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Introdução

Nas periferias em expansão pela cidade de São Paulo, a 
produção de cultura é diária. Com base nisso, o livro-reportagem 
é voltado a investigar as manifestações culturais que ocorrem no 
extremo Sul da cidade de São Paulo. 

Este projeto busca compreender as atividades culturais 
desenvolvidas no território do Grajaú e as diferentes facetas 
dessas expressões, retratando a população e como a mesma lida 
com as atividades no seu território. O livro visa também enxergar 
como essas atividades são comunicadas e realizadas, analisando 
como a cobertura impacta os moradores de um bairro periférico 
ativo e em expansão.

A pergunta-chave que norteia este projeto é: “quais são as 
manifestações culturais do Grajaú e como se desenvolvem?”. Uma 
pergunta simples, mas que acarreta uma série de desdobramentos 
e busca compreender sua ligação com o território e a população, 
algo crucial para o seu desenvolvimento. 

Portanto, os objetivos do projeto são: investigar como são 
realizadas essas expressões, discutir como as manifestações 
culturais na região do Grajaú são desenvolvidas e quais são essas 
atividades.  Da mesma forma, procura dar  visibilidade aos projetos 
culturais desenvolvidos nessa região periférica, contribuindo com 
informações para uma abordagem mais aprofundada pela mídia.  

Além disso, procura compreender os impactos dessas 
ações e como são vistas pela comunidade  e entender de forma 
secundária como elas impactam a população local.

Sendo assim, é de extrema relevância o desenvolvimento 
do livro-reportagem a respeito das manifestações culturais do 
Grajaú, que busca compreender as manifestações culturais em 
regiões periféricas, como são desenvolvidas e de que forma a 
ação transforma o local, estudando o impacto na população e 
suas diferentes nuances e formas. Procura-se ainda entender os 
tipos de manifestações que ocorrem no município do Grajaú, 
uma área populosa e em constante expansão, que geralmente é 
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retratada apenas por sua violência, sendo mais uma parcela das 
periferias da cidade de São Paulo e serve de amostra para ampliar 
o conhecimento acadêmico sobre a produção cultural nessa 
região.

O projeto promove assim, um debate de como as expressões 
são vistas pela comunidade local e como são construídas, 
mostrando as divergências entre as duas visões e as lacunas na 
representação da cultura periférica. Procura assim, ampliar essa 
relação por meio da produção de conhecimento sobre esse 
território, com o intuito de agregar a comunidade e ampliar sua 
visibilidade e melhorar as representações presentes na mídia, 
minimizando essas lacunas. Visa ainda compreender também 
como a não representação gera a evasão da população para o 
centro da cidade, em busca de estruturas e eventos culturais, pré-
existentes em seus bairros.

A região apresenta uma série de projetos culturais 
consolidados há décadas, porém eles sofrem para se manter e 
prosseguir de forma gratuita para uma população de quase 0,5 
milhão de moradores, que muitas vezes nem tem conhecimento 
de sua existência. Portanto, o projeto levanta a importância social 
do estudo das atividades para os moradores da região e para a 
comunidade jornalística referente à sua cobertura de forma mais 
aprofundada e sem ser estigmatizada.

Introdução
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Capítulo 1: Território

“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."

Sérgio Vaz. Manifesto de Antropofagia Periférica

Grajaú, significa "rio dos carajás” palavras de origem 
indígena e que segundo o dicionário Aurélio, é uma espécie de 
cesto para carregamento de mercadorias como vasos e animais. 
Um nome adequado, pois ao se observar de longe o bairro do 
Grajaú situado no extremo sul da cidade de São Paulo, pouco se 
vê de seu interior, e sobre as preciosidades que carrega dentro de 
sua farta cesta.

A cultura Grajauense destaca-se entre as demais com sua 
visão única do ser periférico, uma identidade forte e suas relações 
com o outro e a natureza que circunda a região. A conexão com 
as águas da represa Billings e sua mata nas áreas de mananciais 
moldaram o território onde hoje é situado o bairro. Local que 
começou a ser ocupado em meados da década de 1960, sem 
uma data exata, por meio da expansão da cidade em seu intenso 
processo de industrialização.  Dessa forma as periferias foram se 
expandindo e como resultado foram recuando gradativamente 
dos grandes centros da cidade em busca de terras livres para 
moradia. Diante disso, a população iniciou sua construção. Os 
blocos de tijolos foram erguidos e aos poucos a cultura do local 
começou a ser construída com base nas relações dos moradores 
com o território ocupado e os outros membros em meio a um 
processo de exclusão ambiental e urbano. 

Mas o retrato que se vê hoje é muito diferente do que 
existia em sua criação. Hoje, o bairro conta com mais de 0,5 
milhão de habitantes, segundo os dados demográficos da 
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Secretaria de São Paulo, sendo que residem dentro de uma 
área de aproximadamente 92 quilômetros quadrados. Uma área 
pequena comparada ao crescente populacional da região, que 
é reconhecida pela sua elevada taxa de criminalidade, porém 
também pela sua participação gigantesca nas atividade no campo 
cultural, atraindo pessoas de bairros próximos na cidade de São 
Paulo.

O território do Grajaú foi sendo moldado com o passar 
dos anos e a correlação entre os habitantes e o território é 
inegavelmente um elo forte no processo de construção de uma 
cultura local. A relação dos residentes com o território onde 
habitam é um ponto relevante para a compreensão das práticas 
realizadas e isso não se altera no Grajaú. Segundo o autor Robert 
David Sack, existem pilares para o entendimento da territorialidade, 
o primeiro sendo a área, que consiste no solo do local de forma 
geográfica. O segundo é a comunicação, que exerce o papel de 
limites territoriais entre os indivíduos. E por último, há o controle 
exercido pelas autoridades do local.

É necessário compreender que a cultura de forma geral está 
presente na humanidade desde o princípio dos tempos e está 
diretamente atrelada à construção de uma sociedade. Portanto a 
cultura engloba as experiências dos indivíduos de forma coletiva, 
e ela tem continuidade por meio das transmissões orais, escritas, 
documentais e mais recentemente de forma multimídia. Segundo 
Bastos e Candiotto (2007, p. 17), o processo cultural é um resultado 
das experiências transmitidas socialmente, que se iniciam desde 
o momento do nascimento do indivíduo, quando ele aprende 
os costumes da sociedade na qual está inserido e seus hábitos 
linguísticos para que possa se comunicar. Dessa forma, a cultura 
se estabelece como um elemento muito importante para que 
viver em sociedade, seja algo possível.

A cultura periférica é específica do grupo que reside em 
uma determinada periferia e se torna cultura devido às suas 
peculiaridades, que são passadas entre os indivíduos que vivem 
nessa área. A cultura periférica é assim composta de conjuntos 

Capítulo 1: Território



13

simbólicos únicos desenvolvidos pela população desses bairros, 
que assim como na definição de cultura tradicional, carregam seu 
modo de vida, comportamentos, coletivos, valores, práticas, a 
linguagem e as maneiras de se vestir. Como é levantado na obra 
de Nascimento (2011, p. 24), o significado da palavra “marginal” 
é usado para expressar a população que está à margem da 
sociedade, e que estão destacados da cidade devido às diferenças 
econômicas e de classes.

As manifestações culturais, estão presentes de diferentes 
modos no dia a dia da população grajauense. No local escolhido, 
as manifestações ocorrem de maneira frequente e intensa, embora 
haja apenas 0,79% equipamentos culturais públicos na região a 
cada 100 mil habitantes segundo pesquisa de 2017 da Fundação 
Sistema Estadual de Análises de Dados (SEADE) para a realização 
dessas atividades. 

As manifestações culturais são relevantes para a comunidade, 
pois a mantém ativa e auxiliam na manutenção da cultura local, 
reafirmando sua história e luta. Entretanto, mesmo com suas 
dimensões, os locais para a sua realização ainda são escassos no 
cenário público.

Um desses pontos é a marginalização urbana, que não se 
caracteriza apenas pelo recorte de classes sociais, mas também 
pelo acesso à moradia de forma diferenciada por razões raciais. 
Nos dias atuais o quilombo é resgatado pelos artistas locais, que 
buscam ressaltar os problemas sociais, raciais e de classe em suas 
manifestações fortes e diretas, que tratam das dores daquele 
indivíduo e comunidade. Segundo o cantor Criolo:

“o que sei é que meu bairro é ‘foda’, com muita ‘gente 
foda’, que faz uma diferença ‘foda’ na vida de muitas 
outras gentes lindas, pessoas únicas. Lá não somos 
invisíveis, somos gente e agentes de construção estética 
natural fluida que faz do Grajaú um lugar único”, conta.

Perifativa: As manifestações culturais do Grajaú
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Segundo as pessoas entrevistadas por esta pesquisadora, 
a população que reside nesse local passa por diferentes desafios 
diariamente e são sobreviventes de diferentes violências, como a 
criminalidade, as drogas, o trânsito intenso e o abandono, porém 
é um local de pessoas que querem vencer e fazem o seu melhor 
dentro desse cenário. 

“Eu moro em Interlagos”. 

Essa é uma frase repetida por vários moradores ao falar 
com uma pessoa desconhecida. E é justamente entre lagos que 
se erguem aqueles que ainda generalizam onde moram, para o 
melhor entendimento do outro e amenizar o peso negativo que 
por vezes acompanha o grajauense.

O olhar de reconhecimento quando o outro diz que também 
reside na região de Interlagos, ali no Grajaú, é estimulante e logo 
um diálogo sobre o bairro é estabelecido, criando essa conexão tão 
instantânea com o outro que pertence ao mesmo território que o seu.  

A realização das manifestações culturais dentro da 
comunidade visa favorecer o crescimento individual do 
participante e da comunidade como um todo, pois ao integrá-
lo, a conexão entre esses indivíduos é fortalecida pela sinergia 
das experiências vividas dentro de um mesmo local. Essas 
manifestações espontâneas ou não de cultura são um direito que 
a nova Constituição Brasileira (1988, seção II, artigo 215), garante 
para todos os cidadãos: 

“O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, apoiará e 
incentivará a difusão das manifestações culturais”. 

Sendo assim, as expressões culturais são uma maneira 
legal de expressão, sendo usada com recorrência pela periferia 
para expressão de suas ideologias e lutas. Um elo entre esses 
indivíduos, em sua maioria, são esses projetos culturais que os 
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aproximam de seu próprio território e voz. 
Dentro dessas iniciativas, se encontra um caminho a seguir 

em conjunto.
Segundo o orientador educacional Alex Soares, vulgo "X", 

28, as manifestações culturais no Grajaú talvez sejam tão fortes 
por justamente serem no extremo Sul distante do centro, gerando 
a busca por formas alternativas de produção de cultura e criação 
de uma identidade. Servindo por vezes como válvula de escape, 
pois não se deve romantizar a comunidade, esse é um espaço 
mais difícil de se viver, embora hoje esteja mais tranquilo.

Uma dessas iniciativas que vem amplificando a relação 
das pessoas com seu território é o projeto Ecoativa, uma casa 
de cultura e vivências que proporciona um espaço aberto para 
diferentes coletivos e projetos ocuparem e desenvolverem seus 
trabalhos para a comunidade local. A Ecoativa são os moradores, 
pois a mesma o ocupa e o constrói desde a década de 1990 
quando foi fundada na Ilha do Bororé, no Grajaú. A casa foi sendo 
mantida com auxílio de voluntários e mesmo passando por um 
período de pausa há alguns anos, ainda atua com auxílio de 10 
membros fixos que atuam em diferentes vertentes dentro da 
Ecoativa. Na casa do projeto, são ensinadas diferentes abordagens 
de contato dos moradores com o solo, assim como o ensino da 
permacultura, uma prática voltada para a implementação de 
práticas que promovem uma integração mais orgânica com a 
natureza, realizando um processo de consumo e descarte cíclico 
por meio do reaproveitamento de materiais, descarte consciente 
e atenção aos ciclos dos produtos consumidos. Essa prática 
promove menos lixo, evita o super consumo e fecha um ciclo 
da vida útil de produtos de forma a causar o menor impacto 
possível. Transformando também, as possibilidades de trabalho, 
dando autonomia para mulheres que por vezes se encontram em 
situação de violência ou vulnerabilidade, por meio de projetos 
como a cozinha comunitária, que visa ensinar práticas de culinária 
sustentáveis dentro do território e geração de renda.

A casa também atua realizando um processo de preservação 
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do acervo de patrimônio cultural em um memorial aberto sobre 
a região e seus costumes. Assim como, a realização de festivais, 
residências artísticas, roteiros de educação para oficinas diversas, 
vivências dos almoços com o que é colhido na propriedade, 
assim como, exposições de fácil acesso para todos, inclusive para 
receber residentes de outras 14 nacionalidades.

