço
para milhares de famílias, além de outros
trabalhos de cuidados que vão sendo gerados em
torno delas.
Em julho de 2022, a equipe da Central Periférica
esteve no Arraiá das Cozinhas Solidárias, que
aconteceu no bairro de Pinheiros, em São Paulo,
e conversou com algumas de suas
representantes. Ariana Santana atua na Cozinha
instalada na comunidade Montanhão, da região
do ABC Paulista e Jane Santos, na Cozinha do
bairro Chácara Bananal, região do Jardim
Ângela, Zona Sul de São Paulo. Conversamos
também com Ana Paula Perles Ribeiro,
coordenadora nacional das Cozinhas Solidárias
do MTST e Guilherme Boulos, liderança do
MTST. Nesta reportagem especial, mostraremos
as origens e os desafios desse projeto que além
de combater a insegurança alimentar, tem
vislumbrado outras ações de cuidados à
população periférica.

a uma necessidade urgente na pandemia, o
agravamento da crise econômica, a inflação de
alimentos e o problema da fome. Mesmo numa
metrópole como São Paulo, uma das cidades mais
ricas da América Latina, a gente começou a ver
cenas explícitas de fome. E isso se espraiou pelo
Brasil. As pessoas estavam jogadas à própria
sorte e o movimento apostou muito numa onda
de solidariedade”, explica.
Em 2020, no início da pandemia, o movimento
começou a fazer as entregas das cestas de
alimentação e percebeu a necessidade de criar
raízes nos locais de distribuição. Era preciso um
trabalho mais comunitário e menos passageiro,
para conversar com as pessoas sobre suas vidas.
A primeira experiência de Cozinha Solidária
aconteceu em São Gonçalo, município do Rio de
Janeiro, depois foi replicada em São Paulo e
Alagoas, ainda sem uma linha política definida
pelo MTST nacionalmente. Então, o movimento
decidiu investir no projeto de ter cozinhas
centralizadas.
“A primeira leva teve 16 cozinhas, em 11 Estados
e Distrito Federal e depois com a organização
melhor, conversando com mais gente, a gente
conseguiu abrir mais 14”, conta Ana Paula
Ribeiro, coordenadora nacional das Cozinhas
Solidárias do MTST. Atualmente, 31 cozinhas
estão servindo refeições para milhares de
famílias de todo o Brasil. Ao todo, 62 cozinheiras
estão atuando diretamente e recebendo uma
bolsa auxílio.
Para arrecadar doações, o movimento criou uma
campanha digital no site Apoia.se e tem
realizado eventos e diversas formas de
mobilização como o próprio arraial. Em
entrevista, Ariana Santana, cozinheira na
comunidade Montanhão, em São Bernardo do
Campo, conta que as doações não têm sido

De cestas básicas a cozinhas
solidárias  uma resposta
emergencial às consequências
da pandemia

Boulos relata sobre o momento
do seu surgimento em entrevista
à Central Periférica. “O projeto
das Cozinhas Solidárias surgiu
como uma resposta do MTST

suficientes. Já houve dias em que a
cozinha não conseguiu abrir as
portas por falta de materiais e
alimentos. “Dói não ter o que
preparar e ver pessoas chorando
pedindo um prato de comida por
ter passado dias sem”, disse.



Ariana conta que é uma atitude de humanidade e respeito, e as cozinheiras tentam diversificar e oferecer
o máximo de qualidade e dignidade possível àqueles que comem. Para exemplificar, as refeições
preparadas variam entre soja, linguiça, frango, macarronada. A procura também vem aumentando e hoje
é possível ver até pessoas que moram a horas de distância da unidade à procura de algo não só para
comer. Todas as cozinheiras entrevistadas concordaram que, muitas vezes, as pessoas vão às cozinhas
porque sentem fome de serem ouvidas, estando ou não à margem da miséria. Logo, as cozinhas oferecem
um espaço de diálogo e assistência a todos que desejam.
Estes espaços de sociabilidade e convivência coletiva são protagonizados por mulheres periféricas. “É um
espaço de encontro, é um espaço de várias atividades. Muitas cozinhas também funcionam como
cursinho prévestibular, com sarau, reforço escolar, atividades culturais”, explica Boulos. “É um conjunto
de políticas muito importante, que numa cozinha você pode aplicar (...). Tem acompanhamento de saúde,
jurídico, enfim, é um universo de possibilidades que você pode fazer dentro da cozinha que é uma coisa
que a gente faz também”, completa Ana.

Quando sua cozinha se torna a de todo mundo.

O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) tornouse conhecido por lutar por uma moradia
digna a todos. Com as Cozinhas Solidárias, reforçam a ideia de que é necessário muito mais além de um
teto. É preciso ter dignidade para morar, e as cozinhas ajudam a oferecer comida e assistência a quem
necessita.
Jane Santos é moradora da ocupação Vila Nova Palestina, no bairro Jardim ngela e integrante de uma
das famílias que lutam pelo direito de ter um lar digno através do movimento. Ela se apresentou para
comandar a nova unidade de Cozinha Solidária que foi inaugurada em julho e cedeu espaço onde mora
para a instalação da cozinha, pensando em todo mundo que necessita de uma alimentação nutritiva e
gratuita.
Jane está animada nessa nova fase de sua vida. Para ela, é um prazer imenso ajudar onde vive.
Diferentemente de cozinhar apenas para sua família, tornar a sua cozinha um espaço para todos ajuda no
fortalecimento da luta popular. Ela ainda avalia que o MTST tem feito bem mais do que o governo para
garantir qualidade de vida.
Hoje, a unidade recémaberta já possui parceria com nutricionistas das Unidades Básicas de Saúde (UBS)
do bairro. Inicialmente, estão distribuindo cerca de 50 marmitas de almoço diariamente e vêem a fila
aumentar a cada dia. Para alcançar o plano de expandir as refeições, o movimento precisa de doações.

SAIBA MAIS: em um episódio do programa “Café com Boulos”, Boulos visita o “comedor popular”
Angelitos de Pie, na periferia de Avellaneda (Argentina) e entrevista lideranças locais. Por lá, este
movimento organizouse em 2001, quando a Argentina quebrou economicamente.

Registro: Cozinha Solidária Luciana Ferreira – Jd. Santo Eduardo – Da direita para

a esquerda: Simone, Rosemary e Tia Cida.



Solidariedade que pode gerar política de
emprego e renda

“Se a gente pudesse pagar o coordenador, a
pessoa que faz a distribuição, a pessoa que vai
coordenar o lugar que vai ficar estocada a
comida”, explica Ana sobre a cadeia produtiva
de trabalho. “Imagina uma cozinha que fosse
paga, quantos empregos que você não cria?!”,
destaca. “Se os governos quisessem matar a
fome, seria só abrir cozinhas comunitárias em
todos os lugares. Eles preferem invisibilizar
porque é um projeto muito forte organizado por
um movimento social”, avalia Ana.

