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Se aceitarmos que o questionamento da teoria, longe de ser destrutivo para a teoria, pode 

significar uma mudança na conversa do mundo consigo próprio, podemos chegar à conclusão 

de que, na atual conjuntura, é importante que nos deixemos supreender pela realidade como 

fase transitória de pensamento entre a teoria de vanguarda que nos guiou até aqui e outra 

teoria ou outro conjunto de teorias que nos acompanhará daqui em diante. Digo que a teoria a 

construir nos acompanhará, e não que nos guiará, porque suspeito de que o tempo das teorias 

de vanguarda tenha passado. Estamos a entrar num tempo de teorias de retaguarda que, em 

contextos de grande complexidade e indeterminação: 1) valorizam os conhecimentos 

produzidos pelos atores sociais e concebem a construção teórica como reflexões em curso, 

sínteses provisórias de reflexões amplas e partilhadas; 2) acompanham os processos de 

transformação para permitir aos atores sociais conhecer melhor o que já conhecem; 3) 

facilitam a emergência do novo por meio de sistematizações abertas que formulem perguntas 

em vez de dar respostas; 4) fomentam comparações sincrônicas e diacrônicas entre 

experiências e atores sociais tanto para situar e contextualizar as acrobacias do universal como 

para abrir portas e soltar correntes de ar nos guettos da especificidade local.     

 

Boaventura de Souza Santos (2016, p. 128).    
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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa apresenta o Sarau a Voz do Povo como manifestação político-cultural situada 

no tempo e localizada nas periferias da zona sul, da cidade de São Paulo. Argumentamos que 

os saraus realizados nas periferias desta região mantêm características tradicionais 

relacionadas com essa modalidade de manifestação cultural, porém incorporam uma dimensão 

política traduzida em distintas modalidades de ação coletiva com ênfase em um agir político 

territorialmente engajado com as pautas e lutas históricas dos movimentos sociais (populares) 

com atuação nesses territórios. Nossa orientação teórico-metodológica é baseada no 

construcionismo social e em apontamentos da teoria ator-rede e está ancorada em estudos e 

pesquisas do Núcleo de Práticas Discursivas no Cotidiano: direitos, riscos e saúde (NUPRAD) 

da PUC-SP. Os procedimentos utilizados incluem: 1) revisão da literatura sobre o histórico 

das manifestações populares (culturais, sociais e políticas) da região de M' Boi Mirim e 

Campo Limpo, especialmente, o (re)surgimento e disseminação dos saraus como 

manifestação político-cultural com forte incidência entre os coletivos culturais, a partir do 

final dos anos 1990; 2) anotações em diários de campo a partir das conversas no cotidiano 

com integrantes dos coletivos culturais e dos movimentos sociais com atuação nas áreas dos 

direitos humanos, sociais e culturais nesses territórios; 3) organização, sistematização e 

análise das informações publicadas e disponibilizadas no Blog deste Sarau entre os anos de 

2009 e 2014. Como resultado, descrevemos e analisamos as múltiplas práticas culturais, 

políticas e comunitárias produzidas e mobilizadas pelos integrantes dos coletivos culturais e 

movimentos sociais realizadores deste sarau ao longo deste período. E ainda, a partir de uma 

discussão sobre as formas pelas quais a noção de ação coletiva se efetiva nas múltiplas 

práticas promovidas nos saraus das periferias da zona sul de São Paulo, articulando-as às 

noções de política, memória e territorialidade, foi possível aprofundarmos a nossa 

compreensão sobre as conexões existentes entre as lutas do passado mobilizadas pelos 

movimentos sociais (populares) desde os anos 1960 e 1970, e as lutas do presente mobilizadas 

pelos integrantes do movimento hip-hop desde os anos 1990 e, mais recentemente pelos 

coletivos culturais associados aos saraus nesses territórios desde o início dos anos 2000. 

 

 

Palavras-chave: ação coletiva; cultura; sarau; territorialidade; psicologia social;   
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ABSTRACT 

 

 

This thesis presents the Sarau a Voz do Povo as a cultural-political manifestation that is 

located temporally and geographically in the southern periphery of the city of São Paulo, 

Brazil. We argue that the soirees that take place in this region keep some of the traditional 

characteristics of this modality of cultural manifestation but incorporate a political dimension 

that is translated in a variety of collective actions that are politically and territorially 

committed to historical agendas and disputes of social (popular) movements that have acted in 

this region. The theoretical and methodological approach was based on social constructionism 

as well as inputs from Actor-Network Theory and is rooted in the discussions carried out in 

the Research Group Práticas Discursivas no Cotidiano: direitos, riscos e saúde (NUPRAD) 

at the Pontificial Catholic University of São Paulo. A diversity of sources of information were 

used: (1) literature review concerning the history of popular manifestations (cultural, social 

and political) in the districts of M’Boi Mirim and Campo Limpo, with emphasis on the 

(re)appearance and dissemination of soirées as cultural-political manifestations among culture 

collectives as from the end of the 1990’s; (2) entries in the field diary concerning 

conversations with members of these cultural collectives and of social movements active on 

issues about human, social and cultural rights in these territories; (3) organization and 

systematization of information published in the blog of the Sarau Voz do Povo between 2009 

and 2014.  The results include the description and analysis of a diversity of practices cultural, 

political and community based, that were produced and mobilized by the members of the 

cultural collectives and social movements that were part of the soirees in this period. The 

analysis focused on the way collective action is done though the various cultural, political and 

community based practices engendered by the soirées in the southern region periphery of the 

city of São Paulo. By articulation with the notion of politics, memory and territoriality it was 

possible to expand our understanding about the connections between past struggles carried out 

by social movements since 1960 and 1970 and present struggles associated with the hip-hop 

movement since 1990 and, more recently, by the cultural collectives associated with the 

soirées of the territories in which they act after 2000. 

 

 

Key words: collective action; culture; soirees; territoriality; social psychology.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

 

 

 

 

FIGURA 1: Ações do Fórum em Defesa da Vida (anos 2015 e 2016):...................................... 25  

 

FIGURA 2: Ações do Fórum de Pesquisadores de M’ Boi Mirim (anos 2015 a 2017):............ 25  

 

FIGURA 3: Ações Culturais e Educativas nesses territórios (anos 2016 e 2017):......................26  

 

FIGURA 4: Ações Culturais e Educativas nesses territórios (anos 2016 e 2017):..................... 26  

 

FIGURA 5: Editoria da Revista Movimento (Marilu Cardoso).................................................. 30 

 

FIGURA 6: Entrevista com os organizadores do Sarau a Voz do Povo..................................... 31  

 

FIGURA 7: As Capas das edições da Coleção Literatura Marginal........................................... 54 

  

FIGURA 8: Fotos do Bar/sede da Comunidade Vila Fundão (ano 2010).................................. 76 

 

FIGURA 9: Quadro 1 – Linha do Tempo: Histórico das Manifestações Populares................  127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

 
 

 

INTRODUÇÃO  
  

 

Apresentação.............................................................................................................................................. 14 

Das maneiras de fazer: investigação em ação e a a escolha do tema de pesquisa..................................... 15 

Das conversas no cotidiano à produção de saberes coletivos ................................................................... 22 

Dos objetivos ao delineamento dos procedimentos coletivos ................................................................... 32 

 

 

 

CAPÍTULO 1 - Os Saraus como manifestação cultural ao longo do tempo........... 36 

 

1.1. O que é Sarau?....................................................................................................................... 37  

 

1.2. Os Salões literários do final do séc. XIX às décadas de 1920/30.......................................... 40  

 

1.2.1. Freitas Valle e o Salão da Villa Kyrial (1914-1930)............................................ 42  

 

1.2.2. Um salão pluralista: os banquetes, os saraus e a programação cultural .............. 43  

 

1.3. Continuidades e rupturas: o deslocamento e a ressignificação dos saraus............................ 46  

 

1.3.1 O Movimento Hip-Hop em São Paulo: décadas de 1980 e 1990.......................... 47  

 

1.3.2 Literatura Marginal ............................................................................................... 53  

 

1.3.3 Nos bares de Taboão da Serra e Campo Limpo..................................................... 55  

 

1.4. Considerações Parciais........................................................................................................... 62  

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – Sarau Vila Fundão como manifestação político-cultural.............. 65 
 

 

2.1. Saraus nas periferias da zona sul............................................................................................ 66 

 

2.2. Sarau Vila Fundão como manifestação político-cultural......................................................  68 

 

2.2.1. O Bar sede da Comunidade Vila Fundão como lugar para criação do Sarau....... 74  

 

2.2.2. Multiplicidade do Sarau Vila Fundão................................................................... 80 

 

2.3. Encerramento dos encontros do sarau na Comunidade Vila Fundão..................................... 87  

 

2.4. Considerações Parciais........................................................................................................... 90  

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 3 - As Múltiplas Práticas do Sarau Vila Fundão.................................. 92 
 

 

3.1. Ações Culturais do Sarau Vila Fundão.................................................................................. 94 

 

3.1.1. Movimento dos Saraus e políticas públicas de cultura........................................  99 

 

3.2. Ações Comunitárias do Sarau Vila Fundão.......................................................................... 103 

 

3.2.1. Festas populares e cidadania ..........................................................,.................... 104 

 

4.3.2. Sociabilidades e redes colaborativas ................................................................... 106 

 

3.3. Ações Políticas do Sarau Vila Fundão.................................................................................. 109  

 

3.3.1. Memória e Política: as homenagens..................................................................... 110  

 

3.3.2. Mesas de Debate: lutas populares e direitos humanos, sociais e culturais........... 112 

 

3.3.3. O Blog como ferramenta para o ativismo nas quebradas .................................... 117 

 

 

 

Capítulo 4 – Das lutas do passado às lutas do presente............................................. 123 
  

 

4.1. Manifestações Populares na zona Sul: o Sarau Vila Fundão e as conexões.......................... 125  

 

4.2. O período da ditadura militar (anos 1960 a 1980)................................................................. 130 

 

4.3. Violência urbana e o movimento hip-hop (anos 1990 e 2000): .............................................132 

 

4.4. A consolidação dos saraus na zona sul: ................................................................................ 136 

 

4.5. Ações Coletivas: política, memória e territorialidades ......................................................... 140  

 

 

 

Considerações e desdobramentos................................................................................ 146 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................................ 155 

 

APÊNDICE 

 
APÊNDICE A: Alguns dos diários de campo produzidos ao longo da pesquisa........................ 161 

 

ANEXO 

 
ANEXO A: Espaços culturais municipais / por subprefeitura...................................................... 165 

 

ANEXO B: Espaços Culturais x Índice paulista de Vulnerabilidade........................................... 166 

 

ANEXO C: Mesas de Debate – imagens divulgadas no Blog do Sarau Vila Fundão.................. 167 

 

ANEXO D: Manifestos e nota pública – reproduzidos no Blog do Sarau Vila Fundão............... 168 

 



14 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Entre os anos de 2009 e 2014, o Sarau a Voz do Povo1 compartilhou, com o Sarau do 

Binho e o Sarau da Cooperifa, uma posição de destaque no circuito artístico e cultural 

localizado nas regiões de M’ Boi Mirim e Campo Limpo, zona sul da cidade de São Paulo. 

Por meio da articulação e mobilização de seus organizadores (poetas, escritores, músicos, 

atores, etc.) junto aos integrantes dos movimentos sociais com atuação nas áreas de direitos 

humanos, sociais e culturais, uma diversidade de ações coletivas e intervenções artístico-

culturais foram promovidas e articuladas ao longo deste período nesses territórios. 

Conforme Alejandro Reyes (2011), os saraus nas periferias de São Paulo funcionam 

como pontos de politização, onde a palavra não é apenas lúdica, fonte de prazer e de 

expressão, mas, sobretudo, de denúncia, reivindicação e articulação entre os agentes culturais, 

associações, movimentos sociais e demais coletividades. Propomos, nessa perspectiva, que os 

saraus nesses territórios podem ser compreendidos como uma manifestação político-cultural 

que congrega uma ampla rede de iniciativas culturais e políticas autônomas - algumas 

promovidas nos encontros dos saraus, outras não, mas todas de alguma forma conectadas - e 

que aos poucos estão se expandindo, quebrando as barreiras da invisibilidade e ultrapassando 

as fronteiras geográficas, políticas e simbólicas, invadindo, física e metaforicamente, os 

espaços da cultura dominante.  

Em síntese, os saraus nas periferias da zona sul da metrópole podem ser entendidos 

como espaços de produção e articulação de múltiplas práticas culturais, políticas e 

comunitárias expressas nas mais diversas modalidades de ação coletiva com ênfase numa 

dimensão política territorialmente engajada com as lutas populares, e fortemente associada às 

formas de protesto e denúncia contra às violações de direitos humanos, sociais e culturais, 

entre outras formas de opressão e violências vividas pelos/as moradores/as das periferias desta 

região da metrópole.    

 

 

                                                 
1 A opção por este intervalo de tempo (entre 2009 e 2014) para a análise das práticas do Sarau a Voz do Povo, 

naquela época mais conhecido como Sarau Vila Fundão, justifica-se basicamente por dois critérios de caráter 

metodológico: 1) a utilização das informações publicadas no Blog deste Sarau 

(http://sarauvilafundao.blogspot.com.br/) como fonte prioritária (textos, imagens, vídeos, etc.) para a produção 

de informações desta pesquisa; e 2) valorização das linguagens sociais e o uso de repertórios linguísticos em 

circulação nas diversas descrições relacionadas às ações coletivas e manifestações artístico-culturais produzidas 

e mobilizadas pelos integrantes realizadores deste sarau e que, posteriormente, foram publicadas e 

disponibilizadas em formato de “diários”, em sua maioria, assinados por Fernando Ferrari ou demais integrantes 

dos coletivos e movimentos sociais envolvidos/as.   

http://sarauvilafundao.blogspot.com.br/
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Das maneiras de fazer: investigação em ação e a escolha do tema de pesquisa 

 

Inspirado em uma postura ético-dialógica e reflexiva de produção de saberes e 

conhecimentos científicos localizados (SPINK, M.J. 2000; HARAWAY, 1995) e tomando 

como referencial teórico-metodológico a Psicologia Social Discursiva (SPINK, M.J. 1999), a 

partir de uma perspectiva de pesquisa no cotidiano e uso de múltiplas fontes para produção de 

informações (SPINK, M.J. 2007; SPINK, P. 2008; SPINK; BRIGAGÃO; NASCIMENTO; 

CORDEIRO, 2014), pretendo, nesta introdução, evidenciar elementos significativos da minha 

trajetória acadêmica e profissional dos últimos anos (2014-2017), que contribuíram para a 

construção dos argumentos em torno da justificativa e da definição dos objetivos desta 

pesquisa de doutorado.       

É necessário dizer que essa trajetória acadêmica e profissional foi constituída, 

basicamente, a partir de duas frentes de investigação em ação, como pesquisador e ativista 

nas periferias da zona sul da cidade de São Paulo, sendo elas: 1) atividades referentes ao 

doutorado em Psicologia Social desenvolvido junto ao Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre 

Práticas Discursivas: direitos, riscos e saúde (NUPRAD) da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo; e 2) atividades referentes ao Programa de Pesquisa Aplicada – 

“Vulnerabilidades Urbanas e Desenvolvimento Socioeconômico: Estação de Pesquisa Urbana 

M’ Boi2” desenvolvido junto ao Centro de Estudos em Administração Pública e Governo da 

Fundação Getulio Vargas de São Paulo.   

Duas temáticas, ao longo desses quatro anos, acabaram se tornando foco dos meus 

estudos, reflexões e análises produzidas em constante diálogo com os/as moradores das 

regiões de M’ Boi Mirim e Campo Limpo, zona sul da capital paulista. A primeira delas, 

associada às juventudes3, enfatizou as ações públicas com incidência nesses territórios em 

uma perspectiva multidisciplinar no campo das políticas públicas (cultura, educação e 

juventude). A segunda delas, associada às ações coletivas desenvolvidas pelos coletivos de 

                                                 
2 A Estação de Pesquisa Urbana de M’ Boi é uma plataforma de informações, relações e vínculos 

organizacionais que agrega pesquisadores trabalhando com questões urbanas. Ao focalizar uma área territorial 

específica, composta dos distritos de Jardim Ângela, Jardim São Luís, Capão Redondo e áreas adjacentes, zona 

sul de São Paulo, a plataforma possibilita a maximização das sinergias possíveis entre diferentes temáticas 

urbanas, tanto na troca de informações quantitativas e qualitativas entre pesquisadores, quanto no potencial de 

impacto dos resultados de suas investigações no desenvolvimento territorial local. Disponível em: 

http://ceapg.fgv.br/m-boi/sobre-estacao. Acesso: 27/05/17. 
3 A pluralidade e circunstâncias que caracterizam a vida juvenil exigem que os estudos incorporem o sentido da 

diversidade e das múltiplas possibilidades do sentido de ser jovem. [...] enfatizamos aqui a noção de juventudes, 

no plural, privilegiando a diversidade dos modos de ser jovem existentes, assim como enfatizando a necessidade 

de articular a noção de juventude à de sujeito inserido em determinado contexto social e histórico (DAYRELL; 

CARRANO, 2002). 

http://ceapg.fgv.br/m-boi/sobre-estacao
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cultura e movimentos sociais com atuação nesses territórios, enfatizou as estratégias e formas 

de ação cultural como recurso (ou ferramenta) no enfrentamento das múltiplas 

vulnerabilidades que incidem sobre as condições de vida e de sociabilidade dos/as jovens 

moradores/as dessas localidades. 

Em relação à primeira temática, optamos na época (em 2014 e 2015), por investigar a 

importância do Programa para Valorização de Iniciativas Culturais (Programa VAI)4 para os 

coletivos de cultura constituídos, em sua maioria, por jovens moradores/as da região de M’ 

Boi Mirim e Campo Limpo. Isto nos permitiu a aproximação e a possibilidade de diálogo com 

pesquisadores/as e demais profissionais atuantes nesses temas, especialmente aqueles/as 

vinculados ao setor de Cidadania Cultural da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de São 

Paulo. Como desdobramento dessas conversas foi possível identificar e mapear os coletivos 

(com projetos contemplados pelo Programa VAI), e também estabelecer uma 

agenda/cronograma para realização de visitas aos espaços culturais e comunitários utilizados 

por esses coletivos e por integrantes dos movimentos sociais da zona sul da cidade.  

Sobre as conversas com outros/as pesquisadores/as e profissionais do setor de 

Cidadania Cultural da SMC, ressaltamos aquelas realizadas em mais de uma oportunidade 

com Ana Paula Do Val, pesquisadora do campo das Políticas Culturais, e também integrante 

da Comissão de Avaliação do Programa VAI em várias edições; Gil Marçal e Harika Maia, 

profissionais comprometidos politicamente com a promoção e disseminação das políticas 

culturais na cidade de São Paulo, cada qual, ao seu tempo, tendo sido coordenador deste 

Programa. Essas conversas contribuíram não apenas para o aprofundamento dos meus estudos 

e reflexões sobre os temas “juventudes”, “políticas públicas de cultura”, “ações culturais nas 

periferias” como também facilitaram o acesso às informações relacionadas ao Programa VAI 

e demais programas e ações desenvolvidas pelo setor de Cidadania Cultural, como por 

exemplo: leis, decretos, editais, diagnósticos, avaliações, listas de projetos contemplados, 

artigos acadêmicos e vídeos, entre outras informações.  

Estabelecendo uma conexão entre a primeira e a segunda temática destaco as 

atividades de pesquisa e extensão universitária, em uma perspectiva multidisciplinar, no 

campo das políticas públicas (cultura, educação, juventude), realizadas em parceria com os/as 

                                                 
4 Criado em março de 2003, por meio da Lei municipal 13.540, o Programa VAI, como é conhecido, tem como 

objetivo apoiar financeiramente atividades artístico-culturais, principalmente de jovens ou adultos de baixa renda 

e de regiões do município desprovidas de recursos e equipamentos culturais. Este Programa visa estimular a 

criação, o acesso, a formação e a participação do pequeno produtor e criador no desenvolvimento cultural da 

cidade, promovendo a inclusão cultural e estimulando dinâmicas culturais locais e a criação artística em geral. 

Informações: www.programavai.blogspot.com. Acesso: 27/05/2017. 

 

http://www.programavai.blogspot.com/
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pesquisadores/as do CEAPG da FGV-SP e da Universidade Federal do ABC (UFABC). Esta 

articulação, inicialmente formalizada em 2015 em decorrência da elaboração e 

desenvolvimento do projeto: “Juventude, Cultura e Educação: conectando universidades e 

territórios via estação de pesquisa aplicada”, permanece até os dias de hoje (2017/2018), e 

conta com o apoio e financiamento, pelo segundo ano consecutivo, do Centro de Engenharia, 

Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da UFABC.   

São exemplos de atividades desenvolvidas a partir desta parceria: 1) identificação e 

mapeamento das ações culturais produzidas pelos vários grupos e coletividades nos espaços 

culturais e comunitários (públicos ou não) da região de M’ Boi Mirim e Campo Limpo; 2) 

visitas aos espaços culturais autônomos, organizações sociais locais com atuação nos temas 

(juventude, cultura e educação), e aos equipamentos públicos  educacionais e culturais desses 

territórios; e 3) participação contínua em eventos culturais, fóruns e redes (por exemplo: Rede 

de Cultura M’ Boi e Campo Limpo), contribuindo para a realização de oficinas e/ou rodas de 

conversa junto aos integrantes das organizações sociais locais e aos coletivos culturais.  

Seguem anotações registradas em “diário de campo” sobre algumas das atividades 

realizadas junto ao projeto durante os seis primeiros meses de 2015:  

 

 

Diário de Campo  

GT – Juventudes e Vulnerabilidades 

 

Este GT tem como objetivo construir uma agenda comum de pesquisa que incorpore a temática das 

juventudes em articulação com os eixos cultura e educação. As reuniões são quinzenais e ocorrem em 

espaços nas Universidades e/ou fora delas – pref.: territórios da ZS (Campo Limpo e M’ Boi). 

 

Atividades planejadas: 1. Caracterização das juventudes por meio do levantamento de informações sobre 

os/as jovens moradoras em M’ Boi Mirim e Campo Limpo. Ex.: IBGE 2010, Mapa da desigualdade (Rede 

Nossa SP), Mapa da inclusão/exclusão social (PUC-SP); 2. Criar estratégias para a identificação e 

mapeamento das ações culturais (Jd. Ângela, São Luiz e Capão Redondo); 3. Identificar as políticas 

culturais existentes e os editais de financiamento; 4. Conversar com integrantes dos coletivos e das 

organizações sociais, instituições públicas, e também, espaços culturais autônomos a partir de uma 

referência territorial e atuação em áreas como juventude, educação e cultura (CEUS, Casa de Cultura, 

Sacolão das Artes, Bloco do Beco, Santos Mártires). 

 

Encaminhamentos: 1) Mapeamento das dinâmicas socioculturais da ZS (buscar); 3) Agendas e conversas: 

técnicos e gestores da SMC - Gil Marçal, Sofia, Harika Maia; Pesquisadores FGV - Ana Márcia (jovens e 

as políticas de Assistência Social); SESC Santo Amaro (mapeamento) – Ana Paula Do Val; Organizações 

sociais locais: SSM, Bloco do Beco, CIEJA; Espaços e Coletivos de Cultura: Sacolão das Artes; Casa de 

Cultura M’ Boi; A BANCA; e DECALOGO ‘JALC, entre outros. 

 

 

 

 

 



18 

 

Como resultado desses vários encontros e conversas com integrantes dos coletivos 

culturais e dos movimentos sociais desta região da cidade, incluindo pesquisadores/as e 

demais profissionais com atuação destacada nas áreas das políticas públicas de cultura e 

juventudes e, sobretudo, após a incorporação das atividades desenvolvidas em parceria com 

os colegas do CEAPG-FGV e da UFABC, produzimos dois “documentos de trabalho”. Esses 

serviram como referência (e orientação) para uma caracterização das ações culturais nesses 

territórios, assim como auxiliaram no planejamento e execução das múltiplas atividades de 

pesquisa em ação.   

No primeiro documento, intitulado: “Vulnerabilidade institucional e a falta de 

conectividade em M’ Boi Mirim” (SPINK, P.; TAVANTI, R.; MATHEUS, T. 2015)5, 

tivemos como objetivo desenvolver reflexões acerca das políticas públicas e serviços das 

regiões do Jardim Ângela e São Luís destinados às juventudes moradoras dessas localidades. 

Destacamos os seguintes pontos:  

 

1. No caso dos distritos de M’ Boi Mirim (Jd. Ângela e São Luís) não podemos cair 

na armadilha de individualizar e personalizar as vulnerabilidades locais. Consideramos, 

evidentemente, os elevados níveis de vulnerabilidade social constatados pelos indicadores 

sociais, pois uma parte significativa desta população (aproximadamente 600 mil habitantes) 

está inscrita em programas sociais, sendo que 20% dos domicílios têm renda per capita de até 

meio salário mínimo. Sabe-se ainda, pelas conversas no cotidiano (mais do que as poucas 

estatísticas), das vulnerabilidades materiais: habitações precárias, infraestrutura urbana e 

saneamento básico com inúmeros problemas e dezenas de áreas de risco socioambiental; 

 

2. Sobre as vulnerabilidades institucionais: a legislação que estabeleceu as 

subprefeituras na cidade de São Paulo (Lei 13.399 de 1º de agosto de 2002) indica que a 

primeira entre as diversas atribuições das subprefeituras (atualmente, prefeituras regionais), 

respeitando os limites de seu território administrativo e as atribuições dos órgãos do nível 

central, é constituir-se em instância regional de administração direta com âmbito intersetorial 

e territorial. Tal como em outras partes do município, as diferentes Secretarias da PMSP 

nunca chegaram a concretizar a proposta de coordenação territorial presente nesta legislação. 

O resultado disso é uma precária e, na maioria dos casos, desconectada malha institucional, 

                                                 
5 Este documento foi publicado no site da Estação de Pesquisa Urbana M’ Boi. Disponível em: 

http://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/u60/06_vulnerabilidade_institucional_e_a_falta_de_conectividade.pdf

Acesso: 29/05/17. 

http://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/u60/06_vulnerabilidade_institucional_e_a_falta_de_conectividade.pdf
http://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/u60/06_vulnerabilidade_institucional_e_a_falta_de_conectividade.pdf
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desprovida de qualquer articulação e conectividade territorial efetiva. Ou seja, verifica-se na 

prática uma resolutividade muito baixa e dificuldades concretas para qualquer tipo de relação 

intersetorial; 

 

3. Com duas exceções (as unidades básicas de saúde e os serviços conveniados à 

Assistência Social), a localização geográfica dos serviços públicos apresenta, em termos 

territoriais, uma distribuição problemática. Há uma presença relativamente densa de serviços 

em partes do Jd. São Luís (regiões mais consolidadas historicamente). Há uma presença 

razoável na parte norte do Jd. Ângela, que vai diminuindo até uma linha horizontal mais ou 

menos na altura do Hospital Municipal de M’ Boi Mirim. Deste ponto (aproximadamente o nº 

5500 da Estrada de M’ Boi) para o limite sul, ainda faltam oito quilômetros de estrada e a 

presença e distribuição dos serviços públicos fica cada vez menor, e em certos casos, torna-se 

ausente;  

 

4. O cotidiano para as questões de juventude6, independente do lugar, aparece por 

vezes invisibilizado institucionalmente. Isso porque a noção atual em termos biológicos, 

psicológicos, sociais e econômicos das juventudes com referência ao período entre 15 a 29 

anos, é em grande parte ignorada pelos órgãos e setores do Estado. Por exemplo, em áreas 

como educação, cultura, saúde, assistência social e segurança pública, as “idades” chaves 

estão articuladas e definidas de maneira diferente, e às vezes chegam a ser contraditórias. Não 

há agendas em comum, ou programas e orçamentos articulados transversalmente, o que acaba 

por tornar difícil a construção de outras maneiras de pensar e operar sobre tal “período” da 

vida dos cidadãos;  

 

5. No documento produzido pelo Observatório de Políticas Sociais da SMADS da 

PMSP, em junho 2013, consta que 36,5% da população da subprefeitura de M’ Boi Mirim 

vive em áreas de alta ou muito alta vulnerabilidade, subindo essa porcentagem para 52,5% da 

população residente apenas no Jd. Ângela. As denúncias sobre as precárias condições de 

estrutura, acesso e a baixa qualidade do ensino fundamental e médio, especialmente nas 

escolas sob a responsabilidade do estado de São Paulo, são frequentes nos Fóruns desta 

                                                 
6 A juventude local está particularmente exposta à violência: 40% das mortes observadas nas prefeituras 

regionais de Capela do Socorro, M' Boi Mirim, Freguesia do Ó/Brasilândia, Campo Limpo e Cidade Ademar 

indicam os/as jovens (15-29 anos) como os grupos etários mais afetados. Conforme as taxas de mortalidade entre 

os anos de 2005 e 2010, a maioria dos óbitos por causas externas envolvem jovens do sexo masculino e estão 

relacionadas a eventos ou atos violentos (acidentes de trânsito, agressões, homicídios, etc.), incluindo aqui os 

óbitos por homicídios decorrentes de intervenção legal (PMSP/UNICAMP, 2014). 
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região. Em relação às políticas culturais, se durante um bom tempo as ações coletivas foram 

as que sustentaram a vitalidade cultural local, atualmente podemos encontrar iniciativas por 

parte da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) e do governo estadual, porém ainda 

incipientes.  

Esses cinco tópicos permitem a identificação de pelo menos três tipos de 

vulnerabilidades, conforme, sugere Peter Spink (2014): materiais, referentes aos aspectos 

mais concretos da vida cotidiana, como a renda e condições de habitação; institucionais, 

decorrentes da presença deficitária do poder público na região, seja por meio dos 

equipamentos insuficientes para garantir a efetivação de direitos sociais como o acesso à 

educação, seja pela baixa conectividade entre diferentes tipos de serviços públicos; e 

finalmente sociais, exemplificadas pela exposição à violência ou pelas desigualdades em 

relação a outros territórios da capital paulista.  

Nas palavras desse autor,  

 

As vulnerabilidades se compactam e colidem; alguém que está em uma situação 

socialmente estável, de repente se encontra “vulnerabilizado” pela venda da empresa 

onde trabalha; alguém com poucos recursos, mas suficientes para manter uma 

família, precisa entrar na auto-construção para providenciar um lar. [...]. 

Vulnerabilidades materiais impactam nas estabilidades sociais, mas isso é somente 

dois terços da questão. A ideia da vulnerabilidade institucional se refere ao outro 

terço: à ausência prática – no cotidiano - de um estado efetivo e competente, 

seriamente preocupado com serviços, justiça e equidade (SPINK, P. 2014, p. 3).  

 

No dia a dia, de lugar para lugar, as diferentes lógicas de vulnerabilidade material, 

social e institucional produzem redemoinho de consequências e impactos diferentes 

em lugares diferentes. Podemos buscar generalizar suas dinâmicas mas os resultados 

serão diferentes de lugar para lugar e ninguém está em todos os lugares. Cada um de 

nós está inserido em lugar específico com sua geografia, sociologia, historia e 

cultura. O ponto chave é de lembrar que as três vulnerabilidades – sociais, materiais 

e institucionais – se afetam mutuamente e muitas vezes somos levado ao equívoco 

de imaginar que o problema é com a primeira, de tratar a segunda com uma 

fatalidade, e considerar a terceira como uma inevitabilidade (idem, p. 4). 

 

 

Parafraseando os autores Spink, P., Tavanti, R. e Matheus, T. (2015), enfrentar a 

vulnerabilidade social e material é muito complicado, mesmo quando há esforços 

institucionais articulados e empenhados tanto para a garantia dos investimentos quanto no 

apoio às pessoas que enfrentam essas condições. Torna-se desesperador quando tais esforços 

não se efetivam no cotidiano. Ainda mais quando se verifica a fragilidade, ou mesmo a 

ausência em certos casos da institucionalidade pública necessária para sustentar os alicerces 

da dignidade humana e garantia dos direitos de cidadania. 
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No segundo documento, intitulado: “Ações Culturais em M’ Boi Mirim e Campo 

Limpo: diversidades e conexões” (MATHEUS, T. BITTENCOURT, L.; TAVANTI, R. 

2016)7, tivemos como objetivo apresentar considerações sobre as estratégias locais nas áreas 

da cultura e ação social para o enfrentamento da vulnerabilidade juvenil nesta região da 

cidade. Destacamos os seguintes pontos: 

 

1. A partir do diagnóstico realizado pela SMC (PMSP, 2016) sobre a infraestrutura e 

distribuição territorial dos equipamentos ou espaços culturais na cidade de São Paulo, 

constatamos o quão desigual é sua distribuição, especialmente quando traçamos comparativos 

entre a região central e os extremos da zona sul. Por exemplo, se nas subprefeituras da Sé e 

Vila Mariana, somadas, identificamos 5 bibliotecas e 7 espaços museológicos, em M’ Boi 

Mirim e Parelheiros (zona sul), não há sequer uma única biblioteca, ou espaço museológico 

registrado8.  

 

2. As desigualdades se intensificam quando associamos indicadores socioeconômicos 

da população e a presença/ausência desses equipamentos públicos de cultura. Neste caso, para 

uma população de quase 600 mil habitantes (M’ Boi Mirim) identificamos apenas 4 CEUs, 1 

Casa de Cultura e 1 ponto de leitura9. Em relação aos investimentos públicos municipais em 

cultura, notamos que a parcela dirigida para os bairros mais afastados é ínfima, indicando 

desta vez uma invisibilidade10. 

 

3. Muitas e diversas são as manifestações artísticas e culturais nessas regiões de M’ 

Boi Mirim e Campo Limpo. Poderíamos até dizer que muitas delas funcionam como reação 

local à precariedade das oportunidades de lazer, entretenimento, esporte, etc. Destacam-se 

nesse cenário uma quantidade significativa de saraus realizados regularmente. São produções 

e realizações que contam com pouco apoio institucional, sustentando-se frequentemente a 

partir da iniciativa e da disposição dos próprios artistas (ou poetas) e se mantêm a partir das 

redes de relações de apoio e solidariedade entre seus organizadores e demais participantes. 

 

                                                 
7 Este documento foi publicado no site da Estação de Pesquisa Urbana M’ Boi. Disponível em: 

http://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/u60/11_acoes_culturais_em_mboi.pdf. Acesso: 29/05/17. 
8 Em Anexo A: Espaços culturais municipais / por subprefeitura (SMC; PMSP, 2016). 
9 Em Anexo B: Espaços Culturais x Índice paulista de Vulnerabilidade (SMC; PMSP, 2016). 
10 Disponível em: http://prefeitura.sp.gov.br. Acesso em 28/08/2015. 

http://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/u60/11_acoes_culturais_em_mboi.pdf
http://prefeitura.sp.gov.br/
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4. Apesar das dificuldades de acesso às informações públicas (editais, incentivos 

fiscais voltados às ações culturais, etc.) e das barreiras sociais e institucionais encontradas 

pelos agentes e coletividades locais, seja para ter conhecimento dos programas de apoio, seja 

para elaborar projetos a serem apreciados, notamos um forte movimento em favor da 

construção de uma rede de agentes culturais dispostos e capazes de construir um diálogo 

sistemático entre pares, abertos ao diálogo com seus pares de outras regiões. Exemplos desta 

articulação são a Rede de Cultura M’ Boi e Campo Limpo e o Movimento Cultural das 

Periferias.   

 

5. As ações culturais constituem, portanto, um dos caminhos para o enfretamento das 

múltiplas vulnerabilidades locais. Seja por sua flexibilidade e capilaridade entre os diferentes 

agentes, coletivos culturais e organizações sociais locais; seja por sua capacidade de integrar 

pautas e agendas variadas em suas ações públicas, envolvendo, assim, distintos setores e 

institucionalidades das políticas públicas (educação, cultura, saúde, assistência social, direitos 

humanos, etc.), essas ações têm se mostrado como poderoso recurso no âmbito das políticas 

públicas e nas ações coletivas produzidas e articuladas nesses territórios.    

 

Em suma, a cultura é, sem dúvida, uma área de ação pública – entendendo isso não 

somente como a ação do Estado, mas do próprio público para o público – o que vem sendo 

valorizado nesses territórios. Dito de outro modo, as ações culturais produzidas e articuladas 

pelos coletivos culturais nesses territórios podem ser compreendidas a partir da perspectiva da 

ação pública11, afinal de contas são iniciativas que partem dos próprios agentes culturais e 

reclamam dos governos intervenções específicas sobre questões publicamente relevantes, 

sendo elas próprias efeitos da articulação ou ação protagonizada do público para o público 

(SPINK, P. 2012 e 2013). 

 

Das conversas no cotidiano à produção de saberes coletivos    

 

Baseado nessas experiências pessoais e coletivas, como psicólogo social 

comprometido politicamente com as questões de interesse para os/as moradores/as desses 

                                                 
11 De acordo com Peter Spink (2013): ação pública (uma fusão de política pública e ação social) pode ser 

entendida no sentido amplo para compreender as ações das diferentes instituições públicas e também qualquer 

outra atividade que está sendo articulada na esfera pública em referência a um bem comum. Inclui atividades 

vinculadas diretamente ao exercício do poder e aquelas que resultam das atividades de cidadãos quando estão 

demonstrando sua preocupação ativa com a vida coletiva. 
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territórios, e também como um tipo de “pesquisador conversador no cotidiano” (SPINK, P., 

2008) posicionado nesse campo-tema12 e influenciado pelas atividades de investigação em 

ação anteriormente apresentadas, passamos neste momento a descrever as múltiplas tarefas 

desenvolvidas, ao longo desse período, em parceria com os coletivos de cultura e movimentos 

sociais com atuação nas áreas de juventudes, direitos humanos e cultura, especialmente 

aqueles participantes de alguns fóruns e redes desta região, como por exemplo, o Fórum em 

Defesa da Vida, o Fórum de Pesquisadores de M’ Boi Mirim e a Rede de Cultura M’ Boi e 

Campo Limpo. 

Participar ativamente desses espaços abertos e democráticos - Fóruns e Redes - 

voltados ao debate público sobre assuntos de interesse da sociedade civil organizada, em 

territórios caracterizados por múltiplas vulnerabilidades, constituiu-se como um recurso 

fundamental para minha identificação como pesquisador e cidadão comprometido 

politicamente junto aos demais agentes desta região. Mesmo não sendo morador deste 

território, ao longo deste período obtive certo reconhecimento por parte dos integrantes dos 

movimentos e coletivos, que passaram a me identificar como uma pessoa engajada 

politicamente e integrada às lutas populares e ações coletivas produzidas e negociadas 

diariamente nesses lugares.     

Em outras palavras, desde 2014 aos dias atuais, assumi uma série de tarefas 

cotidianas como articulador local e integrante das comissões de organização e mobilização 

das ações coletivas produzidas e articuladas em alguns desses fóruns e redes locais. Ou seja, 

participei efetivamente não apenas como um pesquisador externo, mas também como alguém 

interno, ou de dentro dos coletivos, organizações locais e movimentos sociais, na construção 

diária das agendas e debates ali travados sobre os temas em pauta, contribuindo para o 

fortalecimento das ações coletivas destinadas à promoção da cidadania e à garantia dos 

direitos humanos, sociais e culturais.  

                                                 
12 Ao nos referirmos à noção de campo-tema, precisamos deslocar nossas teorizações sobre “campo”, de uma 

proposta na qual ele é entendido como um lugar específico, local delimitado (a priori), separado e distante do 

espaço acadêmico, ou mesmo de demais localidades; em direção a uma proposta que se refere à processualidade 

de temas situados, ou seja, o campo-tema deve ser entendido como um complexo de redes de sentidos que se 

interconectam, um espaço criado - usando a noção de Henri Lefebvre (1991) - herdado ou incorporado pelos 

pesquisadores e negociado à medida que se busca estar inserido em algumas de suas teias de ação. Conforme 

Peter Spink (2003), o campo-tema é o argumento no qual estamos inseridos; argumento este que tem múltiplas 

faces e materialidades, que acontecem em muitos lugares diferentes. Os lugares – por exemplo, uma aldeia de 

pesca – fazem parte do campo tanto quanto as conversas (RIBEIRO, 2003). [...]. Entramos nesses lugares 

quando entramos no debate sobre o conflito de saberes e sobre opções de desenvolvimento e não quando 

entramos na aldeia; a aldeia é somente uma parte da territorialidade do campo-tema. Igualmente podemos estar 

na mesma aldeia por outras razões, por exemplo, para discutir sobre partidos políticos, práticas de saúde ou 

turismo. 
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Conforme Mary Jane Spink (2017), a participação nessas reuniões e iniciativas locais 

- fóruns e redes - decorre do compromisso ético-político que embasa as pesquisas do grupo 

que vem se reunindo em M’ Boi Mirim, assumindo, portanto, um posicionamento muito 

próximo daquilo que ela mesma denominou “Ética Dialógica”. Ou seja, adotando uma 

perspectiva construcionista, Spink, M.J. (2017, p. 12) propõe que “as posturas 

construcionistas criam o cenário propício para a discussão da ética, a partir de dentro do 

próprio processo de pesquisa, pautadas na competência ética e apenas marginalmente 

dependente da ética prescritiva dos códigos”. Em suma, partilhamos do entendimento que (1) 

a pesquisa social é uma prática social e, como tal, sujeita à reflexividade; (2) toda produção de 

conhecimento é situada, logo, os saberes ou conhecimentos como construção social estão 

“presos” aos contextos de produção; (3) a competência ética em pesquisa, na vertente 

construcionista, busca garantir a visibilidade dos procedimentos de produção e análise das 

informações como condição sine qua non do rigor metodológico; e, por fim, (4) a pesquisa 

ética nesta perspectiva parte do pressuposto de que a dialogia é intrínseca aos processos de 

produção e interpretação das informações, o que por sua vez implica na ressignificação das 

relações estabelecidas entre pesquisadores e participantes.  

A seguir apresentamos algumas imagens como exemplo, em uma composição de 

fotos referentes às ações coletivas e manifestações populares (culturais e políticas) das quais 

participei, ao longo deste período. Em algumas simplesmente estive presente, como no caso 

da 9ª Mostra Cultural da Cooperifa e da II Feira Literária da Zona Sul – II FELIZS (2016). 