Um projeto que foi transformador para os rumos da 
Ecoativa, foi sem dúvida o trabalho desenvolvido com a Escola 
Estadual Professor Adrião Bernardes. Sendo que, as atividades 
com o projeto já fazem parte da grade curricular da escola, cujos 
alunos são levados até a casa para aprender sobre alimentação 
saudável, valorização da terra e permacultura. As crianças passam 
o dia aprendendo e vivenciando essa integração e em outros 
momentos são apresentados às diferentes plantas que crescem ali 
juntas em harmonia, apesar das suas diferenças, são lições básicas, 
porém de extrema importância em sua base. Os colaboradores 
montam uma horta na escola em que os alunos, com base no que 
aprenderam, mantêm e cuidam dos alimentos que serão usados 
em sua alimentação futura. Em ambos momentos durante esse 
processo, o indivíduo aprende a olhar os padrões da natureza e 
o tempo de tudo. O cantor Criolo vê a intervenção de projetos 
culturais dentro das escolas como algo muito distante de ocorrer 
em sua totalidade, porém quando essa união existia gerava 
uma manjedoura de pequenos milagres. A relação territorial foi 
transformada junto à Ecoativa, que acolheu, educou e respeitou os 
moradores e o espaço. Dessa forma, a Casa Ecoativa, a associação 
de moradores e a escola passam a atuar como uma tríade na Ilha 
do Bororé, apoiando a transformação e propondo mudanças de 
forma colaborativa.

Jaison Lara, gestor cultural na Ecoativa e participante da 
liderança local, foi um beneficiário do projeto e hoje como um 
colaborador da casa aponta singularidades desse território. Por 
conta de se tratar de uma área de proteção ambiental e um dos 
distritos mais populosos de São Paulo, tornou-se um lugar de vários 
contrastes, pois se trata de um zona rural, de manancial que produz 
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água potável, comida orgânica, cultura e muita tecnologia social 
para a cidade. A identidade dentro de seu território de Jaison não 
foi dada desde seu nascimento, assim como os demais moradores, 
ela foi construída. Na verdade, é muito tirado de você para que esse 
pertencimento não aconteça, encobrindo todas as potencialidades 
do Grajaú. Mesmo em meio a todas as suas dificuldades como 
território como a mobilidade, a moradia digna, o saneamento e a 
segurança alimentar. Assim como todas as periferias, o Grajaú está 
sangrando há muito tempo e mesmo assim possui sua potência e 
poesia e em resposta busca estancá-lo com muitos coletivos e com 
trabalho de base comunitária. É necessário olhar para o Grajaú com 
um olhar apreciativo, ciente do privilégios de estar rodeados pela 
Mata Atlântica e pela água em um território rico em diversidades de 
cenários e pessoas.

O olhar voltado para a construção de uma narrativa em 
que a comunidade tem sua identidade cultural é essencial para 
aqueles que se dedicam a esse trabalho de cunho público aberto 
às pessoas, com convivências transformando seu território em 
um grande bairro educativo, buscando ultrapassar os muros da 
escola, incentivando uma educação menos sufocante e mais 
aberta para as atividades que fazem sentido para o cotidiano do 
indivíduo, como a construção de lixeiras e pranchas de garrafa 
pet, realizar passeios de barco na represa e realmente utilizar esse 
reservatório tão grande, em que a criança tem a oportunidade 
de ver seu território de outro ponto de vista. Quando ela está 
no meio da represa e olha para a sua casa, é um processo muito 
potente pedagogicamente.

Da cozinha, era possível ouvir ao longe o barulho da água 
agitada da represa. Dentro da casa, diversas pinturas parecem 
escapar dos quadros e ocupar as paredes já coloridas pelas mãos 
de tantos voluntários ao longo dos anos. Na panela, a abóbora 
que ao entardecer seria usada na refeição dos integrantes do 
coletivo já estava no fogo, a fumaça rápida da panela de pressão 
dispersa o cheiro rapidamente pelo local e dá boas-vindas aos 
visitantes da Ecoativa. Essa memória parece distante no cenário 
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pandêmico atual, porém se passa há pouco mais de um ano. Mas 
hoje, sem abóbora na panela, aos poucos a Ecoativa retorna suas 
atividades com as crianças da ilha e a casa vai ganhando cor aos 
poucos de novo, após meses fechada.

Outro coletivo que atua na região é o Menino da Billings, 
que juntamente com o Navegando nas Artes realiza um trabalho 
de muita importância no Grajaú. Ambos abordam as vivências 
náuticas como um ponto crucial para o desenvolvimento local, 
atuando com turismo e educação. Como é o caso do Navegando 
nas Artes, que foca nas vivências na Represa Billings, que explora 
esse território de forma a ensinar crianças e adultos a como 
velejar nas águas que circundam a região enquanto ensinam 
sobre a história e debatem seus papéis dentro desse cenário. 
Já que o Grajaú é rodeado pela maior reserva de água doce em 
São Paulo, a Represa Billings, que abastece metade da cidade e 
que para muitos é o seu quintal nesse território. Hoje, o projeto 
busca ser uma referência de iniciativa social por meio do esporte, 
proporcionando reflexão sobre as práticas náuticas, a arte e a 
territorialidade. Pintando suas imensas velas com grafites e cores 
que se destacam em meio ao horizonte da represa e dialogando 
sobre os mesmos, o projeto atua no  Jardim Gaivotas, no Parque 
Linear mais conhecido como Lago azul, Cantinho do Céu e Ilha do 
Bororé.

A relação da população com a água é diferente aqui e há 
quem diga que esse seja um dos motivos pelos quais o Grajaú 
tenha essa produção cultural diferenciada e sensível com o seu 
território. Um dos rappers mais conhecidos do Grajaú, Mmoneis 
ressalta que um dos diferenciais do local e da sua produção 
periférica é o acesso à pluralidade de linguagens dentro do bairro. 
Como ele afirma, dentro do mesmo final de semana é possível ir 
para jogos de futebol, para o saraus, assistir a uma batalha de rap, 
ir para o meio da favela do Reimberg, no rock ”Tudo dentro” do 
Grajaú.

Essa mobilidade dentro desse território atraiu pessoas 
como a Bruna Aranha, 23, residente do bairro vizinho o Parque 
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das Árvores, que faz fronteira com o distrito do Grajaú, que se 
inseriu nas atividades culturais aos 18 anos por meio de projetos 
voluntários de hip hop. Ela afirma que o Grajaú é representatividade 
construída de uma mistura de estilos e culturas, nas quais existem 
talentos grandiosos, sendo que, quem não teve acesso a essa 
manifestação não tem a mínima noção que existam. Salientando 
que residir nesse espaço é uma vivência única, sendo a sua 
introdução ao distrito um dos eventos mais importantes de sua 
jornada de vida. 

Apesar de seu cenário cultural rico, o cantor Criolo chama 
atenção para uma realidade ainda muito presente: a violência, pois 
as matas serviam de refúgio de corpos, carros e sonhos decepados. 
Um constante lembrete presente em todas as favelas do Brasil, de 
como é tracejado o limite dos sonhos de seus residentes, mas que 
mesmo assim na favela habita amor e resiliência para continuar 
um dia após o outro, um fenômeno que é difícil de compreender.

Ao analisar o cenário, os locais de cultura se restringem aos 
Centros Educacionais Unificados (CEUs) presentes na região como 
o Navegantes e o Três Lagos, onde as manifestações culturais são 
restritas por uma administração não especializada que acaba por 
geri-los de forma muito criteriosa, para não desamparar projetos 
voltados à comunidade. Por esse e outros motivos, o acesso às 
manifestações culturais está muito mais ligado à rua e ao território 
de trânsito de pessoas do que a espaços públicos de cultura como 
o Centro Cultural do Grajaú, que apesar da disponibilização de 
projetos de voluntários em seus espaços e mesmo sendo mais 
aberto a diferentes projetos, ainda possui suas restrições para a 
real ocupação da população de sua estrutura como um todo.

E dessa maneira esses projetos invisíveis para a sociedade 
se desenvolvem e modificam a realidade de parte da população, 
expandindo sua relação com seus territórios por meio da arte e 
da conscientização. Essa relação cíclica com a arte do dar e do 
receber parte da comunidade, que influencia e mantém diversos 
projetos, que sobrevivem com voluntários empenhados em 
retornar e iniciar algo novo com base em suas experiências no

Perifativa: As manifestações culturais do Grajaú



20

território. Busca assim ampliar essa rede cultural com o desafio de 
informar e integrar mais moradores, criando uma corrente cultural 
que contraria a imagem retratada pelas mídias tradicionais de 
violência e abandono do bairro no extremo Sul.

Capítulo 1: Território
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Capítulo 2: Corpo.

"A antropofagia periférica parece comer toda a obra 
de arte da cultura culta, transformando-a em arte-

vida, a partir da experiência cotidiana de quem a 
produz. A produção não é praticada apenas para 
que se alcance o reconhecimento pessoal de sua 

criação, mas para que tenha um uso, tanto para 
quem cria como para quem a consome".

Renato Souza de Almeida

O bairro do Grajaú é rico na produção cultural, onde suas 
manifestações são abundantes. A dança e o canto são portas de 
entrada para essas manifestações. Segundo Ribas (1959,p.26) a 
representação da dança dentro de sociedades estão presentes 
desde a última época glacial e datam da pré-história, onde já 
existiam registros gráficos do homem primitivo executando danças 
coletivas em forma de movimentos convulsivos e desordenados. 
De acordo com Tavares:

“existem indícios de que o homem dança desde os 
tempos mais remotos. Todos os povos, em todas as 
épocas e lugares dançaram.Dançavam para expressar 
revolta ou amor, reverenciar ou afastar deuses, mostrar 
força ou arrependimento, rezar, conquistar, distrair, 
enfim, viver!” (TAVARES, 2005, p.93).

O distrito é rico em diferentes talentos, a dança e o canto 
sempre foram uma forma de entretenimento. Dentro desse 
território fecundo nasceram rapper como Criolo que canta sobre 
a realidade dura que foi viver no maior distrito de São Paulo e suas 
vivências. O artista se tornou referência não só no hip hop, mas 
para todos os artistas grajauenses, porém se mantém humilde ao 
declarar que é apenas mais um MC em um bairro de tantos outros 
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MCs talentosos. Diversos outros cantores e rappers se destacam 
na cena cultural, como é o caso do Rapper Mmoneis, que iniciou 
uma oficina: "Arte e rima”, em 2007 e junto a oito colegas, 
decidiram montar um grupo de rap, cantando sobre as suas 
vivências. Antes de se tornar um rapper, ele já consumia e conhecia 
quem eram os artistas do seu território, criando uma conexão na 
construção de caráter dentro dessa comunidade. Posteriormente 
cantaria com referências como a galera do JP e Xemalami, dois 
grupos que fazem parte de um epicentro mais antigo na região. 
Ao seguir sua carreira solo,  lançou seu primeiro disco dedicado  
às suas vivências no Grajaú em 2015, se tornando ainda mais 
conhecido, por meio de suas músicas e da construção de discos 
com temáticas ligadas ao cotidiano periférico, que causam uma 
identificação tremenda entre a população. Mmoneis também atua 
em uma editora de livros, escrevendo raps educacionais para o 
ensino médio, produzindo sínteses em formato de rap, usando 
essa linguagem na qual os alunos estão mais próximos, servindo 
como  ferramenta de aprendizagem, como Andrade (1999,p.129) 
ressalta em sua obra. 

Além disso, o rapper apresenta um programa no YouTube 
junto com a cantora Denise Alves, influente no Grajaú e que vê 
na música uma forma de externar seus sentimentos como mulher 
preta e periférica. Juntos realizam um programa sobre  economia, 
levantando tópicos relacionados a economia descomplicada, 
traduzindo conceitos e termos para uma linguagem popular, 
voltada para a “quebrada”. 

O programa já acumula mais de 50 edições em seus dois 
anos e meio de produção e conta com alguns professores da FGV 
e da USP, que proporcionam uma troca de conhecimentos com a 
periferia e esclarecem os anseios e as dúvidas da população.

Dessa forma, assim como o rapper, grande parte dos artistas 
locais atuam de diferentes formas dentro de seu território e situados 
em rede se auxiliam para o crescimento coletivo. Segundo Marino  
(2013, p.11),  um  coletivo cultural é um movimento independente 
em que há uma quebra da hierarquização, sendo formado por 
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um grupo de pessoas, na maioria das vezes jovens oriundos 
de territórios subalternos, unidas por interesses comuns e que 
desenvolvem ações de "cultura de oposição", recorte mais preciso 
de cultura popular, entendida como a pluralidade de expressões 
autênticas do povo, desde as tradições até as manifestações 
urbanas. 