Ana avalia que, dentre os desafios de
transformar o projeto em política pública, está a
necessidade de atrelálo a políticas de emprego e
renda. Assim como o acompanhamento integral
que o Bolsa Família tinha em sua proposta, Ana
enxerga uma articulação entre as linhas de
atuação que compõem o trabalho das cozinhas:
“Se você estabelece um plano de emprego e
distribuição de renda que acompanha as Cozinhas, além da

pessoa ter todo um acompanhamento nutricional,
ela consegue [sair da condição de extrema
pobreza]”. Os efeitos vão além, explica: “Foi como
aconteceu com o Bolsa Família, ou quando a gente
faz as nossas ocupações. As pessoas param de
pagar aluguel e conseguem comprar uma comida
melhor, conseguem comprar roupa para os filhos,
conseguem se divertir”.

Para Boulos, as Cozinhas precisam funcionar em
duas frentes. “Você remunera o trabalho de
cuidado que, em geral, não é remunerado, o
trabalho de fazer comida. E você pode construir
uma rede ligada à agricultura familiar, à pequena
agricultura, à agroecologia para levar alimentação
saudável para as periferias de todo o Brasil. E
você combate a fome na veia de forma direta”,
explica.

2° Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid10 no Brasil, feito pela

Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Penssam).

Disponível em: https://apoia.se/cozinhasolidaria



Olha, mãe! Sou eu na tevê?

A tecnologia não promove apenas vícios negativos na infância. Ela pode abrir portas para
um caminho de autocompreensão, empoderamento e novos horizontes para o futuro.

Por Rebeca Alencar

Por volta das 10h da manhã de um belo sábado, você
acorda espontaneamente. Abre as janelas,
contempla a luz do sol e constata: é um ótimo dia
para brincar. Levanta, escova os dentes, veste os
chinelos, e, muitas vezes, nem se preocupa em
trocar de roupa, pois ninguém irá se preocupar com
seu pijama.

Abre o portão de casa e já avista um pequeno grupo
empinando pipas na calçada, e outro jogando futebol
de rua. Você pode se juntar a algum deles, se quiser,
mas caso prefira, há o parquinho da praça ao fim da
rua com escorregador, balanço e até mesmo um
giragira. Realmente, é um ótimo dia para brincar.

Os relatos da infância de jovens e adultos que
cresceram em bairros periféricos até meados dos
anos 2000 quase sempre vão ser uma leve variação
desse cenário. Após isso, o despertar deixou de ser
espontâneo, pois deu lugar a alarmes de celular. Ao
abrir a janela, estando a luz do sol boa ou não,
sempre era um bom dia para assistir a desenhos
animados na televisão. Enquanto espera o almoço,
que tal alguns jogos no tablet?

E foi assim que se consolidou a infância da nova
geração: telas após telas. Para driblar isso, os pais
têm evitado permitir o contato precoce dos filhos
com aparelhos eletrônicos. Mas é só olhar ao redor
que, com certeza, você irá reparar que, cada vez
mais novas, as crianças sabem como mexer nos
celulares e tablets dos pais, mesmo as que ainda não
aprenderam a ler. Há quem diga que, devido à
tecnologia, não se aproveita mais a primeira idade
como antigamente… Mas, será que ela é 100% a
vilã da modernidade?

De fato, a dependência de telas tem se tornado um
problema para a modernidade. A Academia
Americana de Pediatria, por exemplo, indica que o
ideal para crianças de 2 a 5 anos de idade é de uma
hora por dia em frente a esses aparelhos, e as ainda
mais novas devem evitar qualquer contato. Excessos
que contrariem essas orientações podem causar, o
que o Dr. Aric Sigman, psicólogo norteamericano,
nomeou como Transtorno da Dependência de Telas,
após estudos publicados em 2017.

Ilustração: Henrique André

@henrique_andresc



No entanto, além de estimular a concentração, despertar novos interesses e incentivar o aprendizado, a
tecnologia oferecese como palco para descobertas e experiências que o mundo físico ainda não
proporciona. Uma delas é o afrofuturismo.

O termo engloba a união entre ficção científica, tecnologia e a diáspora africana negra, e se consolidou
como um movimento cultural que está cada vez mais em ascensão. A partir dele, a cultura negra
consegue impor sua influência em outras vertentes e dar cada vez mais possibilidades de “ser ou não
ser” para pessoas pretas.

Os escritores de ficção científica Ralph Ellison, Samuel R. Delany e Octavia Butler e o compositor de
jazz Sun Ra não sabiam, mas com suas obras, estavam implementando na sociedade da época o que viria
a ser conhecido como o afrofuturismo. A iniciativa e seu conceito só foram reconhecidos a partir de
1993 pelo pesquisador Mark Dery, mas os anos seguintes seriam de grandes avanços para a construção
de identidade, produção artística e perspectivas para o futuro da comunidade negra.

Hoje o afrofuturismo está presente na maioria das vertentes artísticas. Na música, por exemplo, a
cantora Janelle Monáe aborda o tema desde o início de sua carreira. Mas é no álbum Dirty Computer,
lançado em abril de 2018, que se nota a influência de modo mais forte, não apenas nas letras das
canções como também na estética da era, dando destaque a elementos modernos e combinações de
cores nãotradicionais.

O Brasil, por sua vez, também possui um exemplo afrofuturista na indústria fonográfica, de tempos em
que esse conceito ainda não existia: Gilberto Gil, o maior precursor do movimento do país. Com suas
obras “Cérebro Eletrônico” e “Tipo África”, respectivamente de 1969 e 1977, o cantor tornouse uma
grande referência para a comunidade negra brasileira.

Já no cinema, o filme Pantera Negra (2018) é um dos maiores nomes afrofuturistas no âmbito
cinematográfico. Dotado de tecnologia e empoderamento negro, o longa da Marvel Studios mostra um
universo paralelo em que a pauta racial também é importante no mundo dos superheróis.

A tecnologia, portanto, pode ser ressignificada. Ela pode se tornar a grande inimiga do
desenvolvimento infantil, mas também pode se transformar em aliada dele. Nos tempos atuais, em que a
sociedade têm discutido com mais seriedade e empenho a figura da pessoa preta em meio ao mundo
moderno, dá gosto dizer que o ramo artístico está se movimentando para apresentar boas perspectivas
para o futuro, e proporciona esperança ao mostrar à criança negra o que ela ainda pode (e vai) se tornar
no mundo

Capa do livro Afrofuturista Álágbára, o sonho

Escrito por Henrique André

@henrique_andresc

Ilustrção da Capa: Oberas

@_oberas



Passou o tempo que ensinar seria uma demanda
somente da educação formal. Hoje, os jogos
digitais servem também como uma ferramenta
pedagógica. Foi assim que Victor Garcez, formado
em jogos digitais pela Faculdade de Tecnologia do
Estado (FATEC), e Leonardo Garcez, diretor de
comunicação do A Cura trouxeram a partir de um
jogo um ensinamento que está para além dos
livros.