Porém, em outros casos estive presente como pesquisador, cidadão-ativista e/ou articulador 

local junto às comissões de organização e mobilização dos coletivos, organizações locais e 

movimentos sociais. Por exemplo, nas duas últimas edições do “Fórum Social Sul: uma outra 

periferia é possível, necessária e urgente” (2015 e 2017); durante a construção e realização do 

Tribunal Popular pelo fim dos genocídios das juventudes negras, indígenas, pobres e 

periféricas (2015-2016); nos encontros mensais do Fórum em Defesa da Vida (2014-2017) e 

do Fórum de Pesquisadores de M’ Boi Mirim (2014-2017); nos encontros da Rede de Cultura 

M’ Boi e Campo Limpo; no Seminário Pedagogia da Periferia: a educação que temos e a 

educação que queremos (2016), e nos encontros da Unidiversidade de Saberes: lutas 

populares e direitos humanos (ano 2017). 
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Figura 1: Ações do Fórum em Defesa da Vida (anos 2015 e 2016): 

 

 

Figura 2: Ações do Fórum de Pesquisadores de M’ Boi Mirim (anos 2015 a 2017): 
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Figura 3: Ações Culturais e Educativas nesses territórios (anos 2016 e 2017): 

 

 

 

Figura 4: Ações Culturais e Educativas nesses territórios (anos 2016 e 2017): 
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Foram diversos encontros nos becos e vielas, praças, bibliotecas, escolas, bares, 

espaços de ocupação cultural e comunitários localizados nos distritos do Jd. Ângela, Jd. São 

Luís, Capão Redondo e Campo Limpo. Foram muitas conversas13 partilhadas em atos de 

protesto, passeatas, audiências públicas, manifestações artísticas e culturais, encontros 

temáticos, reuniões e rodas de conversa em conjunto com os coletivos culturais, movimentos 

sociais e organizações sociais locais, que posteriormente foram registradas em “diários de 

campo”. Desses encontros, fotografias, vídeos e áudios foram gravados e arquivados: imagens 

coproduzidas (cartazes, folders, convites, notas de repúdio, etc.) e colocadas em circulação 

nos espaços comunitários e nas redes online - por mim ou pelos muitos colegas integrantes 

dos grupos, associações, organizações sociais e demais coletividades.   

Acreditamos que, por meio do resgate dessas fotografias e da visibilidade 

proporcionada pela identificação e valorização desses diferentes encontros e manifestações 

culturais e políticas, relacionadas às experiências pessoais e coletivas articuladas às ações de 

pesquisa nesses territórios, evidenciamos dois elementos singulares de todo este processo de 

mais de quatro anos de trabalho contínuo. Em primeiro lugar, trata-se de um tipo de pesquisa 

no cotidiano (SPINK, 2007), que implica um longo período de tempo de permanência e 

participação junto às pessoas, grupos, organizações, movimentos sociais e demais 

coletividades envolvidas nas ações em lugares situados. Em segundo lugar, essa presença 

exige dos pesquisadores (1) uma postura ética e dialógica fundamentada em um 

posicionamento politicamente comprometido e (2) uma disponibilidade para a criação e 

manutenção de laços de amizade e solidariedade com os/as envolvidos/as.  

As anotações em “diários de campo”14 produzidos nesses mais de quatro anos, 

decorrentes das experiências pessoais e coletivas relacionadas aos trabalhos de pesquisa no 

cotidiano, possibilitaram ir definindo, paulatinamente, o foco desta tese. De acordo com 

Benedito Medrado; Mary Jane Spink e Ricardo Méllo (2014), os “diários de campo” são 

                                                 
13 Conversas acontecem em filas de ônibus, no balcão da padaria, nos corredores das universidades; outras são 

mediadas por jornais, revistas, rádio e televisão e outras por meio de achados, de documentos de arquivo e de 

artefatos, partes das conversas do tempo longo presentes nas histórias das ideias. Alguns até podem acontecer 

com hora marcada, com blocos de anotações ou gravadores. Entretanto, esses lugares não são contextos; os 

blocos de anotações, os gravadores, o ônibus, a padaria, a universidade, os jornais, o rádio, os documento, os 

achados e artefatos são, como materialidades, também partes das conversas. O social, para usar a teoria de actor-

network, não é independente das matérias e nem é dependente delas; ao contrário, o social é produzido por e 

simultaneamente produz “redes de materiais heterogêneos”, ou seja, as conversas e o bloco de anotações não são 

acontecimentos independentes; o bloco de anotações é também parte da conversa... (MENEGON, 2003). 

 
14 De modo a facilitar a leitura e fluidez deste texto introdutório, optamos por fazer uma seleção das anotações 

em diários de campo e apenas disponibilizá-los como anexos deste trabalho (Apêndice A).  
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entendidos como “atuantes” frente aos diversos movimentos e desdobramentos associados aos 

saberes e fazeres de pesquisa no cotidiano. 

Nas palavras desses autores,  

  

Do ponto de vista da produção dos diários, há, entre nós, pesquisadores/as que 

atentam mais para o que os/as interlocutores/as dizem e para as trocas dialógicas em 

agenciamento; há outros/as que enfatizam mais as condições materiais (espaços, 

mobiliário, equipamentos, arquitetura espacial); e, ainda, os/as que se ocupam 

especialmente da dinâmica nas relações entre os interlocutores (jogos, tensões, 

fluxos etc.) ou, a sequência dos acontecimentos. A ênfase é dada sobretudo pela 

escolha do “campo-tema” de pesquisa. Porém, com maior ou menor ênfase, esses 

três elementos (falas, contexto e dinâmicas) tendem a alinhavar o tecido da narrativa 

que se configura num diário. Além disso, em nosso grupo de estudos e pesquisas 

temos sempre estimulado os/as pesquisadores/as a se posicionarem nessa escrita, 

anotando, com pouca ou nenhum reserva, suas opiniões, impressões, incômodos, 

enfim “afetações” produzidas no encontro com os interlocutores. [...] Do ponto de 

vista instrumental, há também em uso uma variedade de instrumentos, que incluem 

tradicionais cadernetas de pesquisa, mas não se limitam a elas. Em algumas de 

nossas pesquisas, por exemplo, temos usado aparelhos celulares (tipo smartphone, 

com aplicativo de bloco de notas) como suporte para as anotações que servirão de 

base para confecção de diários (2014, p.286).  

 

 

Foi a partir das muitas conversas e tarefas diárias, ora como pesquisador e cidadão-

ativista, ora como articulador local envolvido nas plenárias e demais ações coletivas 

associadas aos fóruns e redes nesses territórios - Fórum Social Sul VI e VII, Fórum de 

Pesquisadores de M’ Boi e Rede de Cultura M’ Boi e Campo Limpo - que acabei 

(re)conhecendo Fernando Ferrari15 como interlocutor privilegiado deste trabalho, e 

posteriormente, acabamos por decidir juntos a construção de novas parcerias de trabalho 

dedicadas aos temas de interesse em comum (ações culturais, direitos humanos e movimentos 

populares), ao delineamento dos objetivos específicos, e também à seleção de materiais para 

as futuras análises pertinentes à pesquisa.  

Recordando uma dessas conversas, perguntei um dia a Fernando sobre como 

poderíamos, enquanto pesquisadores e cidadãos, contribuir para o fortalecimento das lutas e 

das ações dos coletivos e dos movimentos sociais desta região. Eis a conclusão a que 

chegamos: uma das formas de contribuição para o coletivo Sarau a Voz do Povo seria 

organizar e sistematizar os diversos registros, imagens, documentos, vídeos, etc. relacionados 

                                                 
15 Nascido e criado na região de Vila Remo, Fernando Ferrari (interlocutor privilegiado desta pesquisa) além de 

articulador local, produtor e organizador cultural, é um educador e cidadão comprometido com as causas sociais 

com reconhecida atuação nas áreas dos direitos humanos e culturais nesses territórios. Atualmente ele integra a 

Rede de Cultura M’ Boi e Campo Limpo, o Movimento Cultural das Periferias, o Comitê Juventude e 

Resistência, o Fórum em Defesa da Vida, e ainda produz, organiza e realiza em conjunto com Luan Luando o 

Sarau a Voz do Povo. 
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à memória das experiências práticas e ações coletivas produzidas e mobilizadas pelo sarau 

desde sua criação, em 2009. Em suas palavras: “a nossa memória não pode ser apagada”; 

“precisamos valorizar e dar visibilidade para os conhecimentos e as metodologias produzidas 

nas periferias”; “fazemos muito por aqui e com o passar do tempo as ações acabam sendo 

desvalorizadas, ou até esquecidas”.  

Foi então que decidimos, em diálogo com a orientadora - Mary Jane Spink - tomar 

como estudo de caso o histórico de ação e intervenção do Sarau a Voz do Povo, tendo como 

foco de investigação as múltiplas práticas culturais, políticas e comunitárias produzidas e 

mobilizadas pelos agentes dos coletivos culturais e movimentos sociais (populares) 

realizadores desse sarau nas regiões de Campo Limpo e M’ Boi Mirim. 

Conforme aponta Peter Spink (2008):  

   

A resolução prática de problemas – tentando acertar – é algo em que psicólogos 

sociais, encanadores, cozinheiros, agricultores familiares, comunidades e 

vizinhanças se consideram, todos, competentes. Ao aceitar os desafios de cada dia e 

ao resolver problemas, o conhecimento atual se modifica e, com um pouco de sorte, 

as coisas melhoram. Entretanto, dada a coexistência de muitas pessoas diferentes 

tentando, cada uma à sua maneira, acertar, e dado que a curiosidade social cotidiana 

e a psicologia social compartilham a mesma divisa, uma pergunta delicada se 

coloca: são os procedimentos corretos que produzem o conhecimento ou são as 

conversas orientadas para tentar acertar? O que é mais importante, uma lista de 

pontos a serem verificados para determinar a validade do método ou uma 

disponibilidade para o diálogo? Se a ideia de tentar resolver coisas juntos, de 

compartilhar as preocupações e angústias como também os prazeres dos sucessos é 

uma descrição razoável de como nós, coletivamente e em geral, enfrentamos a vida, 

porque deve ser diferente na psicologia social? Declarar-se parte de um campo-tema 

é demonstrar a convicção ética e política de que, como psicólogos sociais, pensamos 

que podemos contribuir e que estamos dispostos a discutir a relevância de nossa 

contribuição com qualquer um, horizontalmente e não verticalmente. 

Horizontalmente, porque não há nenhuma grande verdade mantendo quentes as 

nossas costas; nenhum instrumento de inquisição que podemos mostrar para garantir 

obediência às nossas ideias. Só podemos arguir e discutir, tal como os demais. 

Temos algo a contribuir porque temos um mínimo de disciplinariedade que inclui 

a vontade de discutir entre nós a validade daquilo que fazemos – como também 

fazem entre si os especialistas em transplantes de coração, os cozinheiros, os 

jardineiros, os pedreiros e os presidentes. Somos somente uma parte de uma 

ecologia de saberes, cada uma das quais partindo de um ponto distinto e pensando 

que tem algo a contribuir (p. 76, grifo nosso). 

 

 

De modo a ilustrar essa compreensão compartilhada, sobre a importância do resgate 

das memórias e valorização do histórico das lutas para o fortalecimento dos movimentos 

sociais e coletivos culturais forjados no cotidiano das periferias da zona Sul, apresentamos um 
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trecho do editorial escrito pela historiadora Marilu Cardoso, da primeira edição da Revista 

Movimento sobre o projeto Vila Viva16 (no ano de 2015).  

 

Figura 5 – Editoria da Revista Movimento. 

 

 

Editorial – Marilu Santos Cardoso  
 

 

A história da Vila Remo contada a partir das experiências de seus moradores e, sobretudo, por seus 

moradores, se configura como uma força pulsante que desafia lógicas hegemônicas, representações 

estereotipadas e silenciamento impostos pelos meios de comunicação e pela própria historiografia. 

Localizado na periferia da zona sul de São Paulo, Vila Remo foi e é cenário de lutas e movimentos de 

resistências. Dar visibilidade a essas lutas integra um corpo de ações que as potencializam e as faz ecoar. 

Compreendendo a memória como um campo de disputas, onde o movimento de lembrar e esquecer são 

permeados por intencionalidades e relações de poder, evidencio que construir caminhos e veículos que 

trazem as histórias e memórias de mulheres e homens que não se calaram diante das arbitrariedades de 

uma Ditadura Civil Militar e ainda hoje lutam contra a manutenção de uma pseudodemocracia que 

preserva práticas e estruturas autoritárias, é um ato revolucionário que, com certeza, atua sobre a 

realidade vivenciada no momento presente. Dentro de um território onde lutas, como as de Luan Luando 

e de Fernando Ferrari, se alimentam e se articulam com as lutas do passado, que por sua vez se fazem 

presentes e atuantes nas figuras de Tião, Célia, Padre Luís e tantas outras pessoas, cujo tempo não as 

amofinou, nem as distanciou de seus ideais e muito menos as transformou em pessoas conformadas com a 

realidade tal como está posta. [...] Terras, casas, salões, ruas, becos e vielas que abrigaram as lutas dos 

povos originários, como os Guaranis, de descendentes de guerreiros e guerreiras africanas, de 

migrantes, em sua maioria, nordestinos, paranaenses e mineiros, de fortes mulheres participantes das 

Comunidades Eclesiais de Base que iniciaram aqui o movimento contra a Carestia e os Clubes de 

mães que assumiram proporções nacionais, de operários que marcaram com suor e sangue essa trajetória, 

como é o caso do nosso guerreiro Santo Dias... Hoje, numa forte relação de ancestralidade, de 

consciência e responsabilidade, emergem movimentos socioculturais em cada parte dessa região, 

expressões das mais variadas formas que colocam em cheque as representações que nos simplificam ou 

desqualificam, e desafiam o poder público e às classes hegemônicas a reconhecerem que há nessa região 

uma tradição de luta, que ressignifica, que se transforma, que assume outras roupagens, outras 

linguagens, mas não se curva e que se reafirma como resistência cotidianamente. 

 

 

Fonte: Revista Movimento. Ano 1. Nº 1 (2015). 

 

 

 

Seguem ainda trechos de uma entrevista realizada com Luan Luando e Fernando 

Ferrari do coletivo Sarau a Voz do Povo, nessa mesma revista. 

 

 

 

 

                                                 
16 O projeto Vila Vida é resultado de uma iniciativa, mais abrangente, produzida pela Associação Guará com 

apoio da Secretaria de Cultura do estado de São Paulo, através do projeto Guará Artes Integradas, que teve como 

principal objetivo o resgate da memória dos bairros e comunidades da região de M’ Boi Mirim, a partir do 

depoimento de moradores antigos e novos - pessoas comuns - e da organização de uma série de documentos de 

domínio público. 
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Figura 6 – Entrevista com os organizadores do Sarau a Voz do Povo. 

 
 

Fonte: Revista Movimento. Ano 1. Nº 1 (2015). 

 

 

Alguns trechos desta entrevista17 ilustram o entendimento que eles – Fernando e Luan 

– têm sobre a importância dos saraus, da Educação Popular e do resgate das lutas dos 

movimentos populares para os moradores dessas regiões da cidade de São Paulo: 

 

O Sarau tem um processo muito rico de resgatar as lutas populares da nossa região. 

Ele se inicia muito com as histórias de memórias e verdade, dos amigos vitimados 

nos anos 90. Década trágica para região. [...] Ele é um movimento que vem 

crescendo muito. O movimento Sarau nada mais é do que você dar voz a quem não 

é ouvido, então, você dá a possibilidade da pessoa apresentar aquilo que sabe de 

uma forma livre de preconceito, existe uma troca de conhecimento muito grande 

de quem produz e de quem apresenta. (Fernando, grifo nosso).  

 

 

[...] a gente estava desenvolvendo esse trabalho na comunidade Vila Fundão, tinha 

uma questão social tão grande que criamos um movimento de luta chamado luta 

popular, que é um movimento que se prestava em lutar por cultura, moradia, tinha 

questões sociais amplas, e aí, a gente saiu da comunidade Vila Fundão e a partir daí 

viramos o “Sarau a Voz do Povo”. Começamos a atuar dentro das bibliotecas para 

ter uma perspectiva mais pedagógica de formação política. (Luan Luando, grifo 

nosso). 

 

                                                 
17 Em virtude da qualidade desta imagem, optamos por apresentar os trechos na íntegra.  
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A cultura traz questões sociais, tanto que o sarau de todas as periferias tem uma 

conotação social muito grande, porque, se a primeira coisa que o jovem vai falar 

num sarau é a questão da repressão policial, vai falar de amor, de beleza, da poesia 

e de todo esse universo imaginário que a poesia causa, mas também o social é 

fundamental, ele aparece na nossa literatura, então, é uma coisa automática. O sarau 

toma dimensões grandiosas, tanto que a gente ajudou a construir o comitê contra o 

genocídio da juventude negra de São Paulo. (Luan Luando, grifo nosso). 

 

 

Pra nós que resgatamos as lutas populares na região, ficamos honrados de estar 

aqui, porque, aqui foi o lugar de uma comunidade eclesial de base, foi um 

movimento extremamente importante para o país, que fez o trabalhador rural e o 

urbano se organizar através da fé, a partir da Teologia da Libertação, a gente se 

sente honrado de pisar neste chão, que para nós é sagrado, no sentido do resgate das 

lutas populares. Este é um lugar que o Pe. Luis, Santo Dias e outros tantos 

militantes fizeram parte. Dona Maria Reis, enfim, um lugar que organiza o clube 

de mães, que organizou a luta por asfalto, energia, escola, etc. Um lugar histórico no 

sentido de que muitas coisas que o bairro tem hoje e que muitas vezes é esquecido, 

surgiram dessas comunidades, então, é extremamente gratificante estar aqui, e 

também retomar esse passado, trazer esse passado para o presente, trazer essas 

nossas práticas, que vocês já praticavam lá atrás, dar continuidade. Eu acho que 

não há coisa mais honrada do que praticar a fé, a fé de um mundo melhor, uma fé 

transformadora, que não fica presa em uma ou outra religião. Leonardo Boff falou 

uma vez, o que realmente move o homem é a fé, a fé de uma moradia digna, a fé de 

um transporte de qualidade, a fé de acesso à cultura, a fé de uma justiça reparadora 

para todos os seres humanos, então, estar num espaço como esse é resgatar essa 

nossa fé, em nossa caminhada por um mundo melhor, mais justo e igual. (Fernando 

Ferrari, grifo nosso).  

 

 

Em síntese, a presente pesquisa se justifica política e academicamente por reconhecer 

e dar visibilidade às diferentes manifestações populares - políticas e culturais – promovidas e 

articuladas pelos integrantes dos coletivos culturais e dos movimentos sociais (populares) da 

zona sul da cidade de São Paulo, com atuação em temáticas como direitos humanos, sociais e 

culturais, de modo especial aqueles envolvidos na realização do “Sarau a Voz do Povo”. 

 

 

Dos objetivos ao delineamento dos procedimentos  

 

O objetivo geral da pesquisa é compreender os saraus, localizados na zona sul da 

cidade de São Paulo, como uma manifestação cultural que incorporou ao longo dos últimos 

anos, tanto em sua forma de organização e articulação, quanto em sua dinâmica de produção e 

realização, uma dimensão política traduzida em diferentes modalidades de ação coletiva, 

engajadas territorialmente com as pautas e lutas - do passado e do presente - mobilizadas 

pelos movimentos sociais (populares) desta região da capital.     
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A pesquisa tem como objetivos específicos:  

 

1. Situar as transformações ocorridas nos saraus como modalidade de ação cultural 

identificando o recente deslocamento e ressignificação dos Saraus Literários realizados na 

região central de São Paulo, entre as décadas de 1920 e 1930, para os saraus realizados nas 

periferias da zona sul da cidade, a partir dos anos 1990;  

 

2. Caracterizar as dinâmicas de produção, articulação e funcionamento dos saraus 

realizados na zona sul da cidade de São Paulo, com destaque para o Sarau a Voz do Povo, 

especialmente entre o período de 2009 a 2014, quando suas atividades ocorriam no bar da 

sede da Comunidade Vila Fundão, distrito do Capão Redondo;  

 

3. Analisar as práticas culturais, comunitárias e políticas desse sarau como uma 

experiência emblemática de uma manifestação cultural caracterizada fundamentalmente a 

partir de sua dimensão política, coletiva e territorialmente engajada com as pautas e lutas dos 

movimentos sociais (populares) desta região da cidade de São Paulo.  

 

 

Estrutura do Texto  

 

O primeiro capítulo tem por objetivo descrever e caracterizar os saraus como uma 

manifestação cultural, com incidência na cidade de São Paulo desde o início do século XX. 

Tomaremos como foco de atenção e reflexão dois modelos distintos desta manifestação 

cultural. O primeiro está relacionado aos saraus realizados entre as décadas de 1910 a 1930 

com incidência na região central da cidade, tendo como seus organizadores integrantes da 

elite econômica e política desta época. O segundo modelo está relacionado aos saraus 

realizados a partir do final dos anos 1990 com incidência nas periferias da zona sul da cidade, 

tendo como organizadores integrantes dos coletivos culturais e dos movimentos sociais com 

atuação nessas localidades.  

O segundo capítulo tem por foco a caracterização do Sarau Vila Fundão como 

manifestação política e cultural com incidência na região do Capão Redondo, zona sul da 

capital paulista. Iniciamos com informações relacionadas às experiências pessoais e 

comunitárias dos organizadores deste sarau, Fernando Ferrari e Luan Luando, ambos nascidos 

e criados nessa região da cidade. Na sequência, apresentamos os argumentos dos realizadores 
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do sarau, quanto à escolha da Comunidade Vila Fundão como lugar para a realização dos 

encontros nos cinco primeiros anos de ações do coletivo junto aos movimentos sociais 

(populares). Mais adiante, apresentamos os objetivos e finalidades do Sarau Vila Fundão, com 

destaque para informações associadas às agendas, temas de interesse, dinâmicas de 

funcionamento e articulações com outros agentes com atuação nesses territórios (associações, 

organizações sociais, equipamentos públicos, espaços culturais e comunitários, etc.), e por 

fim, encerramos o capítulo com informações sobre o término dos encontros do sarau no bar 

sede da Comunidade Vila Fundão e sua (re)articulação como ação cultural itinerante 

associada ao Sarau a Voz do Povo.         

O terceiro capítulo tem por objetivo descrever as múltiplas práticas fomentadas, 

produzidas e articuladas pelos integrantes do Sarau Vila Fundão, tomando como referência 

três categorias temáticas: Ações Culturais, Ações Comunitárias e Ações Políticas. 

Descrevemos as diversas modalidades de ação coletiva produzidas e mobilizadas tanto nos 

encontros do sarau (por exemplo: declamação de poesia, apresentações de teatro, música, 

dança, audiovisual, lançamento de livros, etc.), quanto em outras oportunidades. São ações 

voltadas à criação e fortalecimento de redes de apoio/colaborativas junto aos moradores/as 

dessa comunidade e demais agentes envolvidos com as ações culturais na zona sul 

(organizações sociais, coletivos culturais, espaços culturais e comunitários, etc.) ou até em 

outras periferias da cidade, assim como modalidades de agir político voltadas à produção e 

divulgação de manifestos e/ou cartas públicas; organização e participação em debates e 

demais atos ou manifestações de protesto nas rua como marchas, escrachos, etc.   

O objetivo do quarto capítulo é resgatar o histórico das lutas e das manifestações 

populares de M’ Boi Mirim e Campo Limpo, de modo a caracterizar as possíveis conexões 

entre elas e as formas de ação coletiva - culturais, comunitárias e políticas - produzidas e 

mobilizadas pelos coletivos culturais e movimentos sociais realizadores dos saraus nas 

periferias da zona sul. Tomamos como referência três marcos de tempo desde os anos de 1960 

aos dias atuais – 2016/2017: 1) O período da ditadura militar (anos 1960 a 1980); 2) Violência 

urbana e o movimento hip-hop (anos 1990 e 2000); 3) A consolidação dos saraus na zona sul 

(após os anos 2000), articulados  em torno de três noções fundamentais - política, memória e 

territorialidade. Essa articulação visa caracterizar o que nomeamos como uma dimensão 

política, traduzida em diferentes modalidades de ação coletiva territorialmente engajada com 

as pautas e lutas históricas dos movimentos sociais (populares) da zona sul de São Paulo.  
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Na seção considerações e desdobramentos apresentamos um resumo do percurso 

deste trabalho, incluindo aspectos discutidos em cada um dos quatro capítulos, de modo a 

explicitar a tese defendida nesta pesquisa - que os saraus como manifestação cultural são 

modalidades de agir político territorialmente engajado com as lutas históricas dos 

movimentos sociais (populares) da zona sul da cidade de São Paulo. Para finalizar, 

encerramos com alguns apontamentos sobre possíveis desdobramentos desta investigação em 

ação, articulando-a: 1) as ações coletivas em torno das práticas culturais no âmbito da 

educação popular; e 2) as ações coletivas voltadas ao resgate e preservação das memórias de 

luta e resistência dos diversos coletivos e movimentos sociais (populares) com atuação no 

campo dos direitos humanos.      

Para a elaboração dos capítulos desta tese utilizamos múltiplas fontes de informação, 

dentre elas: 1) os materiais acadêmicos (artigos, dissertações, teses), com destaque para o 

acervo da biblioteca da PUC-SP e das bases online; 2) os materiais acadêmicos e não 

acadêmicos, sugeridos pelos integrantes dos coletivos culturais e movimentos sociais 

(populares) com atuação nesses territórios, entre outros pesquisadores/as envolvidos nesse 

campo-tema (livros, revistas, entrevistas, vídeos, etc.) e 3) as anotações feitas em diários de 

campo produzidas a partir das várias conversas com Fernando Ferrari e Luan Luando e das 

informações publicadas e disponibilizadas no Blog do Sarau Vila Fundão18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Sobre as informações publicadas (2009 a 2014) que estão disponibilizadas no Blog do Sarau Vila Fundão: 

(http://sarauvilafundao.blogspot.com.br/), vale mencionar que trabalhamos a partir de uma sistematização em 

Word elaborada ao longo do período de pesquisa e que nos serviu como base para a identificação dos 

documentos de domínio público – diários, fotos, vídeos, letras de música e poesia, etc. – utilizados na produção e 

análise dos capítulos deste trabalho.   

http://sarauvilafundao.blogspot.com.br/
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Capítulo 1 - Os Saraus como manifestação cultural ao longo do tempo 

 

 

 

Manifesto da antropofagia periférica  

 

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. 

A favor de um subúrbio que clama por arte e cultura, e universidade para a diversidade. 

Agogôs e tamborins acompanhados de violinos, só depois da aula. 

Contra a arte patrocinada pelos que corrompem a liberdade de opção. 

Contra a arte fabricada para destruir o senso crítico, a emoção e a sensibilidade que nasce da 

múltipla escolha. 

A Arte que liberta não pode vir da mão que escraviza. 

A favor do batuque da cozinha que nasce na cozinha e sinhá não quer. 

Da poesia periférica que brota na porta do bar. 

Do teatro que não vem do "ter ou não ter...". 

Do cinema real que transmite ilusão. 

Das Artes Plásticas, que, de concreto, quer substituir os barracos de madeiras. 

Da Dança que desafoga no lago dos cisnes. 

Da Música que não embala os adormecidos. 

Da Literatura das ruas despertando nas calçadas. 

A Periferia unida, no centro de todas as coisas. 

Contra o racismo, a intolerância e as injustiças sociais das quais a arte vigente não fala. 

Contra o artista surdo-mudo e a letra que não fala. 

É preciso sugar da arte um novo tipo de artista: o artista-cidadão. 

Aquele que na sua arte não revoluciona o mundo, mas também não compactua com a 

mediocridade que imbeciliza um povo desprovido de oportunidades. 

Um artista a serviço da comunidade, do país. 

Que armado da verdade, por si só exercita a revolução. 

Contra a arte domingueira que defeca em nossa sala e nos hipnotiza no colo da poltrona. 

Contra a barbárie que é a falta de bibliotecas, cinemas, museus, teatros e espaços para o 

acesso à produção cultural. 

Contra reis e rainhas do castelo globalizado e quadril avantajado. 

Contra o capital que ignora o interior a favor do exterior. 

Miami pra eles? "Me ame pra nós!" 

Contra os carrascos e as vítimas do sistema. 

Contra os covardes e eruditos de aquário. 

Contra o artista serviçal escravo da vaidade. 

Contra os vampiros das verbas públicas e arte privada. 

A Arte que liberta não pode vir da mão que escraviza. 

Por uma Periferia que nos une pelo amor, pela dor e pela cor. 

 

É TUDO NOSSO! 

 

Sérgio Vaz  
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1.1. O que é Sarau?  

 

Para responder à pergunta inicial fizemos uma busca da palavra em dicionários 

online: “Michaeles.uol” e “Dicio.com”. Conforme essas referências:  

 

Michaelis.uol -  sa·rau /sm 

 

1. Reunião festiva, geralmente à noite, para conversar, ouvir música, dançar... 

2. Reunião noturna para discutir assuntos literários. 3. Concerto musical noturno. 

 

Disponível: http://michaelis.uol.com.br/busca?id=xREpv. Acesso: 01/05/17 

 

Dicio.com - Sarau 

 

Classe gramatical: substantivo masculino; 

Separação silábica: sa-rau 

Plural: saraus 

 

Significado: Conjunto de pessoas que se reúnem para fazer atividades recreativas 

como: ouvir músicas, recitar poesias, conversar etc.; Serão. Show ou concerto 

musical que ocorre durante à noite. Reunião literária noturna.  Etimologia (origem 

da palavra sarau): do latim seranus/ pelo galego serão. Sinônimos: festa, serão  

 

Exemplos: (1) - Música, dança, leitura de poemas e performances estão na 

programação de sarau astronômico, dia sexta-feira (7), às 20h, no Centro Cultural 

São Paulo, na região sul da capital paulista. Folha de São Paulo, 07/08/2009; (2) - 

Intervenções poéticas, performances e manifestações da cultura afrobrasileira 

marcam um sarau nesta quinta (8), promovido pelos Poetas Maloqueiristas e as 

Encantadeiras. Folha de São Paulo, 02/10/2009. 

 

Disponível: https://www.dicio.com.br/sarau/. Acesso: 01/05/17 

 

 

Nos dois exemplos utilizados no site do “Dicio.com” - trechos de notícias da Folha 

de São Paulo – os saraus como manifestação cultural são descritos e caracterizados a partir de 

uma multiplicidade de práticas artísticas e culturais, por exemplo: (1) “Música, dança, leitura 

de poemas e performances” e (2) “Intervenções poéticas, performances e manifestações da 

cultura afro-brasileira”.  

Destacamos do segundo trecho - Folha de São Paulo (data 02/10/2009) -, a 

identificação do coletivo cultural promotor desta manifestação cultural: “Poetas 

Maloqueiritas”; isto porque, ao acessarmos o Blog deste coletivo19 - verificamos articulações 

substantivas com outros coletivos culturais e com as políticas públicas de cultura voltadas ao 

fomento das ações culturais nas periferias da cidade de São Paulo.    

                                                 
19 Disponível: http://poesiamaloqueirista.blogspot.com.br/p/o-coletivo.html. Acesso: 02/05/2017. 

http://michaelis.uol.com.br/busca?id=xREpv
https://www.dicio.com.br/saraus/
https://www.dicio.com.br/festa/
https://www.dicio.com.br/serao/
https://www.dicio.com.br/sarau/
http://poesiamaloqueirista.blogspot.com.br/p/o-coletivo.html
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A Poesia Maloqueirista nasceu a partir do encontro de poetas que veiculavam seus 

libretos pelas ruas. Desde então, gerou um diálogo popular, com identidade 

mambembe, indo aonde o povo está, tradição esta que sempre resistiu aos meios de 

comunicação padrão. Atualmente, na era digital, o coletivo otimiza tais elementos 

com uma posição artística multifacetada, que mantém a poesia como base de 

linguagem, porém abrindo o campo de criação e troca de experiências, 

desenvolvendo saraus, oficinas, publicando livros, promovendo intervenções 

performáticas e eventos multimídia, possibilitando assim uma popularização 

maior da poesia. Em 2012, completou 10 anos de atividades.  

 

 

Ao longo dos últimos anos este coletivo se tornou um agente importante para o 

circuito cultural nas distintas regiões da metrópole paulista. Primeiramente, isto se deve às 

articulações com outros coletivos por meio da publicação de livros – selo “Edições 

Maloqueirista” - de escritores pouco conhecidos; e em segundo lugar, ao desenvolvimento de 

ações culturais nas periferias da capital vinculadas às políticas públicas de cultura (Programa 

VAI I e II, por exemplo), realizadas em espaços públicos diversos (centros culturais, 

bibliotecas, escolas, praças e parques).   

Ampliado o escopo desta primeira iniciativa, com o objetivo de entender o 

significado da palavra “sarau”, realizamos nova busca no site do Google Brasil, e neste caso 

optamos pelo termo “sarau” em associação com outras palavras: “sarau definição” e “sarau 

tipos”. Na sequência apresentamos os repertórios identificados em dois dos sites com maiores 

índices de visualização, sendo eles: 1.“Significados - O que é, conceito e definições”; e, 

2.“Wikipédia – a enciclopédia livre”. 

  

Significados.com.br 

 

O que é Sarau: é uma reunião, normalmente noturna, com o objetivo 

de compartilhar experiências culturais e o convívio social. Normalmente, um 

sarau é composto por um grupo de pessoas que se reúnem com o propósito de fazer 

atividades lúdicas e recreativas, como dançar, ouvir músicas, recitar poesias, 

conversar, ler livros, e demais atividades culturais. A origem da palavra sarau 

deriva do latim seranus / serum, termos que fazem referência ao “entardecer” ou ao 

“pôr do sol”. Justamente por ter esta etimologia, convencionou-se realizar os saraus 

durante o fim da tarde ou noite. Este tipo de evento era muito comum durante o 

século XIX, principalmente entre grupos de aristocratas e burgueses. Atualmente, 

escolas, universidades, associações artísticas e culturais são algumas das 

instituições que reavivaram o costume da realização dos saraus nos últimos anos, 

como um modo de promover o desenvolvimento cultural da população. Sarau 

literário: tipo de sarau mais popular, geralmente, promovido por pessoas que 

apreciam a literatura e a poesia. Por norma, nesses encontros, as pessoas leem 

trechos de livros, recitam poesias e fazem debates filosóficos sobre os conteúdos 

debatidos nas obras lidas. 

 

Disponível: https://www.significados.com.br/sarau/ Acesso: 01/05/17.  

 

 

https://www.significados.com.br/sarau/
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Wikipédia. org.  

 

Um sarau (do latim sera nus, através do galego serão) é um evento cultural ou 

musical realizado geralmente em casas particulares onde as pessoas se encontram 

para se expressar ou se manifestar artisticamente. 

 

Um sarau pode envolver dança, poesia, leitura de livros, música acústica e 

também outras formas de arte como pintura, teatro e comidas típicas. Evento 

bastante comum no século XIX que vem sendo redescoberto por seu caráter de 

inovação, descontração e satisfação. O sarau consiste em uma reunião festiva que 

ocorre à tarde ou no início da noite, apresentando concertos musicais, serestas, 

cantos e apresentações solo, demonstrações, interpretações ou performances 

artísticas e literárias. Atualmente, algumas escolas e faculdades promovem saraus 

para estimular o desenvolvimento cultural de seus alunos. Bem como grupos e 

associações artísticas e culturais. Este termo virou uma denominação geral de 

encontros lítera-artísticos, que podem acontecer também durante a noite, ou em 

qualquer horário, em lugares fechados ou abertos, com diversas manifestações 

culturais, inclusive com instrumentos eletro-eletrônicos e equipamentos digitais, 

mantendo sempre a característica de confraternização. 

 

Disponível: https://pt.wikipedia.org/wiki/Sarau Acesso: 01/05/17. 

 

 

De modo a caracterizar as informações encontradas, optamos por descrevê-las a 

partir de três categorias: “definições”, “histórico desta manifestação ao longo do tempo” e 

“tipos ou formatos” de saraus identificados. Além desta caracterização geral buscamos ainda 

enfatizar algumas questões: 1) Como os saraus funcionam? 2) Onde eles acontecem e como 

podemos participar? E, 3) Quem são as pessoas ou grupos/coletivos que os promovem? 

Em relação às definições, identificamos os saraus como: “uma reunião, normalmente 

noturna, com o objetivo de compartilhar experiências culturais e o convívio social”; ou, o 

sarau é composto por “um grupo de pessoas que se reúnem com o propósito de fazer 

atividades lúdicas e recreativas, como dançar, ouvir músicas, recitar poesias, conversar, ler 

livros, e demais atividades culturais”. Ou ainda, o sarau como “evento cultural ou musical 

realizado geralmente em casas particulares onde as pessoas se encontram para se expressar ou 

se manifestar artisticamente”; em uma quarta definição: o sarau “pode envolver outras formas 

de arte como a pintura, o teatro e comidas típicas”; por fim, o sarau consiste em “reunião 

festiva que ocorre à tarde ou no início da noite, apresentando concertos musicais, serestas, 

cantos e apresentações solo, demonstrações, interpretações ou performances artísticas e 

literárias”.  

No tocante ao histórico dessa manifestação cultural em solo brasileiro, é possível 

identificar dois momentos específicos e muito distintos ao longo do tempo: (1) “Este tipo de 

evento era muito comum durante o século XIX, principalmente entre grupos de aristocratas e 

burgueses; (2) Atualmente, escolas, universidades, associações artísticas e culturais são 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Galego
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sarau
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
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algumas das instituições que reavivaram o costume da realização dos saraus nos últimos 

anos”. Em outro trecho, um argumento parecido: (1) “evento bastante comum no século XIX 

que vem sendo (2) redescoberto por seu caráter de inovação, descontração e satisfação”. 

Em relação aos tipos ou formas de saraus: “Atualmente, algumas escolas e 

faculdades promovem saraus para estimular o desenvolvimento cultural de seus alunos. Bem 

como grupos e associações artísticas e culturais”. Ou ainda, “Este termo virou uma 

denominação geral de encontros lítera-artísticos, que podem acontecer também durante a 

noite, ou em qualquer horário, em lugares fechados ou abertos, com diversas manifestações 

culturais, inclusive com instrumentos eletroeletrônicos e equipamentos digitais, mantendo 

sempre a característica de confraternização”. Por fim, o sarau literário como “o tipo de sarau 

mais popular, geralmente, promovido por pessoas que apreciam a literatura e a poesia”. 

Passamos agora para outra modalidade de descrição e caracterização dos saraus 

organizados na cidade de São Paulo ao longo do tempo, desde sua emergência no início do 

século XX até os dias atuais. O objetivo, para fins desta tese, é evidenciar o deslocamento e 

ressignificação dos saraus das décadas de 1910 a 1930 - promovidos e realizados nas regiões 

mais centrais da cidade (CAMARGOS, 2001; SCAVONE, 2005), para o (re)surgimento mais 

recente – no final dos anos 1990 - nas regiões periféricas e mais empobrecidas da metrópole, 

em particular, nos distritos da zona Sul (BIN, 2009; NASCIMENTO 2011; SILVA 2012; 

TENNINA 2013; DUARTE 2016).  

Nos próximos itens apresentaremos uma descrição detalhada dessa manifestação 

cultural a partir do estabelecimento de um contraponto entre duas modalidades emblemáticas, 

com incidência reconhecida e destacada relevância no contexto artístico, cultural e político da 

cidade de São Paulo. Ou seja, ao situarmos essas manifestações culturais - historicamente 

datadas e geograficamente localizadas -, buscamos enfatizar algumas de suas características 

relacionadas às condições de emergência (histórica, política, social e cultural), às formas e 

dinâmicas de funcionamento, às intenções declaradas por seus organizadores, e, por fim, às 

articulações estabelecidas nos lugares de ocorrência desses saraus.      

 

1.2. Os Salões literários do final do séc. XIX às décadas de 1920 e 1930  

 

No Brasil, entre o final do século XIX e o início do século XX, o sarau foi 

considerado por muitos como sendo um dos eventos mais elegantes da sociedade. Restrito aos 

indivíduos e grupos mais abastados da sociedade e aos apreciadores da música e da literatura, 

os saraus eram promovidos em belos salões. Segundo Míriam Scavone (2005, p. 3): “Sarau 
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que se prezasse tinha muito champanhe importado, quitutes caprichados que saíam quentinhos 

da cozinha, trazidos por vários serviçais, um belo piano e músicos e poetas consagrados 

prontos para exibir sua arte”.  

Conhecidos como “salões”, os saraus nessa época só viriam a encontrar condições 

propícias para a sua realização em terras brasileiras com a chegada da família real, em 1808, 

no Rio de Janeiro. Frequentados apenas pelos membros da corte e integrantes da aristocracia 

local, esses eventos eram caracterizados como uma oportunidade exclusiva de alguns nativos 

“eleitos” se aproximarem dos ideais, da moda, da literatura, da música e dos estilos de vida 

em circulação no contexto europeu.   

São Paulo só entraria no circuito mais tarde, após perder os ares provincianos e seus 

ricos fazendeiros de café começarem a fazer de tudo para afrancesarem-se (SCAVONE, 

2005). Estávamos, então, no período conhecido como Belle Époque, um momento vantajoso, 

sobretudo para a parcela da população que dispunha de tempo ocioso e rendimento farto para 

usufruir as benesses materiais, intelectuais e artísticas proporcionadas pelo desenvolvimento 

industrial de um capitalismo em seus primórdios. 

Conforme descreve Henri Lefebvre (1969): pródiga em novidades técnicas gerando 

um clima de euforia, a Belle Époque pode ser localizada num quadrante de relativa paz social 

e prosperidade econômica, situada entre o final do século XIX e a Primeira Guerra Mundial, 

cujas proporções devastadoras viriam, de modo trágico, encerrar um período de certa 

inocência das sociedades europeias.  