Como é o caso do coletivo Graja Groove e da coletiva Graja 
Minas, que buscam a multiplicação de forma coletiva da música. O 
Graja Groove traz referências do hip hop para a cena grajauense, 
se voltando para a criação de eventos de discotecagem, oficinas 
e produções musicais. O coletivo teve início em 2011 com a 
participação de pessoas de diferentes áreas culturais, como 
pesquisadores e artistas locais, que integram distintas vertentes 
culturais. Este projeto que hoje atua resgatando as raízes do vinil 
e enaltecendo diferentes artistas, com uma setlist diferenciada, 
trouxe para o Grajaú mais da música brasileira de forma natural, 
aproximando da quebrada ritmos pouco conhecidos, que são 
normalmente destinados aos centros, transformando o antigo vinil 
em forma de socialização em um cenário onde esse segmento 
era até então, inexplorado. Suas oficinas retomam o vinil também 
como uma ferramenta de aprendizado, que é explorado trazendo 
sua história e o introduzindo na produção musical.

A coletiva Graja Minas por sua vez, traz MCs e cantoras do 
Grajaú, que se reúnem para ocupar um espaço de fala, por muito 
tempo reprimido e expõem com suas letras a sua realidade e 
anseios por meio da música. O Graja Minas mostra-se relevante 
para o empoderamento e inclusão da mulher no cenário de rap 
local, dominado em sua maioria por rappers homens. Vai assim 
“contra a corrente” e escreve a história com o rap feminino, dando 
visibilidade para essas mulheres que fazem a diferença em seu 
território e abrem caminhos para outras meninas e mulheres, 
que verão por meio da representatividade um novo espaço de 
ocupação e fala. 

Um momento marcante em sua jornada foi sua apresentação 
no evento Red Bull Amaphiko, em que tiveram a oportunidade 
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e recitar e declamar suas poesias cantadas de forma pública. 
Foi histórico, porque 19 mulheres se reuniram e cantaram para 
centenas de pessoas, em um cenário já diagnosticado pela sua 
escassez de mulheres  em coletânea de hip hop e em sua  história, 
embora tenham alguns casos de pioneiras que são lembradas 
pelas suas contribuições. 

Outro projeto que se destaca na cena é o Salve Selva, que 
realiza um trabalho de produção musical com os artistas locais 
e desenha um trabalho de transformação com a mobilização 
das pessoas. O Salve Selva teve seu início em 2007, a partir de  
um conceito que englobava produtos como camisas feitas por 
costureiras da comunidade, grupos de raps, eventos e oficinas 
de produção musical. Hoje focam também na área de educação, 
sendo que procuram ensinar os jovens a produção musical e o 
grafite em oficinas na comunidade, que conta em média com 20 
alunos de grupos e idades diversas por turma, que participam 
dessas atividades gratuitas. Como levanta Thiago Moraes, 
vulgo "Tigrone", 29, arte educador, músico e produtor musical, 
seu trabalho é voltado a ensinar a comunidade a produzir 
“música da quebrada”, produzindo cultura nesse espaço nos 
quais se misturam e criam algo cultural. Um ponto em comum 
entre os coletivos da região segundo ele é a influência de uma 
liderança local forte que ajudou a nova geração a se integrar 
sem esse egoísmo de manter o conhecimento para si mesmo, se 
diferenciado de outros grupos.

O multiculturalismo está presente fortemente no Grajaú com 
a integração dos diferentes tipos de arte que não só sobrevivem 
de forma coletiva, mas se conversam e se completam. A expressão 
multiculturalismo designa, originalmente, a coexistência de formas 
culturais ou grupos caracterizados por culturas diferentes no seio 
de sociedades modernas. Como aponta Santos (2003, p. 26), no 
Grajaú o multiculturalismo está inerente a esse território, onde sua 
população se desenvolve com essas referências mistas. Como é o 
caso do "X", um profissional multicultural, que assim como muitos 
nesse território exerce diferentes papéis, dentro da dança de salão, 
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no hip hop, do grafite, na fotografia e no auxílio à comunidade. 
Essa mistura cultural proporciona uma integração de 

movimentos e modalidades diferentes dentro de um mesmo 
espaço, como é o caso das danças urbanas, o grafite e o rap, por 
exemplo, que se fundem em eventos, onde as artes se intercalam 
e se unem em uma linguagem em comum.

A dança é um caminho que proporciona integração dos 
participantes, e fortalece os laços entre eles, não importando 
fatores sociais. As pessoas colaboram juntas em uma troca de 
experiências visando o desenvolvimento de uma modalidade e 
expressão de um sentimento que a transborda. No Grajaú, as mais 
realizadas são as danças de rua como o hip hop e suas vertentes, 
assim como as danças de salão como sertanejo, forró e danças 
latinas. Os projetos locais permitem essa integração da população 
com a dança de forma gratuita, trazendo essa ligação com outros 
moradores do bairro e a prática.

Como é o caso do grupo Flor da Pele, que há 11 anos realiza 
um trabalho de dança no Grajaú. O grupo teve seu início no CEU Vila 
Rubi, com três membros  que eram bolsistas em uma conceituada 
escola de dança de São Paulo e viram em uma das salas do Vila 
Ruby uma oportunidade para ensaio. Esse início inesperado fez 
crescer o interesse entre os moradores que começaram a participar 
dos ensaios, que se transformaram em aulas abertas. Por conflitos 
de ideias, o projeto Flor da Pele seguiu com a direção de Ivan 
Barbosa Oliveira, 40, cofundador do projeto, ao qual já fez parte 
de outros grupos voluntários, como o Festival pela Paz, no qual foi 
coprodutor por 12 edições. Com sua experiência e visão, seguiu 
com o projeto com auxílio de outros voluntários.  E assim nasceu 
o Flor da Pele, um projeto voltado para a integração da população 
com a prática de diferentes estilos de dança, e conscientização de 
seu território e desenvolvimento como pessoa e cidadão.

Segundo Ivan, o Grajaú é uma área pouco assistida de muitas 
coisas, mas,  em partes, estar inserido dentro desse universo e ter 
uma resposta de fazer algo diferente é uma proposta que está 
muito ligada ao projeto (Flor da Pele). Pois  por estar no meio de 

Perifativa: As manifestações culturais do Grajaú



27

tudo, o que não se quer é optar por seguir um caminho diferente, 
levando as pessoas a verem na arte uma forma de continuar 
sobrevivendo. Por isso nas aulas se ensina muito mais do que 
apenas passos de dança, como aponta o fundador:

“O Flor tem uma concepção um pouco diferente das 
tradicionais escolas  de dança, não abordando a prática 
como fazer dançar por dança, só pelo movimento e pela 
endorfina, ou buscando a consolidação de um nome no 
meio. O grupo segue com um propósito, levantando 
sua importância social de unir a prática da dança ao 
auxílio às necessidade da região”, diz animado. 

O grupo busca que as pessoas consigam ser questionadoras, 
protagonistas de uma história diferente, desenvolvendo outros 
caminhos que a política não fornece, transformando sem confronto 
sua realidade, usando esse mecanismo tão eficaz que é a cultura. 

Hoje o Flor, como é chamado pelos seus participantes, é 
uma grande somatória, muitas pessoas vieram agregar. Se for 
contar quantas pessoas já passaram pelo projeto nesses 11 anos, 
seriam em torno de 2 mil pessoas. Houve também a abertura para 
profissionalização desses professores voluntários, por meio de 
bolsas de estudo em um estúdio de dança renomado, sempre 
em busca de aprender melhor para repassar esses ensinamentos 
para os demais. Em seu início o grupo tinha como proposta ser 
uma atividade de encontro, atuando como parte do processo de 
integração social das pessoas. Mas ao se realocarem para o CEU 
Navegantes, Cantinho do Céu, sentiram a necessidade de atuarem 
como agentes de transformação e trabalharem as deficiências 
das pessoas, que possuíam estruturas e necessidades diferentes. 
Assim iniciaram o trabalho com temas do consciente coletivo, 
também por uma demanda de alunos que buscavam muito mais 
do que somente a dança, iam em busca de conversar, de se 
conectar, de perder a timidez, vencer medos e vícios e em busca 
de apoio. Já no CEU Navegantes, foram iniciados os tradicionais 
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espetáculos de fim de ano do Flor da Pele, aos quais carregam 
uma mensagem importante, pois representam sua caminhada, 
nunca perdendo de vista que são uma oficina de dança, porém 
semeando temas de amar e respeitar o outro, de felicidade, o 
medo, sonhar e ir além do que se imagina, que foi representado 
pelo espetáculo intitulado Se eu pudesse e Gratidão. Esse ano 
trabalhariam a temática de coragem, incentivando o pontapé para 
sair e mudar, fechando esse ciclo de espetáculos educativos com 
um chamado à ação.

O grupo segue em pausa devido ao cenário pandêmico, 
porém seguem com novas gerações de voluntários que vêm 
modernizando o grupo e os incluindo nas redes sociais e no 
mapa digital. Uma mudança drástica para o grupo que até 
hoje é divulgado em sua essência por meio de indicações de 
participantes. Hoje está mais presente nas mídias digitais, porém 
ainda prezam a desconexão do digital e criação de laços reais de 
maneira sutil com o outro. Segundo Ivan, no futuro é necessário 
abordar questões de diversidade dentro da dança, como o papel 
de condutor e conduzido de forma mais direta, embora já seja 
tratado de forma informal ou até mesmo a criação de aulas 
voltadas a esse público diverso.

A cultura periférica tem intrínseca em si o processo de 
dar e receber, realizando uma troca com todas as pessoas que 
se conectam, entrelaçando suas experiências e as moldando a 
serem quem são em um processo contínuo de devolução de tudo 
que se adquire intelectualmente. Como o Ivan e muitos outros 
professores que escolheram desenvolver e transformar pessoas 
através da arte, indo na contracorrente da arte pela arte. 

Um projeto semelhante que realiza um trabalho excepcional 
de ensino de hip hop dance é a Cia Somos Nós, no CEU Vila 
Ruby. Desenvolvido desde 1999 pela mentora Mônica Lira, 
hoje segue em sua segunda geração com a direção de Cleiton  
Tadeu, 30, professor de street e educação física. Desenvolvem 
um projeto que busca trazer a comunidade para dentro da sala 
de dança, possuindo alunos de 12 a 70 anos em sua maioria do 
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sexo feminino, que recebem aulas gratuitas dos professores 
do projeto e buscam realizar o acolhimento dos alunos que 
ingressam nas aulas, os envolvendo na prática e os colocando 
como protagonistas e responsáveis pelo seu próprio aprendizado. 
Visam assim, estabelecer valores coletivos do projeto por meio de 
rodas de conversa e integrações entre os participantes, e pequenos 
laboratórios que exploram ritmo, realidade, percepção, memória e 
coletividade.

Cleiton, que iniciou sua trajetória na dança há 13 anos, ao 
observar B-boys dançando no pátio da Escola Irmã Chalita, no Grajaú, 
onde se encantou pela modalidade que também o apresentou à 
cultura hip hop. Hoje dá continuidade ao ensino dessas práticas, 
após ter sido aluno por mais de três anos do projeto que hoje dirige. 

Cleiton aponta que ainda existe preconceito das demais 
regiões mais centrais referente à modalidade, que não reconhecem 
até hoje a importância do hip hop e de sua cultura e dança. Cleiton 
ainda resgata a importância do hip hop para os  jovens e para o 
combate a criminalidade, pois o hip hop salva vidas por meio da 
socialização, integração, rodas de conversa, educação, oficinas, 
dando o livre arbítrio para o jovem, sendo algo que em sua visão 
precisa ser valorizado e visto.

O projeto segue pausado devido à paralisação dos CEUs por 
conta da pandemia, porém o grupo pretende retomar e desenvolver 
projetos com vídeos e iniciar uma turma de hip hop para o público 
infantil.  

Um grande indicador para o grupo de que estão no caminho 
certo são seus alunos e ex-alunos, que iniciaram no projeto e aos 
quais hoje também estão a frente de projetos de dança ou atuam na 
área. Mesmo enfrentando as limitações e a burocracia do espaço, 
desenvolvem o projeto sempre buscando informações e outros 
profissionais para aprender por meio de workshops e cursos para 
trazer novos conteúdos todos os finais de semana para seus alunos, 
facilitando o acesso à cultura no território.

Bruna Aranha, que já fez parte do projeto, aponta a 
importância de iniciar em um projeto social de um lado da sala, 
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realizando aulas e recebendo conhecimento e o quanto isso a 
impactou para que hoje ela realize essa troca e seja voluntária em 
outros projetos também. Outro ponto levantado pela dançarina 
é a diferença de acolhimento e suporte oferecido na “quebrada”, 
onde é clara a diferença entre os maiores estúdios centrais de 
dança pagos, que mesmo possuindo profissionais impecáveis 
não oferecem nada próximo ao acolhimentos que os projetos 
periféricos oferecem. 

Assim como esses projetos e muitos outros que utilizam de 
CEUs para a realização de atividades culturais o Centro Cultura do 
Grajaú, a antiga Casa de Cultura - Palhaço Carequinha, é utilizado 
para diversas atividades gratuitas para a população, mesmo com 
uma gestão um pouco mais aberta do que as dos CEUs, a abertura 
de espaços para atividades culturais o espaço oferece na semana 
e aos fins de semana aulas de zouk, sertanejo, dança do ventre, 
afro, axé e outras atividades todas aplicadas por voluntários 
que cedem seu tempo para compartilhar conhecimentos com a 
população. Mas um dos maiores públicos da casa de cultura se 
concentra do lado de fora deste espaço, sendo que a música alta 
é tocada e os jovens se agrupam nos bancos em meia lua em volta 
da praça em frente ao CCG, ocupando o espaço para socializarem 
e se divertirem.