Irmãos e moradores da Zona Sul de São Paulo,
eles acreditam que esse projeto também servirá
como um instrumento de educação para aqueles
que não enxergam nas periferias um possível
potencial de transformação. Participantes da
primeira edição da maior feira de
microempreendedores nas favelas, Expo Favela,
afirmam que tudo começou no ensino médio pelo
desejo de recriar e apresentar suas realidades em
um espaço no qual, por muitas vezes, não se
sentem representados: o meio digital.

Mesmo que diante de um local que não possui
de modo universal os serviços de internet, eles
visualizaram ali um caminho de mudança.
Ultrapassando as narrativas comuns, como a
criminalidade veiculadas na televisão e nas
mídias sobre o bairro que ambos residem, no
Jardim Guacuri, e tantas outras favelas, era
preciso mostrar que, ainda, há cura para a
forma como a comunicação retrata essas
realidades. E, além disso, era necessário
inverter os papéis tornando a periferia o centro
desta narrativa, não coadjuvante.

Protagonismo social é desenvolvido nas periferias
brasileiras em uma realidade que também possa ser

jogável por meio dos games

Irmãos desenvolvem ‘A Cura’, jogo digital que une tecnologia à favela
propondo construir uma narrativa inclusiva de combate à pandemia aliada

ao incentivo da ciência nos becos paulistanos

Danilo Queiroz
daniloqueiroz@usp.br

O jogo promete trazer uma abordagem afrofuturista capaz de reconhecer as

potencialidades tecnológicas que as periferias possuem
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E foi assim que o jogo surgiu. O desejo de dois garotos em tornar a periferia materializada
em jogo, em ter o remédio para o vírus que mais ataca as vielas brasileiras: a cegueira
social. Diante de tantos desafios, como a falta de investimentos principalmente, é preciso
não parar de acreditar.

Antes era somente uma ideia que foi se tornando um projeto de trabalho de conclusão do
ensino médio integrado ao técnico (TCC). Hoje, A Cura existe e está em estágio final de
preparação para ser lançado nas plataformas digitais em breve. Por participarem de um
reality show na TV Globo com mais nove desenvolvedores de projetos nas periferias,
encontraram ali um ambiente também de aprendizado e notoriedade para o
reconhecimento do A Cura.

Eles contam que o trabalho das mentorias e a ajuda dos patrocinadores foram essenciais
para que aflorasse o espírito de liderança e consolidação dos reais objetivos da Vision03, o
estúdio de games e marketing digital que preza pela representatividade e inovação
desenvolvido pelos irmãos.

Em entrevista à Central Periférica, Victor afirma que, antes da pandemia, considerava que a
cura no mundo se daria somente pela parte científica, medicinal. Hoje, ele reconhece que
isso ultrapassa o campo físico. É preciso ir além e chegar até os espaços digitais utilizando
os como aliados nessa batalha pela humanização e pelo protagonismo periférico.

"Resumir a cura física, espiritual e mental em arte através de um jogo foi um dos
meus maiores desafios” (Victor Garcez)

Necessitamos reconhecer que a tecnologia pode não ser só entretenimento, mas também
uma ferramenta digital pedagógica diante das narrativas violentas que as grandes mídias
apresentam em relação às periferias. Quantas vezes você jogou algo e saiu de lá aprendendo
algo? A história se passava em um lugar existente na vida real? Os protagonistas eram
negros?

Bem, A Cura possui isso. Um ambiente digital que se conecta ao real buscando por
ensinamentos que podem partir de quaisquer pessoas, Nesse jogo, sobretudo, um
personagem negro. Os usuários brasileiros podem, assim, reconhecerse na história e
encontrar no Bernardo Cury  o protagonista  inspiração para também serem
responsáveis pela cura no nosso país. Talvez não sendo cientista, mas estabelecendo de
todo modo a busca por um remédio que possa combater o racismo e as mazelas sociais
presentes insistentemente nas favelas do Brasil. E o remédio está na mudança das nossas
atitudes.

'A Cura', o remédio da cegueira social



Por dentro da cura

Victor e Leonardo também relatam que encontraram em outros estúdios esse mesmo desejo de
ressignificar as narrativas ao mencionar o Suetherea. Era preciso expandir suas redes de apoio e perceber
núcleos que também investem em histórias tão diversas como as que eles desejam contar utilizando de
uma linguagem gamificada.

A sua relação com a favela é desenvolver e projetar diversidades de histórias que abordem questões raciais
e periféricas na indústria de games que hoje vem crescendo cada vez mais ao ir além da diversão por meio
da gamificação. Por isso, ao facilitar o aprendizado de pessoas em situações reais, os jogos tornamse uma
ferramenta de aprendizagem imprescindível. E há como também viver uma realidade periférica, basta
jogála.

Como o jogo foi desenvolvido para oferecer uma cura aos poucos, por meio dos minigames contidos, foi
preciso pensar em cada uma dessas etapas. O jogo possui cinco fases e, como ocorre na Avenida Paulista, a
cada momento, é preciso reconectarse às origens do personagem principal: a periferia.

Começando pela primeira fase conhecida como “A Travessia”, Bernardo precisa atravessar para o lado
seguro da estação Paraíso diante ao cenário da terceira guerra mundial que vem ocorrendo após um
ataque radioativo. Nessa fase, ele será guiado por suas emoções.

Em seguida, em “A Ligação”, ele precisará de conhecimentos de numerologia para prosseguir no jogo. Já
em “A Corrida”, haverá etapas para revitalizar a saúde mental e física. Na penúltima etapa, conhecida
como “Taça JPower”, foi retomada a tradicional brincadeira de infância “pedra, papel e tesoura”.

O jogo que também é remédio

Em uma estética 3D e desenvolvido para ser
acessado por smartphones tanto em Android
quanto IOS, o jogo foi pensado para oferecer uma
cura aos poucos por meio dos minigames contidos
nele diante de um cenário distópico ocorrido na
Avenida Paulista, região central de São Paulo.

No jogo de aventura, Bernardo, um jovem preto,
cientista, que vem da periferia, em um mundo
caótico e pandêmico, precisa estabelecer a cura da
humanidade. À beira de um colapso global, cabe ao
jogador resolver isso por meio do protagonismo
negroperiférico atribuído ao personagem.