Ao enfatizarmos o cenário brasileiro, mais especificamente as cidades como Rio de 

Janeiro e São Paulo, podemos afirmar que esse foi um momento de transformações 

relacionadas às novas tecnologias: pessoas que estavam trocando o campo pela cidade e logo 

aposentavam as charretes com a aquisição de automóveis; motores para acelerar o ritmo das 

fábricas; lâmpadas elétricas nas cidades e aviões para encurtar as distâncias; aperfeiçoavam-se 

as câmaras escuras que se tornariam máquinas fotográficas, e mais tarde despontaria o 

cinema, capaz de reproduzir na tela o fluxo frenético da vida em contínuo movimento 

(CAMARGOS, 2001). 

Seguindo as pistas deixadas por Márcia Camargos (2001), historiadora brasileira, 

selecionamos alguns trechos de dois de seus livros publicados sob os títulos: “Belle Époque 

na Garoa - São Paulo entre a tradição e a modernidade” e “Villa Kyrial: crônicas da Belle 

Époque Paulistana”, de modo a subsidiar algumas reflexões sobre esse período no país, 

especialmente aquelas relacionadas ao contexto social, econômico, político e cultural da 

cidade de São Paulo. 
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Sobre a incorporação desse paradigma cosmopolita europeu,  

 
Abaixo da linha do Equador a Belle Époque estendeu-se por mais tempo do que na 

Europa combalida pela Primeira Guerra Mundial. Mesmo depois de 1914, e, não 

obstante alguns problemas econômicos causados pelo bloqueio naval, a realidade 

cruenta dos combates encontrava-se muito distante para arrefecer os prazeres e a joie 

de vivre do grand monde tropical. (CAMARGOS, 2001, p. 22). 

 

Vivia-se o apogeu da ideologia cientificista que transformava a modernidade num 

mito cultuado por nossas elites. Só que o conceito de modernidade consistia em 

copiar. Significava falar, escrever, vestir-se, comer e morar vis-à-vis o europeu. Ao 

desejo de ser brasileiro manifestado durante a independência, opunha-se agora o 

desejo de ser estrangeiro – de preferência, francês (VELLOSO, 1988, p. 9).  

 

 

De modo a inserir o país no mundo moderno, criavam-se instituições que traduziam 

uma aparente preocupação social, quando na verdade o poder permanecia em mãos de um 

número reduzido de pessoas - as oligarquias - que agiam conforme seus interesses a partir de 

uma matriz coronelista. Em outras palavras, as forças produtivas expandiam-se à custa da 

manutenção de uma abissal desigualdade econômica e social, especialmente se levarmos em 

conta as fortes raízes colonialistas e o longo período de escravização da população negra em 

nosso país, forjando-se, desse modo, uma modernização sem a equivalente democratização da 

sociedade brasileira. 

Foi nesse contexto que o gaúcho Freitas Valle20 abriu as portas de sua Villa Kyrial, 

no bairro paulistano da Vila Mariana, cujos sSalões regados à boa música e ótimos vinhos 

entraram para a história do nosso país. Segundo Antônio Candido (2001), a Villa Kyrial foi o 

mais completo exemplar em São Paulo de um traço característico da Belle Époque: a 

estetização da vida, baseada na concepção segundo a qual o quotidiano deve transformar-se 

em obra de arte.  

 

1.2.1. Freitas Valle e o Salão da Villa Kyrial (1914-1930)  

 

Localizada na Rua Domingos de Morais, número 10, e batizada como Villa Kyrial, o 

local acabou se transformando em um núcleo irradiador das belas artes e da cultura desse 

período, marcando significativamente o cenário intelectual da futura metrópole. Segundo 

Márcia Camargos (2001), impregnada de modismos europeus, foi ponto de encontro de 

                                                 
20 Freitas Valle, que se confunde com o próprio espaço do seu salão, foi poeta simbolista, professor de francês, 

advogado, perfumista, gourmet, mecenas, deputado e senador estadual. Como legislador, teve uma atuação 

voltada para a questão educacional e o ensino das artes, sendo um dos principais responsáveis pelo Pensionato 

Artístico do Estado de São Paulo (CAMARGOS, 2001, p. 16). 
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artistas, literatos e políticos, além de parada obrigatória para personalidades em visita ao país. 

Ali se produziam os saraus literários, audições musicais, banquetes e ciclos de conferências 

nos quais artistas como Lasar Segall, Guilherme de Almeida, Oswald de Andrade e Mário de 

Andrade tiveram participação.   

Como expressão ou “retrato” de seu tempo, a Villa Kyrial também pode ser 

dimensionada e, por que não, identificada como um recurso a favor de uma elite econômica e 

política que pretendia assimilar as mudanças em curso na passagem para o século XX, e 

simultaneamente preservar o status e seus privilégios. Em meio a profundas transformações 

características deste período, a elite paulistana procurava alimentar-se por um sentimento de 

continuidade, mantendo hábitos aristocráticos e reforçando suas tradições. Para se legitimar 

frente aos demais países europeus, espelhava-se na França e na Inglaterra, reconhecidas como 

paradigmas de cultura superior no mundo ocidental.  

Aspirando ao cosmopolitismo da metrópole emergente, tal iniciativa foi duramente 

combatida por alguns escritores da época, em especial por Monteiro Lobato, um dos seus 

críticos mais contundentes. Preocupado com o desenraizamento cultural do país, o escritor 

questionava o conceito de civilização nos moldes europeus que a burguesia brasileira insistia 

em reproduzir. Suas ácidas críticas ao modelo proposto por Freitas Valle incidiam 

fundamentalmente sobre as tentativas de “afrancesamento” de uma parcela da elite brasileira 

deste período.  

A partir das análises documentais elaboradas por Márcia Camargos sobre o Salão da 

Villa Kyrial e seu organizador Freitas Valle, optamos por trazer nessa próxima seção, 1.2.2, 

alguns dos trechos do livro “Villa Kyrial: crônicas da Belle Époque Paulistana”, de modo a 

subsidiar a nossa compreensão e posterior análise dessa modalidade de manifestação cultural, 

relacionada tanto aos aspectos mais particulares deste Salão, como local de realização, 

público, programação, normas e funcionamento, intenções e finalidades, quanto às 

articulações estabelecidas entre seu organizador e os/as convidados/as e demais participantes 

das artes, política e economia.  

 

1.2.2. Um salão pluralista: os banquetes, os saraus e a badalada programação cultural,  

 

Seguem abaixo algumas das características do anfitrião Freitas Valle e das demais 

pessoas participantes dos encontros na Villa Kyrial (artistas, poetas, políticos e convidados), 

assim como as descrições sobre os banquetes, os saraus, os convites personalizados, o 

porcelanato, os trajes e a badalada programação semanal.     
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Nos moldes “veridianos”, Freitas Valle comandava saraus aos quais comparecia a 

nata da sociedade, além de poetas e artistas sem recursos, buscando apoio e 

proteção sob as asas da oligarquia. Apreciador de vinhos finos, colecionador de 

obras de arte, esse homem eclético e requintado desdobrava-se em galante 

anfitrião. No seu belo estilo ancien régime, chegava a recepcionar os convidados ao 

som do clarim de duas colunas de músicos postadas à porta de entrada. Em sua 

residência encontrava-se o que em São Paulo havia de mais característico na 

elegância, na política, nas letras, na arte e no jornalismo (2001, p. 41, grifo nosso).  

 

Sempre solenes, os banquetes faziam-se proceder por convites personalizados, 

impressos para a ocasião, contendo o programa cultural e o traje exigido. 

Monograma azul designava smoking para os cavalheiros e a louça seria azul e 

dourada. O verde requeria casaca, e então a porcelana seguia idêntico tom 

cromático, com friso em ouro. Como a mesa só comportasse 24 comensais, 

estabeleceu-se: a segunda-feira dos pintores, a terça dos escultores e a quarta-

feira, poeticamente batizada Jantar da Lira, dedicada aos músicos. [...] Havia ainda a 

quinta-feira dos poetas, a sexta dos escritores e o sábado dos políticos – com a 

presença de deputados e senadores ligados ao Partido Republicano Paulista - PRP. O 

anfitrião presidia as refeições da cabeceira da mesa, em cadeira de espaldar elevado, 

na qual apenas ele podia usar (2001, p. 42- 43, grifo nosso). 

 

 

A partir da reflexão de Pierre Bourdieu (1981) sobre as produções simbólicas como 

instrumentos de dominação de uma elite política e economicamente abastada:  

 

[...] a decoração altamente sofisticada dos ambientes, os trajes, o idioma francês e 

até os pratos servidos por ocasião dos jantares transformavam-se em símbolo de 

status, formando o repertório constitutivo da identidade social do grupo e criando 

a ilusão de modernidade e sintonia com os países europeus que a elite tanto buscava. 

As exigências impostas aos frequentadores da Villa Kyrial – comportar-se como 

gentleman, apreciar poesia simbolista, vestir-se na moda ditada por Paris, dominar o 

vocabulário mundano – constituíam sistemas simbólicos que pretendiam, em última 

análise, impor uma definição de mundo social segundo as conveniências de uma 

elite que utilizava as produções simbólicas como instrumentos de dominação (p. 

61, grifo nosso).  

 

 

Sobre as normas de funcionamento, intenções e finalidades declaradas e as 

articulações estabelecidas entre o seu organizador e os/as convidados/as e participantes do 

Salão Literário de maior relevância do início do século XX, na cidade de São Paulo: 

 

para não ferir a etiqueta social nem despertar paixões exacerbadas, proibia-se 

expressamente discutir política. Tampouco era tolerado falar sobre o calçamento 

da quase intransitável Domingos de Morais, sempre que estivesse presente o 

conselheiro Antônio Prado, prefeito de São Paulo de 1899 a 1910. Se dissenções 

havia, Valle tratava de camuflá-las sob o manto das boas maneiras e da civilidade. 

A imposição de manter assuntos “impróprios” a uma prudente distância estendia-se 

aos elementos que Freitas Valle – no papel de mecenas – acolhia e referendava. Os 

jovens artistas que buscavam apoio ou eventual patrocínio deviam enquadrar-se 

nas normas por ele ditadas e, mais do que isso, dar provas da própria submissão. 

[...]. Evitando a realidade, Freitas Valle varria acontecimentos embaraçosos para 

longe do palco onde se desenrolavam os bailes, baquetes e saraus. Mas também 
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consolidava seu domicílio como uma espécie de território neutro, lócus 

privilegiado da convivência pacífica de espíritos nobres, cujas desavenças e 

animosidades ficavam do lado de fora daquele simulacro de templo, instância 

suprema das artes. (2001, p. 64, grifo nosso). 

 

Em tal contexto a Villa Kyrial, ao lado de salões similares, atuava como apêndice 

do aparelho do Estado, exercendo as funções institucionais de um verdadeiro 

Ministério da Educação e Cultura – aliás, inexistente na época. O jogo da troca 

de favores entre governantes e seus partidários pode ser constatado pela longa 

correspondência mantida por mais de duas décadas entre Freitas Valle e Washington 

Luís, figura de proa na política paulista e nacional entre 1914 e 1930. A ele Valle 

não hesitou em concorrer visando assegurar vagas, promoções, transferências, 

aumentos de salário, manutenção do cargo e todo o tipo de auxílio no funcionalismo 

público, tanto para si quanto para familiares e amigos (2001, p. 102, grifo nosso).  

 

As relações do salão de Freitas Valle com os movimentos artísticos da vanguarda 

paulistana da década de 20 são ricas e complexas. Funcionando antes como núcleos 

de difusão de cultura e de consagração simbólica, salões como a Villa Kyrial 

inegavelmente proporcionaram ambiente favorável ao desenvolvimento da música, 

da literatura e das artes plásticas. [...]. A própria Semana de 1922, aliás, foi 

realizada no Teatro Municipal, alugado a René Thiollier, pela Prefeitura, por 847 

mil-réis. Essa circunstância, sozinha, fala por si. A elite paulistana, que na ausência 

de órgãos oficiais atuantes no setor vinha, desde o século precedente, assumindo a 

tarefa de incrementar eventos artísticos e culturais, não só consentiu como até 

ajudou a financiar o evento por meio de gordas contribuições. Seu objetivo, naquele 

momento, era trazer o foco dos debates para São Paulo, num momento crucial para a 

metrópole do café na disputa com o Rio de Janeiro pela hegemonia cultural do país 

(2001, p. 185, grifo nosso).  

 

 

Dentre alguns dos destaques em negrito nos trechos acima apresentados ressaltamos: 

1) intensa programação semanal dedicada às diferentes expressões e linguagens artísticas: 

artes plásticas, música, literatura; inclusive destinando um dos dias da semana - sábados – às 

articulações de caráter político em âmbito privado; 2) proibição das discussões “públicas” 

entre os participantes, sobre temas políticos em circulação na sociedade paulistana da época; 

3) as negociações realizadas entre o mecenas Freitas Valle e demais integrantes da elite 

econômica e política dessa época, sobretudo no tocante à troca de favores entre os cargos 

administrativos no setor público, ao financiamento das atividades artísticas e dos processos de 

formação no exterior por meio da concessão de bolsas de estudo aos jovens artistas; e 4) as 

articulações entre a elite política e econômica paulista e os integrantes dos movimentos 

artísticos de vanguarda para a realização da Semana de 1922. 

Em resumo: Freitas Valle e sua Villa Kyrial contribuíram para forjar o imaginário da 

Belle Époque paulistana e dar o tom do seu ethos cultural. Articulando os sistemas simbólicos 

que respaldavam sua autoridade, o reconhecido e respeitado político impôs seus valores e 

conferiu marcas a eles subjacentes, determinando muitas práticas no campo das artes e dos 

processos de formação disponíveis para a época. Conforme Márcia Camargos (2001, p. 211): 
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“os eventos do seu salão congregando intelectuais e artistas de diversas correntes constituíam 

em ocasiões de sociabilidade e troca de ideias e se não era um exemplo do ambiente 

democrático, tampouco fugia ao ecletismo do período”.   

Entre os anos de 1950 e 1970, a organização dos saraus literários mudou de mãos, e 

coube aos intelectuais universitários, entre outros agentes como escritores e/ou poetas (sem 

editoras) - ou ainda artistas do teatro e circo, por exemplo, realizá-los em lugares menos 

elitizados e mais abertos ao público, como bares, garagens, porões e teatros; geralmente 

cenários underground e com convidados e participantes com o copo cheio de bebida. Segundo 

Míriam Scavone (2005, p. 4): “os movimentos da contracultura dos anos 50 e 60 buscaram 

esse mesmo ambiente, e os poetas tentaram seguir o exemplo sem ser notados pela ditadura 

militar, até o final da década de 70”. 

 

1.3. Continuidades e rupturas: o deslocamento e a ressignificação dos saraus  

 

Após a incorporação de modificações em décadas recentes (anos 1970 e 1980), 

decorrentes da realização dos saraus em espaços públicos e/ou privados diversos - bares, 

restaurantes, porões, teatros, etc. - organizados por escritores marginalizados e/ou artistas 

integrantes de uma cultura letrada21 em grande parte universitária (SCAVONE, 2005; 

VANNUCHI; CÔRTES, 2000), chegamos ao final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Este 

é um momento significativo para o (re)aparecimento dos saraus de modo especial entre os 

agentes e coletivos culturais com atuação nas regiões mais empobrecidas da metrópole, em 

particular na zona sul da capital paulista (BIN, 2009; NASCIMENTO, 2011; SILVA, 2012; 

TENNINA, 2013; DUARTE, 2016).  

Cabe dizer que essas manifestações culturais, produzidas no final dos anos 1990 e 

disseminadas nas décadas seguintes, emergem em um contexto (histórico, político, social, 

econômico) muito distinto do primeiro modelo apresentado. Neste caso em particular, os 

saraus nas periferias desta região da cidade produzidos e mobilizados pelos coletivos culturais 

foram constituídos em um cenário cultural e artístico profundamente influenciado por outras 

linguagens sociais e referências simbólicas. 

                                                 
21 Outros dois exemplos de saraus por nós identificados em meados dos anos 1990 na cidade São Paulo são o 

Centro Cultural Elenko-KVA, uma modalidade de sarau que não diferencia seus espectadores dos artistas; onde 

jovens entre 15 e 25 anos, espalhados pelo chão ou reunidos em roda, proferem suas mensagens – em prosa ou 

verso – a qualquer momento. Além das declamações, são bem recebidas as performances teatrais e/ou canções. 

O segundo é o Varal dos Charles. Sob a batuta dos palhaços Clerouac e Paulo Federal, irreverência e crítica 

política se misturam nos esquetes improvisados pela dupla entre uma apresentação e outra. O cenário é o quintal 

da casa de um deles, incrementado com um inusitado varal de roupas (VANNUCHI; CÔRTES, 2000).   
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Enfatizamos aqui duas dessas referências singulares em circulação nesses territórios, 

e que estão associadas à criação e à disseminação dos saraus ao longo dos anos 2000: 1) as 

influências e conexões entre os saraus e o movimento hip-hop produzido desde o final dos 

anos 1980 e início dos anos 1990 (SILVA 2011; 2012; D' ANDREA, 2013; MACEDO, 

2016); e 2) as influências e as conexões entre os saraus e uma modalidade de literatura 

produzida pelos moradores das regiões estigmatizadas da capital paulista e nomeada por 

alguns estudiosos deste campo-tema como “literatura marginal periférica” (NASCIMENTO, 

2009; REYES, 2011; LEITE, 2014).  

 

1.3.1. O Movimento hip-hop em São Paulo: décadas de 1980 e 1990  

 

Nesta seção faremos uma breve descrição da trajetória do movimento hip-hop em 

São Paulo, desde sua emergência no centro urbano no final dos anos 1980 até sua inscrição e 

disseminação nos anos 1990, de modo especial, por meio das posses22 nas periferias da 

metrópole. É necessário mencionar que nesse período os moradores dessas regiões conviviam 

em um contexto de violência brutal e insegurança urbana. Conforme Vera Telles (2012), nos 

anos de 1990 houve uma especial mistura entre os chamados motivos fúteis e dramas da vida 

cotidiana, incluindo as rivalidades entre as gangues e as disputas pelos territórios, os 

desacertos nas atividades ilícitas e a generalização do varejo da droga, acompanhadas da 

presença significativa de grupos de extermínio associados às intervenções de policiais 

militares nesses territórios.  

A violência do Estado, que durante o regime militar parecia atingir de forma seletiva 

os militantes dos partidos de esquerda, passou a incluir de forma indiscriminada pessoas das 

classes populares. O imaginário difundido sobre a escalada do crime violento e a necessidade 

de uma erradicação do mal foi tomado como justificativa para o desenvolvimento de uma 

série de intervenções arbitrárias de controle sobre os cidadãos, entre elas a conivência com as 

ações dos grupos de extermínio, prática de tortura em presídios e execuções sumárias. O 

resultado imediato desse amplo processo de deslegitimação da democracia foi a 

transformação dos bairros populares em autênticas “zonas de guerra” (CALDEIRA, 2000; 

SILVA, 2011).   

                                                 
22 No Brasil, posse serviu para caracterizar a associação de militantes do movimento hip-hop interessados no 

aprimoramento e divulgação das suas expressões artísticas, organização de shows beneficentes em prol de 

bairros periféricos e discussão das questões raciais e políticas (NASCIMENTO, 2009).  
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Essa dramática conjuntura social vivida pelos moradores dos bairros periféricos foi 

apresentada ao mundo por uma narrativa que buscou retratar aquele momento e aquele 

espaço. A forma era a música, e dentro das possibilidades musicais havia o rap, cantado por 

jovens moradores das periferias da cidade.  

Segundo Tiarajú D’ Andrea (2013):  

 

Presente em grande parte das periferias e favelas de todo o mundo, o rap passou a 

ser uma das principais expressões artísticas a retratar a vida nos bairros populares e 

em diferentes aspectos de como ela se apresenta. Em muitos casos, passou a ser a 

própria fala legitimada dos pobres e da pobreza. Em outro âmbito, transformou-se 

em expressão artística de importância e presença notável em territórios populares 

do mundo todo, fato que o transformou em elemento inescapável da representação 

externa a esses territórios do que seria a periferia, a favela ou os bairros populares. 

Em síntese, nos últimos vinte anos, discorrer sobre favela ou periferia de qualquer 

grande cidade do mundo requeria uma visão atenta sobre a produção artística 

contemporânea desses lugares, do qual o rap era um elemento importante, ainda que 

não o único (2013, p. 15, grifo nosso).  

 

 

Uma das figuras mais importantes desse período (início dos anos 1980) é Nelson 

Gonçalves da Silva – mais conhecido como Nelson Triunfo – fundador e líder da Funk Cia., 

grupo de dança que começou se apresentando na frente do Teatro Municipal. Posteriormente, 

Nelson Triunfo tomou como local fixo a esquina das ruas Dom José de Barros e 24 de Maio, 

este último um ponto de encontro bastante conhecido entre jovens negros frequentadores dos 

bailes da época. A partir dos relatos de Nelson Triunfo:  

 

Ficávamos ali nos arredores das ruas 24 de maio, Barão de Itapetininga e Dom José 

de Barros, ali na Praça da República. Às vezes dançávamos na Sé [...]. A roda de 

break nas ruas cresceu e logo apareceu na mídia, em jornais e revistas. Ainda em 

1984, essa repercussão levou a gente para a televisão, quando eu e outros b.boys 

participamos da abertura da novela Partido Alto, misturando movimentos de break 

com passos de samba. Em 1985, tive um problema de saúde, machuquei o joelho e 

tive que me afastar um pouco da dança. Foi quando o João Break e o Luizinho, 

irmão dele, levaram o break para a estação São Bento do metrô. E ali se formou o 

embrião do hip-hop brasileiro, porque o espaço começou a se popularizar e atrair 

muita gente que hoje é referência nacional, como os Racionais, o Thaíde, o DJ Hum, 

os grafiteiros Osgemeos, o Marcelinho Back Spin e muitas outras pessoas 

(Entrevista concedida a Alessandro Buzo) – (BUZO, 2010, p. 26). 

 

 

 A Estação São Bento no centro da cidade de São Paulo tornou-se, nesse momento23, o 

território por excelência dos breakers. Segundo José Carlos Silva (2011): eram jovens em sua 

                                                 
23 Para mais detalhes sobre o movimento hip-hop em São Paulo, ver o trabalho de sistematização histórica do 

sociólogo Márcio Macedo (2016). Nele o autor enfatiza três fases distintas desse movimento cultural, artístico e 
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maioria office-boys, auxiliares de escritório, vendedores e estudantes, que se reuniam em 

geral ao meio-dia, durante o intervalo de almoço. Os integrantes das Gangues24 de Break 

compartilhavam uma série de afinidades. Além das origens dos bairros periféricos, tinham 

como referências culturais a black music, em particular, DJs e Rappers norte-americanos, por 

exemplo: Kool Herc, Africa Bambaataa e Soul Sonic Force, Malcolm Maclaren, Kurts Blow, 

Run DMC, Sugar Hill Gang, Boogie Boys, Break Machine, Grandmaster Flash and the 

Furious Five.  

Dentre as gangues mais conhecidas dessa época estavam Back Spin, a Crazy Crew, a 

Nação Zulu, a Street Warriors e apesar de se especializarem na atividade de dançarinos, 

alguns grupos de break de São Paulo chegaram a desenvolver experimentos musicais e a 

gravar canções próprias. Neste universo incluem-se o próprio Black Juniors e o Eletric 

Boogies, principais expressões musicais do break da época.   

Os jovens que desejavam desenvolver os demais elementos do hip-hop, em particular 

o rap, ou que tinham dificuldades de inserção no grupo, buscaram novas alternativas a partir 

do final dos anos 1980. Dentre essas são destaque: o Clube do Rap, sob o patrocínio da Chic 

Show, e posteriormente os encontros na Praça Roosevelt. Este deslocamento caracterizou um 

momento de transição na história do movimento hip-hop em São Paulo, tendo como uma de 

suas principais consequências o fortalecimento da prática musical, em detrimento da 

centralidade da dança break de outrora.  

O elemento rap começava a se tornar hegemônico na representação do que se 

entendia por hip-hop, repetindo uma lógica que já ocorria nos EUA na segunda metade dos 

anos 1980. Porém, tanto o hip-hop como o rap ainda estavam associados a uma cultura de rua 

e as letras da maioria dos MCs falavam de diversão, festas, mulheres e fatos corriqueiros do 

cotidiano. Com o passar do tempo haveria um deslocamento, que levaria a uma politização 

                                                                                                                                                         
político na capital paulista. Em resumo: de cultura de rua, nos anos de 1980, ele passaria a ser entendido como 

cultura negra na primeira metade dos anos 1990. No decorrer dessa década, o elemento rap se tornaria 

hegemônico, ao mesmo tempo em que a ideia de cultura periférica toma força. Os anos 2000 veriam o 

reconhecimento social do hip-hop/rap como cultura periférica e sua aproximação com o poder público/Estado, 

ONGs e movimentos sociais através de projetos, editais e ações políticas. Ainda nos anos 2000, novas cenas e 

estilos dentro e fora do hip-hop foram elaborados, com uma multiplicidade estética ainda pouco explorada nos 

trabalhos acadêmicos sobre o tema. 
24 O termo gang possui no contexto norte-americano sentido oposto ao de crew. No conceito de gang estão 

presentes os princípios de rivalidade, hierarquia e violência, enquanto na concepção de crew e posse se valoriza a 

cooperação e a solidariedade entre os grupos. Em São Paulo os breakers da estação São Bento reconheciam as 

implicações negativas do termo gangue, mas a despeito dos estereótipos, eles o ressignificaram e transformaram 

em categoria identitária. Porém, entre os rappers paulistanos, o termo posse prevaleceu com o sentido original 

(SILVA, 2011).   
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das letras e a uma identificação do hip-hop muito mais como uma cultura negra do que 

necessariamente de rua.  

Em 25 de janeiro de 1989 num show de rap no Parque do Ibirapuera, Milton Sales, 

agitador cultural e responsável pela fundação do grupo Racionais MCs, criaria o MH20: 

Movimento Hip-Hop Organizado, imbuindo um aspecto político que alguns grupos de rap já 

explicitavam através de letras engajadas que criticavam problemas como violência policial, 

racismo e pobreza. A primeira canção desse tipo, “Homens da Lei”, foi gravada por Thaíde & 

DJ Hum na coletânea Hip-Hop: Cultura de Rua e fazia crítica à ação da polícia na cidade de 

São Paulo (MACEDO, 2016).   

As influências da segunda geração do rap norte-americano, representadas pelos 

grupos Public Enemy25, Eric B. e Rakim, N.W.A. adquirem maior centralidade, e dois discos 

são lançados nesse período: Consciência Black I (1989) e Consciência Black II (1992). 

Seguindo essa tendência os rappers nacionais deixam de lado os problemas cotidianos do 

centro urbano, e os temas relacionados à questão étnico-racial e à violência urbana na 

periferia ganham maior relevo. Os Racionais MCs assumem, nesse momento, a liderança 

entre os jovens adeptos do movimento hip-hop, preparando-se para o sucesso que seria 

alcançado em nível nacional no início da década de 1990.  

 

O disco Raio X do Brasil (1993), revelou a força do novo gênero. Os primeiros hits, 

Fim de Semana no Parque, Homem na Estrada, Mano na Porta do Bar, instauraram a 

nova timbragem sonora e o novo discurso político. O rap se tornou o elemento 

artístico dominante do hip-hop. Os shows passaram a privilegiar [...] a mensagem a 

ser levada para os manos. O grafite tornou-se o elemento decorativo dos palcos e a 

dança break fixou a expressão coreográfica. Grupos de rap como Thaíde e DJ Hum e 

Racionais MC’s mantiveram os b-boys nessa nova condição e na plateia a atitude 

verificada passou a ser de atenção às mensagens. (SILVA, 2011, p. 13) 

 

 

As músicas gravadas pelo grupo Racionais MCs tornaram-se a partir desse momento 

exemplares da compreensão que os jovens da periferia elaboravam sobre a realidade urbana. 

O sucesso obtido junto às camadas populares certamente se relaciona com uma proposta 

musical esteticamente diferenciada, porém, os membros dos Racionais se firmariam também 

                                                 
25 A partir das referências a lideranças históricas negras como Malcolm X, Marcus Garvey, Martin Luther King, 

Louis Farrakhan, e os Black Panthers, o Public Enemy (PE) possuía uma formação que mesclava e flertava com 

elementos de uma organização paramilitar. A maior parte dos videoclipes trazia imagens associadas ao 

movimento pelos direitos civis, ao período de segregação racial vigente nos EUA até os anos 1960 e à violência 

policial. O impacto do PE no rap paulista e no grupo Racionais MCs está visível desde o seu primeiro álbum, 

Holocausto Urbano. Lançado em 1990, teve como principais músicas “Pânico na Zona Sul” e “Tempos 

Difíceis”. Sob tal influência, em 1992, os Racionais MCs lançariam o EP Escolha Seu Caminho, tendo como 

temática principal a questão racial. Logo na primeira faixa encontramos a afirmação do Mano Brown: “a 

juventude negra agora tem Voz Ativa” (MACEDO, 2016).  
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como legítimos intérpretes dos problemas sociais que atingiam o conjunto dos jovens. Foi 

neste contexto que proliferaram também as chamadas rádios comunitárias, comprometidas 

com a veiculação da música e demais informações sobre o cotidiano das periferias a partir da 

ótica de seus moradores.   

Fundada em 1990, na região Sul, a posse “Conceitos de Rua” representou um 

símbolo para o novo momento caracterizado pelo redirecionamento e reorganização das 

experiências musicais no interior do movimento hip-hop, pois a partir daí outros coletivos de 

jovens de São Paulo passaram a interagir uns com os outros, para além dos grupos que 

haviam se deslocado para a Praça Roosevelt. Segundo José Carlos Silva (2012, p. 40): 

“posses importantes foram criadas nos bairros periféricos e se tornaram locais de expressão 

artística e intervenção política. Um sentimento de pertença e identificação com a localidade 

teve início na mesma proporção em que a música rap foi se fixando como discurso crítico”.  

Os rappers se colocam a partir de meados dos anos 1990 na condição de cronistas da 

periferia, ou seja, como porta-vozes de uma realidade silenciada pela grande imprensa e 

ignorada pelos poderes públicos. Um exemplo dessa posição assumida pelos grupos de hip-

hop está traduzido na música Pânico na Zona Sul dos Racionais MC’s, de 1990.  

 

Pânico na Zona Sul (Mano Brown) 

 

Então, quando o dia escurece, só quem é de lá sabe o que acontece.  

Ao que me parece prevalece a ignorância, e nós... Estamos sós.  

Ninguém quer ouvir a nossa voz.  

Cheia de razões, os calibres em punho, dificilmente um testemunho vai aparecer  

E pode crer, a verdade se omite, pois quem garante o meu dia seguinte?  

Justiceiros são chamados, por eles mesmos, matam, humilham e dão...Tiros a esmo.  

E a polícia não demonstra, sequer vontade, de resolver ou apurar a verdade.  

Pois simplesmente é... conveniente.  

Porque ajudariam se nos julgam delinquentes?  

As ocorrências prosseguem sem problema nenhum.  

Continua-se o pânico na Zona Sul. 

 

 

Segundo análise de José Carlos Silva (2011), o conteúdo da música é uma narrativa 

realista sobre as atrocidades praticadas nas chamadas “zonas de guerra”. Os problemas da 

violência urbana registrados por centros de pesquisa e organizações da sociedade civil, que 

apontam os jovens negros e pobres como sendo as principais vítimas dos homicídios26, foram 

                                                 
26 De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública (no. 2014): a cada 10 minutos, uma pessoa é 

assassinada no Brasil (53.646 em 2013); nos últimos 5 anos 11.197 pessoas foram mortas por policiais no Brasil. 

Este número equivale ao total de mortos por policias nos Estados Unidos durante os últimos 30 anos; nos 

mesmos 5 anos 1.770 policiais foram vitimados; o número de pessoas encarceradas no país já atingiu 574.207, 

dos quais 40% estão aguardando julgamento; da população encarcerada 61,7% é negro e 54,8% é jovem; em 
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interpretados pelo grupo em linguagem musical. Ou seja, a música Pânico na Zona Sul 

apareceu como uma síntese das atrocidades que insistem em permanecer sob o “silêncio” e a 

“indiferença” da sociedade. 

Desse modo os jovens moradores das periferias da cidade de São Paulo, com o apoio 

de seus “porta-vozes” - Racionais MCs - têm procurado evitar que as identidades individuais 

daqueles que foram mortos sejam apagadas ou diluídas no conjunto frio das estatísticas. Com 

frequência vemos o líder do grupo Mano Brown se auto referir em shows ou nos encartes dos 

CDs por meio da expressão: “aqui quem fala é mais um sobrevivente”, sensação 

compartilhada entre os jovens moradores das periferias paulistanas que ultrapassaram os 24 

anos de idade. 

Em 1997 o quarteto lançaria o álbum Sobrevivendo no Inferno pela gravadora 

independente Cosa Nostra. O disco seria um sucesso, chegando a 1 milhão e meio de cópias 

vendidas. Este álbum inaugura a incorporação definitiva e explícita de uma estética 

identificada por temas vinculados à noção de periferia, como violência, criminalidade e 

desigualdades sociais. Outro ponto é o forte teor religioso presente no álbum. Das 12 faixas 

do disco, três delas merecem destaque: “Fórmula Mágica da Paz”, “Rapaz Comum” e 

“Periferia é periferia (Em Qualquer Lugar)”. Esta última, cantada por Edi Rock, vincularia de 

forma explícita o grupo a uma nova perspectiva estética do movimento hip-hop paulista. Ou 

seja, de signo estigmatizado a categoria “periferia” passa a ser considerada como elemento 

identitário.     

 

Periferia é periferia: em qualquer lugar (Edi Rock) 

 

Periferia é periferia (Que horas são? Não sei responder) 

Periferia é periferia (Milhares de casas amontoadas) 

Periferia é periferia (Vacilou, ficou pequeno. Pode acreditar) 

Periferia é periferia (em qualquer lugar / Gente pobre) 

 

Periferia é periferia (Vários botecos abertos, várias escolas vazias) 

Periferia é periferia (E a maioria por aqui se parece comigo) 

Periferia é periferia (Mães chorando, irmãos se matando. Até quando?) 

Periferia é periferia (Em qualquer lugar / Gente pobre) 

 

Periferia é periferia (Aqui, meu irmão, é cada um por si) 

Periferia é periferia (Molecada sem futuro eu já consigo ver) 

Periferia é periferia (Aliados, drogados, então) 

Periferia é periferia (em qualquer lugar / Gente pobre) 

 

Periferia é periferia (Deixe o crack de lado, escute o meu recado) 

                                                                                                                                                         
termos de confiança institucional, um pouco mais de 50% acredita que juízes e policiais são na maioria honestos, 

mas somente 32% declararam confiar no Poder Judiciário, 33% na Polícia e 48% no Ministério Público. 
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Essa percepção se consolidaria após 1998, com a publicação de uma edição especial 

da Revista “Caros Amigos”, intitulada: “Movimento Hip-Hop: A Periferia Mostra Seu 

Magnífico Rosto Novo”. Com 31 páginas, os conteúdos traziam uma espécie de balanço do 

movimento até aquele momento em São Paulo e o interpretavam como uma manifestação 

artística, cultural e política periférica, isto é, “majoritariamente apreciada e compartilhada por 

jovens moradores de bairros afastados, precários e violentos da capital e de outras cidades” 

(MACEDO, 2016, p. 37).    

 

1.3.2. Literatura Marginal  

 

Desde o final dos anos 1990 projetam-se na literatura brasileira escritores nascidos 

nas regiões periféricas dos grandes centros urbanos, que atribuem a si e aos seus produtos 

literários o adjetivo marginal, seja por conta do contexto social do qual são oriundos, seja por 

causa do tipo de literatura que estão produzindo. Nesse sentido, a expressão literatura 

marginal, que esteve fortemente associada aos poetas da chamada geração mimeógrafo nos 

anos 1970, no cenário contemporâneo, despontou para designar obras, ficcionais ou não, 

produzidas por autores que se sentem marginalizados nesta sociedade, ou que trazem para o 

campo literário temas, personagens, termos e linguajares considerados como “marginais” 

(NASCIMENTO, 2011). 

Tomando a atuação do escritor Ferréz27 no cenário literário periférico e a publicação 

do livro Capão Pecado como obra inaugural desta modalidade de literatura, mais conhecida 

como Literatura Marginal Periférica, é possível destacar outros dois marcadores no tempo, 

entre os anos 1990 e 2000, que nos ajudam a compreender as condições históricas, culturais e 

políticas presentes naquele momento e seu posterior desenvolvimento, como parte de uma 

produção literária distintiva de um grupo de escritores moradores das regiões periféricas da 

cidade de São Paulo.   

Como primeiro marcador tem-se que Ferréz, em conjunto com colegas ligados às 

posses de hip-hop da zona Sul no ano de 1999, iniciam um tipo de ação coletiva com objetivo 

estratégico de articular a produção artística e cultural local a novas formas/fontes de geração 

de renda, tendo como mote a valorização das pessoas e do bairro do Capão Redondo, zona Sul 

da cidade. Nas palavras do próprio Ferréz:  

 

                                                 
27 Ferréz estreou no campo literário em 1997, com o livro de poesia concreta Fortaleza da Desilusão, mas 

alcançou visibilidade nacional em 2000 com o livro Capão Pecado, um romance baseado em suas experiências 

sociais no bairro do Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo.  
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A 1DASUL foi fundada em 1º de Abril de 1999 e teve como ideia ser uma marca 

voltada para a periferia, sendo desenvolvida por talentos urbanos, criando assim uma 

identidade autêntica com essas partes da cidade. O nome vem da ideia de todos 

sermos 1, na mesma luta, no mesmo ideal, por isso somos todos 1 pela dignidade das 

periferias. A marca com o tempo se tornou uma resposta do Capão Redondo e outras 

áreas para toda violência que nele é creditada, fazendo os moradores terem orgulho 

de onde moram e lutarem para um lugar melhor, com menos violência e mais 

esperança. Nós, brasileiros descendentes de escravos e índios nunca tivemos um 

símbolo sobre nossa linhagem, o logotipo da “1DASUL” em forma de fênix e com o 

número 1 em destaque é uma forma de termos nosso próprio brasão, e ele tem esse 

sentido de juntar a periferia28. 
 

 

O segundo marcador é a publicação da coleção “Literatura Marginal: a cultura da 

periferia” (três edições especiais da revista “Caros Amigos”); idealizada, organizada e editada 

por Ferréz em 2001, 2002 e 2004 e considerada por muitos estudiosos e pesquisadores deste 

campo-tema (NASCIMENTO, 2009; REYES, 2011; LEITE, 2014) como um ato significativo 

para a visibilidade da expressão “literatura marginal” e o reconhecimento público desse grupo 

de novos autores originários de espaços que margeiam centros geográficos e simbólicos. 

 

Figura 7: As Capas das edições da coleção Literatura Marginal: a cultura da periferia.  

   
 

Fonte: Revista Caros Amigos 

 

 

Há outras iniciativas relevantes no campo editorial, e que estão relacionadas à 

publicação dos escritos e obras desses autores: 1) Editora Agir, que publicou em 2005, sob a 

organização de Ferréz, “Literatura marginal: talentos da escrita periférica”, uma coletânea 

com vinte e cinco textos; 2) Global Editora, que em 2007 lançou a Coleção Literatura 

Periférica. Esta coleção tem curadoria de Eleilson Leite da ONG Ação Educativa – 

organização importante na viabilização das intervenções dos escritores periféricos; e 3) A 

                                                 
28 Disponível em http://blog.ferrezescritor.com.br/. Acesso: 01.05.2017. 

http://blog.ferrezescritor.com.br/
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Coleção Tramas Urbanas, da editora Aeroplano, com publicações a partir de 2007 que 

tiveram como propósito levar ao público, pela ótica dos moradores das periferias de todo o 

país, experiências inovadoras que se apresentam como respostas criativas às questões 

culturais, sociais e políticas.  

Em relação ao restrito acesso ao universo das grandes editoras, algumas experiências 

associadas a essas produções literárias, organizadas pelos próprios escritores periféricos, 

tornaram-se referência para os coletivos culturais da cidade de São Paulo. Conforme Érica 

Nascimento (2011), um exemplo significativo advém da consolidação do selo Edições Toró29, 

organizado pelo escritor Allan da Rosa. Desde que o selo foi criado, em 2005, foram lançados 

mais de vinte livros de autores moradores das periferias, tendo como tiragem média 600 

exemplares.  

Sobre a divulgação, comercialização e circulação de livros e demais produtos 

(fanzines, cartilhas, CDs e DVDs, camisetas, bonés, pinturas, etc.), ressaltamos que ao longo 

dos anos 2000 foram criadas diferentes estratégias visando à criação de circuitos específicos. 

Como exemplo disso, constatamos tanto os circuitos informais vinculados aos próprios locais 

de realização das ações culturais nas periferias (Saraus, Encontro de Saraus, Lançamento de 

Livros, Espaços de Ocupação Cultural, Shows, etc.), quanto aqueles mais formalizados, que 

funcionam articulados em sua maioria às políticas públicas de cultura (Feiras, Festivais, 

Eventos, Exposições, entre outros)30.  

 

1.3.3. Nos bares de Taboão da Serra e Campo Limpo: as iniciativas pioneiras de Binho Padial, 

Sérgio Vaz, Marco Pezão e Márcio Batista. 