Ações culturais como o Sexta na Vila, promovem trocas 
artísticas abrindo espaço para treinos e apresentações de diversos 
indivíduos e grupos de dança, teatro e música, em um palco 
aberto a quem quiser se apresentar aos quais têm a oportunidade 
de realizar essa troca e se conectarem com outros artistas locais 
de diferentes estilos, gerando visibilidade para esses artistas 
tão potentes. É o que move a cena cultural na “quebrada”, 
a quantidade de dançarinos que existem no Grajaú é algo 
impressionante, assim como a quantidade de artistas talentosos 
e coletivos que são desconhecidos e possuem visibilidade “zero”. 
São pessoas que treinam em seus quintais e na rua e que os pais 
não apoiam e não possuem um espaço adequado para treinar 
e que precisam desses projetos para ajudá-los. Exercem dessa 
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forma um papel fundamental de orientação desses artistas e 
do aumento de espaços culturais para a potencialização dessas 
atividades, assim como o impacto do patrocínio nessa fase tão 
crucial para os grupos. 

 Assim como o tradicional Sexta na Vila, o Pagode da 27  
atua há mais de 15 anos no Grajaú com sua roda de samba que leva 
o nome da rua na qual eles iniciaram. O projeto não atua somente 
no entretenimento dos moradores aos domingos, mas traz uma 
forte mensagem social e segue engajado em ações comunitárias 
como arrecadação de alimentos e a disponibilização de oficinas 
de música para os jovens da região. O grupo ressignificou a rua 
Manuel Guilherme dos Reis, que já foi considerada uma das mais 
violentas e hoje se tornou um marco do bairro. Além disso, o grupo 
oferece espaço para que artistas de todo o bairro se apresentarem, 
usando de sua visibilidade para auxiliar esses novos artistas com 
seus sambas autorais.

Um outro ritmo que vem ganhando cada vez mais espaço 
dentro do Grajaú é o funk, que vem atraindo grande parte 
dos jovens da periferia, atraídos por essa cultura e ritmo tão 
característico desses locais. Ao qual, levanta um questionamento 
sobre o que é considerado cultura e como ainda existe uma 
soberba mesmo dentro do cenário cultural referente ao ritmo, 
como se o baile funk não fosse um espaço cultural tão válido 
como o sarau. A sua legitimação é necessária, nunca excluindo 
suas problemáticas, mas estudando sua formação de público 
massiva que ganha as ruas e praças. Segundo Jai, da Ecoativa, 
ele acredita muito no poder dessa juventude tão conectada que 
realiza produções culturais com o celular, que produzem beats 
de funk ou até mesmo um rap evangélico, pois em sua visão é 
necessário deixar a juventude ser o que ela quiser em seu próprio 
tempo. Levantando a importância da não criminalização e sim o 
estudo do porque eles se sentem tão à vontade nesse espaço 
de fala. As opções de cultura para grande parte da população 
ainda é escassa e a falta de conhecimento e acesso a esses projetos 
dentro de seu próprio território os limita ou os leva aos distantes 
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centros em busca de aparelhos de cultura e projetos.
Essas atividades que abraçam o individual periférico, auxiliam 

no combate à criminalidade e abre caminhos para outras narrativas 
as quais, a princípio, não são apresentadas a eles. Ainda na linha da 
cultura hip hop como forma de combate e educação, o dançarino 
e professor Pulga, que atua resgatando uma prática antiga, oriunda 
do Brooklyn, o Rocking, uma dança que utiliza de passos derivados 
de lutas e armas para se expressar na dança. Após fundar o Rock 
the blues (RTB), ensina para crianças e adultos do Brasil inteiro essa 
modalidade de forma ativa, sendo um dos únicos representantes do 
estilo no Brasil. Pulga, assim como Cleiton e outros entrevistados 
usam a na dança como ferramenta de combate a violência e 
transformação.

Segundo Mmoneis, a abrangência desses projetos é  colossal, 
por que foi sendo realizado um mapeamento por meio da seriedade 
desses coletivos que atuam no território e dessa maneira conseguem 
propor um novo olhar, dentro de uma realidade a qual todos já 
conhecem o estereótipo a qual a mídia prega e que possui sua 
realidade em vários aspectos, porém é só um lado da história. E esses 
projetos vêm para mostrar um outro lado do bairro. Isso é colossal. 
No fim, esses projetos se integram e se comunicam de certa forma, 
de modo a criar uma rede multicultural. Essa visibilidade de projetos 
na região é importante para saber que existe dentro de casa, em seu 
próprio território é possível ter acesso de qualidade também. 

Quando se entra em um projeto cultural, uma aspecto leva 
a outro e ao entrar na rede se é incluído em diferentes projetos do 
mesmo estilo e é apresentado a tantos outros. No fim existe um 
mundo de opções dentro do Grajaú, aos quais a maior parte da 
população conhece “zero”. O cenário da música e da dança no 
Grajaú é grandioso, sendo impossível sua retratação exata, pois a 
cada esquina, dentro de quintais, nos bares e praças pessoas fazem 
sua arte e compartilham seus saberes com o outro, inspirando e 
trocando saberes e arte em meio a todos os desafios.
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Capítulo 3: Arte

 “Cultura de periferia em movimento”, que uma 
pessoa ao se assumir periférica, assume politicamente 

pertencer à classe trabalhadora e a um conjunto 
de outras identidades tidas como “excluídas” ou 

“marginalizadas”. E a arte produzida a partir desse 
referencial é reveladora dessa realidade. Ela é arte vivida. 

Representa a vida, ao tratar, por exemplo, da afirmação 
da negritude – denunciando o racismo presente na 

violência policial ou no conjunto da sociedade – ou das 
condições de vida das comunidades, a subjetividade 

dos jovens que produzem essa arte se altera". 

Renato Souza de Almeida, pesquisador do Centro 
de Estudos Periféricos da Universidade Federal de 

São Paulo (CEP-Unifesp), aponta em seu artigo.

No Grajaú a arte está presente desde dos enormes grafites 
distribuídos nas ruas e vielas até aos cadernos gastos de poesia. 
Está nos bares e casas com seus saraus, está na tela do cinema do 
centro cultural e nas ruas e praças com interpretações ao ar livre, 
convidando as pessoas a pararem um minuto e ouvir, ver, refletir e 
apreciar o que o a arte periférica do Grajaú tem a oferecer.

Os projetos audiovisuais desenvolvidos na região são 
inúmeros, que surgem normalmente de pessoas que foram para 
fora do bairro buscando referências e novos conhecimentos na 
área e retornaram para compartilhar esse conteúdo com outros 
por meio de oficinas.

O olhar sensível do fotógrafo André Bueno, 39, que atua 
desde 2002 como repórter fotográfico, chama atenção para as 
suas capturas e colagens de cenas do cotidiano. As quais retratam 
um aprendizado que obteve um uma palestra anos atrás de que 
é possível produzir um trabalho sério em seu próprio entorno, 
sem necessariamente viajar pelo mundo, até porque a viagem não 
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se dá só do ponto geográfico, então dessa forma ele iniciou a 
fotografar as coisas próximas a ele. 

O fotógrafo vê inspiração em todos os cantos. Sua 
abrangência vai desde os agricultores e o movimento de 
permacultura da Ecoativa, até os artistas, projetos culturais e 
personagens locais.

Sua família faz parte de uma das famílias tradicionais do 
Grajaú as quais ainda sobrevivem da pesca na represa Billings, que 
serve de alimento, de diversão e de inspiração para muitos nessa 
região. Ao entender todo esse cenário, ele foi desenvolvendo  
um olhar voltado para documentar a sua própria história, por 
uma questão de identidade e por um olhar afetivo. Ao longo 
do tempo, o fotógrafo desenvolveu um olhar pra ele mesmo: 
entendendo sua identidade como um indivíduo morador do 
Grajaú por meio dessa expressão artística.  

A fotografia é uma forma de documentação da memória 
coletiva e individual, por isso em seu acervo, André vai guardando 
essas imagens que preservam uma memória e reforçam a 
identidade regional. Hoje sua arte é possível de ser encontrada  
nos muros dos bairros nos quais transita, correlacionando o 
território com ela, tirando suas imagens do seu armazenamento 
e gerando sentido para o outro. Assim, como nas capas do 
Pagode da 27 e de outros artistas locais. Durante sua trajetória 
o fotógrafo captou momentos importantes na história do bairro, 
principalmente na cena do rap realizando esse processo de 
preservação da memória local por meio desses registros.

Além de conseguir recursos, existe uma motivação de 
registrar momentos que façam sentido não só para ele mas pra 
região como um todo. Registrando o movimento cultural de arte 
urbana efervescente neste local e o cenário cultural como um 
todo e seus personagens. Que hoje já não são mais os mesmos 
do passado, as gerações se alteram e se tornam referências 
porém os novos movimentos vem com sede de transformação 
e dentro de sua própria geração vem se tornando referências 
também. O artista ministrou oficinas e workshops gratuitos para 

Capítulo 3: Arte



36

a população em diferentes espaços públicos, e desenvolveu a 
exibição margens: um olhar sobre o extremo Sul, que fala mais 
sobre a questão ambiental e famílias tradicionais na margem da 
represa e foi exibida no Sesc Interlagos. 

A fotografia é uma possibilidade das pessoas se verem 
retratadas, se reconhecerem não só como sujeito fotografado mas 
como pertencente a um território, a um local. Uma foto do Grajaú 
não irá transmitir o mesmo sentido quando colada na Zona Leste, 
a imagem traz essa identificação com a memória afetiva de quem 
a vê. André finaliza dizendo que:

“Viver da arte acaba quase sendo uma devoção, você 
está envolvido independente da estrutura que te 
proporcionam.”

O mesmo ocorre com os grupos de audiovisual da região 
como Canis Filmes e Graja na cena, dois coletivos que atuam na 
produção profissional de audiovisual no Grajaú. Os clipes e curtas 
produzidos são de uma sensibilidade artística impressionante, 
onde mesmo com menos recursos que as tradicionais produtoras, 
tornam realidade clipes conceituais e esteticamente diferenciados 
para os artistas locais. 

Já na parte de pintura o território é berço do conceituado 
artista Ricardo Negro, aclamado pintor grajauence, que iniciou a 
carreira artística no ano de 2004 com o grafite, sempre realizando 
experimentações em diferentes vertentes, e hoje foca na produção 
de pinturas das casas da favela e da comunidade, assim como 
aquela a qual cresceu. Focando na sua estrutura e arquitetura para 
realizar um cobertura sensível e por meio do uso de cores vivas, 
distante dos cinzas violentos a qual a sociedade pinta. A partir de 
2015 ganhou importância em países europeus com seu trabalho 
e continuou a apresentar seu trabalho internacionalmente. Até 
realizou uma importante parceria com as marcas Havaianas a qual, 
na coleção “Retratos do Brasil”, estamparam suas sandálias com 
casas periféricas para o mundo todo, ajudando a democratizar 
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não só a arte mas a periferia para todos os públicos.
O Ateliê Daki é um espaço cultural localizado no Jardim 

Reimberg que tem busca agregar a população por meio da arte, 
sendo um dos raros ateliês da região, onde  realiza exposições de 
artistas locais, com diversas temáticas sociais. O ateliê é destinado 
para a produção cultural, e recebe outros coletivos para usarem 
esse espaço, se tornando um point artístico da região. E dessa 
forma, o Ateliê Daki se consolidou como um espaço cultural 
importantíssimo para a região e para a história de muitos coletivos 
e moradores que possuem enfim, a chance de admirar e adquirir 
arte de seu território.

O espaço recebe diversos estilos de pintura como o grafite, 
que é uma linguagem comumente utilizada no Grajaú graças 
a sua amplitude e poder de manifestar o que se pensa e as 
realidades vividas em forma de arte. A arte é prima da filosofia, 
as pessoas estão muito apegadas na arte com o que é belo, e 
não o grotesco, o humor, a questão crítica e suas nuances não 
tão óbvias. Para Wellington Neri da Silva, 36, mais conhecido com 
Tim, que é cofundador do projeto Imargem, o artista, educador 
e pesquisador de cultura conta que o projeto nasceu entre 2003 
e 2005 de um grupo de um núcleo de amigos multiculturais, aos 
quais se reuniam frequentemente e que dali ebuliram as faíscas 
para a criação do projeto. O grupo submeteu seu trabalho ao 
edital do Programa de Apoio à Cultura (PROAC), com a proposta 
de levar arte para a comunidade e implantar algumas obras de 
arte, fazer murais e convidar alguns artistas para desenvolver 
oficinas dentro dos bairros.