A Cura representaria um jogo que, juntamente
com a mudança no comportamento das pessoas,
serviria como um aliado no reconhecimento das
potencialidades que a favela é capaz de estabelecer.
Bernardo seria então um dentre os mais de 17
milhões de periféricos capazes de projetar que é
nos becos que a cura poderá começar.

Seria também uma cura pessoal, intimista, familiar.
Uma oportunidade de olhar para si mesmo de
forma gentil e reconhecer novas formas de se
relacionar com o mundo. Para os desenvolvedores,
foi um processo difícil também. Enquanto o jogo
era programado e desenvolvido, foi preciso parar
muitas vezes e relembrar o porquê de permanecer
acreditando no projeto.

O motivo de tudo isso foram os ataques racistas
recebidos pelos desenvolvedores desde a infância,
os assédios morais presentes em suas redes de
trabalho e o mais doloroso: a morte da irmã.
Assim, eles acreditam que o jogo pode também ser
um espaço propício para se reconectar às suas
origens e relembrar a humanidade que cada um de
nós deseja distribuir no mundo.

Para além de um jogo, é uma representação da
história da vida real de muita gente. Como uma
experiência imersiva, é preciso olhar com atenção
para dentro de si e reconhecer que a salvação da
humanidade depende também das suas escolhas e
de como você se vê no mundo. E, por meio da
tecnologia, isso poderá se expandir cada vez mais
ao compartilharmos desta atitude.



Necessitamos reconhecer que a tecnologia pode não ser só entretenimento, mas também
uma ferramenta digital pedagógica diante das narrativas violentas que as grandes mídias
apresentam em relação às periferias. Quantas vezes você jogou algo e saiu de lá aprendendo
algo? A história se passava em um lugar existente na vida real? Os protagonistas eram
negros?

Bem, A Cura possui isso. Um ambiente digital que se conecta ao real buscando por
ensinamentos que podem partir de quaisquer pessoas, Nesse jogo, sobretudo, um
personagem negro. Os usuários brasileiros podem, assim, reconhecerse na história e
encontrar no Bernardo Cury  o protagonista  inspiração para também serem
responsáveis pela cura no nosso país. Talvez não sendo cientista, mas estabelecendo de
todo modo a busca por um remédio que possa combater o racismo e as mazelas sociais
presentes insistentemente nas favelas do Brasil. E o remédio está na mudança das nossas
atitudes.

Ali, Bernardo precisará contar com a sorte para prosseguir para o estágio final. Já na última fase, “A
Resistência”, todos os conhecimentos absorvidos em cada etapa serão utilizados para estabelecer a cura
e religar a humanidade perdida.

“A cura é para além do jogo. O jogo
veio mostrar que ainda é muita

história pra ser contada nos becos e
vielas deste país”

O jogo que torna jovens protagonistas

Uma ideia que os irmãos tiveram à medida que foram
desenvolvendo o jogo foi apresentálo nas escolas públicas das
periferias de São Paulo. Eles acreditam que é fundamental aliar o
jogo a essa atitude para não só corrigir os métodos de jogabilidade,
mas também para despertar o protagonismo dos jovens.

Assim, os estudantes sentemse por muitas vezes representados na
narrativa presente no A Cura. Além disso, por meio do jogo, eles se
sentem motivados a ocupar espaços nos quais, por muitas vezes, não
se enxergam. Na ciência ou até mesmo nas periferias, é preciso
relembrar que há coisas que só um jogo é capaz de despertar.

Os irmãos acreditam que estão dispostos a desenvolver novas
histórias e utilizar os jogos digitais como um espaço de
aprendizagem. A escola continuará exercendo seu papel
desenvolvendo a educação. Mas, juntamente às tecnologias com
caráter pedagógico, essa ação poderá se expandir ainda mais. A Cura
veio mostrar que, por meio de um jogo, podemos tirar grandes
lições.

Victor e Leonardo foram a algumas

escolas públicas de São Paulo testar o

jogo e nutrir os estudantes com um

espírito protagonista. Assim, a cura

pode ser amplificada em uma

educação que pode também ser

gamificada.
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Os reflexos da Lei 10.639/03 no processo educacional e
na sociedade

Sankofa e o afrofuturismo são assuntos que podem (e devem) estar mais presentes nos
espaços de educação formal e nãoformal

“A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo.”
(Nelson Mandela)

Crédito: Getty Images

Para sabermos aonde vamos, é necessário entender
de onde viemos. Na filosofia sankofa, beber da
fonte do passado é de suma importância para a
construção de um futuro afortunado.

O conceito de Sankofa (Sanko = voltar; fa = buscar,
trazer) é oriundo de um provérbio tradicional
entre os povos de língua Akan da África Ocidental,
em Gana, Togo e Costa do Marfim. Sankofa
ensina a possibilidade de voltar às nossas
raízes, para poder realizar nossa capacidade
para avançar.

Nesse contexto, é necessária a valorização de uma
educação para a construção de relações étnico
raciais, consistentes e que respeitem as
singularidades, desejos, necessidades e interesse do
sujeito. Qual é a importância da Lei 10.639/03
dentro do processo educacional brasileiro? A Lei
nº 10.639/03 aponta a obrigatoriedade da inclusão
do ensino de História e Cultura Afrobrasileira na
educação básica, porém, na prática, sabemos que a
aplicação dessa lei ainda não é feita de forma
efetiva e com a responsabilidade que o tema
merece por parte do sistema educacional.

Entretanto, esse fato não diminui a importância
dessa conquista legislativa e abre um leque de
possibilidades para a implementação do ensino de
História e Cultura Afrobrasileira de forma
assertiva, já que esse é um direito do educando
respaldado pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB).

A disposição do sistema educacional tem que ser
revista, pois existe uma necessidade de ações
diárias na aplicação de atividades que reforcem o
autoconhecimento e autoestima dos descendentes
de africanos no Brasil. Para a legitimação dessas
ações, além dos alunos, professores e educadores
têm que ser preparados, desde sua formação, para a
vivência desse processo de reconhecimento das
raízes oriundas da ancestralidade africana no
Brasil.

Sob essa ótica, a mestra em Educação e
Contemporaneidade, Larissa Reis, fala no artigo
escrito para o site Geledés: “Valorizar uma
educação para as relações étnicoraciais requer o
respeito para com as singularidades dos sujeitos,
considerando suas necessidades, seus desejos, seus
interesses e suas angústias.



Precisamos ultrapassar: propondo práticas pedagógicas de enfrentamento ao racismo.”