 

De acordo com a revisão de literatura, podemos afirmar que o movimento de saraus 

nas periferias da metrópole foi precedido por iniciativas individuais de poetas da região de 

fronteiras, entre os extremos da zona sul da capital e os municípios vizinhos como Taboão da 

Serra e Embu das Artes. Tais iniciativas tiveram como principais referências: as “Noites da 

Vela” (1995/1996) ou o Movimento da “Postesia” (1996/97), idealizados por Robinson 

                                                 
29 Tendo como proposta editorial a afirmação de uma literatura que está para além da palavra escrita, verificamos 

nas obras publicadas pela Edições Toró uma preocupação com o projeto gráfico dos livros, de caráter artesanal, e 

uma predominância de autores forjados no movimento hip-hop e nos saraus. Outra iniciativa de relevância da 

Toró, a partir de uma proposta teórica e metodológica que Allan da Rosa classifica como pedagoginga, é  o 

desenvolvimento de cursos e oficinas relacionadas ao pensamento e às culturas afro-brasileiras. Para mais 

informações sobre as publicações, cursos e oficinas, ver: http://www.edicoestoro.net/. Acesso: 21.03.17. 
30 Nesses dois casos identificamos a presença de circuitos virtuais (online), nos quais se faz uso dos sites, blogs e 

grupos de amigos nas redes sociais como canais abertos para a comunicação (agendas em comum), divulgação 

dos produtos (livros ou cursos em PDF) e/ou comercialização dos mesmos.  

http://www.edicoestoro.net/
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Padial, o Binho; e as publicações independentes de Sérgio Vaz, como “Subindo a ladeira 

mora a noite” (1988), “A margem do vento” (1991), “Pensamentos Vadios” (1994), entre 

outras iniciativas coletivas como o projeto “Poesia contra a violência”, ou ainda a ocupação 

de uma antiga fábrica em Taboão da Serra para a realização do 1º Encontro da Cooperativa 

Cultural da Periferia (11.02.2001)31.  

De acordo com Diego Duarte (2016), que acompanhou os/as integrantes dos 

coletivos que compõem o “Sarau do Binho” durante sua pesquisa de mestrado em Geografia 

Humana pela FFLCH-USP, é possível identificarmos ao menos três períodos distintos 

relacionados às iniciativas de Binho nessa região fronteiriça entre Taboão da Serra, Embu das 

Artes e o distrito do Campo Limpo (zona sul de São Paulo): 1) Entre os anos de 1993 a 2003: 

Noite da Vela e Postesia; 2) Entre os anos de 2004 a 2012: Bar do Binho; e, 3) Entre os anos 

de 2013 a 2016: Sarau do Binho itinerante.  

Sobre o primeiro período (1993-2003), segundo os relatos do próprio Binho e sua 

companheira, Suzi Soares, em entrevista cedida ao referido pesquisador: 

 

Antes de todo esse movimento de sarau da cidade tinha a noite da vela, no meu bar, 

muito dessa gente de hoje famosa ia lá, depois teve a postesia, que acabou 

divulgando [...]. Eles diziam: era o cara do campo limpo da poesia em poste. Por 

exemplo, o “Pezão” foi o primeiro a registrar, ele ia tirando fotos das poesias nos 

postes e depois foi mostrar pra mim... era uma loucura (Binho em entrevista, 

03/10/2013). 

 

A ideia da postesia surgiu numa das noites da vela. O Binho conversando com um 

amigo - o Charles: “a gente poderia colocar poesia nos postes”. A partir daí 

começou a retirar dos postes as placas dos políticos para depois repintá-las e 

devolvê-las com poesia. Para isso ele contou com a ajuda de muita gente, muitos 

amigos que frequentavam o bar e acabaram embarcando nesta nova maluquice do 

Binho, especialmente o grande amigo, já falecido, João Jamaica (Suzi Soares - 

entrevista disponível no Blog32).    

 

 

Esta segunda prática – a postesia – ganhou repercussão e Binho adquiriu a qualidade 

de “poeta”; passando agora a ser conhecido pelos moradores dessa região como aquele 

responsável pelas intervenções artísticas nos postes da zona Sul da capital. Segundo Diego 

Duarte (2016), nessa época Binho buscava caminhos para de alguma forma reunir e expressar 

sentimentos a partir das experiências vivenciadas nas trocas simbólicas cotidianas. Seus 

escritos e sua maneira inusitada de “agir” na cidade lhe deram a oportunidade de divulgar suas 

ações em outras ocasiões e localidades, sendo ele chamado para falar desta experiência-

                                                 
31   Publicidade da Folha de São Paulo (10.02.2001). “São Paulo ganha Cooperativa Cultural da Periferia”. 

Disponível: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u10384.shtml. Acesso: 21.03.17. 
32 Disponível em: http://postesias.blogspot.com.br. Acesso em 12/10/2013. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u10384.shtml
http://postesias.blogspot.com.br/
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intervenção poética e política, ou mesmo para disseminá-la em outros cantos nos arredores de 

São Paulo e em outras cidades.  

Os anos de 2004 a 2007 serviram para firmar o espaço do “Bar do Binho” como um 

polo cultural da zona sul da cidade de São Paulo. Contando com apresentações semanais e 

intensa participação de público desta e de outras periferias da cidade, os saraus nesse lugar 

transformaram-se em um momento estratégico para o encontro, articulação e fortalecimento 

de redes colaborativas entre artistas (poetas, escritores, músicos, atores), integrantes dos 

coletivos culturais e demais pessoas com atuação em movimentos sociais nesses territórios33.  

Um projeto marcante deste período (ano de 2007), idealizado por Binho em parceria 

com Serginho Poeta, que gerou enorme repercussão entre os integrantes dos coletivos 

culturais envolvidos com os saraus foi o “Donde Miras”. Tal iniciativa, publicada em formato 

de livro,34 desdobrou-se em outras edições35.  A proposta era de descobrir, promover e 

divulgar a cultura e memória das cidades visitadas, incluindo as conexões com as 

comunidades quilombolas e os povos originários. Ou seja, um grupo de artistas e ativistas que 

resolveram percorrer diferentes trajetos do país e da América Latina a pé, declamando 

poesias, agregando pessoas, aprendendo e partilhando experiências, linguagens, costumes e 

vivências culturais.   

Com o bar em funcionamento até meados de 2012, foram diversas as ações e 

intervenções artísticas e culturais produzidas e realizadas pelos coletivos integrantes do Sarau 

do Binho em distintos espaços. Alguns dos exemplos mais reconhecidos estão associados aos 

projetos da “Bicicloteca” e “Brechoteca”36, ambos desenvolvidos pelos artistas locais (poetas, 

escritores, músicos, atores) participantes e colaboradores deste Sarau nesses territórios e fora 

deles.  

Vale também mencionar as articulações do “Sarau do Binho” com outros grupos e 

coletividades (movimentos sociais, ONGs, escolas e bibliotecas, etc.) desta região da cidade, 

envolvidos no desenvolvimento e realização das ações culturais direcionadas à leitura e 

literatura. Em particular, ressaltamos aquelas ações e intervenções artísticas e culturais 

                                                 
33 O bar do Binho, com a reputação de vender o pior pastel e a pior coxinha da cidade e de ter segundas-feiras 

regadas à poesia, cultura e cerveja, ganhou destaque nos cadernos de cultura por, além de ser um bar, ficar na 

periferia, divulgar e ser palco da cultura periférica (DUARTE, 2016). 
34 Livro: “Donde Miras Dois Poetas e Um Caminho” Disponível em: http://www.edicoestoro.net/nossos-

livros/poesia/11-donde-miras-binho-a-serginho-poeta.html. Acesso: 14.05.17.  
35 Mais informações: “Expedición Donde miras: caminhada cultural pela América Latina”. Disponível em: 

http://expediciondondemiras.blogspot.com.br. 
36 Para mais informações sobre os projetos “Bicicloteca” e “Brechoteca”, outros detalhes sobre o fechamento do 

Bar do Binho (em 2012), a campanha “Sarau do Binho VIVE!”, e os desdobramentos deste sarau após 2013 

recomendamos a leitura da dissertação: Sarau do Binho VIVE! Identidades alteradas e o sarau como processo de 

identificação Periférica (DUARTE, 2016). 

http://www.edicoestoro.net/nossos-livros/poesia/11-donde-miras-binho-a-serginho-poeta.html
http://www.edicoestoro.net/nossos-livros/poesia/11-donde-miras-binho-a-serginho-poeta.html
http://expediciondondemiras.blogspot.com.br/


58 

 

apoiadas com financiamento público, decorrente das Políticas Públicas de Cultura voltadas ao 

fomento à cultura em nível municipal, como os casos do Programa VAI I e II e do Projeto 

Literatura Periférica: Veia e Ventania.  

De acordo com o site da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) – plataforma SP 

Cultura, o Projeto “Literatura Periférica: Veia e Ventania”, realizado pela coordenação do 

Sistema de Bibliotecas em parceria com os realizadores dos saraus, tem como objetivo levar 

atividades artísticas que dialogam com o universo da literatura e do livro para as bibliotecas 

das periferias de São Paulo. Os encontros são feitos por grupos ou coletivos de pessoas que, 

por meio da mediação e mobilização das comunidades onde são realizados, proporcionam a 

aproximação do público com a leitura e a literatura brasileira, criando uma experiência 

cultural única em seus territórios.   

Sobre o evento anunciado na antiga fábrica na cidade de Taboão da Serra, que seria o 

início das ações culturais organizadas pelos poetas Sérgio Vaz e Marco Pezão - “Cooperativa 

Cultural da Periferia” - vale destacar o Manifesto da Antropofagia Periférica redigido por Vaz 

em forma de poesia. Este manifesto buscava traduzir a relação entre a produção artística e 

uma forma específica de ativismo que mais tarde seria reiterada nos saraus da Cooperifa  

(texto de abertura deste capítulo). 

Foi nesse texto que o poeta Sérgio Vaz cunhou o termo artista-cidadão e com isso 

acabou por estabelecer certa direção, ou mesmo um tipo de posicionamento engajado para 

os/as artistas das periferias. Conforme Érica Nascimento37 (2011), anos depois, já com o 

Sarau da Cooperifa em atividade, buscou-se forjar um artista ocupado não apenas com a 

dimensão estética ou com o retorno financeiro de sua produção artística-cultural, mas também 

comprometido em denunciar as injustiças sociais e as desigualdades presentes nas periferias. 

Ou ainda, “um artista que agrega o termo cidadania a sua intervenção e transforma o público-

alvo de seus trabalhos numa comunidade com a qual possa estar comprometido” (p. 60). 

Além da antiga fábrica, outros locais sediaram as ações culturais promovidas por 

Sérgio Vaz e seus colegas antes da consolidação efetiva do “Sarau da Cooperifa”. Dentre 

esses figuram dois bares, ou botecos, em Taboão da Serra. Conforme informações levantadas 

sobre o período, os encontros chamados de “Quinta Maldita” passaram a ser regulares e 

                                                 
37 Érica Peçanha do Nascimento é doutora em Antropologia Social pela USP e pesquisadora de referência no 

tema da produção cultural periférica no contexto paulistano. Em sua pesquisa de mestrado: “Literatura marginal: 

os escritores da periferia entram em cena” (2006) e de doutorado: “É tudo nosso! Produção cultural na periferia 

paulistana” (2012), ela abordou temas associados à literatura marginal e aos saraus com incidência na zona Sul 

da cidade de São Paulo, em especial o Sarau da Cooperifa. Outras publicações relevantes dessa autora sobre a 

temáticas em questão são: “As Vozes marginais na literatura” (Aeroplano, 2009) e “Polifonias marginais” 

(Aeroplano, 2015). 
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ocorriam sempre às quintas-feiras no bar do Portuga, e foi a partir deles que se fortaleceu a 

amizade entre Sérgio Vaz e Marco Pezão, reconhecidos como os fundadores do “Sarau da 

Cooperifa”. Por iniciativa de Marco Pezão, que procurou o dono de outro boteco em Taboão 

da Serra, os poetas e apreciadores de literatura da região arranjaram um novo local para se 

encontrar regularmente, para ouvir músicas e declamar suas poesias, o Bar do Bodão, mais 

conhecido como bar Garajão.  

Sobre o uso da palavra “sarau” para nomear as iniciativas nos bares de Taboão da 

Serra e posteriormente sobre as ações culturais realizadas em torno do “Sarau da Cooperifa” 

no bar do Garajão, seguem trechos decorrentes de entrevistas realizadas por Érica do 

Nascimento (2011) com Marco Pezão e Sérgio Vaz.   

 

Para Pezão: “minha ideia de sarau se relacionava àqueles mostrados nos romances 

do século XIX, eu tinha a ideia que num sarau se fazia poesia, mas nunca havia ido a 

um antes”. Ou ainda, de acordo com Sérgio Vaz: “surgiu a palavra sarau e ninguém 

sabe por que, até porque a palavra era estranha a todos nós. Acho que todos já 

tinham ouvido esta palavra, mas conhecer o significado a fundo, acho que ninguém 

conhecia” (2011, p. 61). 

 

No Garajão, de maneira informal e como fruto da convivência entre os poetas e da 

dinâmica que ia cercando os saraus, foram delineadas algumas das características 

que se tornaram marcantes para o recital cooperiférico: a escolha de Rose Dorea 

como a musa da Cooperifa, a inscrição prévia, os aplausos para os poetas e o 

silêncio durante as declamações [...] Nos termos de Sérgio Vaz, “o sarau foi se 

firmando como um movimento na quebrada, e sem que a gente exigisse as poesias 

românticas foram sendo substituídas pela temática social” (2011, p. 62). 

 

 

A chegada do sarau ao Zé Batidão marcou também a diversificação do recital, até por 

conta das melhores condições de estrutura e do espaço dedicado ao público. O Sarau da 

Cooperifa passou a funcionar como um canal ativo para a divulgação de outros eventos 

culturais nas periferias da zona sul, como os debates públicos associados às pautas dos 

movimentos sociais, a exibição de documentários e filmes, as apresentações de teatro, dança e 

pequenos shows. Essa mescla de incentivo à produção e consumo cultural, participação 

política e sociabilidade, da mesma maneira que se conformou numa experiência bem-sucedida 

no bar do Zé Batidão, representou uma transformação nos rumos e características da 

Cooperifa, deixando de ser uma iniciativa de artistas (poetas, escritores, músicos, atores) de 

Taboão da Serra para assumir o papel de uma ação coletiva, entre os moradores e integrantes 

dos coletivos culturais e movimentos sociais com atuação nas periferias da zona sul da cidade 

de São Paulo. 
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Em relação ao uso dos bares nas periferias como espaços culturais que fomentam 

novas modalidades de sociabilidade e reconhecimento em torno das “identidades coletivas” 

aos diferentes frequentadores, articuladores e realizadores das ações culturais em torno dos 

saraus, Érica Nascimento (2011, p. 74) afirma:  

 
 

O bar, que acompanhou a formação das periferias urbanas e se tornou local de 

múltiplos significados para as classes populares, para além do comércio de bebidas 

(SILVA, 1978), espaço de liberdade para o trabalhador e o homem pobre urbano 

(CHALLOUB, 1986), ou ainda, de usufruto do tempo livre e de construção de 

variadas tipos de relações sociais (MAGNANI, 1998), ganhou novos contornos: 

“escolhemos o bar para fazer as apresentações de teatro, música e poesia porque o 

bar é o único lugar público na periferia”.  

 

 

Para Sérgio Vaz (2008): “o pioneirismo da Cooperifa não reside na promoção dos 

saraus, mas no deslocamento de atividades culturais das Casas-Grandes para a senzala, dos 

casarões da elite para o boteco na periferia”. Desta forma, mesmo sendo um estabelecimento 

comercial, de natureza privada e com fins econômicos, os bares da periferia - Portuga, Bodão, 

Garajão e Zé Batidão –, contribuíram também para dar especificidade aos saraus realizados 

pela Cooperifa, tornando-se parte de um modelo de realização de recitais literários que 

inspirou ações semelhantes em diferentes regiões, principalmente nas periferias paulistanas 

(NASCIMENTO, 2011). 

Dentre os temas mais presentes que circulam nos saraus localizados nas periferias da 

zona sul de São Paulo (Sarau do Binho e Sarau da Cooperifa, por exemplo), destacamos a 

declamação de textos ou citações de escritores e ativistas negros brasileiros e estrangeiros, tais 

como: Lima Barreto, Carolina Maria de Jesus, Solano Trindade, Martin Luther King, Malcom 

X e Fela Kuti. Esta referência a ícones da literatura e do protesto social negro e a associação 

entre periferia e quilombo são alguns dos nexos de sentido que ajudam a relacionar as ideias 

de literatura negra e literatura periférica38. 

Com isso é possível traçar, mesmo que preliminarmente, de acordo com os 

argumentos de Mário Medeiros (2011), conexões e laços de parentesco entre a “literatura 

negra” e a “literatura periférica”. As duas têm origens nas lutas sociais das décadas anteriores 

(anos 1970 e 1980) que ousaram enfrentar os problemas comuns dessa parcela populacional 

                                                 
38 Concordamos com o argumento de Medeiros (2011): a literatura periférica está mais relacionada à condição 

histórica marginal dos escritores e dos intelectuais negros do que aos chamados poetas marginais dos anos 1970, 

especialmente porque a imprensa, a literatura e o teatro de negros brasileiros devem ser observados como 

produções que foram sistemicamente marginais, dada a participação desigual e subalternizada no sistema social e 

literário, seja em sua forma produtiva (acesso a recursos), distributiva (público) e de consumo (recepção).  
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pertencente às classes mais empobrecidas e estigmatizadas de São Paulo. Especialmente se 

levarmos em conta as experiências de marginalidade no sistema literário, e o fato dos autores 

a elas relacionados terem feito de suas confecções literárias negras, ou periféricas, uma forma 

de protesto e denúncia com graus variados de visibilidade e/ou sucesso artístico e inflexão 

política. 

Como ilustração, e em linguagem poética, o texto que segue é um rap bastante popular 

entre os frequentadores do Sarau da Cooperifa. A autoria é de Jairo Periafricania e o título é 

“Quilombo cultural”: 

 

Uh, Cooperifa, meu quilombo cultural! / É poesia, literatura marginal! / No sarau, 

não é por mal, o silêncio é uma prece / Loko, mas que lindo, as palmas que aquecem 

/ Se o elo fortalece, demorou, é nóis que tá / Tudo nosso, tudo nosso, da ponte pra 

cá / Tem que saber chegar, respeitando a quebrada / Só os verdadeiros fazem jus na 

caminhada / Sem falhar, mancada, se liga, ó, meu / Não é evento, é movimento, se 

pá, cê entendeu / Julieta e Romeu extravasando sentimentos / Artista-cidadão 

expressando pensamentos/ Hey, é o momento, a hora é agora / No traço da escrita, 

no rastilho da pólvora / No verso, na prosa que vem do coração / Respeito e união, 

sem vaidade, irmão / Etnia, religião, tua raça, sua cor / Cada um na sua, todos têm 

o seu valor / Pela paz, pelo amor, pro bem prevalecer / Junto, lado a lado, é assim 

que tem que ser / Pode crê, esperei a semana inteira / Hey, finalmente, hoje é 

quarta-feira / Vou subindo a ladeira, vou no passo a passo / No swing do balanço, 

ritmando no compasso / [...] Uh, Cooperifa, no risco da caneta / É periferia, 

Academia das Letras / Uh, Cooperifa, meu quilombo cultural! / É poesia, literatura 

marginal!/ Clarices e Quintanas da periferia Guerreiros e guerreiras comungando 

poesia / Só na sintonia, mano é muita treta / Uh, Cooperifa, Academia das Letras / 

No risco da caneta contemplando o luar / Chegando inspiração de todo lugar / Num 

balão pelo ar, flutuando ele vai / Pro infinito azul, elegante haicai / Vai que vai, 

registrando emoções / Marcando história, encantando gerações / Milhões de 

corações numa só canção / No rap, no samba, um atabaque, um violão / No 

estrondo do trovão só quem vai seguir / Não posso fazer nada, se não aguenta, vai 

cair / Da licença aqui, é nóis que tá de novo / Que mesmo no veneno não abandona 

posto / Leal até o osso sem tempo pra errar / De cabeça erguida que o sol irá 

brilhar / Tem que acreditar e não fugir da luta / Chega, cola, que a causa é justa / 

Truta, escuta, ó, é de cor /Ler é poder, faz enxergar melhor! 
 

 

Afirmamos que, mesmo diante de suas particularidades, o Sarau da Cooperifa tornou-

se uma referência para os coletivos culturais realizadores de saraus e demais ações culturais 

na área da leitura e literatura nas periferias da cidade, possibilitando modificações das 

representações dos espaços sociais que margeiam os centros econômicos, geográficos e 

simbólicos. Segundo Érica Nascimento (2001), por meio deste sarau os/as cooperiféricos/as 

ganharam espaço na cena política por revelar uma nova forma de associativismo entre 

integrantes das classes populares, apresentando demandas que se modificaram com relação 

àquelas comumente relacionadas aos moradores da periferia, uma vez que agregam às suas 

reivindicações questões ligadas à produção, circulação e consumo cultural. 



62 

 

Em suma, a partir das experiências pontuais advindas de iniciativas como as de Binho 

Padial - “Noites da Vela” e a “Postesia” – e também daquelas promovidas por um grupo de 

colegas moradores das regiões fronteiriças entre Taboão da Serra, Embu das Artes e Campo 

Limpo, autodenominados “artistas-cidadãos”, os fundadores da Cooperativa Cultural da 

Periferia - COOPERIFA, a repercussão sobre a “literatura marginal periférica” fez com que se 

espalhassem pela cidade de São Paulo reuniões de pessoas ligadas ao mundo artístico, por 

vezes sem nenhuma possibilidade de sobreviver da arte e cultura. Conforme aponta Diego 

Duarte (2016), são pessoas que se agregaram em coletivos e fomentam discussões públicas 

sobre o campo da cultura, efetivando, desse modo, novas articulações e parcerias com ONGs, 

bares, escolas, bibliotecas; enfim, concretizando redes de apoio, colaboração e solidariedade. 

 

 

1.4. Considerações Parciais  

 

Concluímos com algumas reflexões sobre o processo de deslocamento e 

ressignificação dos saraus, do início do século passado (entre as décadas de 1910 e 1930) para 

os saraus nas periferias, a partir do final dos anos 1990. Estes, sem dúvida, incorporaram uma 

dimensão política de ativismo (ou militância) relacionada a uma postura crítica radical frente 

às desigualdades e as injustiças sociais, étnico-raciais e de gênero, tão naturalizadas nesta 

sociedade, assim como imprimiram um registro simbólico e cultural relacionado aos modos 

de produção de subjetividades, nos quais os processos identitários étnico-raciais ganharam 

alto relevo.    

Em oposição aos argumentos de alguns pesquisadores desse campo-tema que têm 

apontado como “nula”, ou mesmo “irrelevante” qualquer conexão entre essas duas 

modalidades de sarau39, argumentamos haver elementos suficientes para afirmarmos o 

contrário: há continuidades sim. Embora concordemos que há rupturas, sustentamos a tese de 

que os saraus nas periferias mantêm algumas das características tradicionais relacionadas com 

essa modalidade de manifestação cultural, porém incorporam uma dimensão política traduzida 

em distintas modalidades de ação coletiva - cultural, comunitária e política – engajadas 

                                                 
39 Segundo Tennina (2013): “Trata-se, pode-se dizer, de uma apropriação livre que mantém apenas o rótulo sarau 

e a arte como palavra de ordem central” (p. 12); Ou ainda: “Uma vez reconhecida a existência de pomposos 

saraus que predominavam no século XIX, na época do príncipe regente D. João VI, e na luxuosa casa de Freitas 

Valle, no século XX, já é o bastante para se comprovar que se tratam de reuniões diferentes, quando comparadas 

com as da “Cooperifa”. [...]. Esta liderança, nascida na periferia paulista, possui pouquíssima ou quase nenhuma 

similaridade com os saraus da elite de outrora. Seu modo de pensar não surgiu da abundância de recursos, mas 

sim de sua precariedade. Enfim, todo o esforço inventivo contido na produção do sarau da “Cooperifa” parte de 

um novo contexto que o separa de qualquer outro preexistente” (FRANCO, 2006, p. 40 e 41). 
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territorialmente com as pautas e lutas mobilizadas pelos movimentos sociais (populares) desta 

região da capital.     

No tocante às características tradicionais relacionadas ao tempo longo dos saraus, 

destacamos cinco pontos: 1) A multiplicidade das expressões e linguagens artísticas presentes 

nesses dois tipos distintos de saraus: literatura, música, teatro, dança e o espaço dado para a 

divulgação e circulação de materiais relacionados às artes plásticas como a pintura; 2) Esses 

encontros visam à sociabilidade entre pessoas e grupos de posições econômicas, sociais, e por 

vezes políticas, bem aproximadas. Neste ponto evidenciamos que, no primeiro modelo, a elite 

econômica e política paulista era quem organizava e convidava os participantes dos saraus; no 

segundo são os moradores das periferias que organizam e são convidados para participar dos 

saraus; 3) O sarau funciona como espaço privilegiado para a realização de novas articulações 

e parcerias entre os/as participantes e demais integrantes de organizações e coletivos ali 

presentes. Vale notar que nos dois modelos estão presentes pessoas em busca de novas 

articulações políticas e/ou econômicas. Por exemplo: a) articulação entre a elite paulista e o 

movimento vanguardista vinculado à Semana de 1922; b) articulação entre os escritores e 

poetas periféricos em torno da realização de eventos comuns: “a Postesia” e “os encontros na 

antiga fábrica em Taboão da Serra”; 4) O sarau como espaço para realização de trocas ou 

negociações de caráter econômico com vistas ao financiamento das atividades artísticas e 

culturais ali desenvolvidas. Por exemplo: a oportunidade para concessão de bolsas de estudo, 

no primeiro caso, e a comercialização de produtos como quadros e livros com vistas ao 

financiamento dos artistas periféricos, no segundo caso; 5) Valorização de práticas culturais 

com vistas à realização de confraternizações e/ou degustação de comidas típicas e bebidas 

alcoólicas.  

Sobre os processos que caracterizam os deslocamentos e as ressignificações, 

identificamos várias rupturas relacionadas às formas e à dinâmica de funcionamento dos 

saraus, incluindo características associadas aos lugares de realização e às “institucionalidades” 

(locais, normas e códigos – as linguagens sociais), assim como a preocupação de seus 

organizadores e realizadores (artistas e/ou ativistas) com objetivos e finalidades políticas e 

comunitárias relacionadas às ações culturais. Elencamos ainda outras cinco características: 1) 

alteração quanto à diversidade de público (aberto a todos os interessados); 2) alterações 

quanto às estratégias e formas de interação entre o público e os artistas, ativistas e 

realizadores dos Saraus (microfone aberto); 3) alterações quanto às estratégias de divulgação 

e comunicação das ações culturais (uso de canais de comunicação online – blogs e redes 

sociais); 4) variações quanto aos assuntos levantados, assim como aos objetivos e às 
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finalidades das ações ali presentes. Por exemplo, os saraus nas periferias dedicam espaço para 

manifestação de denúncias referentes às opressões e violências sofridas no cotidiano pelos 

moradores dessas localidades; ou ainda, os encontros operam como espaços de articulação e 

mobilização para os coletivos e redes de coletivos em torno de assuntos de interesse comuns 

para os grupos minoritários – negros, mulheres, população LGBT, indígenas; e, por fim, 5) 

inclusão de ações comunitárias e/ou associativas entre os/as diferentes participantes, tendo 

como objetivo suprir as dificuldades econômicas - remuneração e custeio – das atividades 

artísticas desenvolvidas e incidir sobre as estratégias de enfrentamento coletivo das múltiplas 

vulnerabilidades que impactam diretamente na vida dos moradores desses territórios 

(moradia, saneamento, áreas de risco, etc.).  
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Capítulo 2 – Sarau Vila Fundão como manifestação político-cultural 
 

 

 

 

 

De onde emergem as poéticas: Sarau Vila Fundão. 

 

Finalmente chegamos ao Sarau Vila Fundão, que acontece às quintas-feiras. A noite estava 

agradável e na “área do Mano Brown” o ambiente era familiar. Muitas crianças, todo mundo se 

conhece. Afinal, trata-se de uma comunidade, no sentido que estão todos ali compartilhando algo que 

lhes é comum e que eles fazem juntos. Um bar com uma tela de projeção, equipamento de som, 

cerveja, pastel e uma laje, de onde se pode ver o porquê do nome “fundão”. As pessoas chegam aos 

poucos, e de repente todas as cadeiras já estão ocupadas. E a rua vai enchendo… apaga-se a luz, as 

crianças atentas, começa a projeção: A Pedreira de São Diogo, de Leon Hirszman, um dos episódios 

do filme fundamental do cinema novo 5x Favela, de 1962. O episódio da noite mostrava a resistência 

de uma comunidade que vivia no alto de uma pedreira, que corria o risco de desabar por explosões. 

“Ah, isso é velho, mas isso é novo também”, ouvia-se alguém comentar. O filme, assistido em silêncio 

pelo público, foi seguido por um debate que atualizava a história trazendo-a para a realidade das 

Copas e Olímpiadas, e os processos de especulação imobiliária e higienização social. O Sarau da 

Vila Fundão tem a fama de ser um dos mais politizados. Essa noite recebia o Sarau do Binho, um 

dos mais conhecidos das periferias paulistanas, que está sem a sua sede desde que a Prefeitura fechou 

o local por não ter licença de funcionamento. Como o próprio Binho definiu: “Não tenho o alvará 

porque pedi e eles não me deram, aí eles fecham o bar porque não tenho o que eles não me dão”. E 

agora tem uma multa alta para pagar para poder reabrir, e a solução encontrada foi colocar o projeto no 

site Catarse, e conseguir fundos através de financiamento coletivo. Binho recitou uma poesia de um 

escritor da comunidade, que teve o livro lançado pela Agência Solano Trindade, e as manifestações 

espontâneas foram acontecendo sem a necessidade de muita ordem, “quem vai colar”? Uma mina 

arrasou recitando Fernando Pessoa sem hesitar, num tipo "rap do desassossego". Entre poesia falada, 

cantada, dançada, o Sarau da Vila Fundão foi uma daquelas experiências que deixa um gostinho de 

quero mais.  

 

E fica o poema estampado na camiseta do Binho:  

 

Uma Andorinha Só  

Não faz verão,  

Mas Pode Acordar  

O Bando Todo 

 

Blog Sarau Vila Fundão / 03/08/2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://saraudobinho.blogspot.com.br/
http://catarse.me/en/saraudobinho
http://catarse.me/en/saraudobinho
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2.1. Saraus nas periferias da zona Sul 
 

Poema Marginal 

 

A periferia 

se enche de magia 

na quinta. 

 

A tão distinta 

poesia 

sai da estante 

e num instante 

toca o coração  

do povo da Vila Fundão. 

 

As pessoas vão chegando 

e se misturando. 

Entre paredes laranjas 

dão canjas 

de criatividade. 

Essa atividade 

vem de todo canto 

da cidade. 

E gera a energia 

que faz teatro, música 

e poesia. 

 

Sem falar na humanidade. 

Pois nessa comunidade 

se pratica a (r)evolução. 

 

Robinho, Scova e Fernando 

tão lado a lado. 

Martinha, Zeca 

e o pequeno Leonardo 

tão sempre na disposição. 

E fazem da quebrada 

a nossa melhor opção. 

Salve Vila Fundão. 

 

Augusto poeta 

 

 

Como exemplo da diversidade e disseminação dos saraus nas periferias da cidade de 

São Paulo, fizemos uma busca referente ao mês de agosto de 2010 nos arquivos do site da 

“Agenda Cultural da Periferia” da ONG Ação Educativa40. Eis os nomes dos saraus 

encontrados: Sarau da Cooperifa; Caravana do Cordel; Pavio da Cultura; Sarau Cultural – 

Autoria Jovem; Sarau Poesia na Brasa; Sarau da Ademar; Sarau Elo da Corrente; Sarau Vila 

Fundão; Tenda Literária; Poesia de Esquina; Sarau Palmarino; Sarau do Binho; Sarau dos 

Mesquiteiros; Sarau do Rap; Sarau dos Umbigos; Recita Maloqueirista; Sarau Encontro de 

Utopias; Sarau Suburbano Convicto.  

                                                 
40 Disponível em: www.agendadaperiferia.org.br/Literatura. Acesso: 25/08/2016. 

http://www.agendadaperiferia.org.br/Literatura
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Alguns desses saraus acontecem com uma periodicidade semanal, outros quinzenal 

ou até mesmo mensal. São dezenas de saraus espalhados pela cidade de São Paulo41, cada 

qual com suas particularidades: em relação às temáticas, às linguagens artísticas (literatura, 

música, teatro, dança, audiovisual, etc.); aos posicionamentos políticos e formas de 

intervenção cultural assumidos por seus realizadores/as; às formas de articulação 

estabelecidas com os/as moradores dos lugares, comunidades,  organizações sociais, 

movimentos sociais e espaços culturais (públicos ou não). 

Segundo Lúcia Tennina (2013): os saraus diferenciam-se entre si pelos bairros e 

pelos espaços físicos em que estão organizados - bares, praças, becos e vielas, bibliotecas, 

escolas e demais espaços culturais - ou ainda, pela variedade de temas e/ou coletivos 

participantes. Tais particularidades temáticas muitas vezes são marcas inscritas pelos 

realizadores desses saraus, que também acabam influenciando as dinâmicas e modos de fazer 

dos encontros; ou seja, em muitos casos, são eles/as que apresentam os poetas, os rappers e 

demais convidados/as, são eles/as também que dão o tom de momentos como a abertura e o 

encerramento dessas manifestações.  

Entre os anos de 2009 e 2014, na região de Campo Limpo e M’ Boi Mirim, três saraus 

com ocorrência semanal tornaram-se os pontos de encontro para artistas, escritores e 

militantes dos movimentos sociais e culturais: o Sarau do Binho, organizado por Binho e 

coletivos do Campo Limpo (às segundas-feiras), o Sarau da Cooperifa, organizado por Sérgio 

Vaz e colegas do bairro do Guarujá no distrito do São Luís (às quartas-feiras) e o Sarau na 

Vila Fundão, organizado por Fernando Ferrari e moradores da comunidade Vila Fundão no 

Capão Redondo (às quintas-feiras). 

Tomando a perspectiva defendida por José Carlos Silva (2012): as produções culturais 

acolhidas nos saraus nas periferias interpretam por meio da linguagem simbólica, peculiar às 

artes, um contexto urbano e social que se tornou dramático em décadas anteriores (anos 

1990/2000) de modo especial nesses territórios desassistidos e invisibilizados pelo poder 

público, como por exemplo, os extremos da zona sul da capital. Uma reconstrução, ainda que 

sintética, deste cenário urbano parece fundamental para a compreensão dessa modalidade de 

manifestação político-cultural com forte incidência nas periferias da região. 

Vale ressaltar que a prática poética se inscreve, nesses casos, a partir de uma 

experiência de natureza dramatúrgica. Ou seja, os textos orais e as performances se somam 

                                                 
41

 Entre os anos de 2009/10, os saraus nas periferias tornaram-se alvo de mapeamentos que visavam incluí-los na 

rota turística paulista. Referimo-nos, neste caso, ao projeto “Pontos de Poesia” realizado pelo Poiesis (OS de 

Cultura). Em 2009 com a publicação do “Guia dos Pontos de Poesia” 32 saraus foram mapeados. Em janeiro de 

2010 (nova edição), 60 saraus foram mapeados (NASCIMENTO, 2011).    
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para traduzir experiências pessoais e coletivas por vezes dramáticas da vida cotidiana nessas 

localidades, e que são representadas por meio de uma linguagem simbólica que combina 

recursos próprios da narrativa oral, expressão corporal, gestualidade, silêncios e sons. Mais do 

que a expressão de uma dimensão estética ou artística, o que está em jogo nos saraus 

realizados nas periferias da zona sul é fundamentalmente um experimento de natureza política 

(SILVA, 2012). 

Especialmente no Sarau na Vila Fundão, apesar dos poetas terem uma participação 

garantida, abrem-se possibilidades para outras modalidades de práticas artísticas, culturais e, 

sobretudo, políticas. Essas múltiplas práticas estão associadas às ações coletivas produzidas e 

mobilizadas neste sarau, que incluem atividades peculiares ao movimento hip-hop (rap, DJs, 

grafite e break), apresentações teatrais, mesas de debate sobre temas de interesse dos 

movimentos populares, entre outras ações pontuais que acontecem em outras localidades, 

especialmente em situações de conflito, paralisação de ruas e avenidas e demais formas de 

manifestação popular.   

 

 

 

2.2. Sarau Vila Fundão como manifestação político-cultural 

 

As próximas duas imagens referem-se a: 1) Informações de apresentação e 

identificação do Blog do Sarau Vila Fundão; 2) A imagem da primeira publicação.  

 

 

Sarau da Literatura Marginal (Blog.) 

 

Este Blog é destinado as Lutas Sociais e Manifestações Culturais produzidas pelo Povo Latino Americano. 

Inclusive manterá atualizado quanto aos eventos do Sarau.  

 

Um movimento coletivo formado pelo povo, onde os trabalhadores explorados pelo capitalismo se unem para 

fazer cultura: poesia, cinema, teatro e música. Um instrumento para unir as redes sociais das periferias do Brasil 

e América Latina. A meta é a troca de produção cultural e saberes entre os seus atores. Temos como corpo - 

pensadores: as lideranças comunitárias, bacharéis, mestre e doutores na ajuda da compreensão política do debate. 

O objetivo é trazer para a comunidade a informação, antes negada pelo poder público, ajudar os trabalhadores de 

senso comum, ter senso crítico da realidade que os cerca. 

 

Link do Blog. http://sarauvilafundao.blogspot.com.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sarauvilafundao.blogspot.com.br/
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25 OUT                                                                     

VAMO SE TROMBA LÁ! 

 
 

 
 

 
 

 
 

Salve América Latina - continente periférico!!!! Salve quebradas!!!!! Faço a chamada para mais uma 

iniciativa popular do novo sarau da literatura marginal: Vila Fundão. Só chegar!!!! Traga a 

inspiração contida na sua alma e venha compartilhar conosco esse desafio das letras e saborear a doce 

cultura das mentes tio. 

 

Para sarar, SARAU é a cura! 

 

Demorou periférico!!! É a hora do revide, contra os que oprimiram nossos pensamentos!!!!! Sejamos 

livres de corpo e alma... revolucionar, interferir na sociedade é a meta!!!!! 

 

O lugar é o Bar da Vila Fundão as 20:00hs.  

Dia 05/11/09. Rua Glenn. Travessa da Av. Sabin ao lado do metrô Capão Redondo 
 

 

Blog. Sarau Vila Fundão – 1ª publicação dia 25.10.2009 
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O sarau surgiu na Vila Fundão, em 2009, por iniciativa de Fernando Ferrari, entre 

outros colegas integrantes dos coletivos culturais, movimentos sociais e moradores da 

comunidade Vila Fundão [Canu, Marta Moura, Luan Luando, Clodoaldo Cajado42]. As 

influências do movimento hip-hop, com destaque para os grupos de rap situados nesta região, 

como Racionais MC’s, Z’ África Brasil, Negredo, Versão Popular, etc., com frequência 

participavam das ações realizadas nos encontros deste sarau, e as experiências compartilhadas 

com os coletivos culturais realizadores do Sarau do Binho e Cooperifa foram decisivas para 

que esse projeto se efetivasse na prática.  

Conforme trechos do diário escrito pelo próprio Fernando Ferrari, publicado no dia 

07 de novembro de 2009 no Blog do Sarau, referente ao primeiro encontro (05/11):  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Salve América Latina, Salve Periferias, Salve Capão, Salve Fundão 

 

Bem vindos a mais um movimento social.  

Bem vindos à integração da literatura marginal (pensamento do povo excluído). 

 

Façamos (nós povo) deste espaço, um centro de trocas, onde o cinema, a poesia, o teatro e a música 

determinarão a caminhada para a liberdade do pensamento. A meta é a formação de cidadãos críticos, 

combatentes, guerreiros que confrontem a injustiça social e a falta de liberdade intelectual. Usaremos os livros 

como instrumento de liberdade! 

 

Agradecemos muito a presença de todos no evento de ontem, foi uma grande noite de muitas emoções. O Povo 

unido por um bem comum: Cultura Popular! (a mais simples e verdadeira). E por uma Cultura feita por nós e 

não a mercadológica e enlatada que nos vendem todos os dias. Fomos todos protagonistas de uma Quinta Loka, 

onde a vontade de unir os povos foi mais forte que uma novela global. Ficamos emocionados, choramos por 

dentro, gritamos verdades, lemos, bebemos um pouquinho, sentimos o calor da Vila Fundão, vimos 788 de Fiell 

que vive a realidade do Morro do Santa Marta - Rio de Janeiro, ouvimos Dj Kula em seu encanto musical, 

Sergio Vaz Padrinho citando Sabota, Binho Padrinho com seu confronto de épocas em seu poema, Lele 

Função na sua maestria de vida. Eu com um pouco de contos vividos ali, Canu (Bar) com seu sorriso aberto e 

contagiante, Du Bronx poeta da música e de corpo itinerante, Pablo com amor a sua grande princesa guerreira 

(Mãe), Katty moça que gerou meu menino com seu olhar fotográfico cinematográfico, Anderson Francisco 

Morato com seu grito poético, Waltinho Palmerense mais de 30 anos de Fundão se declarando realizado pelo 

sonho conquistado (arrepiou), Peu com sua Câmera Glauberiana, Thiago com sua bicicleta de livros e seus 

pensamentos sociais ativos, Luan mestre e discípulo de Zumbi, Sharife com sua poesia libertadora e cortante, 

Mariana do Curso Popular de Educação: Emancipa, meu aliado Alisson: guerreiro de outros tempos de 

Movimento Estudantil, Fernandinha com seu olhar Sociológico do espaço, siempre! Serginho Poeta meu 

professor e poeta periférico de entusiasmo e força infinita, Thania Cohab Aventista cheia de vergonha e seu 

parceiro descendente da África, Os filhos de Meia Boca (Santistas), Marmitinha com seu trabalho da Marca - 

Vila Fundão. Big com seus livros e ideias práticas de vida, PX [...], Sami Brown africanidade no sangue... 

fizeram do espaço um Centro Poético, a Comunidade que começa a entender o valor de um Sarau. As 

Crianças que iluminaram como Lua cheia, Cocão Cooperifa poeta corpo, Nego Chick que não colou mais 

colamos com seu som do CD do Di Função (Quinta Loka Nego). Ao Iraquiano que colou, Ao Marcelo 

Fundação Julita, À Susi com seu intelecto de professorado, À esposa do Serginho Poeta grande mulher, Meu 

sempre aliado Topera, Zequinho que não desgrudava do livro Abusado e Aqueles que já se foram e com a Alma 

nos ajudaram a seguirmos fortes: Sá meu Irmão, Edy meu grande amigo de todos os tempos, Vagner Moringa 

que com suas árvores plantadas na Fundão fez fecundar a vida para todos nós.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                 
42 Outras pessoas também auxiliavam nos encontros do Sarau realizados no período (2009 – 2014): Zequinha, 

Neguinha Wilma, Lele Di Função, Fish, Bone, Guilherme, Marcos, Geraldino, Helena Silvestre e Lívia Mattos.   
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Fernando Ferrari, articulador e organizador deste sarau, relata43 algumas de suas 

memórias e experiências de vida pelos lados do Capão Redondo, Campo Limpo e M’ Boi 

Mirim. Primeiramente ele conta sobre o cenário da violência tão presente em suas lembranças 

como criança, e posteriormente como jovem morador da zona sul, no final dos anos 1980 e 

início da década de 1990: 

 

Fernando ressalta que em sua trajetória de vida a experiência da violência esteve 

muito presente, inclusive por conta disso em seu corpo carrega marcas profundas. 