Assim o Imargem surgiu e desde 2006, eles utilizam essa 
linguagem multidisciplinar com um propósito identificado de 
atuar dentro do território com arte e cultura, tendo a cultura como 
as práticas herdadas, seus valores e origens, artes e cultivo. O 
Imargem utiliza a linguagem das artes visuais, com referências 
do hip hop, da pintura e do grafite. Seu nome já mostra a sua 
integração entre a arte da imagem e o poder das margens da 
represa. 
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“Convivência, se você tem uma visão de cuidado em 
relação ao educar crianças e adultos que necessitam 
absorver esse conteúdo e promover espaços de troca, 
de convivência, nós temos um papel fundamental 
ali por que vivemos e estudamos muitas coisas e 
realizamos essa troca”, afirma Tim. 

Se sentir pertencente a um local faz muita diferença, pois 
proporciona uma identificação do indivíduo com as pessoas ao 
seu redor, iniciando um processo de compreensão de quem você 
é nesse local e qual é o seu papel dentro dele. Para isso, o grupo 
realiza intervenções no bairro com “Painéis Memória” e com uma 
arte que relaciona esse território com os “Murais Mapas” nas 
paredes e nas artes das velas na água.

O grafite é um fenômeno das metrópoles, e São Paulo sendo 
um das maiores cidades do mundo não é um exceção. A cidade feita 
de pedra e o grafite está disponível sempre que o indivíduo se sente 
pressionado pelo caos da metrópole, reagindo com esse grito. Então 
o grafite é essa potência da arte que se aproxima muito mais das 
pessoas e que está presente de maneira forte no Grajaú. Por 
exemplo, temos alguns nomes como o Niggaz, Roger Gastman 
e o Enivo, que são pessoas que trouxeram uma visibilidade para 
atividade. Assim como projetos como o Ateliê daki e  o Salve 
Selva. No Ateliê Imargem no cantinho do CEU, realizam diversas 
atividades distintas possuindo espaços de convivência e áreas de 
produção e pintura. Dividem espaço com um projeto irmão, o 
Navegando nas Artes. Tim ressalta que o grupo segue três eixos 
importantes: a arte, o meio ambiente e a convivência, que servem 
como guias dentro das vivências proporcionadas no espaço. Por 
isso, dentro de suas rodas de conversa, os educadores abordam 
nas discussões sobre temas como: “arte e a cidade”, “arte e 
juventude”, “arte e direitos” e “produção da arte e o racismo”.  

Um passeio pelas margens revela caminhos abertos para 
a represa, utilizado pelos barcos, pessoas realizando pesca 
e crianças brincando na rua entre as árvores. Os painéis de 
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grafite se estendem por quase todo o espaço em branco, 
transformando casas em peças de arte, os moradores orgulhosos 
até arrumam sua fachada para o registro, que com um sorriso 
no rosto, demonstram orgulho de sua residência. Diversos 
artistas internacionais vêm para a região para a realização deste 
intercâmbio artístico com grafiteiros locais. Um desses exemplos 
é a sede do Imargem, onde em suas esquinas é possível ver 
pinturas de todos os tamanhos e os estilos nas ruas do bairro 
do Gaivotas e por todo o Grajaú, onde as frequentes áreas de 
trânsito da Belmira Marin se tornam uma oportunidade para a 
leitura dessas obras espalhadas pela avenida principal. Levando 
pequenas cápsulas de arte e reflexão para o dia a dia daqueles 
que por vezes não tem acesso à cultura.

Essas doses de arte, também estão disseminadas na 
literatura dos saraus, a qual toma conta da sensibilidade de 
artistas e apreciadores, que se juntam em locais como bares 
e espaços abertos para celebrar a arte de forma livre de 
julgamentos, abrindo seus microfones para todos aqueles que 
têm algo a dizer a esvaziar o coração e a cabeça com uma 
poesia ou uma canção. Além de ser esse ambiente tão rico para 
a construção da identidade desses participantes, é um evento 
cultural abundante em talento, onde seus participantes podem 
se identificar e compartilhar suas dores e alegrias juntas de uma 
maneira horizontal. A palavra "sarau" tem origem do termo em 
latim serum que significa tarde, um indicador do momento do dia 
onde era realizado o encontro de seus participantes para essas 
atividades. A multiplicação de saraus nos “botecos de quebradas” 
colocou em evidência a carência de espaços públicos e do 
acesso aos poucos que existem dentro do território, forçando as 
pessoas a se adaptarem a locais com outros propósitos para a 
sua realização. 

Em sua obra, Tennina (2013, p. 12) diz que o espaço que o 
Estado deixa para as pessoas é o bar, em um lugar que não  tem 
museu, não tem teatro, não tem cinema, não tem lugar para se 
reunir e o bar é o centro cultural, onde as pessoas se reúnem 
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para discutir os problemas do bairro. Transformando o  bar em 
espaço de  assembleia, teatro, tudo. É só isso o que se tem, 
então é isso o que vão ocupar e transformar.

Para a poeta e professora de línguas, Adriane de Araujo, 
24 anos, conhecida como Drika, o sarau abriu caminho para que 
ela conhecesse movimentos políticos, culturais e expandisse seus 
horizontes. O primeiro sarau com o qual teve contato foi o Sarau 
Sobrenome Liberdade, que ocorre no Relicário Rock Bar, por 
indicação de uma amiga de sua mãe. A partir do  momento em 
que começou a frequentá-lo, foi logo incluída na programação 
dos demais que ocorrem na região também, como o Sarau das 
Imbuias, Sarau das Águas, Sarau Mitos e lendas, Sarau das 
Minas, Sarau das Travas, Slam do Grajaú e Sarau do Grajaú 
e o já encerrado Sarau de Cordas, que era produzido na casa 
Ecoativa, sendo uma amostra dos muitos saraus mensais presentes 
no território.

Esses projetos e saraus realizam um trabalho esplêndido no 
desenvolvimento cultural da região e vêm ganhando mais e mais 
adeptos com seus versos duros e belos, seu acolhimento, ainda 
mais no cenário pandêmico onde vêm organizando encontros 
on-line, por meio de lives e reuniões on-line. Mantêm assim, 
acesa a chama que arde ainda mais forte durante o isolamento 
social, fazendo a manutenção dessa atividade cultural mesmo 
com o distanciamento, o que levou a um aprimoramento desses 
indivíduos uns com os outros e da prática.

Os saraus trazem para todos uma democratização da cultura 
escrita e da poesia declamada. Incentivando a produção local de 
literatura, que por mais que silenciada, existe e circula no meio.  
Segundo Drika, com a chegada da pandemia muitos artistas ficaram 
sem trabalhar, projetos e eventos tiveram de ser cancelados. No 
início, não se tinha nenhuma previsão de volta, então projetos que 
estavam pela secretaria do estado sofreram cortes, assim como 
os editais anteriores aos quais já eram inalcançáveis para grande 
parte dos artistas periféricos. 

Uma forte liderança local que sabe como é não ter apoio 
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público é a educadora Maria Vilani Gomes, de 69 anos. Com 
mais de cinco livros publicados, desde 2009 produz e se apresenta 
em cafés filosóficos e em encontros organizados, inspirando e 
modificando o seu bairro por meio de uma liderança voltada ao 
bem coletivo, como é o caos da luta pela criação do Centro de 
Arte e Promoção Social (CAPS).  Um de seus filhos, Criolo, afirma 
que sua  mãe faz um trabalho há 30 anos dedicado à arte de rua, à 
poesia, à literatura e à cultura em geral, por mais que tenha sofrido 
ameaças contra sua vida por querer poesia para todo mundo. 

O teatro no Grajaú é vivo e se adapta com seus participantes 
e cenário. E busca por vezes aproximar a população dessa arte que 
segue sendo tão inexplorada pelos residentes dessa região que 
pouco tiveram acesso às grandes peças de teatro e por consequência 
desse recorte a estereotipam de forma que sua existência nas 
periferias seja improvável e estranha. Segundo Alexandre Mate 
(2012, p.74-75), raros são aqueles que conseguem se manter e 
apresentar mais de um trabalho. Absolutamente improvável os 
raríssimos grupos a se manterem ativos que conseguem sobreviver 
dedicando-se exclusivamente à linguagem teatral. 

Mas grupos, como o Núcleo Pele continuam realizando 
trabalhos no território do Grajaú com teatros de rua e de peças 
teatrais há anos. Deni Chagas, 27, multiartista, faz parte do Núcleo 
Pele, um grupo de teatro que atua no extremo sul da cidade e vem 
ganhando espaço por meio de suas peças teatrais que refletem 
temas atuais da sociedade grajauense.

Deni iniciou a sua mentoria no núcleo vocacional do CEU 
Navegantes em 2013, sendo que antes de estar envolvido com a 
arte ficava em casa, estudava, pensava em ir trabalhar, ter uma casa 
e fim. Agora, como ator, entende sua relação com seu território e 
tem um novo olhar para seu entorno e  suas diferenças. 

A mentoria tinha como objetivo fazer o estudo do teatro e 
desenvolver peças e propostas teatrais novas todos os anos.  Dessa 
forma, surgiu o Núcleo Pele, quando em um desses projetos a peça 
"A pele do trabalho" ganhou forma e foi aplicada para receber o 
fomento do Programa Vai. Após sua aprovação, aos poucos foram 
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se descobrindo e se construindo como grupo. 
O grupo não traz histórias que sejam distantes da realidade 

local, mas sim, histórias que se conectam com a comunidade, para 
estabelecer essa conexão entre o artista e o público. Deni diz que 
a peça foi apresentada em formato de teatro de rua, sendo que 
todas as cenas ocorrem em espaços públicos. A escolha de se 
apresentarem na rua foi fundamental  porque é aonde as pessoas 
estão, onde os transeuntes passam. Na maioria das vezes, o 
público não pode se deslocar para outro espaço para ver uma 
peça de teatro, portanto se apresentar para quem está passando, 
mesmo que seja por um momento, já  impacta. O grupo oferece 
entradas francas para tornar essa arte ainda mais acessível. Sendo 
necessário ir para o local onde as pessoas estão, por que é muito 
improvável que elas se movam para os locais de espetáculo, por 
conta de todo o estigma de local inacessível tanto social como 
financeiramente. 

O espetáculo mais recente é O Pancadão, O baile segue, 
que retrata sobre o genocídio negro, mas sem necessariamente 
mostrar a violência: eles buscam uma outra narrativa, uma 
narrativa de pessoas periféricas. Dentro do processo de pesquisa 
para a peça falaram com moradores para entender o contato que 
tiveram com o “pancadão” para entender essa vivência e aí trazer 
para cena e isso cria vínculo também com a comunidade por meio 
das apresentações e do “estar presente”. Quando foi lançada, 
a peça reverberou em muitas pessoas, principalmente a “Cena 
das ‘novinhas’”, que toca muito as mulheres e meninas, trazendo 
dentro de uma proposta cênica e estética essa conexão com o 
conteúdo para a comunidade. O grupo conta histórias da própria 
“quebrada” sem falar do opressor e sem se colocar na posição de 
oprimido. 

A criação dessas peças surge de um estudo que é um 
processo contínuo para todo o grupo, porque a cada pesquisa 
se experiencia mais e se tenta refletir a sociedade para levantar 
pautas de discussão social. Para Kinas (apud 2010, p. 200), é 
essencial a formação de público, a popularização do teatro de 
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forma continuada, a afirmação de uma dramaturgia nacional, a 
difusão dos clássicos, o surgimento e afirmação de novos grupos, 
a descentralização e a reflexão e sistematização de experiências.

O cenário teatral na “quebrada” é muito rico, está 
acontecendo aqui mesmo no Grajaú e no Jardim Lucélia, 
Cantinho do céu e Gaivotas só no “fundão” já são três grupos 
diferentes, esses grupos teatrais criam vínculo na comunidade e 
trazem uma temática pertinente. Outro exemplo, são os outros 
grupos teatrais da região que incluem música e ocorrem na rua, 
falando sobre comunidade e formação de “quilombo” como o 
grupo Identidade Oculta. E o grupo Enchendo Lage e soltando 
pipa que traz a peça “A cartografia da exploração” levantando 
questões da história do bairro e como foi feita essa construção. 
Entre diferentes projetos cria-se esse vínculo, que se diferencia 
do teatro tradicional, trazendo a pesquisa dentro dos núcleos 
baseados em seu território e futuros espectadores, cumprindo 
uma função social como arte.
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Capítulo 4: Comunidade

"O gestor cultural se habilita ao exercício constante com 
um diálogo permanente entre as formas mais lineares 

e alienantes do conhecimento e as mais revolucionárias 
maneiras de criação e conexão com os universos paralelos 

do sentido. Um diálogo que possibilita, ao mesmo, 
implodir e reforçar os sistemas estabelecidos de poder.".

(BRANT, 2010, p. 136).