É necessário reparar o mal que o apagamento de referências da
cultura afrobrasileira traz e o caminho da educação é o mais viável.
Estudar a história e a cultura afrobrasileiras é extremamente relevante para a construção
de novas perspectivas sobre a história dos povos do Continente Africano e,
consequentemente, para a construção de uma identidade positiva, sem estigmas ou
estereótipos da população afrobrasileira.

Dentro desse processo revolucionário na educação nacional, o setor da literatura
infantojuvenil movimentase na confecção de materiais, livros, jogos, para auxílio da
aplicação da lei 10.639/03 nas escolas, instituições de ensino e espaços de educação não
formal. “Baobá é Memória", idealizado pela escritora Thata Alves, é um jogo da memória
que traz arquétipos dos orixás para auxílio na educação infantil.

Já o projeto “Afrofuturo, ancestral do amanhã” foi idealizado por mim e consiste em um
livro infantil que traz a vivência de sala de aula e características da filosofia sankofa, tanto
nas ilustrações, como na história. Além de livro e ebook, o projeto é composto por um
audiobook narrado por Magno Rodrigues e produzido, gravado, mixado e masterizado por
Vanderson Satiro no Grazuma Estúdio para a inclusão de crianças cegas e autistas. O
material possui ainda apoio pedagógico desenvolvido por Débora Monteiro e Sandra
Heráclia para pais, pedagogos, professores e oficineiros na aplicação em sala de aula.

Enquanto a longa luta para a efetivação da lei 10.639/03 nas escolas continua, por meio da
formação de professores e da pressão de familiares e movimentos sociais, coletivos e
organizações sociais permanecem na resistência, realizam processos de educação popular
antirracista, relembram os passos de mobilizações como a Frente Negra Brasileira (FNB) e
o Teatro Experimental do Negro (TEN) e falam, cada vez mais, sobre afrofuturismo.
Parafraseando Marianna Moreno: “É a educação que faz o futuro parecer um lugar de
esperança e transformação”. Que o futuro das nossas crianças seja mais leve que o nosso
presente e que a educação antirracista esteja presente para todas as faixas etárias.

Ilustração: Fábio Gonçalves

@tutano_nomade



Afrobase e Treme Terra: ações de arte e cultura na
transformação social

Por: Eliane Almeida
@ms.eliane

Desde tempos remotos, as periferias têm sido o
espaço marginal da sociedade. Espaço onde o
Estado se faz presente por meio de seu braço
armado, da falta de políticas públicas em diversas
áreas, entre elas, educação e saúde. Mas também
é espaço de potência e criatividade. Nesse
contexto periférico, costumam surgir iniciativas
que buscam dar conta de suprir as faltas de
espaços criativos. É o caso do Afrobase, núcleo de
educação baseado na cultura negra que foi criado
em 2009.
O núcleo faz parte dos projetos do Instituto
Nação, instituição que dá sustentabilidade a
projetos no universo artístico e que está
espalhada por diversas comunidades na cidade de
São Paulo.
O espaço do Afrobase é comunitário e
independente, localizado próximo às favelas São
Remo, 1010, Pólop, Jaguaré e São Domingos, na
Zona Oeste de São Paulo. Diversas frentes de
ações são oferecidas à população, desde oficinas
de formação artística em percussão, dança, saraus
líteromusicais, eventos de valorização e difusão
da cultura brasileira de matriz africana, a

workshops culturais. Além disso, o Afrobase
proporciona encontros com mestras e mestres
griôs, mesas de debate, produção de cinema e
música em estúdio comunitário e ensaios
semanais com a Cia Treme Terra. Todas essas
atividades têm por objetivo criar possibilidades
de integração social tendo a arte como principal
campo de ação a fim de aproximar indivíduos,
dissolver fronteiras, além de harmonizar
conflitos.
Uma das marcas mais fortes do Afrobase é o
conjunto de projetos de Dança e Cinema que
envolvem a Cia de Dança Treme Terra. Batizada
com o nome do tambor mais grave de uma
orquestra de tambores, a Treme Terra tem
tomado os palcos brasileiros e suas propostas
cinematográficas têm sido premiadas nos festivais
que participa.
Grande liderança dentro do Afrobase, João
Nascimento, diretor da Cia Treme Terra, conta
nos sobre sua atividade na música e no cinema, o
nascimento da Afrobase e especificamente da
Treme Terra.



Central Periférica: Quem é o João Nascimento?
João Nascimento: Sou fruto de um relacionamento
interracial, filho de mestre Dinho Nascimento,
homem negro baiano que veio para São Paulo na
leva de músicos baianos como Os Novos Baianos.
Meu pai fazia parte do Grupo Arembepe,
considerado precursor do reggae no Brasil. Nasci no
morro do Querosene, em São Paulo, espaço de
cultura popular forte, me criei em meio às festas de
Bumbameuboi, nas festas de Caruru dedicadas aos
Ibejis. A festa dos Ibejis, os gêmeos, é tradicional e
acontece há quase 40 anos no Morro do Querosene.
Os tambores fazem parte da minha formação
também. Cresci nas rodas de capoeira onde meu pai
é considerado Mestre. Nasci aos pés do berimbau.
Sempre tive, em casa, uma vida muito envolta com
arte. Mais tarde, fui buscar formação técnica e
estudei na hoje Escola de Música do Estado de São
Paulo Tom Jobim (EMESP) para me apropriar das
técnicas. Também estudei produção musical na
Anhembi Morumbi. Mas minha formação vem da
rua, dos atabaques.
O Morro do Querosene é muito conhecido pelos
batuques e festas negras que sempre foram muito
fortes. É um celeiro de cultura por conta da
comunidade nordestina que ali vive. Se localiza bem
ao lado do campus Butantã da USP e sofre hoje com
a especulação imobiliária, mas a manifestação
cultural continua forte por lá. O Treme Terra nasce
nesse espaço.

CP: Por que Treme Terra?
João Nascimento: Há vários significados. Maior
tambor, é o nome de um caboclo na Umbanda e no
Candomblé e também pela potência em si, de
mostrar força na própria palavra em si. Hoje em dia,
vão se criando outros entendimentos também.
O grupo se organizou inicialmente para a
montagem de um bloco formado por adolescentes do
local. Quando as ONGs começaram a se fortalecer,
na década de 1980, houve uma movimentação para
trazer cultura para o território. E a reação foi
mostrar que havia cultura naquele local, que
tínhamos o que mostrar e não o que aprender. Essa
reação nos fez pensar em espetáculos e começamos a
ser convidados para nos apresentar em muitos
lugares. Nos apresentávamos na USP, em
comunidades, levávamos nossos instrumentos, era
algo interativo e amador.
A coisa começou a ficar séria quando começaram a
nos chamar para fazer as apresentações com cachê.