Marcas que o deixariam distante de seu bairro de nascimento por mais de 13 anos 

(1997 – 2009). [...] Ele nos conta que além da perda de muitos amigos em 

decorrência da violência cotidiana nos anos 1990 – perdi mais de 30 amigos nessa 

época, ele mesmo acabou sendo vítima direta da violência tendo como extremo 

disso a perda de um grande amigo - Edy - e seu irmão mais velho - Sá - mortos a 

tiros. Nessa época, vale dizer, essa região da cidade - Jardim Ângela, Jardim São 

Luís e Capão Redondo - ficaram internacionalmente conhecidas como sendo o 

“triangulo da morte”. Segundo dados divulgados pela ONU em 1996, concentrava-

se nesses territórios o mais alto índice de violência letal do mundo (diário: 

14/09/16). 

 

Fernando ainda menciona uma reportagem mais recente (anos 2000), publicada pela 

Folha de São Paulo, na qual o Capão Redondo foi identificado como o lugar da 

cidade onde o sentimento de luto é o mais comum entre seus moradores (diário: 

14/09/16). 

 

 

Igualmente os registros das conversas realizadas com Luan Luando, poeta e também 

um dos organizadores do Sarau na Vila Fundão, trazem informações referentes às trajetórias 

pessoais (experiências de infância e adolescência e inserção profissional e acadêmica) 

associadas às influências artísticas, literárias, políticas e culturais vividas por eles, 

especialmente no final dos anos 1990 e nos anos 2000.  

 

Nascido no bairro Jardim das Rosas – Capão Redondo, Fernando passou sua 

infância e adolescência nesse território e aos 12 anos começou a trabalhar auxiliando 

o senhor Miguel com a venda de quadros na cidade vizinha Embu das Artes. Ele 

recorda que já na adolescência participava de ações culturais no bar do Binho. 

Outra fonte de inspiração para Fernando são os poetas Pezão e Sérgio Vaz, esses 

dois - organizadores - desde o início dos anos 2000 do Sarau da Cooperifa 

(Fernando - diário: 14/09/16).  

 

                                                 
43 Os relatos transcritos decorrem das anotações em diário de campo produzidas em conversas com Fernando 

Ferrari. Algumas dessas conversas foram realizadas entre os meses de setembro a dezembro de 2016 e outras 

mais tarde, durante o ano de 2017. Os encontros se deram em distintos espaços ao longo deste período: 

conversas no carro e na casa de Fernando Ferrari, espaços culturais e de convivência como bibliotecas, praças, 

Sacolão das Artes, etc., entre outras localidades voltadas ao debate público sobre direitos humanos e direitos 

culturais, como as reuniões do Fórum em Defesa da Vida e Fórum de Pesquisadores (Santos Mártires – Jd. 

Ângela) no Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo – CDHEP (Capão Redondo), 

CIEJA Campo Limpo e Casa de Cultura M’ Boi Mirim.   
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Mesmo envolvido com a poesia e alguma literatura de raiz latinoamericana, em 

1997, por conta da violência local, Fernando teve que deixar o bairro e ir morar na 

zona oeste da cidade. Por lá na companhia de sua mãe, além do trabalho no 

comércio foi fazer faculdade - graduação em Ciências Sociais. Em 2007, após uma 

viagem para Cuba começou a se inspirar novamente com a poesia e a literatura 

latinoamericana e resolveu, em 2009, voltar ao bairro da sua infância, onde vive até 

os dias de hoje (idem). 

 

 

Nascido em 1988 na cidade de Taboão da Serra. Luan relata que foi um dos 

últimos a viver sua infância numa periferia mais próxima ao cenário rural. Quando 

criança conta com carinho das experiências de cuidado com os animais e das 

brincadeiras nas ruas de terra, onde adorava roubar frutas e soltar pipa. Dessa 

periferia, ele diz que herdou muito da oralidade. Ia com frequência ao benzedeiro. E 

apesar da paralisia de parte do corpo no lado direito e um grave atropelamento que 

sofreu quando tinha 12 anos, ele sempre foi muito ativo (Luan - diário: 08/10/17).     

 

 

Luan viveu intensamente a época em que surgiram vários grupos de teatro na sua 

região - Taboão da Serra -, como a UTT (União Teatral Taboão). [...] Ele conta que, 

na escola, não tinha vontade de ler, e que a sua inserção no teatro e a forma de 

trabalho de alguns educadores o levaram a gostar de livros. “O Carozzi foi um cara 

fundamental para o meu desenvolvimento, ele que me apresentou Paulo Freire e 

Eduardo Galeano. Nas aulas de teatro aprendeu sobre os conflitos agrários, 

movimentos populares e questões sociais. [...] Para praticar o que seu professor 

teorizava, eles (Luan e Carozzi) foram conhecer uma ocupação - MTST - no 

Taboão, onde acabou ficando e fazendo parte da brigada cultural. Mais tarde, ele 

conheceu o projeto doutores da alegria na ONG Arrastão, pela qual fez um curso 

de formação de palhaço por dois anos. Estudou teatro e continuava a fazer ações no 

acampamento, onde foi criada a Trupe Lona Preta. [...] A inserção de Luan no 

mundo da poesia teve o auxílio de um professor que lecionava história – Henrique - 

na escola onde ele fazia o ensino médio. Após lhe mostrar algumas de suas poesias, 

ele o convidou para ir ao Sarau do Binho, que acontecia às segundas-feiras em um 

bar no Campo Limpo. O convite foi aceito. Naquele dia, o Poeta Binho falava de 

um encontro que teve com o Mano Brown. Ficou atento às palavras do poeta e 

sentiu-se em casa. Passou a frequentar o ambiente, mas, quando ia, a timidez não o 

deixava declamar. Entretanto, continuou frequentando, observando e aprendendo 

com os poetas e poetisas que mostravam seus trabalhos: Gaspar, Du gueto, Pilar, 

Serginho poeta. Foi pegando o ritmo. (Entrevista – Carta Capital 31/03/14).   

 

 

Outra influência determinante para ambos, que merece destaque nessa apresentação, 

refere-se ao conteúdo e à sonoridade das letras de rap, assim como à postura crítica e à atitude 

de protesto dos integrantes dos grupos e coletivos vinculados ao movimento hip-hop (cinco 

elementos: DJs, MCs, Grafite, Break, conhecimento ou consciência), especialmente daqueles 

situados nessa região da cidade e que têm como ênfase a denúncia das violências policiais e 

das injustiças sociais e raciais, no cotidiano das áreas mais afastadas do centro da capital, 

além da afirmação de uma identidade positivada como moradores das periferias.  

Sobre a influência marcante do movimento hip-hop para a criação e consolidação dos 

saraus nas periferias, Luan Luando comenta: 
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Nos saraus. Lembro muito da influência dos Racionais, principalmente, a questão 

negra. E desde muito cedo sofria violências e preconceitos por conta do racismo, 

especialmente, nos anos 1990 que tínhamos mais dificuldades financeiras. E vejo 

que os Racionais MCs chegaram nessa hora para combater o racismo. Poder preto! 

Hip-hop me inspirou. Tanto é que a maior parte das minhas poesias é inspirada no 

Rap. [...] E a presença do Rap voltou quando comecei a participar do Sarau do 

Binho. Porque falamos que no movimento hip-hop tem o quinto elemento – o 

conhecimento – e o Sarau foi o espaço de exercer esse quinto elemento, pois no 

Sarau juntamos todas as artes. [...] em outro momento ele afirma: a minha poesia é 

de São Paulo. Faço poesia da nossa cultura, a partir da nossa experiência cotidiana. 

Toda poesia tem sua regionalidade (Luan - diário: 08/10/17).  

 

 

No tocante à criação do sarau e à escolha desta localidade para a realização dos 

encontros, Fernando Ferrari e Luan Luando informam:  

 

Sensível às causas dos movimentos populares, Fernando com o ferramental 

acadêmico agora a sua disposição, o que segundo ele, permitiu mais foco nas 

iniciativas intelectuais e de trabalho, decidiu trazer para o bairro aquilo que ele, 

quando criança ou adolescente não teve acesso. Foi em 2009, em articulação com 

outros artistas e militantes dos movimentos culturais e moradores do Capão 

Redondo que foi criado o Sarau. A opção por fazer um Sarau na comunidade Vila 

Fundão se deu por conta de um amigo (falecido) que anteriormente lhe havia 

apresentado o local (em 2001), e também, por sua convivência na época com 

lideranças da comunidade, especialmente, àquelas pessoas próximas à associação 

de moradores, o Time de Futebol da Fundão e o bar da Sede da Fundão 

(Fernando - diário: 28/09/16).  

 

Minha inspiração para além da literatura brasileira são as histórias de luta dos 

movimentos populares libertários da América Latina. Eles são as fontes para as 

nossas criações, invenções poéticas e ação popular. [...] O Sarau Vila Fundão, 

talvez, tenha sido mesmo o primeiro Sarau a estar mais próximo dos movimentos 

populares; estar próximo tanto dos debates e das pautas, quanto nas ações e 

manifestações nas ruas e ocupações. Ali surgiu o Luta Popular, que hoje está no 

Brasil todo. Participamos também ativamente da criação da Agência Solano 

Trindade e das lutas conjuntas a outras coletividades como a Rede de Cultura M’ 

Boi e Campo Limpo e o Movimento Cultural das Periferias (MCP) - (Fernando - 

diário: 28/09/16). 

 
O Sarau também é um espaço do encontro entre as pessoas e as lutas. Penso que 

talvez até mais importante que a poesia é o encontro das pessoas. A poesia ajudou 

muito pra gente se ouvir. O silêncio é importante. A capacidade de ouvir o outro. A 

poesia provoca o imaginário de cada um. Para alguns o Sarau é o primeiro contanto 

com a leitura e a literatura. O Sarau Vila Fundão teve uma importância política 

para o território. Tudo foi luta e tudo foi treta também. Fizemos muitas ações. E a 

maioria dos saraus não encampa as lutas populares. Talvez, fomos os mais 

engajados nas lutas junto aos movimentos sociais (Luan - diário: 04/08/17). 

 

Começamos a travar as lutas nas comunidades. Criamos o Luta Popular na 

Integrada. As favelas que pegaram fogo. Íamos lá para ajudar e somar na luta. Foi o 

que aconteceu no Moinho. Dai paramos um batalhão e não deixamos entrar na 

favela. Primeiro deixamos um sofá. Depois deixamos um carro. Dai pegamos pedras 

e ferros e outras pessoas ajudaram. Foram várias ocupações em vários lugares – 

norte, extremo sul, diadema, Cachoerinha, etc. Na Favela no Canão. Começamos a 

reunir os movimentos populares e organizar as lutas em comum (Luan - diário: 

04/08/17).    
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Os relatos acima, junto aos trechos dos diários selecionados do Blog do Sarau 

(25/10/09 e 05/11/09), trazem elementos significativos sobre a trajetória de vida e as 

experiências pessoais e comunitárias de Fernando Ferrari e Luan Luando, assim como nos 

oferecem pistas sobre as influências artísticas e culturais - estilos musicais, literários e 

políticos - em circulação naquele período - relacionadas às condições de possibilidade para a 

criação do Sarau na Comunidade Vila Fundão. 

Em outras palavras, para além de ser um lugar onde as experiências afetivas e o 

sentimento de pertencimento estão conectados à biografia de ambos, a comunidade Vila 

Fundão - Capão Redondo - é também o bairro por onde, desde os anos 1980 (com mais 

intensidade nos anos 1990/2000), circulam integrantes do movimento hip-hop e são realizadas 

diferentes iniciativas relacionadas à leitura e literatura, especialmente àquelas idealizadas em 

torno do Sarau do Binho e Sarau da Cooperifa. 

 

 

2.2.1 O Bar sede da Comunidade Vila Fundão como lugar para criação do Sarau 

 

A Vila Fundão, como é conhecida, se originou de uma ocupação popular. Ela se situa 

geograficamente à margem direita da Avenida Sabin, dividindo-se em duas regiões: a 

primeira abrange o bairro autoconstruído, e a segunda a Favela da Grisson, oficialmente 

identificada como Parque Vera Cruz44. O relevo em forma de cone ou funil, que aponta para o 

fundo de uma área em acentuado declive, faz jus ao termo “fundão”. As ruas estreitas e 

sinuosas, os terrenos com metragens distintas, becos e vielas, ruas sem saída, são indicativos 

das lutas dos seus moradores pelo direito à moradia.  

Apesar das características urbanas e socioeconômicas, a categoria favela raramente é 

empregada nos contextos discursivos cotidianos. Utiliza-se com frequência o termo 

“comunidade” para se referir ao local. A palavra “favela” é mobilizada apenas quando se 

deseja demarcar a segregação urbana em discurso de natureza política (SILVA, 2012). Para 

apresentação do lugar, em linguagem literária, segue um poema assinado por Fernando, 

Martinha e Comunidade:  

 
 

                                                 
44 “Jardim Vera Cruz. É junção de todo aquele território. Fundão, Godoy e Grisson. Em 1995 não existia Vila 

Fundão. Em 2001 surge o Time de Futebol. Que começou a se falar da Vila Fundão. Além do Time de Futebol, 

tinham as Quermesses que durava o mês inteiro. E a imagem do ícone Mano Brown – dos Racionais MCs. Esse 

é um pouco do histórico deste lugar” (Fernando: diário – 04/08/17).  
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Era uma vez um bairro chamado Vila Fundão 
 

 
 

Havia crianças 

Havia vielas 

Havia pipas 

Havia parceiros 

Havia comunidade 

Havia comunhão 

Havia sarau 

Havia samba 

Havia boas conversas 

Havia participação popular  

Havia rap, grafite e ginga 

Semana passada houve sarau 

Semana passada houve cidadãos  

Semana passada houve mais arte 

Serginho Poeta com poema 

Rafa e Thiago economia solidária 

NSN PX e JB com poema falado 

Augusto poemisando o mundo 

Fish visualizando os curtas periféricos 

Fabia com contexto coletivo 

Evaristo com Rap Romântico 

Alisson com Esquina de Poesia 

Marcio com a Brava Companhia de Teatro Periférico 

Toninho e seu sobrinho Miguel com Cordel lá dos confins do Nordeste 

Ferréz com sua Literatura Marginal fazendo um levante das palavras 

Josiel com sua ocupação de cultura no Sacolão das Artes  

Michele e a Correspondência Poética pendurando seus poemas nos pontos de ônibus 

Negra Sandra com sua voz que ecoa as vielas sofridas da Vila Calú 

Jhonny Mc com suas ideias de uma vida mais leve 

Alexandre poeta dos guetos  

Isto é a Vila Fundão a cada quinta 

Vila Fundão onde havia e há um encontro dos saberes populares 

 

Fernando, Martinha e Comunidade 

 

 

A sede da Comunidade Vila Fundão está localizada no mesmo espaço físico da sede 

do Time de Futebol Vila Fundão que, neste caso, é também um bar. Ou seja, distintos usos do 

espaço estão em funcionamento numa mesma localidade geográfica e comunitária. 

Acontecem por ali os encontros e práticas de lazer comuns aos bares das periferias, mas 

também são produzidas novas sociabilidades em torno das ações culturais e/ou ações 

comunitárias: shows de hip-hop, rodas de samba, feijoada, declamação de poesias, 

apresentação de filmes e documentários, lançamento de livros, debates diversos sobre futebol, 

direitos humanos, moradia, transporte, etc.  
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Figura 8 – Fotos do Bar/sede da Comunidade Vila Fundão (ano 2010) 

 

  

 

 

O local onde acontecia o sarau é marcado por um experimento de maior proximidade 

e familiaridade, pois os símbolos do time de futebol, o FR Vila Fundão, não deixam dúvidas 

sobre o fato de que esses bens simbólicos são um orgulho para a “comunidade”. Canu, um dos 

parceiros de Fernando na idealização do sarau, era jogador do time de futebol. O próprio 

Ferrari foi membro da torcida organizada do Santos F. C. e Clodoaldo, outro jovem que 

participa da organização do evento, não esconde sua predileção pelo “alvinegro praiano”. Em 

outras palavras,  

 

As cores laranja e preto do FR Vila Fundão são marcantes e funcionam como 

adornos. Ostentar as cores do clube é mais um indicativo de pertencimento ao lugar. 

O cromatismo laranja e preto está presente nos adesivos destinados às motocicletas e 

carros. A camisa do time envergada por Mano Brown na “festa de rua” da ONG 

Capão Cidadão em março de 2012 é mais um símbolo de filiação e dos nexos com o 

hip-hop. [...] no Sarau Vila Fundão a camiseta que o representa é a do próprio time 

de futebol. “Vestir a camisa do FR Vila Fundão” é como “vestir a camisa do sarau”. 

Os jovens conhecem a força expressiva desse ato. Trata-se de um marcador de 

fidelização fortemente internalizado. A escolha do time de futebol, sabemos, é 

culturalmente assumida como opção para toda a vida, apenas as demais é que são 

circunstanciais e mutáveis. As mesmas cores e símbolos do FR Vila Fundão estão 

presentes nos painéis grafitados. A primeira sensação visual fornecida pelo adentrar 

ao sarau é, portanto, o forte cromatismo laranja e preto (SILVA, 2012, p. 47).  

 

 

Concordamos com José Carlos Silva (2012) em que a escolha destes locais – o bar 

sede da Comunidade Vila Fundão - não se efetiva de maneira aleatória; ela coincide com a 

ocupação de espaços que dispõem de sentidos positivos previamente atribuídos pela própria 

“comunidade” ou que fazem sentido para os coletivos culturais realizadores dos saraus. 

Especialmente neste caso, identificamos uma forte associação com os times de futebol de 

várzea, uma importante tradição local que instaura sentimentos de pertencimento aos 

frequentadores do bar.  
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De acordo com José Souza Martins (2001), a ressignificação do termo periferia 

proposto pelo movimento hip-hop dos anos 1990 teve como um dos seus principais logros 

contribuir para a construção de uma “identificação” para o morador dessas localidades a partir 

de uma dupla recusa: da cidade que historicamente excluiu a periferia e do binômio operário-

subúrbio. Para esse autor, a descoberta das singularidades etárias e étnicas, juntamente com a 

recusa da categoria trabalhador fizeram com que as novas gerações de moradores desses 

espaços geográficos substituíssem o antigo binômio por outro, no qual prevalece a categoria 

de morador de um lugar com carências infraestruturais, de nome periferia.  

Levando em consideração os aspectos da memória social relacionada ao histórico das 

manifestações populares das décadas de 1960 e 1970 e sua (re)articulação com os atuais 

movimentos culturais em torno de um posicionamento comum partilhado - “identidade 

periférica” -, apresentamos a seguir dois trechos dos diários produzidos por Fernando e seus 

colaboradores referentes ao segundo e terceiro encontro do Sarau Vila Fundão, 

posteriormente publicados no Blog do Sarau. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais uma vez agradecemos a presença de todos que compareceram no Sarau da Resistência Popular, foi 

mágico! Prova a cada Ato, e esse foi o segundo, que a Revolução não será televisionada. O Povo está acordando 

e se direcionando para a sua própria cultura popular! Obrigado crianças do Projeto Julita (Jd. São Luís), que 

com seus tambores de MARACATU trouxeram para Fundão a arte pernambucana dos nossos ancestrais. 

Lindo ver o povo da Sabin acanhado em participar, mais das suas sacadas viram a passagem de uma cultura que 

ainda não estão familiarizado por causa da novela das 20h. Essa é a meta, apresentar a cultura que deles foi 

roubada e para eles voltando com gritos de liberdade, que ecoaram dos tambores de zumbizinhos. Estamos 

felizes e emocionados de ver tanta gente pronta para mudança que já está acontecendo na zona Sul de São 

Paulo. Mudança de comportamento social regado a muita cultura popular. Viva o povo brasileiro! Viva as suas 

manifestações culturais! Viva Marighella, Zumbi, Carolina de Jesus, Sabotage, Geraldo Filme, Dandara, 

Milton Santos, Santo Dias e a todos nós que também somos Revolucionários Contemporâneos.  

(24.11.09) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obrigado por todos os periféricos resistentes que colaram ontem!!!!!!! Tivemos uma intervenção da Capoeira 

do Jd. Macedônia com os manos do B. Boy da Vila Fundão. Houve uma união das danças onde o antigo 

(capoeira) se juntou com o contemporâneo (break). Foi uma linda experiência ver os gestos, cada pernada eu 

via uma face de políticos corruptos sendo atacados por golpes de resistência. Fiquei viajando com o Sérgio Vaz. 

Na música tivemos Elis Regina (DVD Programa Ensaio) e no Cine, o filme do Solano Trindade. Este negro 

lindo que temos que cultuá-lo mais e mais. [...] Os manos da Cooperifa sempre presentes sem nenhuma falta e 

só nota azul no caderninnn, Cohab Adventista na cena novamente: Negão, Thania. Meus parceiros do Sacolão 

das Artes, Clodoaldo do Parque Santo Dias meu aliado forte nos projetos de construção para invadir os 

espaços de forma legitima, Thiago e Rafael da Casa das Mulheres, Gamão meu parceiro Zapatista do Leme 

DAVILA, Martinha a mulher mais Guerreira do Capão. Exemplo loko de como suportar as dores do Capão e do 

Mundão, Kanu produtor de eventos rsrss, Zequinha o primeiro de vários poetas que a Fundão ainda vai trazer na 

luz das palavras, as poetisas que não falaram mais que a presença já é uma inspiração para construirmos o 

pensamento da Literatura Marginal, o Brown que está disposto a aprender e ensinar todas suas experiências 

como Homem do Povo e como Rapper, Du Bronx que está aberto também para o conhecimento, Neguinha 

Vilma declamando um poema do Sérgio Vaz - maravilhosa, e a todos que sempre são especiais por serem 

humanos e estão no motim da mudança, da visão cultural das quebradas.   

(04.12.09) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Destacamos dois nomes de antigos moradores dessa região da cidade entre os 

agradecimentos e dedicatórias de Fernando Ferrari, ao mencionar parte de suas inspirações e 

referências a sujeitos “revolucionários” no campo dos direitos humanos, sociais e culturais, 

são eles: Santo Dias da Silva e Solano Trindade.  

O primeiro, morador da região de M’ Boi Mirim, foi assassinado por policiais em 

frente a uma fábrica na região de Santo Amaro em 1979. Santo Dias, como é conhecido entre 

os moradores, é considerado até os dias de hoje como sendo a mais importante liderança do 

movimento operário de oposição sindical daquela época. Sua biografia também está associada 

às lutas populares organizadas pelos movimentos sociais de base territorial, mais conhecidos 

como as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e as Pastorais (operaria, direitos humanos, 

etc.) - responsáveis por muitas mobilizações por melhores condições de vida45, entre os anos 

de 1960 e 1970. 

O segundo é Solano Trindade, morador da região de Embu das Artes, que figura 

como sendo uma dentre as principais referências para os poetas dos saraus e escritores 

associados à “literatura marginal periférica”, especialmente, no tocante aos direitos culturais e 

à preservação da memória e da identidade das culturas de matriz africana nesses territórios.  

De acordo com Mário Medeiros (2011), muitas são as conexões de sentido 

elaboradas por esses artistas que remetem aos ícones, modelos e histórias do grupo social 

negro, e que englobam em textos e manifestos literários desde a referência expressa a nomes 

como Zumbi e Solano Trindade até a enunciação da periferia “como uma nova configuração 

de quilombo; e seus descendentes, engajados ou não, como novos quilombolas, herdeiros de 

um projeto de Palmares” (p.410).  

Considerando a advertência de José Carlos Silva (2012) sobre a impossibilidade de 

reproduzir em sua totalidade os atos comunicativos perfomáticos46 (gestualidade, dramaturgia, 

expressões faciais, etc.) presentes nas apresentações dos poetas nos saraus, e de modo a 

ilustrar as referências acima identificadas, contentamo-nos aqui com a narrativa crítica de 

Luan Luando, integrante do Coletivo do Sarau Vila Fundão, de “Pelos Astrais e Ancestrais”: 

 

 

                                                 
45 Para mais informações sobre a trajetória de vida do operário Santo Dias e também as manifestações do 

movimento custo de vida (MCV), recomendamos a leitura: 1) “Santo dos nossos Dias: fé, política e 

compromisso social no cotidiano de luta de um operário na Paulicéia dos anos 70” (Sílvio Di Sant’Anna. 

Edições Líber, SP, 2004); e 2) “Como pode um povo vivo viver nessa carestia – o movimento do custo de vida 

em São Paulo (1973-1984)” (Tiago Nunes Monteiro. Editora: Humanitas: FAPESP, SP, 2017).  
46 As performances poéticas envolvendo a complementaridade da fala, por meio da repetição de refrãos e palmas, 

invocados junto à audiência, são também elementos centrais nas apresentações durante os encontros do Sarau 

(SILVA, 2012).  
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Pelos Astrais e Ancestrais 
 

 

A trincheira está em beco e vielas, 

me abençoe, Santa Favela 

A tristeza está em beco e vielas, 

me abençoe Santa Favela 

 

 

Códigos binários vêm de tribos africanas. 

Pode crer, periferia, má savana 

Não podemos deixar “se crescerem” os bacanas. 

Vale o risco, se pá vamos em cana. 

 

 

Que paz que nada! Mataram nossa árvore sagrada, 

como formigas pelos becos, pelos vãos, 

se é preciso a tribo viver, guerrear vamos então, 

vítima nunca mais, anti-herói: sou vilão 

 

 

Do estupro somos frutos, 

consequências do furto, da antiga terra nada desfruto. 

Já que vivemos sofrendo, pela paz morreremos, 

uma nova África queremos, se pá vamos à remo. (...) 

 

 

Os males do passado curemos em um samba enredo, 

sou mais a liberdade da morte do que a gaiola do medo. 

Sou mais a sabedoria do poeta errante, 

do que a ignorância, um cerol cortante. 

 

 

De Zambi abençoá rainha Nzinga Ginga, 

a cultura vinga 

Queimaram nossa tribo, então nóis se vinga, 

trouxeram doença praga miséria, 

temos que organizar cada um, 

Fela Kuti, Nigéria. 

 

 

Pelos castelos, o inimigo murmura. 

Será que curaremos séculos de fúria? 

Ginga Nzinga, mandinga, bravos lutadores, 

Pois a raiva se alastra com as armas dos opressores (...) 

 

 

A trincheira está em beco e vielas, 

me abençoe Santa Favela. 

A tristeza está em beco e vielas, 

me abençoe Santa Favela. 

 

 

Luan Luando  
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Conforme José Carlos Silva (2011; 2012), nesse contexto a poesia não se reduz a um 

simples ato de leitura, fruição intelectual sob a égide da norma culta. A fala insurgente da 

poesia se contrapõe ao apartheid social e racial, evocando o protesto político por meio de um 

discurso gramatical infrator, que incorpora intencionalmente a fala das ruas. O conteúdo 

presente nas narrativas declamadas em forma de poesia apoiam-se, neste caso, nos processos 

de ressignificação das experiências históricas coletivas marcantes para os povos indígenas e 

de matriz africana em terrras brasileiras. 

Dito de outra forma, algumas das categorias simbólicas vinculadas à exclusão, becos, 

vielas e favelas, peculiares à contemporaneidade, ecoam no poema de Luan, fundindo em um 

mesmo ato discursivo temporalidades históricas consideradas incomunicáveis. Por exemplo, 

as referências à África, Nzinga, Palmares e a ícones da luta antirracista contemporânea, que 

inserem assim os poetas dos saraus em uma mesma matriz de composição cara aos rappers do 

movimento artistico, cultural e político (hip-hop) e que estrategicamente atualizam o passado 

como instrumento de crítica no presente (SILVA, 2012).  

 

 

2.2.3 Multiplicidade do Sarau Vila Fundão: agendas, temas de interesse, intervenções 

culturais e mobilizações comunitárias e políticas.   

 

Na sequência apresentamos alguns exemplos de cartazes contendo a Programação 

Mensal (de junho de 2010 e setembro de 2011) das ações desenvolvidas pelo Sarau Vila 

Fundão, assim como alguns trechos extraídos dos convites dedicados à programação em três 

anos distintos (outubro de 2010, novembro de 2011 e abril de 2012). Cabe dizer que as 

imagens e conteúdos foram resgatados das publicações postadas no Blog do Sarau.   
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Programação de Outubro de 2010 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sarau Vila Fundão é parte da LUTA POPULAR, e tem um compromisso em debater e atuar com as Lutas e as 

artes da quebrada. As manifestações artísticas presentes no sarau são: música, poesia, teatro, literatura, dança, 

artes plásticas, entre outras.  

 

06.10 Lançamento CD U-CLAN + Poetas  

08.10 Cine Luta Popular Infantil: A Viagem de Chihiro. Inferninho - Morro do Piolho às 18h. 

12.10 Festa das Crianças na Comunidade Vila Fundão 

13.10 Filme Jennifer de Renato Cândido + Poetas  

20.10 Sarau na Biblioteca Helena Silveira homenagem a Carolina Maria de Jesus (14h às 16h). 

20.10 Música com Originais do Gueto + Poetas  

27.10 Sarau na Biblioteca Helena Silveira das 14h às 16h 

27.10 Lançamento Clip e CD Quebra-Cabeça de B Valente + Poetas + Cia de Teatro Extremos Atos 

 

Biblioteca Helena Silveira. Rua Doutor João Batista Reimão, 146 - Campo Limpo. Tel. 5841-1259 

Sarau Vila Fundão.  Rua Glenn, s/n Atravessa Av. Sabin. Metro Capão Redondo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------  

 

Programação de Novembro de 2011  
-------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

É com muita Resistência que comemoramos o segundo aniversário!  

 

Faremos do mês de Novembro Negro um Ato Político Popular de Luta para o País.  

 

03/11 Dexter + Cooperifa + Lords of Krump + Los Rueros + Poetas + Crianças Godoy, Fundão e Grisson 

09/11 Sarau Vila Fundão apresenta o Movimento Luta Popular na Escola Irmã Dulce Jd. Irene às 20h 

10/11 Banda Preto Soul + Sarau do Binho + Poetas +Lançamento de Livro: InCorPoros - Akins Kinte 

15/11 Sarau da Ponte com Saraus Mesquiteiros + Ademar + Vila Fundão no Sesc Pinheiros às 17h  

17/11 Curta: O Menino da Calça Branca de Sergio Ricardo (Clássico) + Umoja + Sarau da Brasa + Poetas 

19/11 Cine Luta Popular Infantil: O Castelo Animado (Japão), na Comunidade de prédios Jd. Helga - 19h 

24/11 Sarau na Biblioteca Municipal Helena Silveira. R. Dr. João Batista Reimão, 146 - CL às 14h 

24/11 Lançamento do Livro Da Favela para as Favelas do Reper Fiell + Plínio de Arruda Sampaio + Sarau 

Palmarino + Marcelo Yuca (à confirmar) + Ana Dias (Esposa do Santo Dias) + Poetas  

26/11 Cine Luta Popular: Entre a Luz e a Sombra (Brasil). [...] Favela do Canão - Pq Santo Antonio.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

-  

 

Programação de Abril de 2012  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sarau Vila Fundão é parte da LUTA POPULAR, e tem um compromisso em debater e atuar com as Lutas e as 

artes da quebrada. As manifestações artísticas presentes no sarau são: música, poesia, teatro, literatura, dança, 

artes plásticas, entre outras. 

 

05/04 Produção de Cartas aos Presidiári@s de SP + Traga seu livro predileto e leia um trecho + Poetas  

12/04 Homenagem a Cultura Mexicana. Dança de Rua + Low Riders + Grafite com Os Congs + Bicicletas Low 

Riders + Exposição de Quadros do Bne + Músicas + Histórias do Movimento Zapatista em Chiapas  

19/04 Sarau Vila Fundão Infantil com Teatro Irmãos Carozzi + Curtas Metragens + Comilanças, às 18:00 na 

Sede da Comunidade + Tribunal Popular. Discussão sobre a ação no Sacolão das Artes: Tribunal Popular da 

Terra.  

24/04 Sarau Vila Fundão na Biblioteca Helena Silveira. R. Dr. João Batista Reimão, 146 – CL às 14h.  

26/04 Homenagem aos Centenários do Capão R. e Santos F.C. + Poesias + Ex. Jogadores do Santos F.C. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
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Na leitura das informações veiculadas nos três convites acima, chama atenção os 

enunciados que antecedem as descrições das datas e ações culturais propostas ao longo de 

cada encontro do Sarau Vila Fundão. Nesses enunciados, que funcionam aparentemente como 

uma apresentação do sarau, há informações tanto sobre uma definição do que constitui um 

sarau e sua ênfase nas ações culturais, políticas e comunitárias propostas para cada mês, como 

também informações relacionadas aos tipos de manifestações e linguagens artísticas ali 

presentes.  

Como ilustração, nos convites referentes aos meses de outubro de 2010 e abril de 

2012, o enunciado se retepe: “Sarau Vila Fundão é parte da LUTA POPULAR, e tem um 

compromisso em debater e atuar com as Lutas e as artes da quebrada. As manifestações 

artísticas presentes no sarau são: música, poesia, teatro, literatura, dança, artes plásticas, entre 

outras”. Em relação ao mês de novembro de 2011: “É com muita Resistência que 

comemoramos o segundo aniversário! Faremos do mês de Novembro Negro um Ato Político 

Popular de Luta para o país”.  

Em linhas gerais, as programações mensais do Sarau Vila Fundão são variadas e 

diversificadas; isto porque, se por um lado elas são variadas em termos da quantidade das 

ações propostas, por outro lado são diversas quanto às possibilidades de intervenção cultural e 

manifestações artísticas ali realizadas. Tomando como exemplo essa variedade e diversidade, 

elencamos alguns aspectos particulares: a) leitura e/ou declamação de poesias; b) 

apresentações de música e dança; c) apresentações de teatro e exibições de filmes e 

documentários; d) homenagens, exposições e lançamentos de livros ou CDs; e) 

comemorações em feriados e/ou festas para os moradores das comunidades do entorno; f) 

saraus temáticos com participação de convidados/as integrantes dos mais diversos 

movimentos sociais, organizações locais e demais coletividades com atuação política na 

cidade de São Paulo e em outras localidades.  

Vale dizer que essa variedade de ações, somada à diversidade das manifestações ou 

expressões artísticas e culturais, não está restrita apenas às datas dos encontros semanais (às 

quintas-feiras) do Sarau Vila Fundão. Isto fica explícito, por exemplo, na indicação de oito 

datas disponíveis para as ações do sarau nos convites referentes aos meses de outubro de 2010 

ou novembro de 2011. Isso sugere que há  outras localidades para a realização das ações 

culturais, comunitárias ou políticas desenvolvidas pelos coletivos que se organizam em torno 

do sarau. Ou seja, muitas das ações aconteciam em outros lugares: nas ruas das comunidades 

da Godoy, Fundão e Grisson, em outras comunidades como a Favela do Canão no Pq. Santo 

Antônio ou nos prédios do Jd. Helga. Identificamos ainda registros de ações culturais no 
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Sacolão das Artes47 e em equipamentos públicos municipais de cultura, neste caso a 

Biblioteca Helena Silveira, localizada na região do Campo Limpo.  

Em relação à leitura e/ou declamação de poesias, destacamos a presença de poetas da 

comunidade e dos coletivos culturais integrantes dos saraus da zona sul -  Sarau Vila Fundão, 

Sarau da Cooperifa, Sarau do Binho e Sarau Palmarino, ou ainda outros saraus de outras 

regiões das periferias da capital, como é o caso dos Saraus da Ademar, Poesia da Esquina, Elo 

da Corrente e Sarau da Brasa.  

Dentre as músicas e estilos de dança com maior destaque no Sarau Vila Fundão, sem 

dúvida alguma, estão os sons e os ritmos associados aos quatro elementos da cultura hip-hop: 

a música rap - MCs, os DJs, a dança break e até o grafite. No tocante às apresentações dos 

grupos de teatro identificados nesses cinco meses de programação, encontram-se: Trupe da 

Lona Preta, CIA de Teatro Sinfonia de Cães e CIA de Teatro Extremos Atos; sobre a exibição 

de filmes e curtas, exceto aqueles exibidos durante as sessões do Cine Luta Popular Infantil, 

tem-se: “Grajau”, “O Menino da Calça Branca”, “Entre a Luz e a Sombra” e “Jennifer”. 

Dentre as homenagens, exposições de quadros e lançamentos de livros e CDs 

identificamos: 1) homenagens à cultura mexicana e às histórias do movimento Zapatista em 

Chiapas; homenagem a Santo Dias da Silva – conversa com a filha Ana Dias - e as 

homenagens aos centenários do Capão Redondo e do Santos F.C.; 2) Exposição de Quadro do 

Bne; e 3) Autores e Livros: Ferréz: “cronista de um tempo ruim”; Sérgio Vaz: literatura, pão e 

poesia; Luan Luando: manda busca; Akins Kinte: InCorPoros; Repper Fiell: Da Favela para 

as Favelas; 4) CDs: U-CLAN e B-Valente.  

Em relação às comemorações e/ou festas na comunidade, tem-se diferentes 

iniciativas dos integrantes do Sarau e da associação da Comunidade Vila Fundão voltadas ao 

público infantil e infanto-juvenil, como por exemplo, “A Festa do dia das Crianças” e as 

sessões do “Cine Luta Popular Infantil”, que ganharam mais visibilidade, ao menos nesses 

cinco meses de destaque nas programações veiculadas nos cartazes e convites publicados no 

blog do Sarau.    

                                                 
47

 O Sacolão das Artes é uma ocupação cultural localizada no bairro Parque Santo Antônio, na periferia sul da 

cidade de São Paulo, que iniciou suas atividades em 2007. Trata-se de um galpão anteriormente utilizado como 

Sacolão hortifrutigranjeiro que foi ocupado por coletivos culturais e lideranças comunitárias da região, que 

mantêm ali uma série de atividades. De sua criação até hoje o Sacolão das Artes tornou-se um dos espaços 

alternativos de Cultura mais conhecidos na cidade de São Paulo e também pelo Brasil afora, por conta de sua 

programação diversificada (teatro, cinema, dança, música, artes visuais, rodas de leitura, atividades esportivas, 

poesia, grupos de estudo, etc.) e também por ser um pólo de pesquisa artística e de produção de conhecimento 

crítico, instalado numa das periferias mais precárias do país. Mais informações sobre o Sacolão das Artes, ver no 

blog, disponível em: http://sacolaodasartes.blogspot.com.br/p/o-que-e-o-sacolao-das-artes.html. Ou no livro: 

Cadernos de Erros III: Brava Companhia. 1ª edição. São Paulo: Cooperativa Paulista de Teatro, 2014.  

http://sacolaodasartes.blogspot.com.br/p/o-que-e-o-sacolao-das-artes.html
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No que diz respeito aos Saraus Temáticos, os destaques são as referências dos dias 

17 e 24 do mês de junho de 2010: 1) Movimento Popular de Mulheres; e 2) Encontro de 

Saraus. Nesses encontros a ênfase é dada à troca de saberes e experiências das lutas e formas 

de ação coletivas - organização/mobilização política - valorizadas e disseminadas entre as 

coletividades ali presentes, sejam elas mais próximas aos movimentos populares de cultura ou 

aos movimentos sociais em geral com atuação na região da zona sul ao longo das últimas 

cinco décadas.  

Um último destaque, pertinente a essa primeira explanação relacionada às agendas e 

programação do Sarau Vila Fundão, refere-se às práticas culturais desenvolvidas em conjunto 

com outras coletividades de M’ Boi Mirim e Campo Limpo. Por exemplo, as práticas 

culturais produzidas e realizadas nas áreas de leitura e literatura, iniciativas que são 

partilhadas entre os realizadores dos saraus da região e demais coletividades, que estão, por 

vezes, associadas aos projetos e programas decorrentes das Políticas Públicas de Cultura em 

distintas esferas de governo.  

Um exemplo desse apoio com financiamento para as ações culturais vinculadas à 

leitura e literatura nas bibliotecas da cidade é o Projeto “Veia e Ventania”, coordenado pelo 

Sistema Municipal de Bibliotecas em parceria com os realizadores dos vários saraus da 

cidade. Dentre os objetivos e metodologias estão: levar atividades artísticas que dialogam com 

o universo da literatura e do livro para as bibliotecas públicas da periferia de São Paulo. Os 

encontros são organizados por grupos ou coletivos culturais que, por meio da mediação e 

mobilização das comunidades onde são realizados, proporcionam a aproximação do público 

com a leitura e a literatura brasileira, criando uma experiência cultural única em seus 

territórios.   

Tal programa decorre da parceria entre as bibliotecas e os saraus de destaque na 

cidade de São Paulo, com foco no desenvolvimento de atividades ligadas à leitura e literatura: 

contação de histórias, palestras, saraus, leitura de livros, esquetes de teatro, shows acústicos, 

entre outros. Cada edição do programa conta com o período de seis meses, com a verba total 

de R$ 27.000,00, pagos em seis parcelas iguais de R$ 4.500,00 (ano 2013). Os coletivos são 

livres para “contratar” outros artistas através de ajuda de custo, medida que disponibiliza 

alternativa e possibilidades de remuneração para os membros de tais grupos, ou para autores 

que participam de tais atividades. 