A transformação do conceito de periferia fortaleceu os 
coletivos de todo o território. Se unindo em uma mesma frente 
e categoria de coletivos de arte e educação dentro da periferia. 
Criando vínculos com grupos de outros territórios e áreas, se unindo 
em suas similaridades e desafios. Onde juntos se identificam e 
criam uma cultura periférica. 

A rede de coletivos e organizações, Universidade Livre 
Grajaú (UniGraja), atua no território com frentes multidisciplinares 
que buscam atuar em vários segmentos culturais junto à população 
local. Considerada referência, a rede se estende de maneira ampla 
e auxilia de forma conjunta no diálogo entre coletivo, trazendo 
apoio à manutenção dessas atividades. A iniciativa teve início em 
2017 com o patrocínio da fundação Via Varejo e hoje promove a 
valorização da educação por meio da formação de agentes do 
território, que multiplicam esse conhecimento na região. O grupo 
tem um impacto enorme no território, no cenário pandêmico 
se organizaram junto com outros projetos para a articulação de 
alimentos para os mais necessidades devido à pandemia, além 
da criação de uma história em quadrinhos voltada para o público 
infantil, que conta sobre o vírus, que atingiu muitas famílias e vem 
ajudando na prevenção ao vírus. 

A Rede Nóis por Nóis nasceu da necessidade de articulação 
entre os empreendedores locais e a urgência de compreender 
as necessidade do bairro, que não são assistidas pelo governo 
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e órgãos públicos e cabe aos moradores realizar a diferença em 
seu território. E é isso que a idealizadora e gestora do projeto 
Bárbara Terra, 28, tem feito, utilizando seu território como um local 
de experimentação e desenvolvimento pessoal e profissional, 
considerando suas vivências no bairro como uma formação. Tendo 
em seu histórico sua avó e sua mãe em papéis de liderança local, o 
seu papel de transformação já era vislumbrado e esperado, assim 
como para seus futuros descendentes. Traz assim um ponto de 
emergência de cultura que parte de sua cultura e inicia uma busca 
pela sua identidade em um território mais amplo. Bárbara comenta 
que algumas vezes a cultura familiar pode limitar certos caminhos, 
sendo necessária a convivência com diferentes grupos fora de 
sua zona de conforto, para que haja um crescimento pessoal mais 
acelerado. 

“Às vezes estamos tanto em um ambiente que não 
conseguimos nos ver, ver nossas potencialidades”, 
ressalta.
 
A criação do projeto aconteceu de forma despretensiosa, 

tendo início devido a uma inquietação em poder ver a “quebrada” 
com um olhar mais afetivo, colaborativo e que pudesse promover 
geração de renda. Dessa forma se uniram diferentes lideranças, 
coletivos e artistas da região como: Xemalami, Tigrone, Ateliê da 
Kim, Lorena Carvalho, Denise Alves, entre outros, com o intuito 
de tirar do campo teórico essas ideias e construir uma rede em 
que aproveitassemos recursos da própria “quebrada” de forma 
orgânica. Incentivando não só o consumo de forma capitalista, 
ligada ao dinheiro, mas o consumo como forma de pertencimento, 
que traz agregado a si autoestima, emancipação e uma atitude 
revolucionária no meio. 

A rede trabalha com cinco frentes de trabalho diferentes, 
sendo eles a feira de empreendedores, os encontros integrativos, 
o consumo, o núcleo de apoio terapêutico e mais recentemente 
as capacitações. Na feira é fomentada essa rede de consumo, 
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pois é o meio principal de acesso direto ao público. Os encontros  
integrativos, que é um o espaço usado para manutenção dessas 
parcerias com empreendedores e trocas, o consumo vem desse 
lugar de reflexão do que estão consumindo por meio de um 
programa de entrevistas, que viabiliza iniciativas periféricas,  
contando também com o núcleo de apoio terapêutico que são o 
núcleo de atendimento psicoterapêutico com meditação para os 
empreendedores, que surgiu agora na pandemia e a frente de 
capacitação está sendo aos poucos implementada por meio do 
estudo da gestão com mentorias, consultorias e coachings.

Dessa forma o projeto englobará todo o ciclo do 
empreendedor periférico e oferecer ensino e suporte em rede. 
O grupo em suas reuniões também busca falar de uma educação 
antirracista e do autocuidado, antecedendo esse pilar para que 
exista uma base sólida para poder avançar. Seguindo um modelo 
de trabalho que se pensa e se constrói em coletivo, sendo uma 
mudança drástica do que é normalmente ensinado desde a 
infância. Enfatiza assim que: 

“Tudo que essa sociedade ensina é o contrário do que 
a Nóis por Nóis atua”.

O impacto positivo causado pela rede em diminuir a 
competição inconsciente dos empreendedores.  

Em suas nove edições a feira passou de convidar 
empreendedores próximos para participarem para um sistema de 
mapeamento dos empreendedores e curadorias para cada uma 
de suas edições. Com experimentos válidos como a utilização de 
uma moeda única e local criada para circular em eventos culturais 
na região, a moeda marginal, que já saiu de circulação. E parcerias 
como, por exemplo, que ocorreu com a Red Bull para o evento 
Amaphycos, que fizeram a curadoria dos negócios presentes no dia.

Para a gestora cultural, as pessoas vêm ocupando muito 
mais o território com arte, articulação se permitindo explorar as 
atividades que ocorrem ali hoje em dia. 
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E ressalta um momento marcante, quando na primeira 
edição da Feira de empreendedores, alguns antigos colegas 
de escola que sucumbiam à realidade com o passar dos anos a 
abordaram para falar que nunca haviam visto uma peça de teatro 
antes, ainda mais da periferia. A representatividade como um 
espelho acarreta impactos que nem mesmo os próprios gestores 
têm noção, pois tinham escassos casos em suas épocas. Mas essa 
nova juventude possui a oportunidade de ter uma caminhada mais 
leve e enxergar no trajeto dos demais, apoios para colocar sua voz 
para fora e se reconhecer como indivíduos e como pertencentes 
de um território periférico com mais caminho do que os traçados 
pela sua marginalidade na cidade.

Na feira e em outros momentos, os artistas locais se reúnem 
para a exposição e venda de sua arte, onde são reunidas diversas 
variedades de trabalhos em algum espaço público. Entre as 
barraquinhas, as cores, os cheiros e os sorrisos tudo se unem 
promovendo um on-board de cultura ao participante, onde a 
população então pode conhecer e apoiar a economia local de 
forma direta.

As dificuldades de ser um empreendedor na periferia são 
muitas, a valorização dos trabalhos locais é complicada como é 
levantado por diferentes grupos, a questão das marcas ainda é 
forte no contexto periférico e o dinheiro escasso é priorizado para 
a compra de produtos que carregam um valor agregado ao item 
devido à sua marca, sobressaindo o apelo social de suporte e 
admiração da arte local, que em sua maioria possuem qualidade 
igual ou superior. 

Diferentes grupos vêm trazendo uma narrativa de trabalho 
em rede, levantando em como essa rede de consumo local pode 
ser aprimorada e gerar ainda mais renda para a população. A 
visibilidade de marcas locais continua muito restrita como aponta 
Jaí, da Ecoativa a qual também gere o espaço Café na Mata. 
O local além de atuar como uma cafeteria também é ponto de 
economia solidária que conta com oito fornecedores, quase todos 
participantes da agricultura familiar na Ilha do Bororé. 
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Por isso é possível encontrar geleia, antepastos, cervejas 
e cachaças especiais de frutas da Mata Atlântica como cambuci 
e uvaia, entre outros produtos. Por meio do fomento de uma 
rede produtiva justa, é possível impactar de forma significativa 
no desenvolvimento local e criar um espaço mais inclusivo e 
democrático para todos, criando uma economia circular tornando 
mais cíclica essa cadeia.

Mas enquanto tudo isso ocorre, grande parte da população 
grajauense não sabe o que acontece em seu próprio território, 
permanecendo estático no meio do crescimento dessas 
iniciativas. 

Livia de Tommasi, relata em seu trabalho Culturas de 
periferia: 

"entre o mercado, o produto traz em si as marcas 
fortes da identidade territorial, reivindicada e 
positivada por essa produção, a venda do produto 
implica na valorização do lugar: a periferia é hoje 
valorizada como lugar onde se produz cultura e não 
somente violência e marginalidade. E vem mudando 
ainda mais esse processo por meio da economia 
solidária, uma proposta que é necessária e precisa 
ter continuidade, pois circula o dinheiro dentro do 
bairro."

O rapper Mmoneys, relata sua experiência com venda de 
seus discos, sendo que seu principal público para a compra é 
de fora do Grajaú, mesmo vendendo seus discos por um valor 
simbólico. A compra não ocorre justamente por conta da 
desvalorização dos produtos periféricos  pela própria população, 
mesmo levando em conta seu padrão de compra reduzido é um 
caso que se repete com muitos dos artistas locais que dependem 
da venda de sua arte para sobreviver e por vezes necessitam de 
trabalhos formais para se manterem. 
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Mmoneis complementa dizendo: 

“eu acho importante pontuar é que desses 6 mil discos 
que eu vendi,por exemplo, se eu vendi 500 aqui no Grajaú 
foi muito. E eu vendi o CD a cinco reais, 'tá ligado?' E 
eu me considero um artista que pelo menos dentro do 
nicho algumas pessoas conhecem meu trabalho. Eu fico 
brigando como é difícil vender um CD de cinco reais, 
como é difícil fazer uma festa e trazer uma tração de fora 
e cobrar 10 reais para justificar e mesmo assim o pessoal 
‘não cola’”, desabafa.

Por isso a maior parte dos artistas locais possuem outros títulos 
agregados e sobreviver nesse território já é um desafio diário. Mas 
para aqueles que ousam ser artistas, a vida é ainda mais dura. Para o 
cantor Criolo: 

“a gente respira arte, pois ela transborda da alma, do 
coração e dos poros. A gente come e bebe arte e a re-
arte ressuscita nosso corpo pra mais um dia. Agora viver 
de arte é algo que quase não acontece. Todos têm a 
arte e mais um, dois ou até três empregos paralelos para 
seguir com suas responsabilidades da vida. São muitas 
as situações daqueles que estão agora nesse momento 
em algum lugar que não queriam estar”, comenta.

Combinado a um governo de uma gestão que não valoriza e 
que quer cessar esses direitos básicos à comida, à alimentação, direito 
à terra e à moradia, a cultura também é atacada e tem esse desmonte 
de incentivos culturais e fomentos que vão sendo desmontados. 
Desde o ataque ao Programa de Valorização das Iniciativas Culturais 
(VAI), que funciona como um fundo de apoio instituído por uma lei 
municipal, o número de projetos contemplados nas periferias ainda é 
pequeno em relação aos que recebem patrocínio e que estão nas 
áreas centrais da cidade. 
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“O que gera problemas na manutenção de artistas  e 
principalmente de projetos, por falta de apoio público e 
investimentos. A valorização por parte da população não 
ocorre, pois tendem a valorizar o que vem de fora, das 
grandes mídias, a cultura central, e há uma tendência a 
desvalorizar o que vem de dentro”, destaca.

O Quebramundo é um projeto voltado a produção 
audiovisual periférica e atuação como mídia independente. Teve 
sua criação em 2016 a partir da necessidade do compartilhamento 
das atividades culturais abundantes que ocorriam dentro do 
Grajaú, por uma óptica que busca incluir as pessoas de todos 
os cantos na cena cultural e em seus eventos. Os três amigos 
construíram um projeto, sem grandes pretensões e que possuía 
como ideia inicial a valorização do artista periféricos por meio do 
compartilhamento de suas histórias em sua página no Facebook.
Por meio da realização com um grande número de pessoas, 
personagens, personalidades,  coletivos e todo mundo que atuava 
na cena, foi possível criar uma pequena biografia para disseminar 
quem eram elas e trazê-las para o senso comum. 

Segundo Vic, 28 anos designer, audiovisual e produtora 
cultural e uma das idealizadoras do Quebramundo o projeto 
reverberou muito, alcançando muitos acessos. A partir desse 
momento, começaram a atuar não só com as biografias, mas 
também com a cobertura de eventos, aos quais eram convidados, 
trazendo a fotografia como algo acessível e sua cobertura de 
forma profissional.

No mesmo ano, no anseio de se aprimorarem iniciaram uma 
oficina de audiovisual proposta pelo Centro Cultural do Grajaú 
ministrado pelo Juliano Angelin, nos três meses tiveram seus 
primeiros acessos ao audiovisual e ferramentas especializadas 
assim como técnicas da área e pessoas, ampliaram sua rede de 
contatos. Com essa bagagem inscreveram o projeto Cineperifa 
pelo Brazil Foundation, que tem como objetivo fazer uma imersão 
do audiovisual para se aproximar da realidade periférica, lembrando 
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que o audiovisual na época era uma ferramenta muito elitista, 
mostrando as possibilidade que poderia oferecer, integrando 
a periferia. O projeto era democratizado e usava materiais 
produzidos por coletivos, coletivas e grupos independentes e 
exibia em lugares públicos e culturais. 