Percebemos a possibilidade de poder produzir e
nos formar artisticamente e tivemos que nos
institucionalizar.
Em 2009, saímos do Morro do Querosene por
conta do valor do aluguel e fomos para outro
espaço no Rio Pequeno, menor e periférico.
Criamos o Afrobase enquanto instituição, que se
constitui como centro de cultura, com biblioteca,
oficinas, encontros, saraus. A Cia Treme Terra
passou a ser uma ação vinculada ao Afrobase.
Falamos de um trabalho que acontece há 15 anos.

CP: As organizações normalmente possuem
um núcleo duro, aquelas pessoas que estão
unidas para fazer as atividades acontecerem.
Quem são as pessoas que fazem a Afrobase
acontecer?
João Nascimento: Olha, nossas atividades são
conduzidas de forma orgânica. Muitas pessoas
que vêm fazer alguma formação, muitas vezes
passam a ser proponentes. Então, depende muito
do projeto. A produção de filmes nasceu da
necessidade de guardar memória do que fazíamos
utilizando nossos celulares, de fazer pesquisas, de
fazer acervo audiovisual. Para trabalharmos com
cinema, as normas dos editais são diferentes e
por isso tivemos que criar um CNPJ exclusivo
para esta atividade. Já o Instituto Nação acolhe,
como grande guardachuva, o Treme Terra e o
Afrobase.
Quanto a existir uma equipe, um núcleo duro,
posso citar algumas pessoas. Alexandre Alves é o
nosso financeiro, Alessandra Rodrigues é nossa
produtora e também ministra aulas de ioga que,
inclusive, está sendo um sucesso entre os idosos.
DJ Pepeu é da área de produção musical e
artística, Milena Eluana é da administração do
Instituto, toca e também é da produção de
cinema. Temos a colaboração do Enoque Santos,
que é coreógrafo e dançarino. Um grande
parceiro. E eu que também faço oficinas de
berimbau e percussão.
Mas não paramos por aí. Criamos uma marca de
roupas, a N’goma, que cria os figurinos e que tem
sido uma grande ferramenta de sustentabilidade,
além de gerar uma identidade na área de moda.
Outros desdobramentos vão surgindo. Temos
um estúdio comunitário onde editamos nossos
filmes, produzimos discos e pensamos na
autonomia de produção, já que é muito caro fazer
esses trabalhos em outras estruturas.



Sempre fomos construindo de maneira gradativa
para não depender de outros espaços. Somos
múltiplos e vamos construindo caminhos e redes.
Às vezes, as pessoas vêm fazer só oficina e depois
elas vêm fazer outras coisas e se envolvem
propondo atividades.

CP: Como nasceu o projeto para o filme
Tambores da Diáspora?
João Nascimento: Nosso trabalho cinematográfico
foi feito a partir de uma percepção crítica ao olhar
que o branco tem sobre os nossos processos
culturais. Sempre foi o ponto de vista branco o
ponto de partida para a produção cinematográfica.
Não queríamos isso. Iniciamos nossos próprios
caminhos de pesquisas para criar nossas histórias.
Queríamos escolher de onde queríamos partir.
Quando começamos a pesquisar, buscamos nossas
próprias vozes. Queremos contar nossas próprias
histórias. Não separar o objeto do pesquisador é
algo importante para nós que falamos de arte
negra.
A produção cinematográfica é muito cara e é
importante entregarmos um bom material para
entrar no cinema. Acaba sendo um ato político.
Existe um território na área das artes que está em
disputa e temos uma equipe majoritariamente
negra para ocupar esses espaços.
Antes do Tambores da Diáspora, produzimos o
Danças Negras, que circulou em 10 estados e
entrou no circuito logo após a pandemia. O
Tambores da Diáspora é um segmento dessa
pesquisa política mesmo, para estar em lugares
onde existe uma tradição diferente, de mais acesso.
Então, o Tambores da Diáspora nasce de um
processo de pesquisa buscando entender os
estigmas e folclorização da arte negra. Nossa
pesquisa passa pelo entendimento dos nossos
processos de produção. O Tambores é resultado
dessas pesquisas. Nós fazíamos os registros das
gravações que aconteciam no nosso estúdio com o
objetivo de registrar para guardar memória. Não
era intenção criar um filme.
Na pandemia, começamos a olhar o que tínhamos e
havíamos sido contemplados com um edital e, por
conta da pandemia, não seria possível fazer
nenhuma ação presencial. Decidimos, então, fazer o
filme. Primeiro, selecionamos o material,
escrevemos um roteiro e descobrimos o quanto o
símbolo do tambor, dentro de pensamento de
diáspora, era importante.

As pessoas, quando falam de tambor, sempre
falam num nível tribal, estereotipado.
Queríamos discutir o tambor para além do
convencional. Queríamos entender como o
tambor se desdobra num símbolo de resistência.
Ele abre para discussão política do sagrado
como símbolo de força, serve de comunicação
nas religiões, comunicação dentro das
comunidades tradicionais, instrumento de poder.
Ele faz as pessoas se reunirem em torno dele.
O filme se desdobra para a contemporaneidade:
como ele aparece na música pop; como o tambor
é transferido, traduzido para outros
instrumentos como a pickup, mas não deixa de
ter a essência do tambor. É um instrumento que
não foi trazido nos navios, mas a ideia dos
tambores veio. Eles foram construídos com o
que se tinha.
O filme pensa o corpo como tambor também,
não fica preso numa ideia clássica do
instrumento. Mas nos propomos a trazer a
essência do tambor inserida nos diversos
ambientes da música, da arte, da política, o
quanto o instrumento está inserido na religião,
na cura. O tambor sempre foi terapêutico. A
arte, a musicalidade sempre teve um viés
terapêutico. Os tambores graves mexem com
seu coração e te dão uma sensação de conforto.
A importância desse instrumento não somente
lúdico, mas o tambor vai para além. Ele
equaciona as vibrações da sociedade. O
maracatu, o samba, estamos sempre em torno do
tambor.
É uma disputa política cultural pela manutenção
do tambor. O filme passa por vários lugares, de
maneira poética. Fazer filme é dar continuidade
a assuntos de pessoas que vieram antes, aqueles
que conseguiram registrar seus filmes no
cinema. Ele abre uma discussão, ele não fecha.
Que tambor é esse? O cinema é
uma ferramenta potente e
educa. É um território que devemos
disputar.