No ano de 2013, por exemplo, foram convidados os coletivos “Sarau do Binho” 

(Biblioteca Marcos Rey – ZS), “Sarau Arte Maloqueira” (Biblioteca Cora Coralina – ZL), 

“Sarau Elo da Corrente” (Biblioteca Brito Broca – ZO), “Sarau Vila Fundão” (Biblioteca 
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Helena Silveira – ZS), “Sarau da Brasa” (Biblioteca Affonso Schmidt – ZN) e o “Sarau do 

Cooperifa” (Biblioteca Paulo Duarte – ZS), todos ligados pela denominação de literatura 

periférica, engajados em diversos projetos não somente vinculados à literatura, mas também à 

divulgação, reflexão e fortalecimento da cultura periférica e da democratização da cultura na 

periferia. 

Conforme trechos dos diários e imagens publicadas no Blog do Sarau: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Este último Sarau 31/07. Realizado na Biblioteca Helena Silveira - Campo Limpo, foi mais uma grande 

experiência para poetas, alunos e professores (E.E. Leonardo Vilas Boas, turmas 7 B e 7 C r e reforço). O 

Coletivo Sarau Vila Fundão após algumas tentativas de parceria com a Escola conseguiu tal êxito. Bom para os 

alunos, professores e a biblioteca, que tiveram neste sarau sua lotação máxima com aproximadamente 74 alunos. 

Nós afundamos na Literatura, através da poesia, recitando fatos, crônicas, troca de ideias, resgate da 

identidade brasileira esquecidas por vários e lembradas sempre pelo coletivo. Luan Luando poetizou 

Quilombo do Palmares, fazendo a todos desconstruir ideias vagas sobre Quilombo e ter uma aula sobre a 

Cultura Afro-brasileira. Geraldino, poeta popular morador da Favela Grisson, mostrou uma bala Juquinha 

para os convidados. Fez uma brincadeira das verdadeiras balas da vida, uma poesia, àquela que adoça a saliva e 

àquela que tira vida, todos vibraram muito, em outra poesia de sua autoria, que conta a história das nossas Mães 

da quebrada, uma aluna leu-a e em prantos a terminou... Arrepiou! Lívia Mattos mostrou nosso sangue Nordeste 

com um poema di Patativa do Assaré. Helena girou com histórias do oriente médio e a ocupação americana. 

Fernando levou o Balão do poeta Serginho Poeta para outros países, o Balão soberano da poesia nos mostra 

caminhos para uma evolução através do conhecimento pelas linhas. André, ex-aluno do Fernando e inserido no 

projeto, trouxe sua filmadora para dinamizar o registro (enviaremos esta semana). Cada poesia lida pelos alunos 

e Professores foi entregue um Livro de presente.  

 

   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2.3. Encerramento dos encontros do sarau na Comunidade Vila Fundão  

 

Os encontros do sarau no bar sede da Comunidade Vila Fundão afirmaram-se ao 

longo do tempo entre os coletivos culturais e movimentos sociais, com atuação nesses 

territórios, como um espaço de referência para o fortalecimento das lutas populares, inclusive 

incidindo na construção de agendas em comum articuladas às diversas modaldiade de ação 

coletiva com ênfase em práticas políticas, como por exemplo: atos ou shows de protesto, 

marchas e escrachos, escrita de manifestos e/ou cartas públicas, realização de mesas de 

debates, homenagens às lideranças, etc.  

http://3.bp.blogspot.com/-P5P5J29t7_k/TqcGInfPdLI/AAAAAAAAA9Y/ujdJrFYOoOw/s1600/IMG10246.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-kd9m2sdcwrs/TqcGIB7XH5I/AAAAAAAAA9A/_DaDFTPX4H4/s1600/IMG10237.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-0x6JyyC40dw/TqcGGHzU01I/AAAAAAAAA8o/-f22OkCMVjg/s1600/IMG10233.jpg
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De acordo com Gilberto Moreno (2014), esse posicionamento crítico articulado às 

lutas populares nesses territórios introduziu com o passar dos anos - 2011, 2012 e 2013 - 

alguns contrapontos em relação às dinâmicas de sociabilidade corriqueiras da associação 

responsável pelo bar sede da Comunidade Vila Fundão. Isto porque com atividades 

exclusivamente voltadas aos moradores do bairro, especialmente em torno do samba e do 

futebol de várzea, a associação passou a comportar alguns discursos controversos em relação 

a suas práticas e alianças políticas locais48.  

Resumidamente, com ocorrência semanal desde 2009, nos anos de 2012 e 2013 o 

sarau Vila Fundão passou a ser realizado em um ritmo inconstante, ora quinzenal, ora mensal, 

até que em meados 2014 foi tomada a decisão, em diálogo com alguns dos representantes da 

associação, de encerrar os encontros naquele local. Em relação a esta decisão, Fernando 

relata: “Veja os caras quiseram o fim do sarau. Não tem problema. A luta continua. Vamos 

fazer outros saraus em outros lugares. Temos que entender o lado dos caras. Eles têm o tempo 

deles para entender as coisas. É o tempo da comunidade”. Ou ainda, conforme Luan, “Um dos 

problemas que o sarau enfrentou é o de levar o nome, tá ligado? Não de ele acontecer ali em 

si. Mas é dessas questões simbólicas. [...] os caras da Vila Fundão também contribuem para a 

luta política de alguma forma”. 

O término dos encontros do sarau no bar sede da Comunidade Vila Fundão, em 

meados de 2014, não representou o fim das ações culturais, comunitárias e políticas 

associadas aos coletivos de cultura e movimentos sociais realizadores deste sarau em M’Boi 

Mirim e Campo Limpo. Seus organizadores Fernando Ferrari e Luan Luando, depois dessa 

data, passaram  a promover e articular outros saraus, incorporando um sentido de nomadismo 

circulante entre os mais diversos espaços culturais e comunitários (praças, escolas, 

bibliotecas, outros bares). A decisão pela itinerância e a alteração do nome do sarau, agora: 

“Sarau a Voz do Povo”, inaugurou uma nova fase na qual se efetivam ações coletivas 

partilhadas com outros saraus e demais coletividades da zona sul, especialmente as ações 

culturais desenvolvidas em redes de coletivos e associadas às agendas e aos eventos no 

âmbito das políticas públicas de cultura financiadas pela SMC, como no caso das Feiras 

Literárias, da Virada Cultural e do Programa de Literatura Periférica: Veia e Ventania.    

                                                 
48

 Em oposição ao posicionamento defendido pelos organizadores do sarau, que se colocavam contrários às 

alianças com políticos locais, a associação responsável pelo bar da Sede da Comunidade Vila Fundão, nas 

eleiçõe de 2012, optou por participar ativamente da campanha de alguns vereadores, o que acabou gerando uma 

série de conflitos e desentendimentos em relação às práticas e posturas políticas assumidas junto aos movimentos 

sociais naquela comunidade (MORENO, 2014). 
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De modo a ilustrar uma dessas iniciativas, apresentamos a seguir anotações de um 

“diário de campo” elaborado a partir de nossa participação em uma das ações culturais 

produzidas pelo Sarau a Voz do Povo, em setembro de 2017.   

 

Diário: 05.09.2017 - Sarau a Voz do Povo 
 

Direitos Humanos – Eugenia: refletindo sobre os problemas sociais a partir da obra de Chico Buarque. 
 

Participantes: Sarau a Voz do Povo: Lívia, Leila Rosa, Fernando Ferrari e Luan Luando. Convidados: Marco Pezão (Sarau 

Plenos Pulmões); Público: uns 30 alunos/as de uma turma de português da EMEF Leonardo Villas Boas. 

 

 
 

 

Registro: O Programa Veia e Ventania por meio da articulação entre SMC e os saraus literários acontece em 

torno das atividades de fomento à leitura e à literatura nas escolas e bibliotecas públicas das periferias da cidade. 

Nesse dia surgiu uma nova proposta de articulação entre o Sarau a Voz do Povo e Sarau Plenos Pulmões para 

que ao final deste ano após as atividades – mensais – de cd. Sarau que se apresenta na Biblioteca – seja 

publicado um livro com as poesias dos/as alunos/as. Debates e Reflexões: O que são direitos humanos? Pra quê 

e pra quem? Os direitos são para todas as pessoas? E as mulheres? E os negros? E os moradores das periferias da 

cidade? O que é liberdade de expressão? Como ela funciona em tempos de ditadura militar? Ou mais 

recentemente, após a Constituição de 1988? Qual a importância das músicas do Chico Buarque para a construção 

da democracia brasileira e para a garantia dos direitos humanos? Das intervenções dos integrantes do Sarau: 

“E para as mulheres: quais os nossos direitos?”, “E para os trabalhadores: somos livres tendo que trabalhar tanto 

como hoje em dia?”, “O que é racismo?” Do período da ditadura militar, vale ressaltar a fala de uma 

integrante do Sarau a Plenos Pulmões que trouxe um pouco das histórias de vida e experiências desta época. [...] 

A participação da professora ao se posicionar diante os alunos e assumir compromissos coletivos com todos. 

Um exemplo: o aluno tímido que declama e lê bem baixinho, mas finaliza seu texto – “temos que perder o nosso 

medo de participar e respeitar sempre quem está fazendo”; outra intervenção com o apoio para uma aluna com 

dificuldades de aprendizagem; outras ainda solicitando o respeito ao próximo e a manutenção da diversidade das 

apresentações. Dentre as poesias de destaque: uma cena de teatro apresentado pelo Pezão e sua companheira; a 

música romântica cantada e dedicada à amiga; a leitura de um texto encontrado na internet que encerra: “direitos 

humanos e multiplicidade”; um colega que fala da violência de Estado e diz que a poesia é revolucionária. 

  

Luan Luando: “Sempre penso o Sarau como uma grande família; Essa é a imagem que fica pra mim, de um 

encontro potente e da convivência solidária. São muitos os anos juntos em torno dos Saraus”; “É possível 

percebermos que eles/as estão crescendo, afinal faz uns quatro anos que estamos acompanhando essa turma”; 

Marco Pezão: “A poesia invadindo o nosso cotidiano!”; “A poesia é a arte de quem não tem idade”. “Nos saraus 

das periferias conseguimos juntar todos e todas (público); conseguimos unir homens, mulheres, crianças, adultos, 

idosos, pessoas de todas as classes e gêneros e raças”.   
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2.4. Considerações Parciais  

 

O Sarau Vila Fundão compartilhou (entre os anos de 2009 a 2014), com o Sarau do 

Binho e a Cooperifa, uma posição de destaque no circuito artístico e cultural situado entre os 

distritos do Campo Limpo, Capão Redondo e Jd. São Luís, zona sul da metrópole, e por meio 

da articulação entre os organizadores desses saraus (poetas, escritores, atores, músicos, etc.) e 

os/as militantes na área dos direitos humanos, sociais e culturais, promoveram intervenções 

artísticas e culturais que refazem a tese de que do outro lado da ponte (em referência às pontes 

sobre o rio Pinheiros), subsistem apenas as “zonas de guerra”, marcadas por chacinas, 

homicídios e violências de toda ordem.  

De acordo com José Carlos Silva (2012), os saraus nas periferias da zona sul 

radicalizaram o conceito de posse enquanto espaço privilegiado do fazer artístico, 

aprofundando o princípio de pertença à periferia. Neles encontramos dimensões e traços 

característicos de uma comunidade que se reúne semanalmente em torno de seus 

artistas/ativistas (poetas, músicos, escritores, etc.) e demais cidadãos, em sua maioria 

moradores/as desses territórios ou arredores, fomentando desse modo práticas culturais e 

educativas, articuladas às formas de resistência e ação coletiva por meio da manifestação de 

protestos e denúncias contra o racismo de Estado, as injustiças sociais, a homofobia, as 

violências de gênero, entre outras formas de opressão e violência associadas aos processos de 

marginalização, criminalização e segregação socioespacial.  

Diferentemente daquela modalidade de sarau do início do século XX na cidade de 

São Paulo, os saraus nas periferias, desde o final dos anos 1990, caracterizam-se como uma 

manifestação político-cultural que rompeu com as estratégias relacionadas à restrição do 

público participante durante os encontros. Nesse modelo de sarau, todos estão convidados – 

os saraus são abertos! As pessoas interagem mais entre elas; os saraus acontecem em lugares 

públicos - bares, praças, escolas, bibliotecas - e além disso, os/as participantes têm direito ao 

“microfone”, o que por sua vez possibilita mais oportunidades para a expressão das 

intervenções artísticas e culturais e mais interação entre o público e os artistas, escritores, 

poetas, músicas, dançarinos, etc., integrantes dos coletivos culturais e dos movimentos 

sociais.  

Ainda em relação às inovações desta nova modalidade de sarau nas periferias, 

verificamos a incorporação de uma dimensão política que se expressa por meio das 

intervenções artísticas, culturais e comunitárias relacionadas às multiplas práticas promovidas 

durante os encontros nos saraus. Como exemplo disso: 1) os saraus nas periferias dedicam 



91 

 

espaço durante as ações culturais para a manifestação de atos de protesto e denúncia referente 

às opressões e as violências sofridas no cotidiano dos moradores dessas localidades; ou seja, 

operam como recurso que potencializa o desenvolvimento de ações coletivas voltadas à 

organização e mobilização de pessoas em torno de temas de interesse aos grupos minoritários 

– negros, mulheres, população LGBT, indígenas, juventudes; e 2) os saraus nas periferias 

promovem iniciativas de caráter comunitário e/ou associativas entre as diferentes pessoas e 

grupos ali participantes; operando, neste caso, como recurso para o enfretamento coletivo das 

vulnerabilidades e dos problemas locais (moradia, saneamento, áreas de risco, etc.), ao mesmo 

tempo que funcionam como espaços de encontro e construção de novas redes de apoio e 

solidariedade, em torno da manutenção das iniciativas voltadas às ações e intervenções 

artísticas e culturais produzidas nessas localidades. 

Em suma, a incorporação dessa nova dimensão política, traduzida em ações coletivas 

(culturais, políticas e comunitárias) nos saraus e nas comunidades do entorno, altera as lógicas 

anteriores, promovendo novos arranjos e dinâmicas de funcionamento para a realização desta 

modalidade de manifestação político-cultural. Isto, por sua vez, acaba por produzir novas 

práticas e experiências pessoais e coletivas relacionadas a um posicionamento político radical, 

convergente com as pautas e lutas mobilizadas com base em elementos territoriais e 

identitários pelos movimentos sociais desta região, somados a um forte apelo aos vínculos de 

sociabilidade e à construção de redes de apoio e colaboração comunitária. 
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Capítulo 3 - As múltiplas práticas do Sarau Vila Fundão49  

 

 
 

 

                                                 
49 A imagem acima representa o Sarau como um portal para o conhecimento. Nela encontramos um menino a 

caminho do mundo das palavras na consolidação da educação popular. Esta tela foi um presente oferecido ao 

Sarau Vila Fundão por um professor e artista desta região, conhecido como “Dolar”. Vale dizer que a imagem se 

tornou um símbolo para os/as frequentadores do Sarau no bar Sede da Comunidade Vila Fundão, até porque traz 

o registro do lema do Time da Vila Fundão: “Lazer, Humildade e Atitude”. Ela ali permaneceu por mais de 

quatro anos (2009 a 2014), período de realização do sarau naquele lugar.  
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Poesia para um país livre 
 

A poesia aqui na quebrada tem função 

Não é uma letra que fica presa no papel 

Ela transita nas lutas eternizadas 

dos trabalhadores e trabalhadoras 

 

A poesia aqui pega busão, trem, está na sala do telemarketing 

Lava a louça com a doméstica, busca a criança na creche 

Troca pneu junto com o borracheiro, picha muro com o pichador 

grafita com o grafiteiro, serve o pão matinal para o professor 

 

A poesia aqui protesta com a Favela do Moinho, Pinheirinho, CanãoPSA 

Protege vítimas de perseguição pelo Estado, Defende Mães de Maio, os Mortos por Auto de 

Resistência, 

Marcha pela Morte do Santo Dias, reflete sobre Mariguella, Allende 

 e luta com a Comissão Nacional da Verdade para o país parar de repetir atrocidades 

 

A poesia aqui defende as Mulheres, por parto humanizado, 

 dá espaço para as estupradas falarem, as espancadas tirarem seus traumas  

e as assassinadas por um dono, ter seus nomes lembrados, 

diz aos homens que parem e reflitam seus traumas trazidos de pais, avós e bisavós, 

que quebrem a corrente e se libertem da covardia 

 

A poesia aqui trava Avenidas e Rodovias por Moradia Digna, 

aos que pagam o eterno aluguel, ocupam terras sem função social,  

defendem as favelas queimadas pelas grandes empreiteras,  

gritam com Quilombolas e Indígenas pela demarcação de suas terras 

 

A poesia aqui faz política pública, defende uma Lei de Fomento para as Periferias, 

onde tem coragem de provar que sabemos fazer nossas próprias Leis,  

com as mesmas mãos que covardemente foram guiadas para não saber escrever 

 

A poesia aqui entrega carta para a Presidenta Dilma, para cobrar as Lutas Históricas 

do Povo Brasileiro e fazê-la refletir que ainda somos os mesmos, 

não vamos esquecer da Reforma Agrária, Urbana, Taxação das grandes Riquezas,  

do Fim da Lei Rouanet,10% do Pré Sal para a Cultura  

e o fim da Indústria Cultural porque o Brasil é plural 

 

A poesia aqui não vem para salvar ninguém, ela trabalha para que cada um  

tenha uma nova consciência em pensar um país mais igualitário, 

livre da desigualdade ecônomica, livre da desigualdade dos meios de comunicação, 

livre de espírito e capaz de poetizar a vida como ela tem que ser... para todxs! 

 

Fernando Ferrari    
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3.1. Ações Culturais do Sarau Vila Fundão: poesias, músicas, danças, teatro, audiovisual e 

lançamentos de livros e CDs. 

 

 

Nesta primeira categoria temática, a proposta é dar visibilidade para a pluralidade e 

diversidade das manifestações populares associadas às linguagens artísticas e práticas 

culturais fomentadas, produzidas e articuladas pelos integrantes dos coletivos culturais e dos 

movimentos sociais realizadores do Sarau Vila Fundão.  

Na sequência apresentamos fotos e trechos das anotações publicadas pelos 

integrantes do Sarau Vila Fundão relacionadas ao encontro do dia 10/06/2010:   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fotos do Sarau Vila Fundão 
 

 
 

      
Legenda (Esq.). Fernando Ferrari, Beto no Grafitti, Luan Luando, Binho e Zinho Trindade. 

 

 

 

   
Legenda (Esq.). Trupe Lona Preta dos irmãos Carozzi,Gunnar Vargas e banda e Ferréz. 

 

 

     
Correspondência Poética – comunidade Vila Fundão 

 

Créditos: Guma e sua visão mágica das coisas  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_1Kt8B7reZRI/TDoU4jnsbfI/AAAAAAAAAjc/neJxPWUPNGE/s1600/IMG_9687.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_1Kt8B7reZRI/TDoWpJSuB5I/AAAAAAAAAl8/nwRX1gwta04/s1600/IMG_9946.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_1Kt8B7reZRI/TDoUEu5CM4I/AAAAAAAAAiE/fD2UtfJGpHk/s1600/IMG_0136.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_1Kt8B7reZRI/TDoWIiSIw7I/AAAAAAAAAlU/iROvRP6Ecd8/s1600/IMG_9841.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_1Kt8B7reZRI/TDoWowvo5uI/AAAAAAAAAl0/S5aSC2GCGA4/s1600/IMG_9922.jpg
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A paz se tem com a luta pelos nossos direitos 
 

As ações por esses lados da Sul têm me impressionado muito. Os coletivos de cultura são 324 (Santo Amaro em 

Rede). No sarau de quinta-feira passada, em umas das minhas falas, mencionei que nunca existiu cultura na 

quebrada, pelo menos na época em que vivia por aqui (1977-1996). Estava totalmente equivocado!!! Naquela 

época, que soltava pipa, brincava de polícia e ladrão, curtia o Palácio (Danceteria), pichava muro e passava por 

baixo no buzão, eu não tive contato direto com os movimentos sociais locais. Minha cena era outra. Agora que 

me aproximo dos atos culturais vejo o quanto é rico o trabalho desses coletivos. Obrigado por ser incluso nessas 

ações e me perdoe pela falta de conhecimento de um passado inexistente para um menino que viveu épocas 

tristes onde se matava por R$ 1.00 (2.000 mortes por ano em SP 1993,94...) este meio de guerrilha urbana me 

cegou e cegou aqueles que comigo andavam. É rapaziada, agora que tenho uma visão de mundo um pouco mais 

ampliada. Eu me dei o direito de fazer parte destas ações. O sarau de quinta-feira (10/06) representou uma lavada 

de alma, uma resposta ao meu passado negligenciado e violento, me fez ver o quanto temos a produzir e o 

quanto é necessário a presença de lideranças para compartilhar iniciativas como a que ocorreu nesse dia. 

Vamos a elas!!! Sarau começou com a Correspondência Poética; pela segunda vez descemos os becos e vielas 

da Vila Fundão, distribuindo poesias para a comunidade. Obrigado Michele, Alisson, Peu, Canu, Davi, Dani e 

todos que desceram os becos. Na sequência, iniciamos o sarau com a Noite Clara, samba e choro que na voz da 

Paulinha emocionou a todos... Obrigado por levar a pura música brasileira para nós!!! O Sarau desta vez teve um 

representante da Literatura Marginal, o Ferréz, com seu livro: “Cronista de um tempo ruim”. Pelo Selo Povo 

montado por iniciativa própria!!! Parabéns, e Muchas Gracias Hermano por poder apresentar o novo [...] Do lado 

de fora do Bar Sede Comunidade Vila Fundão acontecia mais uma programação, o Beto (Ex. Gente Muda) 

com seu Grafitti politizado deixou sua marca em mais uma parede que pedia, implorava, para ser pintada e 

marcada pelas cores e curvas do artista. Valeu Beto!!! Como foi bom e é, toda quinta ver tudo ao mesmo tempo 

agora, parece que quero recuperar o tempo perdido... Beat Box com Nidao e Lona Preta dos irmãos Carozzi, 

companhia teatral, conseguiu arrancar minha dentadura de tanto eu rir...rsrs. Os poetas sempre presentes... 

Fish, Binho, Jairo Periafricania, PX, Kenia, Du Gueto, Gaspar, Geraldino, Luan, Marcelo Bando da Rua, 

Wagnao MPBEAT e Zinho Trindade. [...] Na dança, os meninos do Lords of Krump deram o show; até o Ferréz 

deu uma balançada, meninos vocês são o mais puro talento e deram um tapa na cara da sociedade, com os 

movimentos agressivos sem dar um tapa na cara de ninguém, só na arte!!! Terminamos o Sarau com o Bang dos 

MCs, se reuniram para fazer suas improvisações: Bone safra boa, Kenia, Zinho, Gaspar, Fino o incrível, Du 

Gueto e Jairo nos levaram a meditar que a Vila Fundão tem realmente uma grande importância em reconstruir a 

cena Hip Hop em São Paulo. 

 

É isto, quando o homem quer buscar o conhecimento para ampliar sua visão de mundo ele consegue... O 

exemplo foi dado... Abrace a causa... Faça um sarau na sua quebrada, construa em conjunto ou coletivo...  

Fernando, Clodoaldo, Bone, Ricardo e todos da Comunidade Vila Fundão que nos ajudam a transformar um 

amanhã mais ameno e de luta.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

A partir da leitura das informações registradas neste diário, disponibilizado no Blog 

do sarau, é possível identificarmos diferentes pontos (ou aspectos) pelos quais poderíamos 

empreender nossas análises com maior profundidade. Um exemplo seriam as reflexões ou 

autocríticas elaboradas pelo próprio Fernando Ferrari a partir de suas referências pessoais - 

trajetória de vida - sobre a presença (ou visibilidade) das ações culturais nessa região da 

cidade. Ou, por outros dois pontos que também sobressaem: o primeiro consiste em 

caracterizar as diversas e plurais dinâmicas socioculturais mobilizadas, articuladas e 

realizadas pelas mais de 300 iniciativas (individuais e  coletivas) identificadas pelo 

mapeamaento “Santo Amaro em Rede: culturas de convivência” (SESC; POLIS, 2011). O 

segundo envolve compreender as especificidades de cada uma das atividades produzidas 
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apenas nesse encontro do Sarau Vila Fundão, realizado numa quinta-feira do mês de junho de 

2010, no bar da Sede da Comunidade da Vila Fundão no distrito do Capão Redondo. 

Embora seja tentador, enveredar por esses caminhos não nos parece razoável nesse 

momento até porque, conforme apresentado no início desta seção, o nosso objetivo 

relacionado às Ações Culturais reside em identificarmos e caracterizarmos as práticas 

culturais fomentadas, produzidas e articuladas pelos realizadores do Sarau Vila Fundão. Esses 

atos que, em linguagem metafórica, podem ser compreendidos como um caldeirão cultural 

pulsante, localizados nas perifeiras da zona sul, e que contemplam, em seus fazeres e saberes 

articulados, distintas linguagens e expressões artísticas associadas às múltiplas formas e 

práticas políticas e comunitárias direcionadas às pautas e lutas dos movimentos sociais, 

coletivos culturais e demais cidadãos engajados politicamente nessas regiões da cidade. 

Neste caso constatamos, de acordo com as anotações em diário apresentado 

anteriormente: 1) ações de integrantes do coletivo “Correspondência Poética”, entregando 

poesias nos becos e vielas da comunidade; 2) o lançamento do livro “Cronista de um tempo 

ruim”, de autoria de Ferréz, um dos mais importantes escritores do movimento conhecido 

como “literatura marginal periférica” (ver capítulo 1); 3) a interação com os irmãos Carozzi 

da Trupe Lona Preta – importante coletivo de teatro que agrega em suas performaces outras 

linguagens, como o circo e a dança, assim como estabelece articulações entre suas peças e as 

lutas sociais desta região; 4) a cultura hip-hop, contemplada em seus diferentes elementos: o 

rap e os ritmos de reconhecidos MCs e DJs do Capão Redondo como Gaspar, Fino, Du Gueto, 

entre outros; a dança break dos meninos do Lords of Krump; e ainda o “Grafite Politizado” de 

Beto nos muros e paredes do lado de fora do bar; por último, mas não por isso menos 

importante, 5) a poesia falada e a presença de poetas renomados desta região da Sul como 

Binho Padial, Jairo Periafricania, Geraldino, Luan Luando e Zinho Trindade.  

Em todas as manifestações e práticas culturais destacadas durante esse encontro do 

Sarau Vila Fundão, verificamos conexões com os elementos da cultura hip-hop e da 

“literatura marginal periférica”. Ou seja, além da proximidade e similaridades das linguagens 

e estéticas, argumentamos que essas distintas expressões artísticas partilham de um 

posicionamento comum de protesto e denúncia, voltado à crítica desta sociedade frente às 

desigualdades e injustiças sociais, raciais, econômicas e políticas, ao mesmo tempo em que 

reivindicam o respeito e a preservação da memória e da cultura associada aos povos de matriz 

africana e demais moradores das periferias urbanas.   
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Conforme outros trechos dos diários disponibilizados no Blog do Sarau: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Teatro, Música, Poesia, Cinema...  

 

[...] E, claro porque não ressaltar e dar vasão ao rap, que é a cultura das quebradas e sempre foi o ponto mais 

forte da Vila Fundão, não podia ficar de fora. Eu como rapper de alma, dei a ideia de ser introduzido no Sarau 

como diferencial. No início acreditávamos que as pessoas não se interessariam pela palavra poesia, por isso 

temos essa diversidade de informações, o resultado não podia ser melhor temos visto o crescimento da leitura 

na comunidade usando um chamariz, o cinema feito pelo povo também traz coisas boas, como, pessoas 

pedindo que nós produzíssemos o filme da nossa quebrada, já temos crianças pedindo que a gente chame o 

teatro - Escola de Teatro. Tem sido gratificante fazer o Sarau, sabendo que daqui alguns anos nós teremos 

conquistado um público que não só participa, mas que farão do futuro da Vila Fundão um grande espaço de 

cultura. Essa é nossa verdadeira ideologia! Abraços a todos que tem somado: Canu, Fish, Wagnão e outros.  

 

Martinha da Vila Fundão e Fernando na contenção da cultura no Capão Redondo (20.04.10) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sarau vem se nutrindo e ganhando força a cada quinta feira, com apresentações memoráveis de cidadãos que 

com poesia, música, cine, teatro, artes plásticas vêm construindo nossa identidade e propondo uma nova 

forma educacional para periferia de São Paulo. [...] Eu adoro citar as pessoas que comparecem ao Sarau, é uma 

forma de valorizar seus trabalhos e levantar a autoestima, [...]. Tivemos no último Sarau um Rapper da Zona 

Sul, o Fino e o Dj FZero, os caras tem uma levada leve com pitadas de jazz, bossa nova... Eles intercalaram suas 

músicas com os poetas, obrigado pela presença, manos. A apresentação teve um momento muito interessante 

quando eles formaram um Bang (união de grupos) com o Casarão MCs, PX e JB, Buga, Martinha Vila Fundão, 

B.Valente, Cocão e Preto Will... Loko!!!! Na parte dos poetas tivemos uma lista com: Sérgio Vaz Cooperifa, 

Alisson, Evaristo, Shidon, PX, Zá, Davi, Luan Luando, Marcelo, Toninho Poeta Cordel, PX, B.Valente, Preto 

Will. Também estiveram presentes Clodoaldo do Pq. Santo Dias e Rafael da Casa das Mulheres, Monica 

professora de sociologia pelo Estado avisando da Greve que paralisou a Educação e Lúcia Tennina da Argentina, 

professora de Literatura Brasileira da Universidade de Buenos Aires que está fazendo um estudo referente aos 

Saraus em São Paulo. Viva nós o povo!  Que faz da cultura um mecanismo de libertação e de confrontação 

daqueles que querem o povo subserviente.  

 

Uni-vos sempre!!! Fernando, Martinha e Comunidade Vila Fundão (23.03.10). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Corroborando as análises de José Carlos Silva (2011; 2012), as conexões entre os 

elementos da cultura hip-hop e os saraus são evidentes. Afinal de contas a música rap foi uma 

das mais contundentes e valorizadas iniciativas pelas quais os/as jovens moradores das 

periferias de São Paulo reagiram aos efeitos da segregação urbana, ao racismo e às multiplas 

dimensões da violência. Para esse autor, os/as agentes realizadores do Sarau Vila Fundão, 

assim como do Sarau do Binho e Sarau da Cooperifa, dão continuidade às formas de protesto 

e aos temas centrais (violência policial, racismo, segregação socioespacial, por exemplo) tão 

presentes nos discursos dos integrantes do movimento hip-hop desde o final dos anos 1980.  

Nesta perspectiva, identificamos nas práticas culturais do Sarau Vila Fundão uma 

presença contínua e uma articulação com os elementos da cultura hip-hop que, segundo 

pesquisadores desse campo-tema, se autoidentifica como um movimento associado à 

juventude negra. Ou melhor, evidencia uma noção de cultura negra utilizada para indicar uma 
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“comunidade imaginada” (ANDERSON, 2008), de povos dispersos, de origem na África 

negra, cuja expressão cultural se manifestaria, sobretudo, em estilos artísticos e musicais que 

transcenderiam os nacionalismos e estariam ligados à construção identitária de uma população 

jovem negra “global” (SIMÕES et al, 2010). 

Outra pesquisadora que contribui para essa reflexão, especialmente quando analisa o 

esforço de alguns rappers em associar as noções de periferia e quilombo, trazendo-as em suas 

letras e em seus discursos de protesto contra às desigualdades, violências e os processos de 

exclusão, é Lourdes Carril (2006). Segundo ela, a partir das interpretações construídas sobre o 

período escravista e em função da segregação social e racial ainda presentes nos bairros das 

periferias de São Paulo, os rappers forjaram uma noção de periferia como “quilombo urbano” 

- uma das comparações possíveis baseada em certa territorialidade e no acionamento de uma 

identidade étnico-racial.  

A letra da música “Antigamente quilombos, hoje periferia” do grupo Z‘ Africa 

Brasil, lançada em 1999, demonstra esse contexto urbano, marcado pelos processos de 

segregação e violência, referindo-se, desse modo, às periferias como palco de guerra e ao 

quilombo como símbolo de luta no bairro do Capão Redondo.  

 

 

Antigamente quilombos, hoje periferia  (Z‘ Africa Brasil) 

 

Rei Zumbi! Antigamente Quilombos Hoje Periferia! 

Levante as caravelas aqui não daremos tréguas não, não 

Então que venha a guerra 

 

Pra quem fingiu que não viu a cultura resistiu 

Num faroeste de caboclos revolucionários 

È o Z Zumbi que Zumbazido Zuabido Zumbizado 

 

A lei da rua quem faz é você no proceder 

Querer é poder, atitude é viver 

Zumbi, o redentor, agora o jogo virou, quilombos guerreou,  

periferia acordou 

Cansamos de promessas, volta pro mato capitão,  

pois já estamos em guerra 

Modificam o ar, criam cérebros atômicos 

É o pai de família na porta do bar, enquanto o filho está matando 

Sugam da terra injetam no próprio homem 

 

Alteram a natureza, Óleo no mar, fogo no monge 

Jardins do éden, as flores tem cheiro de morte 

Olhe o seu próprio COQUETEL MOLOTOV! 

 

 

Desde o combate à escravidão de Cruz e Souza, passando pelo combate ao racismo 

institucional de Solano Trindade, temos hoje Luan Luando no combate ao genocídio da 
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juventude preta. Isso porque há muito tempo a cultura é uma esfera de preservação e 

resistência na qual a arte se constrói na disputa pelas narrativas, através de denúncias e pela 

manutenção das lutas. Uma estratégia que a cada dia fica mais evidente para os moradores das 

periferias, e que se inspira nas práticas dos povos tradicionais, sendo eles de matriz africana 

ou povos da floresta. A cultura periférica nos dias de hoje passa a ser uma das principais 

práticas para o enfrentamento do genocídio da juventude preta e pobre, moradora das 

periferias do Brasil (IGLESIAS, 2016). 

Outra manifestação cultural com destaque nas práticas culturais do Sarau Vila 

Fundão está associada às linguagens audiovisuais. Dois vídeos-documentários: “Panorama: 

arte na periferia50” e “Curta Saraus51” retratam a multiplicidade dessas práticas e seu potencial 

agregador em torno dos vários saraus produzidos e mobilizados nas periferias da capital 

paulista. Vale dizer que esses dois vídeos-documentários foram exibidos nos encontros do 

sarau, provavelmente mais de uma vez, e são considerados por muitos dos coletivos culturais 

como recursos fundamentais para a atual visibilidade e reconhecimento da diversidade, 

pluralidade e qualidade das ações culturais promovidas e articuladas nas periferias da cidade 

de São Paulo. 

 

3.1.1. Movimento Saraus e Políticas Públicas de Cultura 

  

A partir da análise dos materiais publicados no Blog do Sarau e das anotações sobre 

as várias conversas, com Fernando e Luan entre outros integrantes dos coletivos culturais e 

movimentos sociais realizadores deste sarau, é possível caracterizarmos diversas iniciativas 

(ações, articulações e mobilizações) em torno da criação e fortalecimento de redes de apoio e 

colaboração estabelecidas entre os agentes realizadores dos saraus e demais coletividades 

(associações, entidades, organizações sociais locais, movimentos populares), com atuação 

nesses territórios.   

De modo geral essas ações, articulações e mobilizações extrapolam as fronteiras das 

periferias da zona sul, incluindo outras coletividades com atuação em outras zonas periféricas 

da cidade, ou mesmo da região metropolitana. Vale dizer que, dentre as razões apontadas por 

esses coletivos culturais, estão a carência de recursos para a infraestrutura - caixa de som, 

                                                 
50 O vídeo: Panorama – Arte na Periferia (2007) nos mostra a integração e comunicação das artes na periferia 

sul da cidade de São Paulo. Assim como o vídeo, o coletivo produtor aponta caminhos para novas manifestações, 

em que arte, crítica e política se entrelaçam, tendo o audiovisual como ferramenta no e para o diálogo. 

Disponível em: http://artenaperiferia.blogspot.com.br/.  Acesso: 25/08/16. 
51 Link do Filme no You Tube “Curta Saraus” - https://www.youtube.com/watch?v=7FyCf1CrFcI.  

http://artenaperiferia.blogspot.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=7FyCf1CrFcI
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projetores, microfones, livros, etc. - e a falta de financiamento para custos relacionados ao 

transporte, às refeições entre outras despesas decorrentes das apresentações pela cidade de 

São Paulo e demais localidades.     

Como ilustração, segue um dos trechos do diário intitulado: Saraus em SP publicado 

no Blog do Sarau Vila Fundão: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Saraus em SP 

 

Quinta-feira passada nós tivemos mais um Sarau Vila Fundão, desta vez, como convidados os Saraus que 

acontecem nas outras quebradas de Sampa. [...] Estavam presentes: Sarau Elo da Corrente, Sarau da Brasa, 

Sarau da Ademar, Poesia de Esquina e Sarau do Binho. O encontro na Vila Fundão vem de uma vontade de 

união prática, onde os atores buscam as Leis de Fomento, para que cada Sarau se torne um ponto de Cultura 

reconhecido pelo Ministério da Cultura. Éh meu parceiro... Fazer Sarau sem um Real no Bolso tem que ser 

guerreiro!!! E sabemos que não precisamos se sacrificar para termos nossos direitos aceitos. Sabemos que 

existem os Editais Municipais, Estaduais e Federais, iniciativas que nunca vimos por aqui desde a última 

Ditadura Militar. Mas por que não buscarmos como buscam os coletivos de Teatro seus fomentos? 

 

 Fernando (27.06.10) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Embora as motivações e objetivos possam ser diversos e apresentar particularidades 

entre as coletividades envolvidas, um dos efeitos potencializadores desses momentos, entre 

coletivos da zona sul e demais periferias, é o fortalecimento e consolidação de novas 

oportunidades voltadas à captação de recursos e financiamento público para as práticas 

culturais fomentadas, produzidas e articuladas pelos realizadores dos saraus nas periferias, ou 

quebradas, conforme algumas das falas extraídas desses diários: “O encontro na Vila Fundão 

vem de uma vontade de união prática, onde os atores busquem as Leis de Fomento”; Ou 

ainda, “Sabemos que existem os Editais Municipais, Estaduais e Federais”.   

Nesta perspectiva, apesar das dificuldades de acesso às informações públicas (editais, 

incentivos fiscais voltados às ações culturais, etc.) e das inúmeras barreiras sociais e 

institucionais, nota-se um forte movimento dos saraus em favor da construção de Redes de 

Coletivos - por exemplo, Rede de Cultura M‘ Boi e Campo Limpo e Movimento Cultural das 

Periferias – uma disposição para construir um diálogo sistemático entre pares, desta e de 

outras regiões, a fim de encaminhar as demandas da cultura para o poder público. Alguns 

exemplos em torno dessas articulações e mobilizações, voltadas à descentralização dos 

recursos públicos na área da cultura e maior investimentos nas regiões mais vulnerabilizadas 

do Município, são a aprovação em anos recentes do Programa VAI II e da Lei Municipal de 

Fomento às Periferias.  
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Um segundo exemplo relacionado às articulações e mobilizações entre os diferentes 

coletivos realizadores de saraus nas periferias é à participação na Feira Literária de Buenos 

Aires (ano de 2014). A seguir tem-se trechos de uma reportagem da jornalista Mariana da 

Costa, publicada no jornal online do site O Globo:  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reportagem O Globo52.  

Uma ponte de versos entre a periferia de SP e a terra de Gardel 
 

Poetas da periferia de São Paulo vão mostrar seus versos na Feira do Livro de Buenos Aires, em abril, que 

homenageará a cidade brasileira. Proliferação de saraus desde a década passada deu origem a uma cultura 

literária com identidade própria.  

 

Foi Marco Pezão quem previu, no refrão criado e declamado por ele com força, e repetido com empolgação por 

frequentadores dos saraus de poesia que tomam conta da periferia paulistana: “Nóis é ponte e atravessa qualquer 

rio”. E não é que Pezão, Binho, Sérgio Vaz — que iniciaram os eventos de forma mais organizada em 2001 e 

vários de seus pupilos vão atravessar mesmo o Rio da Prata? Numa iniciativa inédita de uma biblioteca pública, 

a Mário de Andrade (municipal) decidiu levar não autores consagrados, mas sim a poesia produzida nas franjas 

de SP para a Feira do Livro de Buenos Aires.  

 

Para Sérgio Vaz, a proliferação dos saraus fez com que milhares de moradores passassem “a querer mudar a 

periferia e não se mudar dela”. Binho tem a mesma idade de Vaz. Pezão tem 62 anos. Fernando Ferrari tem 

36. Cada um comanda um sarau diferente, às vezes mais de um...  Os eventos são abertos a qualquer integrante 

da comunidade. São realizados em espaços públicos, como praças e bibliotecas — quando há apoio de entidades 

como a PMSP e o SESC —, bares, teatros comunitários improvisados e até nas casas dos poetas, que costumam 

morar em áreas que engrossam as estatísticas de violência em São Paulo: Campo Limpo, Capão Redondo, Pq. 

Santo Antônio, favela do Moinho, Taboão da Serra, etc. [...]. Os saraus viraram base de sustento de muitos 

artistas e de importantes trabalhos sociais. Há bibliotecas informais, projetos de distribuição de livros em 

estações de ônibus.  

 

— A gente põe um monte de livro dentro do carro, ou na bicicleta e sai por aí - conta Ferrari, que é bastante 

conectado com os demais integrantes de saraus não apenas em SP, mas também no Rio. [...]. Ainda não lançou 

um livro seu “por falta de tempo”. Mas tem belos poemas como “Lua latina”, que está numa antologia do Sarau 

do Binho, pelo qual pede à lua que ilumina cidades da América Latina e que também brilhe sobre os bairros 

menos favorecidos da capital paulistana: “Que cesse o genocídio da juventude e a limpeza étnica praticada pela 

ausência de luz”, ele declama. 

 

— Eu vivia no bairro mais violento do mundo que era o Capão Redondo (ZS de São Paulo) dos anos 90. Perdi 

vários amigos. Comecei a frequentar os saraus, comecei a ler. Por causa deles quis estudar (ele fez sociologia e 

hoje dá aula na rede pública). Daí o passo seguinte foi começar a criar poesia — conta Ferrari, que hoje comanda 

saraus como o da favela do Moinho (Zona Oeste), onde, devido às conexões cariocas, recebeu recentemente 

familiares do pedreiro Amarildo, torturado e morto na Rocinha.  