Traz assim, nas produções pessoas periféricas, dando 
reconhecimento para aqueles que assistiam e que debatiam isso 
ao final da exibição, com um membro dos coletivos parceiros, que 
tem o papel justamente de conectar espectador e produtor. 

Ao fim da oficina produziram um videoclipe como conclusão 
de curso e assim abraçaram a ideia de realizar outros clipes e 
somente com a experiência da oficina e vontade montaram o 
projeto Da Quebrada para o mundo. A proposta era realizar a 
gravação de cinco videoclipes de artistas locais, sendo a primeira 
etapa a de capacitação, sendo que o coletivo realizou workshops 
com pessoas que são referências na área. A segunda etapa foi 
a gravação dos videoclipes que incluiu o Graja Groove e Denise 
Alves, na terceira etapa foi oferecida uma oficina para mulheres 
que passavam tudo que coletaram como conteúdo nas oficinas, 
realizando a devolutiva ao território. 

Além disso, para encerrar, foi realizado um festival em que 
os artistas contemplados fizeram um pocket show, sendo que 
grupos de teatro, artistas e saraus realizavam a celebração e 
fechamento deste projeto. No Vai 2, aplicaram a mesma proposta 
voltada à construção de um EP visual, contando com artistas como 
Mona Brutal e GrajaMinas, seguindo as mesmas etapas passadas 
de estudo, prática e devolução. Pensando nesse conceito de 
"Perifuturismo", uma vanguarda que aborda uma visão de um futuro 
pela perspectiva periférica, não nesse conceito marginalizado 
que a sociedade impõe. Diferentemente do "Afrofuturismo", que 
dialoga com um grupo, o "Perifuturismo" surge dessa vertente 
mais periférica que carrega essa estética preta, da precariedade 
e do conceito de construção em cima disso. Um conceito em 
que a valorização da periferia acontece e a periferia constrói o 
futuro que é pertinente para todos e todas, não só periféricos 
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marginais. O Quebramundo trouxe essa linguagem por meio do 
EP, esse conceito está incluso em todos os conteúdos produzidos 
por eles até hoje, pois valorizam essa articulação em rede e como 
se reeducam e se empoderam com esses conteúdos, pois foram 
feitos por mãos periféricas, mãos marginais. 

Além de participarem com outros coletivos, o grupo realizou 
uma parceria com o Ateliê Daki, sendo que por um mês um projeto 
idealizado por todas as pessoas LGBTQ+  foi exposto, trazendo o 
trabalho de artistas que correspondem a cada uma dessas siglas.

O grupo só iniciou a ter dimensão desses registros nesse 
cenário epidêmico, sendo que a produção por necessidade foi 
reduzida e uma análise de sua trajetória feita. As histórias contadas 
não eram memórias ainda, estavam muito sólidas na realidade 
dos integrantes, muito recentes. Mas olhando para atrás o grupo 
entende que esses registros foram marcados e compartilhados 
com o mundo e que ninguém pode tirar essa memória. E esse fato 
vem com um sentimento de honra e privilégio por poder contribuir 
com a história. Vic e os demais integrantes do Quebramundo 
continuam fazendo sua parte para essa mudança, produzindo 
videoclipes para os artistas locais e atuando como um veículo de 
mídia alternativa. 

Outro veículo de mídia alternativa que há anos faz a diferença 
no território e hoje é referência é a Revista do Grajaú. Ela teve início 
a partir dos participantes de uma ONG que atuava em colégios, 
oferecendo oficinas. A jornalista Valéria Ribeiro, 42, junto ao Ricardo 
Negro e Giane Barão decidiram montar o projeto Expressão 
Cultural Periférica (ECP), voltado a superar as limitações que o 
ambiente escolar proporciona e ampliar suas oficinas, rodas de 
conversa e saraus. No ano de 2013 foram contemplados pelo 
Programa VAI e na época não haviam uma sede e realizaram uma 
residência no Ateliê Daki por um tempo. No anseio de fazer mais, 
o grupo desenvolveu um pequeno informativo sobre os saraus 
e atividades da região, porém o mesmo logo se tornou revista 
devido à quantidade de informações e à abundância de projetos. 
Sendo assim, foi lançada a primeira edição da revista Expressão 
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Cultural Periférica em 2014, documentando de forma impressa os 
projetos da região, algo incomum na “quebrada”, porém muito 
significativo para todos. A aceitação da revista cresceu de forma 
exponencial e com uma nova proposta para a criação de uma 
gráfica para a impressão desse conteúdo em uma escala maior, 
com um custo reduzido, o grupo conseguiu mais uma vez o  auxílio 
do Vai de 2016. 

A jornalista teve de aprender do “zero” como realizar artes 
e edições da revista digital  com auxílio de tutoriais on-line. No 
início, a revista produzia 75 cópias por edição, número que foi 
ampliado com o fomento, subindo para 500 exemplares. 

E como a gráfica era destinada apenas para a impressão 
desse material, o grupo se disponibilizou a ajudar outros coletivos 
na impressão de seus materiais pelo preço de custo. Mas com 
os custos altos de manter a gráfica foi necessário a abertura de 
um lado comercial voltado a atender o bairro Jardim Reimberg. 
Além do lado comercial, na sede da ECP, logo em sua entrada é 
possível vislumbrar um pouco da coletânea de livros distribuídos 
pelas paredes, a criação de uma biblioteca comunitária foi uma 
solução, sendo que o grupo encontrou para fornecer mais um 
espaço de cultura para a população. Foi importante essa ação, 
porque as bibliotecas públicas do local se limitam ao centro 
cultural e as bibliotecas dos CEUs, assim como outros espaços que 
se concentram no centro, condicionando o acesso a uma viagem 
de pelo menos duas horas para chegar a esses aparelhos.

Em 2018, o grupo foi contemplado por um fomento 
novamente, sendo que a quantidade de exemplares subiu para 
8 mil exemplares por edição. Contemplando esse novo alcance, 
o nome da revista tornou-se Revista do Grajaú, para que a 
comunicação fosse mais assertiva ao seu público. Mas o nome 
acompanhou uma responsabilidade do que seria comunicado para 
a população desse distrito e o que seria relevante e necessário 
para eles naquele momento. 

A comunicação é um desafio, pois existem bolhas culturais e 
atravessá-las é desafiador, pois no fim existe uma edição e o perigo 
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de realizar uma revista para a sua bolha, ao invés do público a 
qual o projeto é destinado. Por isso, existe um cuidado dos meios 
alternativos como um todo de produzir conteúdos acessíveis aos 
diferentes públicos, buscando a quebra dessa “bolha limitante do 
proletariado”, que predomina nas periferias, buscando mostrar 
que existe cultura em meio a isso e possibilidades acessíveis para 
esse público. Educando a população sobre os projetos culturais, 
já que é estabelecido pela sociedade que a cultura é restrita e 
requer um elevado nível educacional, o que afasta a “senhorinha” 
que gosta de ler ou o jovem que gosta de dançar. Como aponta 
Giddens (1991), essa omissão, das camadas sociais populares no 
processo de criação de uma identidade do coletivo, fez existir, em 
suas representações, uma ideia de um passado muito distante, 
longe da realidade dessas pessoas. Essa comunidade então não 
se vê representada e nem merecedora de ter acesso à cultura.

A Revista Grajaú analisa o que está em alta no momento, 
acompanhando o trabalho dos projeto e pessoas, contando a 
história de personagens do bairro. Oferecendo espaço para os 
coletivos e projetos escreverem seu conteúdo, sendo revisado 
e publicado pela jornalista, proporcionando autonomia e 
empoderamento.Contando com uma abordagem em uma 
linguagem compreensível na região periférica, traz um olhar 
humano para contar essas histórias. Busca trazer reportagens que 
inspirem as pessoas a saírem de sua zona de conforto e mudar a 
visão já consolidada pela mídia de que o bairro é composto apenas 
pela violência. Ressalta assim sua função social, principalmente no 
cenário pandêmico em informar a população. Valéria afirma que: 

“Um morador iria sair de casa, porém leu a matéria 
sobre a Covid-19 e não vai mais. Alguém vai sai (de 
casa) da forma correta e isso é uma vida salva. Então 
a gente não sabe o impacto que está por trás de uma 
palavra e uma foto“, destaca. 
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As reportagens produzidas são lidas pela população e 
ressignificadas como material de aula, como oportunidade e 
ferramenta.

A distribuição é gratuita e ocorre em diversos pontos pelo 
bairro, porém sua distribuição não se restringe apenas ao impresso, 
pois conta com a versão on-line, disponível no site e nas redes 
sociais e que alcançam novos públicos, além daqueles buscam essas 
informações. 

É levantado pela jornalista como a cobertura da mídia tradicional 
é tendenciosa, apontando a existência de um distanciamento dos 
repórteres que gera um olhar estigmatizado dos projetos e do bairro, 
retratando-os de forma superficial. Entretanto, essas atividades 
devem ser noticiadas, pois como analisado, causam impactos em 
projetos e na população, tendo o poder de atrair mais pessoas e 
modificar a visão negativa do bairro para a própria população. Assim, 
confere visibilidade a projetos transformadores do local, não somente 
para investidores mas para outras comunidades de todo o Brasil, que 
podem ver ali uma  solução para seu próprio território. 

A cobertura das notícias de criminalidade na região são 
constantes e a consolidação do bairro como um dos piores lugares 
para se viver já foi noticiada por diversas vezes. A restrição a apenas 
um ângulo de visão sobre o território tem impactos diretos na 
autoestima da população local, que constantemente enxerga o lugar 
onde reside e possui laços afetivos, sendo depreciada nas grandes 
mídias. Quando ocorre a cobertura normalmente é retratada de 
forma superficial de modo a representar as pessoas que participam 
ou geram projetos de forma vitimizada, reafirmando o estereótipo 
do morador marginalizado. 

“A visão que há das periferias, como um todo, é a 
de uma cultura de segunda classe. Sendo a cultura 
periférica não considerada cultura, por justamente ser 
uma cultura periférica”, ressalta Valéria. 
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Essa visão não é limitada apenas os jornalistas de fora, que 
estão em suas “bolhas”, os próprios moradores reproduzem por vezes 
esse pensamento, por não conhecerem uma realidade diferente da 
criminalidade em seu bairro.

Uma visão oposta ao que os meios de comunicação 
alternativos representam. Estes meios possuem total autonomia 
sobre o conteúdo repassado, criando o conteúdo na linguagem 
usada naquele território, o que já aproxima o consumidor 
dessa informação. Propagando suas próprias narrativas, fora da 
visão romantizada ou marginalizada das grandes mídias, gera 
um diálogo possível por meio da construção conjunta. Esses 
veículos buscam não publicar notícias sobre a criminalidade, pois 
as mesmas já permeiam o dia a dia dessas pessoas. Entretanto, 
ocupam um lugar de outro extremo desse espectro de violência, 
trazendo um olhar específico, com manchetes mais condizentes 
com a óptica periférica. A periferia vem construindo seus próprios 
meio de comunicação, que os representam, de forma a fornecer 
informações realmente relevantes e que incentivam o pensamento 
crítico. 

Como Peruano (2009, p. 163), ressalta em sua obra, a 
tendência maior é que a mídia local se ocupe de assuntos mais 
gerais (das vias públicas, tragédias, violência urbana, tráfico de 
drogas, política local, serviços públicos, problemas da cidade, 
culinária regional, etc.), enquanto os meios comunitários 
trabalham principalmente com pautas de interesse mais específico 
de segmentos sociais (assuntos dos bairros, do trabalho, dos 
movimentos sociais, questões de violência, esclarecimentos 
quanto aos perigos relacionados às drogas e outras problemáticas 
de segmentos sociais excluídos). Sendo então o primeiro tipo de 
mídia, voltado mais à transmissão da informação e o segundo 
à mobilização social e à educação informal. Nesse contexto, 
Dornelles passa a total responsabilidade pela cobertura para os 
veículos alternativos, porém Malerba (2014, p. 9) compreende o 
papel dessas mídias de forma diferenciada, percebendo como 
uma contracorrente. 
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“Como sabemos, as mídias ditas populares, alternativas 
ou comunitárias normalmente partem da iniciativa 
de um grupo socialmente desfavorecido que busca 
seu fortalecimento enquanto corpo coletivo e vê na 
comunicação uma poderosa ferramenta de articulação 
e mobilização social. O veículo passa a ser então um 
novo local de poder que, além de não estar imune 
aos inevitáveis conflitos internos, passa a disputar com 
outras instâncias de poder, procurando agenciar suas 
próprias demandas e forçar um novo consenso, mais 
favorável ao corpo coletivo do qual faz parte.”