CP: Se você estivesse falando com educadores, o
que você diria sobre o filme e sobre o Afrobase?
João Nascimento: O trabalho que fazemos é um
trabalho de resistência e existência. Num momento
tão difícil, como o atual, é um desafio trabalhar com
arte, imagine com arte negra. Trabalhar com arte faz
parte da minha existência. É um trabalho de
presença. É um trabalho de fragmentos que se
conectam, ligado à memória. É ancestralidade,
formação, histórias e identidades. Os trabalhos estão
todos conectados, eles nascem sempre da ideia de
poder contar a própria história, de falar da
oportunidade de estar vivo e de mostrar que estamos
aqui. Contribuir numa sociedade onde buscamos
equidade. Nosso trabalho é sim uma luta antirracista
sem dúvida, mas é acima de tudo um trabalho de
ARTE.

Masculinidades Periféricas em pauta
Coletivos e artistas trazem à tona o combate a expressões do

machismo nas quebradas por meio de músicas, podcasts,
reportagens e rodas de conversa

Texto de Henrique André

“Falar a respeito de masculinidades é falar de gênero, sexualidade,
performance, corporeidades. E só falamos do assunto porque mulheres

discutem isso há anos, sobretudo nas periferias do Brasil”
(Coletivo Masculinidades Quebradas)

“Por isso, digo sempre aos meninos e meninas que têm origem parecida com a minha: não há vida com
limite preestabelecido. Seu lugar é aquele em que você sonhar estar.” (Lázaro Ramos)

O que significa ser homem? Essa é uma das perguntas disparadoras nas reflexões sobre
machismo e na própria construção do conceito de masculinidade. Para evitar que as respostas ao
questionamento envolvam proibições como não expressar emoções, não chorar, não brincar de
boneca, entre outras tantas negativas e reproduções de violências, coletivos culturais e
comunicacionais têm promovido diálogos sobre o assunto.



Nas periferias paulistanas, um dos trabalhos de destaque é desenvolvido pelo
Coletivo Masculinidade Quebrada, que atua na região do Grajaú, Extremo Sul de São
Paulo. Formado em 2018, o grupo realiza rodas de conversa com adultos e
adolescentes sobre a história da masculinidade, masculinidades negras efetivas,
heteronormatividade, cultura do estupro, feminismo negro, paternidades
periféricas, transmasculinidades, sistema socioeducativo, saúde mental, sistema
prisional e afetividades. “Falar a respeito de masculinidades é falar de gênero,
sexualidade, performance, corporeidades. E só falamos do assunto porque
mulheres discutem isso há anos, sobretudo nas periferias do Brasil”, afirmou o
coletivo em uma das primeiras postagens feitas no seu Instagram, em março de
2020.

Além disso, os integrantes desenvolvem pesquisas sobre o que é ser menino e
homem periférico no território do Grajaú. No início da trajetória do grupo, ainda
em 2018, os membros inscreveram um projeto no programa Valorização das
Iniciativas Culturais (VAI), foram contemplados com o fomento e tiveram a
oportunidade de conversar com adolescentes de escolas públicas do território sobre
masculinidades periféricas.

Desde o início do coletivo, iniciativas de comunicação periférica como Nós,
mulheres da periferia e Periferia em Movimento têm feito coberturas sobre suas
pesquisas, iniciativas e reflexões. Confira mais em nosso site.

Ilustração: Henrique André

@henrique_andresc



Mano Brown, masculinidades e a ascensão do homem periférico

Entre artistas vindos das periferias, o debate sobre masculinidades e territórios
também é latente, ainda que em menor proporção. Feito para quem curte podcasts
extensos, "Mano a Mano" é um programa repleto de conteúdos interessantes e
importantes para explorar. Grande parte desse sucesso devese ao seu
apresentador e às pessoas que estruturam o programa ao seu lado. Mano Brown
ressalta o suporte que a jornalista Semayat Oliveira dá na estruturação das
entrevistas e pesquisas, além da gestora administrativa do programa, Eliane Dias,
sua cônjuge.

Pedro Paulo Soares Pereira, mais conhecido como Mano Brown, já foi o sinônimo
do que o homem negro deveria ser aos olhos da estrutura sociorracial que temos no
Brasil. Preto, periférico, com descendência nordestina, forjado pela violência
implacável do cinturão de pobreza que circunda da capital paulistana, Brown é o
líder do grupo Racionais Mc's, grupo que construiu uma trajetória de sucesso na
contramão da construção do mainstream proposto por grandes gravadoras, tendo
como grande pilar de fãs o povo das periferias brasileiras. Entre as reflexões sobre
masculinidades, o verso “Frustração é máquina de fazer vilão”, da canção “Jesus
Chorou”, é um dos exemplos.

Seguindo a lógica de aversão ao marketing, Brown falava contra as grandes marcas
e no programa Roda Viva no ano de 2007 levantou polêmica quando falou "Eu não
sou exemplo", minimizando o poder que um astro responsável por movimentar
uma legião de fãs não só com sua música, mas também com a cultura, moda,
filosofia e ascensão social. Qual a importância de Mano Brown estar à frente de um
dos podcasts mais ouvidos do país?

Em trabalho publicado no XX Congresso de Ciências da Comunicação na Região
Sul, Danielle Vaz e Marco Bonito (2019) afirmaram que “Como somos resultado do

Contador de histórias nato. | Foto: Reprodução



que consumimos, nosso discurso e nossa identidade
são afetadas por isso diretamente, como se espera que a
população negra se autodeclare quando não existem
boas referências? Mesmo que o conceito de raça e etnia
ainda seja um pouco turvo, esta última é ligada à
cultura, aos traços, língua e à cor da pele, é um traço
muito importante na construção da identidade…”.

Nesse contexto, Mano Brown surpreende o Brasil como
apresentador, extremamente preparado, não só em
relação à biografia do entrevistado em questão, mas
também munido de informações sobre o universo que
o entrevistado está inserido. Brown conduz o programa
com maestria, deixando seus convidados à vontade
numa conversa leve e agregadora.

O lado flexível, inteligente, culto mostrado por Brown
como um orador notável e um homem preto que
mudou, que foi além da desumanização proposta pelo
olhar do racismo incrustado no panorama social
nacional, e promove a reflexão sobre as potências que
temos versos as oportunidades que são ofertadas.

Brown, contrariando o que foi dito por ele em 2007, é
exemplo de que o que precede a evolução é a mudança
e que seu posicionamento, seja quando exige
passaporte vacinal para seus shows ou quando recebe o
parlamentar Fernando Holiday, representante de uma
forma de pensar e de agir que diverge com tudo aquilo
que o apresentador representa.

Pedro Paulo é um exemplo de cidadão e profissional,
mesmo quando um preto alcança e se mantém no
sucesso, a esteira racista insiste em atacar. Mesmo não
sendo um dos eleitos da estrutura para o holofote e
seguindo com seu cerne malicioso e realista, Mano
Brown acessa o público de forma nova, por meio de
ferramenta de comunicação moderna, o podcast,
seguindo como Racional, diferente e não igual,
mantendose em evidência para seus fãs e
conquistando o respeito e aprovação popular e da
crítica.