 

— [...] “Somos tão renegados pelo poder público que fomos construindo nossos meios de sobrevivência. A 

literatura nos levou a lugares que jamais imaginávamos” — afirma o poeta Luan Luando. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Em 2013 a “Fundacíon El libro” estabeleceu que, durante a 40ª Edição da Feira 

Internacional em Buenos Aires, a cidade de São Paulo seria homenageada como forma de 

                                                 
52 Disponível: http://blogs.oglobo.globo.com/prosa/post/uma-ponte-de-versos-entre-periferia-de-sao-paulo-a-

terra-de-gardel-519818.html. Acesso: 06/05/2017. 
 

http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2014/01/04/uma-ponte-de-versos-entre-periferia-de-sao-paulo-a-terra-de-gardel-519818.asp
http://blogs.oglobo.globo.com/prosa/post/uma-ponte-de-versos-entre-periferia-de-sao-paulo-a-terra-de-gardel-519818.html
http://blogs.oglobo.globo.com/prosa/post/uma-ponte-de-versos-entre-periferia-de-sao-paulo-a-terra-de-gardel-519818.html
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destacar a produção literária artística brasileira, de modo particular, o contexto paulistano. 

Alguns dos representantes da SMC vinculados à Biblioteca Mário de Andrade ficaram 

responsáveis por efetivar tal parceria. Inicialmente, a ideia era de convidar o escritor Ferréz e 

os poetas do Sarau da Cooperifa, além do músico Arnaldo Antunes, poeta e artista 

reconhecido nacional e internacionalmente. No entanto, após a realização de algumas reuniões 

com integrantes dos coletivos culturais realizadores dos saraus nas perifeirias, outras ideias 

acabaram emergindo e a participação dos saraus na Feira ganhou novos contornos e outros 

desdobramentos (DUARTE, 2016).   

Fernando Ferrari, um dos realizadores do Sarau Vila Fundão e militante da cultura 

periférica, em entrevista explicita a importância de incluir outros agentes e coletividades para 

além daqueles inicialmente pensados: 

 

Fomos eu, o Ruivo Lopes e o Jabá. Ela (Tarsila) nos disse que ia o Ferréz, o Arnaldo 

Antunes e o Sarau da Cooperifa. Eu desenhei uma cruz na mesa e disse: “Na Norte 

eu conheço 800 Ferréz, na Leste uns 3.000 Sérgio Vaz, na Noroeste 6.000 Arnaldo 

Antunes. Tem que levar Norte, Sul, Leste e Oeste”. E como o diretor já tinha ido ao 

Sarau da Cooperifa, e tinha se empolgado e convidado eles. Ela se empolgou. [...] 

Muitos dos antigos não têm uma solidariedade de classe, essa ideia de abrir para 

todo mundo. Politica pública não é política de ONG, não é terceiro setor. Com isso 

abriu para todos. (Entrevista: 22/08/2015).  

 

 

Segundo Diego Duarte (2016), a ida de alguns representantes da literatura marginal 

periférica e dos saraus já demonstraria certa legitimidade e reconhecimento público para a 

produção literária e cultural periférica. No entanto, ao agregar outras pessoas e coletividades 

dos diversos saraus das regiões - leste, oeste, norte e sul - da cidade de São Paulo53, tal 

encontro tornou-se um marco para todos/as envolvidos/as.  

Em linhas gerais, a participação nesta Feira Literária54 foi a primeira grande 

mobilização para mostrar em âmbito internacional a produção artística e cultural da cidade de 

São Paulo, protagonizada por mais de 100 artistas dos diversos saraus localizados nas 

                                                 
53 Dentre os principais requisitos para que os saraus fossem subsidiados para ir à feira estavam a comprovação 

de atividades realizadas no mínimo há dois anos. [...] Concomitantemente às discussões feitas em reuniões na 

Biblioteca Mário de Andrade e à formação de uma rede de comunicação e auxílio dos coletivos para 

“garimparem” pela cidade os saraus com essas características, houve o contato e parceria com Lucía Tennina, da 

Universidade de Buenos Aires, que é pesquisadora da literatura marginal. Ela acabou estabelecendo-se como 

uma mediadora dos poetas em solo argentino. Após fecharem a lista dos saraus participantes, foi estipulado que 

cada um poderia levar quatro representantes, que os mesmos teriam “cachê”, passagem e hospedagem pagos e 

que cada coletivo teria autonomia em indicar os nomes, para que fossem contemplados na lista de participantes 

da Feira em Buenos Aires (DUARTE, 2016). 
54 Com um público final de 1.200.000 visitantes, a Feira Literária de Buenos Aires de 2014 contou com a 

representação de 1.500 editoras, organizadas em seis pavilhões (ocre, amarelo, azul, branco, vermelho e o Hall 

Central), 25 países presentes e a Cidade de São Paulo como convidada de honra.  



103 

 

periferias da metrópole. Ou seja, conhecer outra cidade, outro país, cruzar o caminho com 

outros artistas e militantes da cultura aproveitando a oportunidade de estar numa feira de livro 

internacional, representando a cidade de São Paulo, constituiu um momento importante para 

os artistas participantes. Contribuiu também para a construção de novas formulações em torno 

da potências das práticas culturais e políticas produzidas nesses saraus (DUARTE, 2016).  

É importante pontuar que há vários saraus nas periferias da cidade de São Paulo e 

cada um deles apresenta características, formas de organização e dinâmicas de funcinamento 

específicas. No entanto, segundo Tennina (2014), há um projeto partilhado entre os saraus: 

 

Los saraus funcionan como una de las prácticas más importantes del Movimiento de 

Literatura Marginal, en tanto, a partir de la frecuencia y de la estructura 

variadamente repetida, afianzan los lazos y el sentido de pertenencia. El Movimiento 

de Literatura Marginal se articula, así, como un “movimiento social” que al tiempo 

que afianza su identidad y define a su enemigo, apunta a cambios en relación con el 

modo de vida de una identidad desvalorizada socialmente (p. 3, grifo nosso). 

 

 

Conforme José Carlos Silva (2017): os escritores periféricos apresentam muito 

orgulho e satisfação em participar do Movimento dos Saraus e acreditam que ele esteja cada 

vez mais consolidado. Além disso, eles demonstram reconhecer a existência de um 

movimento estético especifico e se consideram parte dele. Em relação ao movimento em si, 

relatam a expansão e multiplicação dos saraus pela cidade, como isso se tornou um fenômeno 

cultural peculiar capaz de provocar mudanças significativas em suas vidas pessoais e na 

convivência nos lugares onde eles acontecem.  

 

 

3.2. Ações Comunitárias do Sarau Vila Fundão: festas populares e cidadania, 

sociabilidades e as redes colaborativas. 

 

Com esta segunda categoria temática, buscamos dar visibilidade às práticas 

comunitárias produzidas e articuladas pelos integrantes dos coletivos de cultura e dos 

movimentos sociais realizadores do Sarau Vila Fundão junto aos moradores/as da 

Comunidade Vila Fundão e seu entorno (Godoy, Fundão e Grisson). Procuramos também 

apontar a importância da criação, fortalecimento e manutenção das redes de apoio e relações 

colaborativas - estabelecidas entre as coletividades que atuam nessas regiões - Capão 

Redondo, Campo Limpo, Jd. São Luís e Jd. Ângela.   
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Entendemos que essas práticas comunitárias incidem diretamente sobre as 

experiências de vida, as relações de sociabilidade e as formas de organização e mobilização 

que envolvem os mais diversos agentes com atuação nesses territórios (movimentos sociais, 

coletivos, Igrejas, ONGs, espaços culturais e comunitários, escolas e bibliotecas, etc.). Além 

disso, para além da garantia de reconhecimento das práticas culturais realizadas durante os 

encontros do Sarau Vila Fundão (às quintas-feiras), essas ações comunitárias fomentam novas 

ações coletivas voltadas ao empoderamento dos/as moradores (debates públicos sobre direitos 

humanos e cidadania e o fortalecimento das redes de apoio e colaboração, por exemplo), e 

acabam por influenciar de modo estratégico as formas de organização e mobilização das lutas 

populares em torno do enfrentamento das múltiplas vulnerabilidades locais.      

 

3.2.1. Festas Populares e Cidadania  

 

Na sequência apresentamos três registros dos diários publicados no Blog do Sarau 

relacionados às práticas comunitárias produzidas e articuladas pelos integrantes dos coletivos 

culturais e movimentos sociais em torno do bar sede da Comunidade Vila Fundão. O primeiro 

está relacionado à ocorrência da festa popular conhecida como a “Quermesse da Vila 

Fundão”. O segundo orienta-se por um tipo de ação coletiva voltada ao fortalecimento dos 

laços comunitários e apropriação dos espaços públicos de convivência comunitária, com 

vistas à garantia dos direitos ao lazer entre os/as moradores/as dessas localidades - “Mutirão 

de limpeza”. Já o terceiro registro está relacionado às práticas educativas e comunitárias em 

prol do acesso e garantia dos diretos fundamentais para as crianças e adolescentes dessas 

localidades. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quermesse da Vila Fundão. 
 

Não perca uma das maiores articulações comunitárias da cidade de São Paulo: a Quermesse da Vila Fundão, 

que acontece no extremo da zona sul, Vila Fundão, no Capão Redondo. O evento surgiu com objetivo de 

arrecadar fundos para o Dia das Crianças, quando são distribuídos gratuitamente brinquedos e doces para a 

molecada. Entretenimento na quebrada, a Quermesse da Fundão já está em sua 13ª edição, acontece às sextas e 

sábados nas ruas do bairro e leva cerca de 6 mil pessoas por final de semana para curtir shows de rap, samba, 

funk e pagode. Este ano se apresentam artistas como a banda Diébanos, Soweto, Lance da Lua, entre outros. O 

evento acontece anualmente no mês de agosto, todas as sextas e sábados, a partir de 23h. O último dia da 

Quermesse é encerrado tradicionalmente com show de Mano Brown, que cresceu na região e representa a 

quebrada.  

 

Fernando (12.08.10). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mutirão de Limpeza 
 

[...] As últimas semanas estão carregadas de ações populares. Tenho participado diretamente de algumas com 

meus companheiros do Luta Popular. O meu contato com uma nutricionista do Projeto Periferia Ativa tem nos 

levado para um Mutirão de limpeza em dois terrenos nas comunidades da Godoy, Fundão e Grisson. O 

trabalho de base dela misturado com o meu, tem nos trazido bons frutos [...]. As crianças, jovens, mulheres e 

alguns homens da comunidade, e de outras, tem abraçado a causa e faremos ainda este ano uma linda área de 

convivência para todos. [...].  Precisamos Lutar a cada dia com pernas e braços fortes para ter direitos. Uma 

perna, um braço junto a outros faz as lutas acima acontecerem.  

 

Fernando (10.11.11). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

Capão Ativo.  
 

Na atividade local em fazer um bairro mais igual dentro dos direitos culturais, o empenho da semana foi o Sarau 

Vila Fundão que juntou os quatro elementos da Cultura Hip Hop. A rapaziada dançou com Lords of Krump, 

Aliado Shil e PH, NSN, Dj Fzero, Graffite e Poetas. Nesta semana iniciamos um curso de Hip Hop com as 

crianças da Vila Fundão em parceria com a Poesis http://www.poiesis.org.br/poiesis/. O professor Du Guetto e 

as crianças têm mostrado com empenho que o aprendizado comunitário tem resultados incríveis. Ontem, fomos 

ao Periferia Ativa, visitamos a biblioteca Exodus e tivemos uma aula com o Dj Formiga. Hoje é o último dia do 

curso e eles já estão afinados para cantar uma letra de Rap no Sarau. [...].  

 

Fernando e todos da Rede Social do Mundo (28.10.10). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

As práticas comunitárias descritas no primeiro registro dão visibilidade às interações 

e conexões entre os mais diversos agentes com atuação nesses territórios próximos ao bar da 

sede da Comunidade da Vila Fundão. Incluem-se aí: as bandas e os grupos de hip-hop 

(Racionais MCs), samba, funk, pagode, as associações de bairro, a Igreja e as entidades do 

campo socioassistêncial (ONGs locais), especialmente, aquelas envolvidas com a 13ª Edição 

da Quermesse da Vila Fundão, entre outros tantos moradores/as que contribuíram para a 

realização desta festa popular.  

Nas outras duas ocasiões, identificamos a participação efetiva dos coletivos culturais 

e movimentos sociais vinculados ao Sarau Vila Fundão, especialmente por meio do 

desenvolvimento de estratégias comunitárias articuladas às ações educativas e culturais 

desenvolvidas em parceria com a Periferia Ativa (ONGs), tanto em relação à promoção do 

curso de hip-hop para as crianças e adolescentes, quanto durante a realização do mutirão de 

limpeza, com foco na consolidação de uma área de lazer e convivência para os/as moradores 

das comunidades de Godoy, Fundão e Grisson. 

 

 

 

http://www.poiesis.org.br/poiesis/
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3.2.2. Sociabilidades e Redes Colaborativas  

 

Conforme o relatório “Pesquisa de Mapeamento Sociocultural: Santo Amaro em Rede: 

culturas de convivência” (SESC; POLIS, 2012) essa região de São Paulo produz, difunde e 

consome uma diversidade de manifestações artísticas e culturais, com forte presença de 

modalidades de associativismo entre os grupos e coletividades com atuação nesses territórios. 

Ou seja, a maior parte dos/as produtores culturais mapeados nessa investigação desenvolvem 

suas práticas a partir de projetos coletivos que levam em consideração as necessidades, as 

demandas e as possibilidades visualizadas e experimentadas no cotidiano em suas 

sociabilidades.  

Outra característica marcante apontada nesse documento é o ideário dos movimentos 

culturais dessa região, de não somente consumir o que lhes é imposto pela chamada indústria 

cultural, mas fazer prevalecer o seu direito de acesso à cultura, à produção e expressão de 

criações e representações que lhe façam sentido, mesmo que suas necessidades sejam 

diferentes.   

 

Se lógica da globalização econômica e cultural tem atuado para o achatamento e a 

superficialidade da cultura e da educação nos diferentes países, em contrapartida o 

papel dos atores sociais e dos realizadores em geral tem sido apresentar questões de 

relevância local que possam discutir ou se contrapor ao processo de homogeneização 

e empobrecimento das culturas e das identidades urbanas no mundo. É 

inquestionável que a riqueza da vida urbana está na heterogeneidade, nas 

possibilidades de convivência e trocas culturais entre diferentes grupos sociais com 

estilos de vida e modos de pensar diferenciados. Nesse jogo de forças 

desproporcionais, cabe salientar o papel das experiências coletivas, das iniciativas 

criativas, das brechas conseguidas pelo empenho e mobilização de grupos e 

comunidades organizadas que, afinal, estabelecem elos e pontos cruciais para a 

confecção de uma rede de resistência e diferenciação aos imperativos emanados da 

cultura hegemônica, amparada pela cultura de massa, associada à globalização 

(SESC; POLIS, 2012, p. 9, grifo nosso). 
 

 

Entendendo o Sarau Vila Fundão como um agente articulador dessa complexa rede de 

relações colaborativas, efetivadas entre os mais diversos grupos, organizações sociais, 

coletivos e movimentos sociais com atuação nessas regiões, destacamos a seguir o 

envolvimento dos seus integrantes nas ações públicas em torno da ocupação de espaços 

culturais e comunitários. Este foi o caso da ocupação do Sacolão das Artes, que tem como 

foco a produção de ações culturais e educativas direcionadas aos moradores dos bairros 

próximos ao Pq. Santo Antônio no distrito do Jd. São Luís.  
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Conforme as informações referentes à ação de abertura do mês de aniversário de 4 

anos do Sacolão das Artes, chamada de Sarau dos Saraus: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sarau Vila Fundão nesta quinta será 2 em 1. Das 21h às 22h na Vila Fundão e 22h30min no Sacolão das 

Artes: Sarau dos Saraus.  

         
 

Viva os 4 anos de Resistência do Sacolão das Artes!  (04.08.11). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 

 

Espaço público, neste contexto, segundo manifesto publicado no Blog do Sarau Vila 

Fundão e assinado pela Trupe Artemanha: Teatro de Luta55, é: 

 

[...] um espaço central que dá realidade material e simbólica a cidade, ou seja, 

entendendo-o como um território específico dotado de suas próprias marcas e signos 

de delimitação e que é pensado como plural e condensador do vínculo entre a 

sociedade, o território e a política de forma democrática. Também são espaços 

de livre acessibilidade, de uso comum dos cidadãos e de coesão da sociedade, 

apresentando como características o fato de ser geral (referindo-se à cidade como 

uma totalidade), coletivo (para uso e desfrute de todos os 

habitantes), comum (pertencente aos cidadãos e regidos pelo direito público) 

e representam uma hierarquia no ordenamento urbano (corresponde a interesses 

superiores por representar o bem comum). Ainda, o espaço público constitui a 

cidade tanto em sua dimensão físico-espacial quanto sociocultural, sendo que os 

processos que ali se desenvolvem são capazes de dar sentido à vida pública dos 

cidadãos (Postagem, 20/05/2011).  

 

 

Outra conexão entre o Sarau Vila Fundão e os diferentes coletivos culturais, entidades, 

organizações sociais locais e movimentos sociais (populares) com atuação nesses territórios 

da região Sul de São Paulo, refere-se à possibilidade da produção e autogestão da economia 

em torno da cultura orientada por um sentimento de pertencimento e de identificação com os 

locais de convivência comum. Este é o exemplo da proposta de uma das organizações de 

fomento da cultura local, idealizada pela Agência Solano Trindade. Tal projeto caracteriza-se 

pelo princípio da reciprocidade, apoios mútuos e trocas entre os filiados.  

                                                 
55 Para mais informações sobre Trupe Artemanha e a Escola Popular de Teatro, diposnível em: 

www.trupeartemanha.com.br. Acesso: 25.08.2016.  

http://www.trupeartemanha.com.br/
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Conforme as imagens e um dos diários publicados no Blog do Sarau: 

---------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------  

      
 

 

Na semana passada, a equipe da Sala de Leitura da 30ª Bienal, composta por integrantes do Arquivo e o 

Educativo Bienal, visitou o Sarau Vila Fundão, na região do Campo Limpo e Capão Redondo, zona sudoeste 

de São Paulo. A visita começou na Casa da Mulher e da Criança. A equipe foi muito bem recebida pelo Rafael, 

um dos agentes mais ativos da comunidade, envolvido em vários projetos, espaços e atividades culturais e de 

formação na região, através da Agência Popular Solano Trindade. Rafael nos contou sobre a União Popular 

de Mulheres de Campo Limpo e Adjacência e sua longa trajetória, começando em meados do século passado, 

com a chegada dos imigrantes nordestinos que vieram trabalhar na construção civil em São Paulo, 

estabelecendo-se na região do Campo Limpo, onde não havia nada. Foram as mulheres desses imigrantes que, 

ao se organizarem para pensar em melhorias para o bairro, fundaram a União no início dos anos 1960 – época 

em que Paulo Freire, então Ministro da Educação, promovia iniciativas de alfabetização nessas comunidades. 

Enquanto em uma das salas da casa acontecia uma aula de alfabetização de adultos e na cozinha um café era 

passado na hora, numa sala do fundo, Rafael nos falou sobre o Banco Comunitário União Sampaio, instalado 

ali, com a proposta de democratizar serviços financeiros e bancários para a comunidade, promovendo o 

desenvolvimento local. Entre os serviços que o banco oferece, existem títulos de capitalização e vários tipos de 

créditos (consumo, produtivo, puxadinho…). Apoiada pelo banco, a Agência Solano Trindade criou a moeda 

cultural “Solano”, viabilizando e fortalecendo projetos culturais e espaços de produção por meio de uma rede 

de pessoas que colaboram e trocam seus serviços, produtos e saberes. Moedas comunitárias da Rede Brasileira 

de Bancos Comunitários (existem mais de oitenta em todo o Brasil). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

É possível identificarmos um conjunto de noções peculiares a esses 

empreendimentos – Banco Comunitário União Sampaio e Agência Solano Trindade. São 

experimentos culturais entre pares, investimentos oriundos da própria localidade, 

possibilidades de negociar a prática cultural nas ruas, da constituição de uma alternativa aos 

fomentos externos, entre outras. Trata-se, portanto, de uma prática comunitária associada a 

uma perspectiva de economia solidária voltada à apropriação por parte dos moradores de um 

lugar - as periferias - onde se possa produzir e consumir a própria arte, em clara oposição aos 

estigmas frequentemente atribuídos a essas áreas como pobreza, carência e violência 

generalizada. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-OcjMqiL3W-8/TnI7sNrXozI/AAAAAAAAA6s/_DDoK7Yh7g4/s1600/LanSolan.JPG
http://sarauvilafundao.blogspot.com.br/
http://agenciasolanotrindade.wordpress.com/
http://www.uniaopopmulheres.org.br/site/
http://www.uniaopopmulheres.org.br/site/
http://bancocomunitariosampaio.blogspot.com.br/
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Na contramão dos indicadores relacionados à violência urbana e à falta de 

perspectivas de renda e emprego para os/as jovens moradores dessas regiões mais vulneráveis, 

especialmente quando levamos em conta os altíssimos índices de assassinato em decorrência 

da intervenção policial, a conquista de novas oportunidades de trabalho, que visam articular as 

dimensões de produção, profissionalização e de circulação da cultura periférica como no caso 

da Agência Solano Trindade56, torna-se uma experiência singular para esse segmento 

populacional.  

Esta é uma mudança de paradigma importante para uma melhora substancial dos 

processos laborais e de aprendizagem para esses/as jovens pois, além de garantir uma maior 

autonomia dos trabalhados frente ao uso do tempo, essas práticas comunitárias marcam as 

trajetórias de vida dos/as jovens envolvidos/as nesses processos. Incitam novos usos do 

território, fomentando formas de sociabilidade solidárias, promovendo o diálogo e a busca por 

novas dinâmicas de inserção no mercado de trabalho cultural. Segundo Bergamin (2014), “Há 

a formação de um novo campo de disputas e as disputas são no campo das narrativas, de lutar 

pela atribuição de sentido plausível para as narrativas da periferia, e que elas possam ser 

‘ouvidas’ por toda a cidade, inclusive como experiências de trabalho” (p. 157).  

 

 

3.3.  Ações Políticas do Sarau Vila Fundão: homenagens, mesas de debate, mobilizações e 

lutas populares.  

 

Com esta terceira categoria temática, buscamos dar visibilidade às práticas políticas 

produzidas e mobilizadas pelos integrantes dos coletivos culturais e movimentos sociais 

associados ao Sarau Vila Fundão. De modo a aprofundar a análise sobre as distintas 

modalidades de ação política com ênfase numa dimensão do agir coletivo territorialmente 

engajado, optamos por nos orientar a partir de três subcategorias: 1) Memória Política: as 

Homenagens; 2) Mesas de debate: lutas populares e direitos humanos, sociais e culturais, e 3) 

O Blog como ferramenta para o ativismo nas quebradas. 

                                                 
56 Interessante apontar aqui o incentivo de políticas e programas públicos de cultura voltados à descentralização 

dos recursos e valorização da produção cultural localizada nas periferias da cidade, e que  acabam se tornando 

importantes vetores para o desenvolvimento e realização das práticas e manutenção dos circuitos artisticos e 

culturais locais. Embora o volume de recursos seja mínimo comparado à demanda dos grupos e coletivos, 

programas como os Pontos de Cultura, no âmbito federal e o Programa de VAI, no âmbito municipal têm grande 

importância; pois esses possibilitaram concretamente a realização de diversas ações e produções que puderam 

ser reunidas e disseminadas, como por exemplo, no caso da constituição da Agência Solano Trindade.  
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É importante ressaltar que muitos elos entre os agentes produtores deste Sarau e as 

demais coletividades também envolvidas nas práticas políticas caracterizam-se pelo uso de 

múltiplos territórios, que incidem em regiões locais, mas também acessam lugares em outros 

estados e até outros países da América Latina. Outro aspecto fundamental diz respeito às 

articulações dessas práticas políticas em torno de uma diversidade de temas, por exemplo: 

ações e mobilizações dos movimentos populares nas periferias, racismo e violência 

institucional, igualdade de gênero, moradia, saúde e transporte público, direitos humanos, 

sociais e culturais, entre outros.  

Observamos ainda que essas distintas modalidades associadas às práticas políticas 

caracterizam-se pelo uso de múltiplas estratégias de ação, por exemplo: intervenções artísticas 

e culturais, mesas de debate, atos e manifestações de rua, escrachos, participação em 

conferências, conselhos e elaboração de políticas públicas, organização da sociedade civil de 

modo a pressionar agentes/setores do Estado por meio de audiências públicas e tribunais 

populares, etc. Também fazem uso de múltiplas linguagens e recursos de comunicação e 

informação, com destaque para os canais, sites e demais tecnologias online (blogs, sites, 

Facebook, etc.).  

 

3.3.1. Memória e Política: as homenagens  

 

A partir dos diversos registros extraídos das anotações - diários, imagens, letras de 

poesia e música, trechos de livros, etc. - publicadas no Blog do Sarau Vila Fundão entre os 

anos de 2009 e 2014, é possível identificar várias iniciativas políticas por parte dos integrantes 

deste sarau voltadas à valorização do histórico e da memória das lutas populares e dos/as 

seus/suas personagens (brasileiros/as e latino-americanos/as) por meio da realização de atos 

públicos e/ou homenagens em vida (ou póstumas).   

Figuram entre essas referências pessoas nascidas ou que habitam as regiões de Campo 

Limpo e M’ Boi Mirim e proximidades, mais especificamente, aqueles/as integrantes/as de 

movimentos sociais populares e culturais do passado e do presente. São elas personagens, 

ainda em vida, como Raquel Trindade, Dona Maria Reis, Pe. Luis Giuliani, ou já falecidas, 

como nos casos de Solano Trindade e Santo Dias. Além desses, também são lembrados 

“personagens” vinculados às lutas de resistência contra os governos militares no Brasil e em 

outros países Latinos, como por exemplo: Carlos Mariguella, Henfil, Alexandre Vannucchi, 

Che Guevara, Pablo Neruda, Victor Jara. 
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Destacamos dentre os registros publicados no Blog do Sarau uma das homenagens 

prestadas ao líder operário e comunitário Santo Dias da Silva. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 
Homenagem a Santo Dias 

 

O Sarau Vila Fundão tem novos planos de programação, estamos transitando por Comunidades onde existe 

uma Luta para ser travada, claro que todas as Comunidades de São Paulo têm algum problema a ser resolvido. 

Mas o plano tem sido construído em conjunto com algumas Lideranças Comunitárias. Isto nos dá aceitação e 

credibilidade com os moradores, já que não estamos nos aventurando por passagens de curto prazo. A meta é 

usar o sarau como um instrumento para resistir aos problemas locais. Estamos na Favela do Canão no Pq. 

Santo Antônio questionando a enchente que assola a vida daqueles moradores há décadas. Vamos para o 

Boulevard da Paz, em breve, questionar moradia digna para o Fundão do Jd. Ângela. Estaremos no mês que 

vem na Favela da Godoy, no Projeto Periferia Ativa, esta visita como uma forma de agitar ainda mais a já 

movimentada Comunidade. Esperamos que nossos parceiros dos movimentos de cultura, que tanto ajudam o 

Sarau Vila Fundão e sua Comunidade, nos fortaleçam em nossas novas tarefas de levar ao povo dessas 

Comunidades aquilo que o Estado Brasileiro tem tirado: acesso a Cultura e Lazer.                                                                                                            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

  

 

Em entrevista dada para a edição comemorativa do Projeto Vila Viva, sobre o 

Movimento Comunitário Vila Remo com apoio da SMC e PMSP, Fernando Ferrari enfatiza a 

importância de Santo Dias e Pe. Luis Giuliani para os moradores da zona sul:  

 

Pra nós que resgatamos as lutas populares na região, ficamos honrados de estar aqui, 

porque, aqui foi o lugar de uma comunidade eclesial de base, foi um movimento 

extremamente importante para o país, que fez o trabalhador rural e o urbano se 

organizar através da fé, a partir da Teologia da Libertação, a gente se sente 

honrado de pisar neste chão, que para nós é sagrado, no sentido do resgate das lutas 

populares. Este é um lugar que o Pe. Luis, Santo Dias e outros tantos militantes 

fizeram parte. [...]. Um lugar histórico no sentido de que muitas coisas que o bairro 

tem hoje e que muitas vezes é esquecido, surgiram dessas comunidades, então, é 

extremamente gratificante estar aqui, e também retomar esse passado, trazer esse 

passado para o presente, trazer essas nossas práticas, que vocês já praticavam lá 

atrás, dar essa continuidade. Eu acho que não há coisa mais honrada do que praticar 

a fé, a fé de um mundo melhor, uma fé transformadora, que não fica presa em uma 

ou outra religião [...] a fé de uma moradia digna, um transporte de qualidade, acesso 

à cultura, uma justiça reparadora para todos os seres humanos, então, estar num 

espaço como esse é resgatar essa nossa fé, em nossa caminhada por um mundo 

melhor, mais justo e igual (grifo nosso).  

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-Ie3rOGkPwso/TdLlziw01NI/AAAAAAAAA3c/sOxz_iOf6XQ/s1600/santo%2Bdias.jpg
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De acordo com Gilberto Moreno (2014): é parte constitutiva da fixação de uma 

memória política a recorrente ação discursiva das velhas gerações de militantes, enfatizando o 

histórico das lutas populares realizadas nos bairros desta região57. Tal ação segundo esse autor 

teria como objetivo estabelecer certo enquadramento desta memória referenciada nas várias 

experiências associativas das velhas gerações de militantes, a fim de constituir certa 

“tradição” de luta política. Com isso, quando as novas gerações se apropriam desse histórico e 

das memórias das lutas - participando ativamente da reconstrução desse passado - sobretudo, 

atualizando os enunciados, repertórios e inovando nas formas de ação coletivas no presente - 

elas se colocam em uma linha de transmissão das práticas ensejadas nos anos de 1970/1980.  

 

3.3.2. Mesas de debate: lutas populares e direitos humanos, sociais e culturais 

 

Com realização semanal (nas quintas-feiras) durante os anos de 2009 a 2014, os 

encontros ou mesas temáticas, realizadas no Sarau Vila Fundão, contribuíram para a criação e 

consolidação de diferentes momentos dedicados ao debate público sobre uma diversidade de 

assuntos, de interesse para os coletivos culturais e movimentos sociais participantes deste 

Sarau. De forma ilustrativa, destacamos a seguir e também em anexo58 algumas imagens e 

conteúdos disponibilizados no blog, referentes aos encontros realizados nesse período: 1) 

Movimento Popular de mulheres da Zona Sul de São Paulo; 2) América Latina e suas Lutas 

Sociais; 3) Movimento Rap: Lado Sul; 4) Movimentos Populares de Moradia Urbana; 5) 

Resposta à Mídia Brasileira; 6) FLAP – Festival Alternativo de Poesia; 7) Criminalização dos 

Movimentos Sociais; 8) Futebol Esporte de Luta: Grandes Obras da Copa e o 

Empoderamento do Povo no Futebol; 9) Gênero: roda de conversa – O que é o Machismo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 As referências ao envolvimento com a luta contra a ditadura é um fato recorrente não apenas dos coletivos 

associados aos saraus nas periferias, mas também em outras associações de bairro e organizações sociais locais, 

na qual convivem militantes que tiveram parte de sua experiência política naqueles anos. Essas narrativas 

destacam o componente heroico dessa militância enfatizando o aspecto de entrega à política que, como se sabe, 

teve um custo altíssimo para muitos jovens. Por meio dessas narrativas, os militantes das velhas gerações 

ensejam transmitir uma história – a sua história – das lutas políticas e dos movimentos populares aos novos 

militantes (MORENO, 2014). 
58 Em Anexo C – publicações do Blog referentes aos encontros não incluindo no corpo do texto.  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesa Temática: “Movimento Popular de Mulheres - Zona Sul”. 
 

 

 

Diane Padial mediadora e o debate foi pautado em lutas e nas biografias das demais integrantes: Neide Abate - 

União Popular de Mulheres; Rita - Sacolão das Artes e Casa de Cultura M' Boi Mirim, Fabiana Ivo - Maria 

Mariá e Dona Raquel Trindade - Teatro Solano Trindade (21.06.10).  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------- 

Mesa Temática: América Latina e suas Lutas Sociais. 

 

      
Leg. (Esq.): Emiliano Zapata – México; Salvador Allende – Chile; Santo Dias – Brasil;  

Sub Comandante Marcos – México; Ernesto Guevara – Argentina. 

 

Participantes: Fred do coletivo - Voz Ativa de Campinas e Mauricio Costa militante do Cursinho Popular 

Emancipa. Sentimos a falta de Pedro Fuentes, militante argentino de esquerda, um dos mais importantes da 

América Latina e porque não falar do mundo.  

 

É preciso revoltar-se contra a horrenda herança imperial, romper com essa cultura de impotência que diz que 

você é incapaz de fazer, por isso tem que comprar feito, que diz que você é incapaz de mudar, que aquele que 

nasceu como nasceu tem que morrer. Porque dessa forma não temos nenhuma possibilidade de inventar a vida. 

A cultura da impotência te ensina a não vencer com a própria cabeça, ou caminhar com as próprias pernas e a 

não sentir seu próprio coração (Eduardo Galeano - 20.07.10). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Sarau Temático: Rap lado Sul -  
Como o Rap tem contribuído para diminuir a violência e conscientizar a comunidade? 

 

      
 

Leg.: Martinha - Fundão, Gaspar Z'Africa, Fernando, Johnny Mc, Negredo e Mano Brown (14.09.10)       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://3.bp.blogspot.com/_1Kt8B7reZRI/TI-471rqAII/AAAAAAAAAso/z2uh_l4kIgs/s1600/090920102226.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_1Kt8B7reZRI/TI-49lnfy_I/AAAAAAAAAs4/OAXmojrWp_A/s1600/090920102255.jpg
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesa temática: Movimento Popular de Moradia Urbana:  
MTST, MDM e Rede Extremo Sul. 

   

Imagens ilustrativas referentes às manifestações de rua dos Movimentos de luta por melhores condições de vida 

e moradia digna para aquelas comunidades que estão nas áreas mais vulneráveis das periferias, especialmente, 

comunidades que correm o risco de ser despejadas... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesa Temática: 4ª Ed. da FLAP – Festival Alternativo de Poesia – 

 

 
 

Provocadores: Allan da Rosa - Edições Toró; Lila – Escritora;  

Binho - Poeta do Sarau do Binho; Rafael Daud; (07.10.10). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------  

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Debate: Criminalização dos Movimentos Sociais. 
 

     
 

Participantes: Helena Silvestre – Luta Popular; 

Giva – Tribunal Popular e Sassá – Movimento Indígena Revolucionário. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A partir da sistematização dessas imagens e da identificação de uma diversidade de 

temas abordados para cada uma das mesas de debate, realizadas ao longo dos anos (2009 a 

2014), tomamos como exemplo para uma caracterização mais detalhada desses encontros os 

seguintes momentos: 1) Movimento Popular de Mulheres da Zona Sul; 2) Movimentos 

Populares de Moradia Urbana: MTST, MDM e Rede Extremo Sul; e 3) Criminalização dos 

Movimentos Sociais.  

Em linhas gerais, é possivel verificar uma participação heterogênea entre os/as 

convidados/as e mediadores/as dos debates em torno das questões pertinentes às ações e/ou 

criminalização dos movimentos populares. Um exemplo disso é a diversidade de pessoas 

participantes, em: gênero (homens e mulheres), cor-raça (brancos, pretos, pardos), etnias e 

nacionalidades (indígenas, quilombolas, brasileiros e estrangeiros), faixas etárias (jovens, 

adultos, idosos), “temas” de militância (mulheres, hip-hop, literatura, mídia, direitos 

humanos, etc.). Incluem-se ainda figuras públicas do cenário paulistano e fora dele, como 

rappers, escritores, jornalistas, etc. 

Na mesa de debate sobre os movimentos populares de mulheres da zona sul, foram 

destaque os assuntos: desafios atuais e as problemáticas que atingem os/as moradores/as das 

periferias desta região; relações entre a arte e o social; meios de comunicação e 

estigmatização dos moradores das periferias; processos de alfabetização numa perspectiva 

Freiriana no auge da ditadura civil militar. Em resumo, tratou-se de um encontro 

intergeracional com a presença de mulheres militantes de diferentes áreas: sistema de garantia 

de direitos, educação popular, mídia e comunicação, e as lutas e resistências em épocas da 

ditadura militar (1964 – 1985).  

Tem-se a seguir alguns trechos extraídos dos diários publicados no Blog do Sarau Vila 

Fundão relacionados a esse encontro histórico:  

  

Tudo que fazemos é arte e tudo que fazemos é política. Artista que fica no ateliê é 

um túmulo. É necessário arte ao social e mais coletividade. Temos que por nossas 

mãos. (Raquel Trindade).  

 

 

Eu comecei com o método Paulo Freire e sofri muito na ditadura, eles não queriam 

deixar alfabetizar as pessoas, sofri muito, tinha que esconder os livros para ensinar. 

A casa era vigiada, escondiam as crianças, filhos de trabalhadores (Neide Abate).  
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De acordo com o relato de Fernando Ferrari em uma dessas publicações: “descobrir 

nosso passado é entender o presente e futuro”. Em nossa análise, tratou-se de um momento 

privilegiado para a construção de novas referências relacionadas à formulação de um 

pensamento crítico, reflexivo e engajado com as lutas populares, assim como uma 

oportunidade para a criação e consolidação das redes afetivas e de solidariedade entre os/as 

participantes do sarau e os/as demais integrantes dos movimentos sociais (populares), entre 

outras coletividades presentes. 

Nas outras duas mesas de debate sobre os movimentos populares de moradia urbana 

(com a participação de integrantes do MTST, MDM e Rede Extremo Sul) e sobre a 

criminalização dos movimentos sociais (com a partipação de três militantes de diferentes 

movimentos: Luta Popular, Tribunal Popular contra os Genocídios e Movimento Indígena 

Revolucionários), destacamos os seguintes temas: a) denúncia de mortes e perseguições 

contra militantes, que atuam no campo dos direitos humanos, reforma agrária e demarcação 

das terras indígenas e quilombolas em todo o Brasil, e b) o espaço do sarau como um polo 

agregador dos movimentos de resistência das mais diversas localidades de São Paulo, do país 

e do mundo.  

Em síntese, podemos caracterizar esses dois encontros a partir da presença de uma 

pluralidade de vozes – movimentos sociais diversos -, organizados a partir de uma série de 

estratégias e práticas de resistência cotidiana, engajados nos processos de denúncia frente às 

violações de direitos humanos, sociais, políticos e culturais que afetam diretamente os 

moradores das periferias dos extremos da metrópole paulista. Mais especificamente, podemos 

dizer que tais coletividades partilham de um sentimento comum, e para além da sensibilização 

dos diversos setores da sociedade acerca de temas como a reforma urbana, o direito à cidade, 

moradia digna, saneamento básico, as mortes e perseguições e a criminalização dos 

movimentos sociais, os genocídios dos povos negros e indígenas, entre outros, buscam a 

responsabilização do Estado e de determinados setores do mercado envolvidos nas práticas 

clientelistas e de violação de direitos, ancoradas em um modelo de sociedade marcado pela 

injustiça social e pela abissal desigualdade entre as classes sociais.  

A seguir tem-se alguns trechos extraídos das entrevistas com os/as convidados/as 

dessa mesa de debate e posteriormente publicado no Blog do Sarau:   

 

Aconteceram mortes recentes. Um casal de companheiros castanheiros foram 

assassinados e como eles outros vêm morrendo e mais do que isso, muitos 

companheiros e companheiras que estão ameaçados. (Helena Silvestre).  
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O Brasil é um dos países que mais se prende no mundo. Temos uma lista com mais 

de 1800 militantes que estão com a bala na cabeça. Tem um debate que estamos de 

fora, que é sobre uma nova lei sobre segurança nacional que criminaliza os 

movimentos sociais (Givanildo).  

 

Desde 22 de abril de 1500 nessas terras existe a opressão contra os povos indígenas. 

Quem está morrendo são aqueles que fazem a resistência contra a expansão do 

agronegócio, a expansão do capital (Sassá).  

 

A ideia é trazer esse debate para a periferia. Para os moradores se interarem do que 

está acontecendo no Brasil afora. A gente – povo – não tem se encontrado para 

discutir essas questões e aqui no Sarau é um espaço para pensarmos em ações 

práticas (Fernado Ferrari).  

 

 

Portanto, as mesas de debate para além dos espaços de reflexão e construção de um 

posicionamento crítico, frente aos temas de interesse dos coletivos culturais e movimentos 

sociais produtores e mobilizadores deste Sarau, contribuíram para a sensibilização e 

mobilização de novos sujeitos ativos nas lutas cotidianas em seus bairros e comunidades. 

Nesta perspectiva, identificamos outras modalidades de ação e mobilização mais associadas 

às formas de ação coletiva voltadas às manifestações nas ruas. Incluem-se aí: atos de protesto 

e atos show, marchas e escrachos, bloqueios de rodovia, etc., especialmente em relação às 

questões de moradia (despejos e remoções) e direitos humanos (promoção da igualdade 

étnico-racial e de gênero).  

Vale dizer que essas atividades relacionadas aos debates em torno das mesas 

temáticas aconteciam ao longo dos encontros do Sarau, às quintas-feiras no período da noite, 

o que por sua vez, possibilitava uma maior integração entre as práticas políticas e demais 

linguagens e/ou práticas artisticas e culturais disponíveis em cada um dos encontros em 

particular. Ou seja, para além dos debates mais próximos a um formato de tipo acadêmico, 

numa proposta de educação popular, mesclavam-se outras práticas artisticas e culturais, como 

por exemplo, apresentações musicais, declamações de poemas, danças, teatro, lançamento de 

livros, transmissão online, etc. 