Essas mídias trabalham com um propósito de transformação 
em seus territórios como a Revista do Grajaú, Quebramundo 
e Periferia em movimento, que desde 2009 fazem um trabalho 
excepcional de cobertura de notícias, estudos e produções de 
reportagens, tornando-se assim, um dos maiores veículos de 
jornalismo periférico em São Paulo, que possuem como missão fazer 
um jornalismo sobre, para e a partir das periferias em toda a sua  
complexidade. Para ocupar espaços que sempre os foram negados 
e garantir o acesso a direitos, impactando a comunidade além de 
explorar o território muitas vezes estranho para aqueles que passam 
grande parte das suas vidas sem contato com ele. É necessária a 
mudança para uma ampliação da cultura local e a consolidação do 
"Perifuturismo", em um Brasil onde as comunidades já movimentam 
um volume de renda maior que 20 dos 27 estados brasileiros, 
segundo a pesquisa “Economia das Favelas - Renda e Consumo 
nas Favelas Brasileiras” veiculada na Agência Brasil.  

Há um ano, a revista Vejinha,vertente da revista Veja,  realizou 
uma edição onde convidaram diversos grupos da região para falar 
sobre seus projetos em sua revista. Um momento memorável como 
um dos únicos momentos de veiculação desses artistas e coletivos, 
para grande parte dos entrevistados. Em um consenso geral, é 
necessário uma maior visibilidade para esses projetos tão potentes 
da região, com uma cobertura aprofundada.  
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“A favela fez sua própria mídia, uma parte da mídia 
tradicional sempre quer legitimar de um jeito a tomar 
parte de sua autoria, tomando dessa forma a narrativa 
para si e a manipulando”, ressalta o cantor Criolo. 

Referente à divulgação desses projetos, surge uma das 
maiores tecnologias periféricas a rede, o “boca a boca” que ainda 
é a melhor ferramenta dentro do Grajaú. 

A internet, embora mais presente, ainda se encontra bem 
distante de ter o alcance que o “boca a boca” possui, porém a 
utilização das mídias alternativas locais, assim como as redes sociais 
para acessar outras pessoas vêm auxiliando a mudar esse cenário.

A divulgação desses projetos ainda apresenta problemas, 
levando em consideração que são feitas pelos próprios profissionais, 
acarretando uma sobrecarga de funções o que por vezes empobrece 
sua divulgação assim como o acesso e conhecimento a ferramentas 
específicas. Dessa forma, as divulgações ocorrem, mas ainda são 
limitadas dentro do território. Mas grupos como Quebramundo 
se esforçam para ajudar nessa divulgação, com agendas culturais 
mensais para facilitar o acesso a essas informações de diferentes 
grupos, além de atrair mais público e realizar a cobertura dos 
eventos. Buscam assim, descentralizar os conhecimentos da rua e 
os trazer para a rede. Realizam dessa forma um trabalho que os 
órgãos públicos deveriam fazer, porém não existe uma divulgação 
dessas agendas culturais, mantendo esses eventos bairristas.

Hoje, frente ao cenário pandêmico, a comunidade cultural 
migrou de vez para a internet, concentrando seus trabalhos e 
projetos nas redes sociais e plataformas. Embora a internet não 
seja disseminada para todos os moradores, essa transição devido à 
quarentena vem gerando uma abundância de conteúdos paralelos 
como lives e eventos virtuais. Pensando que estar na internet é uma 
forma de acesso aos outros, nesse momento é possível acessar a 
vídeos dos eventos com facilidade e poder resgatar isso quando 
quiser, uma facilidade que a rua não possibilita.
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A população reforça sua territorialidade, ao participar 
dessas práticas culturais próprias do local, sejam elas digitais ou 
presenciais, que os fazem se sentir incluídos na cena cultural e 
pertencentes daquilo, afastando assim, o peso da invisibilidade 
social que sofrem. Desenvolvem uma voz e opiniões críticas que 
utilizam para cobrar seus direitos como moradores periféricos.
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Capítulo 5: Grajaú

"A arte está por todos os cantos do Grajaú e em 
várias gerações diferentes, os jovens são de um olhar 

a atitude únicas eles são inspiração e fôlego."
-Criolo

“A cultura periférica é uma das coisas mais relevantes 
que têm sido produzidas pelo menos nos últimos 20 
anos, tanto na música quanto na dança ou literatura”, 
afirma Acauam Oliveira para o Jornal da USP, da 
Universidade de São Paulo. 

A cultura periférica se estende cada vez mais, mostrando 
que mesmo em meio às diversas dificuldades, nesse local ainda 
existem muitas pessoas dispostas a enfrentá-las e promover 
melhorias para o bem coletivo. Plantando sementes em um 
solo duro, porém fértil, germina assim, mudança dentro desse 
território por meio de artistas, coletivos e projetos engajados em 
transformar suas realidades por meio da cultura. 

 A relação das pessoas com seu território é alterada a partir 
do momento em que elas se reconhecem como moradores e 
como ocupantes daquele espaço, desenvolvem sua identidade e 
criam vínculos mais profundos com esse local. 

Como foi possível analisar por meio dos depoimentos, os 
projetos sociais desenvolvidos na região possuem um impacto 
direto nos moradores, de forma direta, por meio da participação 
desses projetos e atividades culturais. E indiretamente, pelas ações 
culturais nas ruas e transformações de modo geral, promovidas 
no bairro por esses grupos. Essas pessoas se doam, se entregam 
a uma causa em um ativismo necessário e desafiador. Mas, essa 
relação não deve ser romantizada, os desafios se estabelecem de 
forma visceral e real. No entanto, para quem já cresceu em volta 
da violência, o cenário atual é um “respiro” para um passado que 
ergueu a fama agressiva que ainda rodeia o Grajaú. Os veículos de 
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comunicação alternativa hoje realizam um trabalho essencial para a 
periferia, trazendo cultura e informações em meio à criminalidade 
tão exageradamente reportada pelos grandes veículos, porém, 
seu alcance ainda é limitado, mas cresce de forma exponencial 
rapidamente.

O território tem um papel fundamental no Grajaú, seja 
por sua terra fértil, que permite aos agricultores plantarem seus 
alimentos e sobreviverem. Assim, as famílias tradicionais de 
pescadores, a comunidade indígena que resiste neste território 
e tenta passar esse conhecimento do solo a frente, aos projetos 
de dança, música, teatro, grafite e arte todo têm em comum a 
transformação das suas realidades e apoio a comunidade. O que 
esses projetos oferecem é algo a qual a política já voltou suas 
costas há tempos. Nas margens, eles seguem fazendo a diferença 
e difundindo cultura grajauense para essa população que já 
passa por tanto desafios diariamente. A arte se expande e toma 
conta, como as casas no Gaivota, todas coloridas pelos grafites 
de artistas do mundo inteiro, até para o Cantinho do Céu, que 
encanta seus visitantes com seus passos de dança e acolhimento, 
até os coletivos, cujo objetivo é exclusivamente ajudar ao outro.

“A gente tem de apresentar o território pra minha 
mãe, dentro do próprio bairro,” diz a entrevistada 
Bárbara Terra. 

Sua mãe, por mais que faça parte de uma liderança não 
conhece seu território como um todo e todas as suas potências 
que “gritam transformação”. Essa estrutura se mostra em muitas 
outras famílias que por vezes não dão apoio a amigos e familiares 
no meio cultural por desinformação, por não conhecerem outros 
caminhos. Todos os coletivos e projetos apontaram as dificuldades 
de disseminar seus projetos para a comunidade, sendo ainda 
restrita a quem já pertence à“bolha cultural” do bairro. E sendo 
que grande parte dos jovens e adultos do bairro seguem sem 
saber de sua existência ou imaginando que aquele não é seu 
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lugar. Sobre o “ser periférico”, Magnami (2006) afirma que: 

“... é assumida, com uma conotação positiva, 
enfatizando não só a carência, mas o pertencimento. 
Há aí uma certa visão propositiva, segundo qual “ser 
da periferia” significa participar de um certo ethos, 
que inclui tanto uma capacidade de enfrentar as 
duras condições de vida, como pertencer às redes de 
sociabilidade, a compartilhar gostos e valores. Essa 
conotação aparece de forma mais contundente na 
noção de “quebrada”, que significa localizá-lo em uma 
rede bem concreta de pertencimento e ao mesmo 
tempo como participante de uma condição geral de 
vida." 

 A vulnerabilidade do distrito do Grajaú foi ainda mais 
exposta no cenário pandêmico, sendo que famílias e artistas não 
conseguiam se sustentar. Dessa forma, grande parte dos coletivos 
se uniram com o propósito de alimentar aqueles que não tinham 
nada e a rede se articulou de forma massiva e coletou recursos 
para a montagem de cestas básicas para distribuição nos locais 
mais fragilizados da região. 

Nesse cenário, Mmoneis atuou também junto a sua esposa, 
no auxílio de famílias que perderam seus empregos e passavam 
necessidades, pois no Grajaú existem muitas ocupações e muitas 
“quebradas” em situações de altíssima vulnerabilidade. O projeto 
foi aceito e fomentou o auxílio a 10 comunidades no Grajaú 
com a distribuição de mais de 2 mil refeições. Denise Alves e 
o rapper, também possuem um projeto que escreveram juntos 
e que possibilitou fortalecer dez empreendedores que estavam 
passando por uma situação delicada financeiramente devido a 
COVID-19 pelo período de cinco meses. Esses são alguns dos 
exemplos que foram observados nos últimos meses, em meio 
a uma pandemia, pessoas se ajudam independente do que 
possuem, se articulando para o suporte a quem tem menos. 
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Sendo que, mesmo com as suas diferenças e conflitos, dialogam e 
se unem para um bem comum.

Com as opções de cultura limitadas e o ensino que os limita 
cada vez mais, são condicionados a se afastar de seus territórios e 
se moldarem a uma rotina alienada. Esse recorte, em que grande 
parte das pessoas tiveram de ficar em casa, forçadas a convivência 
em seu território, é algo atípico, considerando a rotina do cidadão 
da periferia, que no geral trabalha a pelo menos uma hora e meia 
de casa, e se vê em seu território, como não ficavam desde a 
infância. Isso pode servir de gatilho para  despertar o interesse de 
parte da população em conhecer mais seu bairro e seu território 
e outros estão tendo a oportunidade de conhecer por meio das 
lives, superando o medo e a timidez de iniciar um novo hábito e 
conhecer um novo projeto. Nos outros lugares mais centrais da 
cidade, as pessoas têm acesso para absorver cultura e como a 
periferia tem sua limitação para esse  acesso, devido à escassez 
de equipamentos públicos, as pessoas acabam produzindo sua 
própria cultura. 

Dessa forma, é necessário que a cobertura jornalística seja 
mais aprofundada não apenas no bairro do Grajaú, que serve 
neste estudo como modelo do silenciamento que existe dessas 
manifestações culturais. Para a cobertura futura é adequado que 
se estabeleça uma conversa maior entre os pequenos jornais 
e comunicação com os representantes da região. Pois, dessa 
forma, as comunidades podem pautar de forma coletiva algumas 
reportagens da grande mídia de forma mais organizada e efetiva.  

Em virtude dos fatos mencionados entende-se que as 
manifestações culturais do Grajaú são abundantes em diferentes 
áreas, e que a cultura local é um aspecto relevante para a 
comunidade. A não representatividade desses aspectos na grande 
mídia desencadeia uma falta de identificação da população em 
reportagens jornalísticas, que em sua maioria  abordam  o assunto 
de forma superficial e estereotipada. Levando-se em consideração 
esses aspectos, é possível compreender como as manifestações 
culturais do Grajaú se estabelecem e o crescimento exponencial 
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das mídias alternativas locais.
O Grajaú que pôde ser observado na produção deste livro, 

é um Grajaú de luta, de propósito, de acolhimento, um Grajaú 
humano que se move e cresce a cada dia com a pulsação de 
uma população que luta por seu espaço. E é estupendo como 
a mudança ocorre de forma natural, como foi possível contatar 
com os diversos projetos, visto que os participantes se tornam 
mais engajados dentro de suas comunidades. E por meio desses 
grupos de atuação uma mudança vem ocorrendo, a relação de 
dar e receber cultura está sendo multiplicada mesmo em meio ao 
cenário caótico que os cerca. 

E agora há mais e mais pessoas que desenvolveram sua 
individualidade dentro do Grajaú e estão conscientes de seu 
papel naquele território, seu papel de transformação ativa 
com ferramentas que não podem ser tiradas pela violência.  
Incentivando uma consciência coletiva de valorização do território 
e de suas manifestações culturais, que atraem pessoas de todos 
os cantos de São Paulo e do mundo para essa periferia, um cenário 
improvável na estrutura da cidade.  

“O Grajaú é um lugar de pessoas com muita luz, 
muita alegria e com o coração gigante transbordando 
amor mesmo no rosto a marca do sofrimento e das 
desigualdades profundas que destroem sonhos existe 
uma força inexplicável que propaga amor a todos  
este é o Grajaú”, destaca Criolo. 

Entre as margens do esquecimento se levanta uma população 
forte, que resiste e luta pelo seu espaço.
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