A representatividade trazida pela presença de Mano
Brown à frente do sucesso “Mano a Mano” é de suma
importância para a construção identitária racial e para
o debate das masculinidades. Cada um que rompe a
bolha de estrutura racial proposta no Brasil leva
consigo o sonho de outros tantos que trabalharam para
também romper barreiras.•

Quer pautar debates sobre
masculinidades periféricas em
processos de educação popular?
Acompanhe as redes sociais do
projeto “Masculinidade Quebrada”
(@masculinidadequebrada) e leia a
obra “Masculinidade Quebrada:
memória de um processo com meninos
periféricos”. As reflexões podem ser
uma inspiração de temas e
metodologias.



As periferias urbanas e rurais latino
americanas são territórios de reinvenção
constante de Paulo Freire. Do teatro ao
jornalismo, do grafite ao audiovisual, é
possível observar o exercício constante do
diálogo e da pedagogia das perguntas
para a problematização das vivências no
território e no cotidiano. Além disso, esses
projetos trazem reflexão sobre a
inconclusão ontológica do ser humano, ou
seja, entendimento de que os indivíduos
estão em um permanente processo de
incompletude no tocante aos saberes e
conhecimentos, o que conduz ao
movimento, em caráter permanente, de
busca de Ser Mais, de se humanizar.
Tratase também do rompimento com a
cultura do silêncio em relação às
opressões de raça, etnia, gênero, classe,
sexualidade, origem, idade, entre outras.

A prática freireana ligada ao exercício
mútuo da denúncia das desumanizações
e anúncio de novas formas de se viver
juntos marca a prática de muitos
coletivos periféricos. Para esse duplo
movimento ocorrer de forma mais ampla,
a luta pelo direito humano à comunicação
tornase fundamental. Há ainda o intuito
de formar e dialogar com sujeitas e
sujeitos periféricos, conceito do sociólogo
Tiarajú D’Andrea que define pessoas que
atuam politicamente em busca de
transformar a realidade, mediante o
reconhecimento dos assujeitamentos, mas
também das potências periféricas. Com os
desafios do financiamento e da
continuidade de projetos, surgem também
mobilizações reivindicatórias de políticas
públicas em diferentes localidades para a
realização e continuidade das iniciativas.

Edu (comuni) cação que brota das periferias
latinoamericanas

Cinco escolas e oficinas periféricas latinoamericanas para conhecer
e se inspirar

Texto de Juliana Salles
@ju_salles_s

A Central Periférica selecionou cinco
escolas e oficinas periféricas espalhadas
pela América Latina que se relacionam
com o universo da comunicação,
educação e cultura. Confira:

1  Colectivo Hormigón Armado 
Bolívia

Projeto sociocultural focado em crianças,
jovens e adultos que atuam como
engraxates nas ruas de La Paz desde
2005. Na iniciativa, há a produção
bimestral de um jornal vinculado aos
direitos humanos com contribuições dos
engraxates  alguns deles moradores em
situação de rua  também no conteúdo.
Além do periódico, o projeto inclui apoio
escolar para os participantes, bolsas de
estudo, alimentação e oficinas para que
engraxates se tornem guias turísticos
populares e tenham outra fonte de renda.

Saiba mais:

https://hormigon
armado.wixsite.com/lustrabotas/hormigo
narmadoeng
https://www.facebook.com/hormigon.ar
mado/about/?ref=page_internal

2  Escuela Audiovisual Al Borde
Producciones  Mujeres al Borde 
Colômbia e outros países

Promover artivismo e uma pedagogia
transfeminista desde as bordas são dois
dos propósitos do projeto “Mujeres al
borde”, que atua com o Movimento
LGBTQIA+ em Bogotá desde 2001. O
projeto tem características itinerantes,



foca em processos comunitários e já
realizou sete edições de uma escola
audiovisual, com parcerias com mais de
10 países ao longo da trajetória da
organização. Além da formação
audiovisual, o grupo também promove
oficinas de autocuidado feminista,
proteção decolonial, teatro e
bioconstrução.

Saiba mais:

https://mujeresalborde.org/mujeresal
borde/historia/
https://www.facebook.com/AlBordeProd
ucciones/?ref=page_internal

3  Red Tz’ikin  Guatemala

A iniciativa reúne 11 coletivos
audiovisuais e grupos de vídeo
comunitários originários de sete povos
indígenas da Guatemala: Q’eqchi’, K’iche’,
Mam, Q’anjob’al, Ixil, Kaqchikel e Ladino
o Mestizo. A rede realiza comunicação
comunitária e desenvolve mostras
comunitárias de cinema e vídeo em defesa
da vida e do território, formação
audiovisual comunitária para linguagens
como programas de TV, curtas e longa
metragens, entre outros formatos.

Saiba mais:

https://www.realizadorestzikin.org/
https://www.facebook.com/red.tzikin/

4  Escuela de Comunicación Tierra y
Território  Colectiva La Sandía Digital
 México

A coletiva La Sandía Digital nasceu na
Cidade do México em 2011 e atua com
produção audiovisual colaborativa,
formação e comunicação estratégica, a
favor da justiça socioambiental, de gênero
e da defesa de direitos humanos. Em
2019, o grupo feminista realizou a
primeira edição da Escola de
Comunicação “Terra e Território”, que

envolveu 28 participantes de 12
localidades diferentes do México. A
formação contou com os eixos de análise
da realidade, comunicação estratégica,
narrativas e produção. Por fim, foi
elaborado um diagnóstico participativo
denominado “Tecer as vozes, defender a
vida”.

Saiba mais:
https://lasandiadigital.org.mx/escuela
decomunicaciontierrayterritorio/
https://www.facebook.com/LaSandiaDigi
tal

5  Portavoz Perú  Peru

Comunicadores sociais de Lima, capital
do Peru, juntaramse para atuar com
formação audiovisual nas periferias da
cidade no ano 2000. Desde então, a
iniciativa realiza oficinas de cinema, artes
plásticas, músicas, exibições audiovisuais
a céu aberto e espetáculos de marionetes
para crianças, com foco no distrito La
Victoria e em Santa Beatriz. Apoiado por
fomentos governamentais como Cultura
Viva Lima, pontos de cultura (Ministério
da Cultura do Peru), o Portavoz Perú
defende a presença do audiovisual nas
escolas. Por isso, também realiza
processos formativos com professores e
mantém o Festival de Curtametragens
Escolares e Juvenis Vídeo Zero.

Saiba mais:

Ilustração digital: Henrique André
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