 

3.3.3. O Blog como ferramenta para o ativismo nas quebradas  

 

Neste item pretendemos destacar a importância dos recursos e dos canais de 

comunicação digitais conectados à internet – por exemplo, o Blog do Sarau Vila Fundão – 

como ferramenta fundamental para os realizadores deste Sarau em diferentes finalidades: 1) 

registro do histórico e memória das lutas populares; 2) canal de comunicação e articulação 
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entre os grupos e coletividades envolvidos nas práticas culturais, comunitárias e políticas, 

produzidas e mobilizadas pelos integrantes do sarau e demais coletividades; 3) canal de 

divulgação das agendas e das iniciativas artísticas, culturais e políticas com incidência em M’ 

Boi e Campo Limpo, entre outras regiões da cidade, do país e do mundo; 4) portal de 

divulgação de notícias, especialmente aquelas de natureza crítica ou de denúncia, como notas 

públicas e manifestos políticos.  

 No trecho abaixo ressaltamos a importância do registro no Blog do Sarau Vila Fundão, 

utilizado como instrumento de preservação da memória das manifestações culturais e do 

histórico das lutas travadas nas periferias da cidade. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Visando a importância de relatar todos os Saraus, como um instrumento histórico de nossas lutas, segue mais 

um. O Sarau Vila Fundão vem tomando grandes proporções em se alinhar aos interesses culturais e da luta do 

povo brasileiro, em sua última edição o Grupo Encena de Teatro apresentou Dingombel (parte da peça para 

ficar com um gostinho de quero mais). Peça cômica que retratou a relação do preconceito contra homofobia 

(aversão ou a discriminação de uma pessoa contra homossexuais), quando uma evangélica entra em contato com 

uma lésbica... Foi genial! Seguindo a programação da noite, os meus parceiros do RDG (Rapa da Godoy) 

lançaram seu CD, Ressurreição, com uma temática de levantar guerreiros históricos da luta contra a ditadura 

(Lamarca e Mariguella) e citar ações atuais como o Sarau Vila Fundão. [...] Loko o efeito!!! Loko ver 

Woodhy, Luciano Vida, Clodoaldo, Canu, Fernandinho, Carolzinha, JC, Helena, Jaba e mais vários irmãos 

ajudarem a construir tudo que tem sido feito com um único objetivo: liberdade expressão e democracia cidadã.  

 

 

Fernando e o Mega Coletivo (19.02.11). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Seguindo a argumentação de Heloisa Buarque de Hollanda (2009), a maneira como os 

coletivos culturais vinculados à literatura marginal paulista utilizam as ferramentais digitais 

(os blogs, por exemplo) é muito distinta do modo como escritores de classe média o fazem. 

Assim, se os setores do centro as usam para criar, colocando na rede os textos que vão virar 

livros, os coletivos das periferias, buscando uma visibilidade urgente, utilizam os blogs para 

uma divulgação intensiva das informações de interesse. Ou seja, de acordo com essa autora, 

eles fazem um uso do tipo “guerrilha de visibilidade”, afinal de contas boa parte desses 

grupos e coletivos culturais não têm contato ou acesso facilitado com a cultura dos centros 

hegemônicos.  

A seguir traz-se duas notícias publicadas no blog do Sarau (ano 2013): a primeira 

notícia trata de uma denúncia de autoria do Círculo Palmarino, relacionada à interrupção do 

repasse financeiro por parte da prefeitura de Embu das Artes via Programa Cultura Viva no 

segundo ano do projeto.  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prefeito de Embu persegue movimento negro. Círculo Palmarino – 12.01.2013. 
 

No ano de 2010 o Círculo Palmarino, corrente nacional do movimento negro, participou do Edital organizado 

pela Prefeitura de Embu das Artes – SP em parceria com o Ministério da Cultura, que instituía 8 novos Pontos 

de Cultura na cidade. O Círculo Palmarino concorreu com o Projeto “Círculo Palmarino de Periferia para 

Periferia Valorizando a Cultura Afro-brasileira”, obtendo a 4ª (quarta) colocação na classificação. 

Apresentamos a documentação necessária e assinamos o convênio de nº04/2010 com duração de 3 anos, sendo 

R$ 60 mil por ano. A primeira parcela foi depositada no dia 9 de dezembro de 2010. Ao longo de 2011 

realizamos um conjunto de atividades, entre elas: 10 saraus palmarinos com participação média de 40 pessoas 

em cada edição; Oficina de hip hop ao longo de todo ano que proporcionou a realização de dois encontros: 

“Bate papo com Dexter”, com mais 150 pessoas e “Bate papo com Kl Jay”, com mais de 100 pessoas; 

Curso Escrita Negra com 6 (seis) encontros de literatura africana e afro–brasileira  que contou com 50 inscrições 

e o curso finalizou com 27 formados; Lançamento do Acervo Carolina Maria de Jesus com mais de mil títulos, 

sendo mais de 400 focados na temática étnico-racial e da cultura de periferia; Eventos diversos em parceria com 

as escolas da região. Na virada do ano de 2011 para 2012, dentro do prazo legal, mais precisamente no dia 9 de 

janeiro de 2012, entregamos a prestação de contas. Porém 3 meses depois todos os pontos de cultura foram 

informados que as prestações estavam fora de padrão e que deveriam ser adequadas ao conjunto de planilhas 

disponibilizadas pela contabilidade da Prefeitura, ou seja, o que eles tinham que ter feito ao longo da execução 

do projeto, orientando como deveria ser feita a prestação, deram o prazo de uma semana para as instituições 

entregarem. Depois de muita luta, no dia 12 de abril de 2012 conseguimos protocolar todas as exigências e até 

agora não tivemos RESPOSTA ALGUMA! Estabelecemos diálogo com diversos servidores municipais, tivemos 

audiência com o então Secretário de Cultura, conversamos com outros secretários e ninguém foi capaz de dar 

uma resposta satisfatória que explicasse o motivo do atraso no repasse. É importante destacar que dos 8 pontos 

de cultura apenas o Círculo Palmarino e Associação Bartira estão emperrados. Nos bastidores, a informação que 

rola é que a decisão do Sr. Prefeito é a de buscar meios de não renovar o contrato pois a nossa entidade faz 

oposição ao seu governo. O Prefeito sempre fez questão de esbravejar aos quatros ventos que promove uma 

gestão democrática com participação popular, que defende o Estado Democrático de Direitos e todas as suas 

instituições, mas não consegue lidar com o contraditório. Quando os movimentos de cultura periférica 

ocuparam o prédio do Centro Cultural Santo Eduardo onde as obras estavam paradas há 2 anos nos acusou de 

vândalos. Que democracia é essa que apenas os apadrinhados políticos podem acessar os recursos públicos 

para consolidar trabalhos efetivos junto à comunidade? Embu das Artes está entre as 100 cidades com maior 

índice de população negra do país, porém não existe uma política pública sequer de combate ao racismo, o plano 

de promoção da igualdade racial nunca saiu do papel. O curso de extensão da Unifesp de História da África e 

Afro-brasileira foi fechado. A Secretaria Municipal de Educação é incapaz de assegurar a implementação da lei 

10.639 e 11.645 que garante o ensino da história e cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena, inclusive 

perdendo recurso como de emenda parlamentar federal de R$ 180 mil, para este fim, proposta por nós. Ou seja, 

além de não promover políticas públicas de combate ao racismo, Chico Brito persegue o movimento negro 

organizado que constrói um trabalho efetivo e reconhecido pela comunidade. Não vamos nos calar diante do 

autoritarismo e capricho do prefeito. O Círculo Palmarino estabeleceu convênio com a Prefeitura e o prefeito é 

apenas o representante legal e não o dono do dinheiro público, sabemos dos nossos direitos e vamos brigar por 

eles até o final. Convidamos os amigos, ativistas e movimentos sociais e culturais que somem nessa luta e 

ajudem a divulgar o mais amplamente possível essa denúncia de abuso de autoridade e perseguição a um 

movimento legítimo como o Círculo Palmarino. 

 

Sarau Vila Fundão (13.01.13) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

A segunda notícia divulga as ações na área de saúde voltadas ao parto humanizado, 

oferecido pela Casa Ângela, um hospital vinculado à organização social e comunitária Monte 

Azul, localizada no Jardim São Luís, zona sul da capital. 

 

 

 

http://sarauvilafundao.blogspot.com/2013/01/prefeito-de-embu-persegue-movimento.html
http://www.circulopalmarino.org.br/2013/01/prefeito-de-embu-persegue-movimento-negro/
http://www.circulopalmarino.org.br/2013/01/prefeito-de-embu-persegue-movimento-negro/
http://www.circulopalmarino.org.br/2013/01/prefeito-de-embu-persegue-movimento-negro/
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----------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- 

Utilidade Pública: Casa Ângela - Parto Humanizado 
 

A equipe da Casa Ângela acredita na capacidade das mulheres de enfrentarem os desafios da gestação e do 

parto. O objetivo do nosso trabalho é oferecer às mulheres experiências de gravidez e parto que não sejam de 

medo, dor e humilhação, mas sim de autoconfiança, felicidade e prazer. Para isso, oferecemos um ambiente 

respeitoso e caloroso, com o máximo de privacidade, aconchego e segurança. A mulher é a protagonista do seu 

parto, podendo ter seu plano de parto e participação em todos os momentos. Nossa equipe é treinada e 

sensibilizada para oferecer apoio emocional e atender todas as necessidades da mulher e seus familiares.  

Sem abrir mão da segurança, evitamos ao máximo o uso de intervenções obstétricas que interferem 

negativamente na evolução natural do trabalho de parto. Nossa estrutura física garante privacidade e 

individualidade durante toda a estadia na casa. Durante o trabalho de parto, a mulher tem liberdade de 

movimentação podendo adotar posições que lhe tragam conforto e auxiliem na evolução do parto. Incentivamos 

a participação dos acompanhantes de sua escolha, oferecemos massagens, banhos de banheira e chuveiro entre 

outras técnicas para alívio da dor. Auxiliamos e oferecemos exercícios de respiração e relaxamento, na 

bola, cavalinho (assento ativo), colchonetes, entre outros movimentos corporais. A alimentação é livre e 

conforme as preferências de cada mulher; possuímos uma área de jardim para caminhar, respeitamos cada 

momento e evitamos exames vaginais desnecessários. No momento do parto encorajamos as mulheres 

(parturientes) a se movimentarem de forma espontânea, procurando a posição mais confortável e adequada, 

podendo ocorrer o parto na cama de parto, cócoras, no banquinho de parto, na banheira, no chuveiro, entre 

outros. Mantemos um ambiente silencioso, tranquilo, com baixa luminosidade, poucas pessoas da equipe, 

e participação ativa do acompanhante. Respeitamos o tempo de cada bebê na hora do nascimento e recebemos 

cada bebê com dignidade, amor, carinho e sensibilidade. Logo após o nascimento o bebê é colocado em contato 

pele a pele com a mãe sendo aquecido pelo calor materno. O cordão somente é clampeado e cortado quando para 

de pulsar, podendo ser o pai, a própria mãe ou quem a mulher escolher. Estimulamos e auxiliamos o aleitamento 

materno garantindo que mãe e bebê fiquem juntos por todo o tempo. Durante todo o trabalho de parto, parto e 

pós-parto mantemos vigilância no bem estar de mãe e bebê. Contamos com uma equipe treinada para qualquer 

eventualidade incluindo ambulância nas 24 horas. 

 

 

Sarau Vila Fundão (27.02.13). 

----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 

 

 

Seguem ainda, em Anexo D, dois manifestos e uma nota pública reproduzidos na 

íntegra no Blog do Sarau. Os dois primeiros59 são de autoria da “Rede de Comunidades do 

Extremo Sul” e do “Luta Popular”, e traduzem o histórico de lutas dos movimentos populares 

desta região da cidade e indicam as atuais pautas e reivindicações em torno de temas 

complexos, como direitos humanos, igualdade de gênero, racismo, homofobia, moradia, 

saúde, educação, transporte e mobilidade, cultura, etc. Em relação à nota pública, ela está 

relacionada ao posicionamento de indignação dos Trabalhados de Cultura frente ao tratamento 

que vem sendo dado à cultura deste país pelos representantes do Estado (nível municipal, 

estadual e federal). 

 

                                                 
59 Os dois movimentos sociais responsáveis pela autoria dos manifestos publicados no Blog do Sarau, A Rede de 

Comunidades do Extremo Sul e o Luta Popular, apresentam uma articulação consistente com os coletivos de 

cultura realizadores do Sarau Vila Fundão. 

http://sarauvilafundao.blogspot.com/2013/02/utilidade-publica-casa-angela-parto.html
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De modo ilustrativo, selecionamos alguns trechos dos manifestos e da nota pública 

que retratam de modo resumido as intenções e propósitos desses documentos: 

 

[...] Lutamos pela moradia, mas também lutamos com as mães e reconquistamos 

juntos com essas mulheres guerreiras o direito à creche, que foi violado pela 

privatização do sistema de educação infantil; estamos juntos com estudantes, 

professores e comunidades que lutam pelo fim da opressão e autoritarismo no 

interior das escolas e pela qualidade da educação; e também com lideranças que 

lutam pela melhoria do transporte e da saúde de nossa região. Junto aos grupos 

de cultura, nos fortalecemos ocupando espaços e ruas, becos e vielas de nossas 

comunidades, criando autonomia para nossas manifestações que aliam uma arte e 

uma comunicação produzidas por nós mesmos com a luta cotidiana. 

 

 
[...] O extermínio da juventude negra e pobre aumenta a cada dia. No período de 

2001 a 2010 morreram 139% mais negros do que brancos na faixa entre 15 a 24 

anos. [...] O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, são mais 

de 500 mil presos, mais de 80% condenados por praticar pequenos delitos... Na 

ausência das escolas brotam cracolândias e presídios. As mulheres da periferia de 

São Paulo levam em média 65 dias para conseguir uma consulta. [...] Nos últimos 26 

anos mais de 2 mil lideranças camponesas foram assassinadas. [...] Nos grandes 

centros urbanos onde serão realizados os chamados Megaeventos (Copa de 2014 e 

Olimpíadas de 2016) o governo federal e os estaduais estão despejando mais de 2 

milhões de pobres “indesejáveis”, um ABSURDO! [...] Nesse exato momento por 

todo o país nosso movimento está bloqueando rodovias, ocupando prédios públicos 

e terras, participando de passeatas para que os governos garantam moradia para 

quem precisa [...] Do mesmo modo, diversos artistas do LUTA POPULAR estão 

realizando atividades culturais nos bairros de periferia para exigir dos governos um 

urgente plano de construção de obras púbicas (hospitais, escolas, áreas de lazer, 

praças, etc.) para gerar emprego e combater a “epidemia” do crack que se alastra 

entre a juventude negra e pobre. [...] Nossas bandeiras envolvem também a luta 

contra o racismo, o machismo e a homofobia.  

 

 
A produção artística vive uma situação de estrangulamento que é resultado da 

mercantilização imposta à cultura e à sociedade brasileiras. O Estado prioriza o 

capital e os governos municipais, estaduais e federal teimam em privatizar a 

cultura, a saúde e a educação. [...] Trabalhadores da Cultura é HORA DE 

PERDER A PACIÊNCIA: Exigimos dinheiro público para arte pública! [...] Arte 

pública é aquela financiada por dinheiro público, oferecida gratuitamente, acessível 

a amplas camadas da população – arte feita para o povo. [...] exigimos programas – 

e não um programa único – estabelecidos em leis com orçamentos próprios, e que 

estruturem uma política cultural contínua e independente – [...] Por uma arte 

pública exigimos Fundos de Cultura, também estabelecidos em lei, com regras e 

orçamentos próprios a serem obedecidos pelos governos e executados por meio de 

editais públicos, reelaborados constantemente com a participação da sociedade e não 

apenas nos gabinetes. [...] Por uma arte pública, exigimos o fim da política de 

privatizações e sucateamentos dos equipamentos culturais, o fim das leis de 

renúncia fiscal, o fim da burocratização dos espaços públicos e das contínuas 

repressões e proibições que os trabalhadores da cultura têm diariamente sofrido em 

sua luta pela sobrevivência.  
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Ainda sobre as práticas políticas associadas ao Sarau Vila Fundão com visibilidade nas 

redes e canais de comunicação online, apresentamos na sequência a indicação de vídeos 

divulgados no blog, nos quais constam ações coletivas voltadas à articulação e mobilização, 

atos de protestos e manifestações nas ruas envolvendo os integrantes dos movimentos sociais 

e coletivos culturais que compõem o sarau.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Participação em protestos contra os incêndios nas favelas de SP: caso favela do Moinho e CPI.  

 
Vídeo: Reportagem da TVT. Ato - Câmara dos Vereadores – CPI incêndios nas favelas em SP.  

Vídeo: Reportagem TVT - Confronto entre policiais e moradores da favela do moinho.  

Vídeo: convite para reunião. 

 
Disponível: http://sarauvilafundao.blogspot.com.br/2012/09/sessao-da-cpi-dos-incendios-em-sao.html. Acessado: 27.03.2017 

Disponível: http://sarauvilafundao.blogspot.com.br/2012/09/moradores-da-favela-do-moinho-e-luta.html. Acessado: 27.03.2017 
Disponível: http://sarauvilafundao.blogspot.com.br/2012/09/milton-sales-convoca-populacao-para.html. Acessado: 27.03.2017 

 

Luta Popular – (22.09.2012; 27.09.2012; 28.09.2012).  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comitê contra o genocídio da juventude pobre e negra das periferias: 

Se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo 

  
Vídeo: Reportagem da TVT. Ato de resistência contra o genocídio da juventude negra e pobre das periferias da capital. 

Chacinas de 2012. Comitê contra o genocídio da juventude negra (Diversos coletivos - Mães de Maio, Movimento Negro 

Unificado, Quilombo Raça e Classe, UNEAFRO Coletivo Revolução Preta...). Local da manifestação - Avenida Paulista. 

(Reportagem da TVT). 

 

Vídeo: Manifestação 11.02.12. Shopping Higienópolis. Comitê contra o genocídio da juventude negra. 

 
Disponível: http://sarauvilafundao.blogspot.com.br/2012/07/protesto-na-av-paulista-pede-o-fim-do.html.  
Disponível: http://sarauvilafundao.blogspot.com.br/2012/03/se-palmares-nao-vive-mais_09.html.  

 

Sarau Vila Fundão (17.07.12; 09.03.12). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

De acordo com as reflexões de Alejandro Reyes (2011) sobre os usos criativos das 

novas mídias e redes sociais como blogs, Twitter, Facebook, e sobre a diversidade de 

propósitos com os quais praticamente todos artistas (escritores, músicos ou poetas), 

integrantes dos movimentos sociais e demais coletividades com atuação nas periferias da 

cidade de São Paulo, fazem uso desse ferramental: “elas são um interessante mecanismo para 

compartilhar as obras, veicular a própria produção e conhecer o trabalho dos parceiros, 

eliminando, assim, a dependência do mercado editorial ou de outros meios intermediados por 

terceiros” (p. 141). Além disso, elas servem para comunicar eventos e divulgar informações 

de caráter político, como por exemplo, convocar manifestações e protestos entre outras 

formas de ação coletiva nas redes.  

http://sarauvilafundao.blogspot.com/2012/07/protesto-na-av-paulista-pede-o-fim-do.html
http://sarauvilafundao.blogspot.com.br/2012/09/sessao-da-cpi-dos-incendios-em-sao.html
http://sarauvilafundao.blogspot.com.br/2012/09/moradores-da-favela-do-moinho-e-luta.html
http://sarauvilafundao.blogspot.com.br/2012/09/milton-sales-convoca-populacao-para.html
http://sarauvilafundao.blogspot.com/2012/03/se-palmares-nao-vive-mais_09.html
http://sarauvilafundao.blogspot.com.br/2012/07/protesto-na-av-paulista-pede-o-fim-do.html
http://sarauvilafundao.blogspot.com.br/2012/03/se-palmares-nao-vive-mais_09.html
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CAPÍTULO 4 – Das lutas do passado às lutas do presente 

 

 

 
Debate: Militância Cultural. 4ª Mostra Cultural da Cooperifa - Cooperifa 10anos. 

 

A emergência das chamadas “culturas de periferia” foi, para muitos, um dos fenômenos mais 

marcantes da paisagem social brasileira, nos últimos anos. Fenômenos como o hip-hop e os saraus 

poéticos espalharam-se pelas quebradas, atraíram milhares de adeptos e repercutiram entre a classe 

média e os intelectuais. Os “Saraus da Cooperifa” motivaram seguidas reportagens nos cadernos 

culturais. O grafite o rap, break, os MCs são tema de teses acadêmicas. Qual é, agora, o futuro desse 

movimento? Esta foi a questão central de um debate que aconteceu em 19/10, quinto dia da 4° Mostra 

Cultural da Cooperifa. O encontro foi mediado por Euller Alves do Grupo UMOJA e o diálogo ficou a 

cargo dos convidados Marcio Batista, da Cooperifa, Juninho, do Círculo Palmarino e Fenando, do 

Sarau Vila Fundão. Duas questões centrais afloraram: a primeira, a apropriação rápida, pela periferia, 

da produção de bens simbólicos — e o sentido profundamente subversivo deste ato. A cultura é ponte 

para uma reflexão e por meio dela pode-se despertar inquietações no indivíduo. A posição do 

Fernando sobre essa questão: “essa parada de militar na cultura ficou pequeno dentro de mim”. É 

importante que a atividade cultural dialogue com o cotidiano da comunidade, que faça sentido para 

quem nunca viu significado nela. Um sarau de poesia esta fora de cogitação para alguns moradores, 

que foram robotizados por meio de políticas assistencialistas que os impedem de raciocinar, este é um 

dos motivos de encarar a poesia como uma linguagem que sempre foi elitizada, até o momento que a 

periferia se apropria dela e a ressignifica. O segundo aspecto é uma nota de humildade. Por muitos que 

tenham sido os avanços, ainda é preciso fazer muito, para que as culturas periféricas toquem as 

maiorias. Não é fácil envolver uma comunidade que teve negado, durante gerações, o acesso à cultura. 

É preciso muita disposição. Em qualquer grupo, existem pessoas com anseios e costumes diferentes. 

Na periferia, há obstáculos a mais. Como uma atividade cultural, independente da linguagem, é 

atrativa para uma senhora que suporta cinco horas de trânsito diário? E que não revela afeto algum 

diante do ato — não por ser desinteressada, mas porque aquilo nunca esteve presente no seu caminho? 

A maioria das pessoas que desfrutam das atividades artísticas, elas desenvolveram sensibilidade para 

aquilo. Como extrapolar a barreira da falta de participação e praticar o direito cultural na 

quebrada? Os saraus nos bares da periferia tiraram proveito das intervenções e lutas da cultura hip-

hop. Era nesta que os jovens encontravam-se e questionavam o poder público. Hoje, o movimento 

inclui saraus, teatro, música, artes plásticas, educação etc. “A burguesia sempre procurou vender a 

cultura como enlatado. Nós nos apropriamos de uma cultura da elite, que é os saraus e demos a nossa 

cara. O terceiro passo é viver a explosão cultural”, sustenta Juninho. Mesmo com todo este momento 

positivo, fica o desafio de invadir lares e convidar a comunidade a se apropriar de uma cultura com a 

cara dela, formada por ela, que dialoga com questões do dia a dia de todos. 

 

 

Blog Sarau Vila Fundão / 05/12/2011 
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Salve maloca, salve maloca 

Salve maloca, que come paçoca 

Que camba pra oca e protege a taboca 

Salve maloca, salve maloca 
 

Que nossos caminhos se ilumine 

Mas São Paulo é cem vezes cem mais uma Dog ville 

Aflito reflito ouvindo Peter Tosh um bom Reggae 

Produzindo reproduzindo arte como Gutemberg 

 

Posso ser chavão mas também sou Xavante 

Quem faz pra comunidade é o verdadeiro diamante 

Perseverança pré colombiana esse é meu lugar 

Isso é cultural falo em gíria  me deixa eu fumar meu chá 

 

Somos cobaias das grandes empresas farmacêuticas  

Envenenados somos saúde precária caótica pessoas neuróticas 

Toda farmácia é uma biqueira legal nos conformes da lei 

Eles vendem o que querem pra uma legião de dependente se tá certo não sei 

 

Um sonho de reforma agrária agricultura familiar 

Multicultural pra valorizar ser e a terra não devastar 

Quem sabe sou um sonhador em Nollywood, mas não sou só um 

Personagem nós filmes de Michael Moore 

 

Numa taça com nosso sangue os vampiros brindam tin tin 

No palácio da Camargo Correia ou da Voltarantin 

Alucinação plin plin que se dane Stalone 

Quando eu escrevo sou tipo Al Capone 

 

Sou óleo disel nessa laranja mecânica 

Acordo na metamorfose de Kafca 

Um por todos e todos por um, periferia impera 

É nóis por nóis e já era 

 

Um país tropical gente boa aqui tem 

Eu não troca meu Brasil pela Europa de ninguém 

Palavras de trovador, poeta, menestrel, escriba 

Escrevo o Brasil de baixo pra riba 

 

Enquanto nóis aprende empreende 

A policia prende, mata, ofende 

Natalidade infanto-juvenil doença morte crônica bala 

A população o supremo exército se cala 

 

Ta certo quem se organiza e não vacila 

Falta terrorista como Pancho Villa 

No Araguaia Osvaldão a João Amazona 

É tudo nosso tudo nosso se não for nóis toma 

 

Revolta da chibata é nosso Encouraçado Potemkin 

Gato Preto é nosso Marte Luter King 

Removendo as tumbas da sociedade dos poetas mortos 

Antes terra da goroa hoje tempestade de sarau revivendo corpos 

 

Gonzaguinha Gonzaga  que estabiliza meu sistema nervoso 

De João do Vale a Enesita Barroso 

Cadê? os loucos pra explodir a senzala nosso legado 

Gato Preto preso não refém do estado 

 

Salve maloca, salve maloca 

Salve maloca, que come paçoca 

Que camba pra oca e protege a taboca 

Salve maloca, salve maloca 

 

Luan Luando  
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4.1. Manifestações Populares na Zona Sul: conexões entre os movimentos sociais populares 

(culturais e políticos), o movimento hip-hop, a “literatura marginal periférica”, os saraus e as 

políticas públicas de cultura 

 

Com intensa disseminação e multiplicação nas últimas décadas (2000 e 2010), os 

saraus nas periferias da zona sul da cidade de São Paulo podem ser entendidos como espaços 

de produção e mobilização de ações coletivas e intervenções artístico-culturais, em torno das 

diversas formas de protesto e denúncia contra as opressões e violações de direitos humanos, 

sociais e culturais (racismo, preconceito, violências de gênero, orientação sexual, etc.) que 

afetam os/as moradores/as dessas regiões da metrópole. Segundo Alejandro Reyes (2011), os 

saraus funcionam como pontos de politização, onde a palavra não é apenas lúdica, fonte de 

prazer e de expressão, mas sobretudo, de denúncia, reivindicação e articulação entre os 

diferentes agentes envolvidos/as.  

Os saraus nas periferias, nessa perspectiva, cumprem uma função eminentemente 

política. Conforme o depoimento de Sérgio Vaz: “Na periferia não tem teatro, não tem museu, 

não tem biblioteca e nem cinema. O único espaço público que o Estado nos deu foi o bar. 

Você imaginaria que a gente ia se acabar bebendo cachaça? A gente acabou transformando os 

bares em centro cultural”.  

Propomos que os saraus nas periferias da zona sul da cidade São Paulo podem ser 

compreendidos como uma modalidade de manifestação político-cultural que congrega uma 

ampla rede de iniciativas culturais e políticas autônomas - algumas promovidas nos encontros 

dos saraus e outras não, mas todas de alguma forma conectadas - e que aos poucos estão se 

expandindo, quebrando as barreiras da invisibilidade e ultrapassando as fronteiras 

geográficas, políticas e simbólicas, invadindo física e metaforicamente os espaços da cultura 

dominante.  

De modo semelhante ao que fizemos no capítulo 1 – os Saraus no tempo -, neste 

capítulo pretendemos resgatar o histórico das manifestações populares (culturais, sociais e 

políticas) desta região de Campo Limpo e M’ Boi Mirim. O objetivo é estabelecer conexões 

entre as ações culturais, políticas e comunitárias produzidas e mobilizadas pelos coletivos 

culturais e movimentos sociais realizadores do Sarau Vila Fundão e as manifestações 

populares com incidência nesses territórios ao longo do tempo, incluindo desde as 

reivindicações contra as violações de direitos humanos e por melhores condições de vida no 

período da ditadura militar (1960 à 1980), até as atuais modalidades de manifestação cultural 

em torno dos direitos humanos, culturais e de justiça social. 
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É necessário pontuar que, para além da revisão da literatura acadêmica, utilizamos 

uma linha do tempo como ferramenta metodológica para traçar o histórico das várias ações 

coletivas associadas às manifestações e lutas populares com incidência nesta região da cidade. 

Esta ferramenta foi construída de maneira colaborativa entre o pesquisador e integrantes de 

alguns dos coletivos culturais e das organizações sociais de base territorial com atuação 

nessas localidades60.  

A ferramenta tem por objetivo: 1) auxiliar a identificação das diferentes manifestações 

presentes nesses territórios, incluindo os movimentos populares de cultura e direitos humanos, 

o movimento hip-hop, a “literatura marginal periférica” e os saraus; 2) mapear os 

equipamentos públicos e as políticas públicas de cultura; 3) auxiliar na caracterização dessas 

manifestações e as possíveis conexões entre elas e o Sarau Vila Fundão ao longo do tempo; 4) 

oferecer pistas sobre as condições históricas, políticas e sociais presentes no momento do 

(re)aparecimento e disseminação dos saraus nas periferias; e 5) por fim, oferecer pistas sobre 

as articulações entre os saraus e demais coletividades – movimentos sociais,  associações, 

entidades e organizações não governamentais, projetos e programas vinculados às políticas 

públicas de cultura. 

 

                                                 
60  A linha do tempo foi construída ao longo do 1º semestre de 2017 por meio dos encontros e conversas com 

integrantes dos coletivos culturais desta região da cidade, especialmente com aqueles envolvidos na realização 

do Sarau a Voz do Povo (Fernando Ferrari e Luan Luando). 
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Figura 9: Quadro 1 – Linha do Tempo: Histórico das Manifestações Populares / Culturais em M’ Boi Mirim e Campo Limpo – conexão com Sarau   

Manifestações Populares e Culturais em M’ Boi e Campo Limpo 

Ano Culturas Populares  

 (feiras, ocupações, manifestos, etc.). 

Movimentos Sociais 

 (Mov. Pop, ONGs, Fóruns). 

Movimento Hip Hop 

(Posses, Grupos, Discografia) 

Literatura Marginal, 

Audiovisual e os Saraus 

Financiamento, equipamentos públicos, 

políticas públicas de cultura. 

1965 

 
| 

| 

| 
| 

| 

 
1974 

 

Feira de Artes e Artesanato de Embu das 
Artes (Mestre Assis, Gama e Solano 

Trindade). 

 
 

Teatro Popular Solano Trindade e Nação 

Kambinda de Maracatu (Raquel Solano 
Trindade). 

Sociedade Amigos de Bairro 

Clube de Mães 
 

Movimento Contra a Carestia - MCV 

 
CEBs e Pastorais da Igreja Católica 

 

Movimento Contra Loteamentos 
Clandestinos - MLC 
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| 

| 
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| 
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| 
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Casa Popular de Cultura M’ Boi Mirim 

Casa Popular de Cultura Campo Limpo 

Movimento Grevista ABC  

 
Projeto Arrastão, Casa do Zezinho, 

Associação Comunitária Monte Azul,  

 
Morte de Santos Dias da Siva 

 

Mov. Populares: Moradia / Saúde / 
Creches-Educação / Transportes // 

 

Mov. Comunitário Vila Remo e 
Centro de Direitos Humanos e 

Educação Popular. 
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| 
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| 

| 

| 
 

199461 

 

 

 

 
 

 

 
 

“Espírito de Zumbi” - Panelafro  

 

União Popular de Mulheres de Campo 

Limpo e Adjacentes – UPM 

 
Mutirões de Moradia – 

Apoio da Gestão Erundina 

 
 

Parque Santo Dias da Silva 

Hip Hop – Racionais MC’s. Discografia: 

1988. Coletânea Consciência Black vol. 1; 

1990. Holocausto Urbano; 1992. Escolha seu 

caminho; 1993. Raio X do Brasil; 1997. 
Sobrevivendo no Inferno; [...] Articulação 

com integrantes dos Movimentos Negros. 

 

Posse: Conceitos de Rua – Cultura Hip Hop 

no Jd. Vale das Virtudes Capão Redondo. 

 Bibliotecas Marcos Rey – Campo Limpo 

(1987/02) 

 

Biblioteca Helena Silveira – Campo 
Limpo (1988/08) 
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2000 

 

Trupe Artemanha de Investigação 

Teatral. Escola Popular de Teatro. 

 

 
 

ONU. Declara Jd. Ângela, Capão 

Redondo, Jd. São Luís – o lugar mais 

violento do Mundo.  

 

Criação do Fórum em Defesa da Vida 
– Caminhada pela Vida e pela Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z' África Brasil. Discografia: 1999. 

Conceitos de Rua; 2000. Antigo Quilombo, 
Hoje Periferias; 2006. Ter Cor Age! 

 

Portal Bocada Forte / Cultura de rua – Hip 
Hop brasileiro e internacional 

 

Binho. Bar Las Tetas. 1996 - 1997. Noite da 

Vela e Postesia 

 

Final dos anos 90 quinta-feira maldita // bar 
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61 Bares que passaram a ser conhecidos como espaços/centros culturais nas periferias da zona sul. Exemplos: bar do Mutcho, Batista, Binho, Portuga, Garajão, Zé Batidão e Vila Fundão. 
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De modo a caracterizar as possíveis conexões entre as formas de ação coletiva - 

culturais, comunitárias e políticas - produzidas e mobilizadas pelos coletivos culturais e 

movimentos sociais realizadores dos saraus nas periferias da zona sul da cidade de São Paulo, 

tomamos como referência três marcos de tempo desde os anos de 1960 até os dias atuais – 

2016/2017: 1) O período da ditadura militar (anos 1960 a 1980); 2) Violência urbana e o 

movimento hip-hop (anos 1990 e 2000); e 3) A consolidação dos Saraus nas periferias da 

zona sul (após os anos 2000). Apresentaremos a discussão a partir da articulação em torno de 

três noções fundamentais: política, memória e territorialidade. Essa articulação visa 

caracterizar o que estamos nomeando como uma dimensão política, traduzida em diferentes 

modalidades de ação coletiva territorialmente engajadas com as pautas e lutas históricas dos 

movimentos sociais (populares) da zona sul de São Paulo. 

 

4.2. O período da ditadura militar (anos 1960 a 1980): os movimentos sociais (populares) e 

as reivindicações e lutas por melhores condições de vida nas periferias  

 

Observa-se nas regiões mais periféricas da capital paulista, desde meados dos anos 

1940, uma atuação do Movimento das Sociedades Amigos de Bairro (SABs). Essas entidades, 

ligadas a políticos com perspectivas ideológicas que os aproximavam do Janismo, forma 

populista de ação no campo da política disseminada pelo ex-presidente Jânio Quadros, 

conformaram-se ao longo das décadas seguintes (1950 e 1960) como a forma proeminente 

mediação política entre as populações das periferias e o Estado62.  

Nos anos de 1970, a luta contra o regime militar dá lugar à organização de um outro 

tipo de movimento social: as Comissões Pastorais (operação periferia63), organizadas pela 

Igreja Católica em São Paulo a partir de 1971. Assiste-se nessa década e em parte dos anos 

1980 uma acentuada presença da ação política da Igreja Católica, em sua ala ligada à Teologia 

da Libertação, especialmente por meio das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e demais 

lutas pela legalização de loteamentos clandestinos e reivindicações por melhorias urbanas 

(luz, esgoto, água encanada, etc.).  

É nesse contexto que, em 1972, o Movimento do Custo de Vida (MCV) se 

(re)organizou em São Paulo, expandindo-se depois para todo o país, tendo sido a zona sul 

                                                 
62 Nas palavras de Maria Gohn: “o povo irrompe na cena política brasileira com algum poder de pressão, pois 

aprendeu a trocar o voto pela melhoria urbana. Mas esta troca esteve demarcada pelo clima político da época - o 

clientelismo político” (2008, p. 131). 
63 Em 1973, logo após voltar de Roma, onde fora consagrado cardeal, dom Paulo lançou a Operação Periferia, 

com o intuito de criar centros comunitários nos bairros pobres. (SADER, 1988, p. 149).  
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paulistana, sobretudo a região de Vila Remo, seu grande centro de articulação64. Segundo 

Eder Sader (1988): ocorreu nesse momento a entrada em cena de novos atores sociais que, 

além de lutar por melhorias urbanas, questionaram o modelo político-econômico implantado 

no país pelo golpe de 1964. Ainda de acordo com suas análises, o impacto gerado por esses 

movimentos sociais levou a uma revalorização de práticas sociais presentes no cotidiano 

popular, ofuscadas pelas modalidades dominantes de representação. Nas palavras do 

autor:“eles foram vistos, então, pelas suas linguagens, pelos lugares de onde se manifestavam, 

como indicadores da emergência de novas identidades coletivas” (SADER, 1988, p. 27).  

Em 197965 ocorreu o lançamento do Movimento de Luta por Creches na cidade de 

São Paulo, cuja origem está vinculada à organização das mulheres nas CEB, à influência do 

movimento feminista e do movimento pela anistia. A luta por creches, na época, levou a 

PMSP a expandir a rede de creches públicas, então com quatro unidades apenas, lançando um 

plano para a criação de quinhentas unidades. Mas devido a seus altos custos, logo no início 

dos anos 1980 o governo municipal deixou de priorizar as creches sob administração direta, 

retomando os convênios com as entidades socioassistenciais (filantrópicas e religiosas) 

(GOHN, 1985). 

Uma característica que marcaria os movimentos sociais dos anos posteriores66 até a 

atualidade seria o embate democrático, a negociação, a luta pela conquista ou pela 

manutenção de diretos adquiridos e a centralidade exercida por São Paulo – na economia, na 

sociedade, na política e na cultura brasileira. Após a promulgação da Constituição de 1988, os 

movimentos sociais, populares ou não, entraram em nova fase em que predominam a 

negociação e os embates institucionais, decrescendo, desse modo, as grandes mobilizações e 

manifestações nas ruas. Ou seja, concomitantemente com a conquista de novos direitos 

constitucionais, associados aos processos de democratização dos espaços públicos estatais, 

experimentou-se certa fragmentação e refluxo das manifestações em torno das reivindicações 

dos movimentos populares nas periferias.  

                                                 
64 O MCV foi criado nos anos 1950 e veio a colaborar, na esteira das manifestações de protesto da época, com o 

Pacto da Unidade Inter-Sindical. Em 1954, São Paulo teve uma grande greve contra a carestia e uma passeata 

que entrou para a história como “Panela Vazia” (GOHN, 2008). 
65 Outros três movimentos populares de grande importância para a cidade de São Paulo têm suas origens no final 

dos anos de 1970: o Movimento pela Anistia (1976); os Movimentos grevistas do ABC paulistano (1978); e o 

Movimento Negro Unifcado (1978) (GOHN, 2008).  
66 Em 1983, como resultado das ações ocorridas na invasão da Fazenda Itupu (zona Sul), foi criado o Movimento 

de Luta pela Moradia vinculado às associações comunitárias desta região da cidade. Tal experiência constituiu-se 

em núcleo organizador de toda a luta por moradias nesta região, influenciando, posteriormente, as lutas por 

moradia na grande São Paulo e nos demais estados do país (GOHN, 2008). 
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Na esfera da sociedade civil, foram as organizações não governamentais (ONGs) e 

outras entidades do Terceiro Setor que acabaram ganhando relevância no período após os 

anos de 1990, passando a ocupar alguns espaços de ação na sociedade antes relacionados aos 

movimentos sociais67. Essas entidades trouxeram para a cena política novas demandas e 

características específicas para as agendas das lutas desenvolvidas na cidade. Segundo Maria 

Gohn (2008), os movimentos populares passaram a ter outros aliados e/ou competidores na 

disputa entre os grupos organizados para demandar as necessidades sociais ao poder público, 

ou organizar trabalhos coletivos para resolver estas demandas entre os próprios necessitados.  

A emergência das ONGs no cenário social estabeleceu novas relações entre o Estado 

e a esfera pública. Um novo quadro associativo mais complexo e relacionado às camadas 

populares incorporou outros agentes, estabelecendo assim novas relações político-sociais. 

Nesta configuração, os atores sociais protagonistas das ações coletivas da sociedade civil, de 

acordo com Maria Gohn (2010), podem ser divididos em quatro categorias: os movimentos 

sociais; ONGs articuladas ao Terceiro Setor; os Fóruns, Plenárias e articulações nacionais e 

transnacionais; e os conselhos gestores dos projetos, programas ou políticas sociais.  

Diante desse quadro cabe perguntar: os movimentos sociais (populares) e sua intensa 

mobilização política entre os anos de 1960 até a primeira metade dos anos 1980 poderiam 

desaparecer sem deixar vestígios, saberes e memórias? Poderiam esses movimentos sociais 

terem caído no esquecimento sem deixar heranças para as novas gerações envolvidas com 

práticas de ação coletiva? Será que não há continuidade entre essas experiências das lutas do 

passado e as lutas do presente - organizadas e mobilizadas pelos coletivos culturais desde os 

anos 1990 com o movimento hip-hop, e mais recentemente, em torno das ações culturais 

associadas aos saraus?  

 

4.3. Violência urbana e o movimento hip-hop (anos 1990 e 2000): as posses e as conexões 

com a literatura marginal periférica  

 

Vera Telles (2006) e Gabriel Feltran (2008) identificam, nesse período, o 

aparecimento de novos personagens que ocupam a cena urbana na metrópole, sobretudo nas 

bordas da cidade, estabelecendo com isso novas dinâmicas nas relações sociais. Tais relações 

                                                 
67 Segundo análise de Maria Gohn (2008): esta nova política de distribuição e gestão dos fundos públicos em 

parceria com a sociedade civil organizada, focalizada apenas em projetos temáticos (crianças, jovens, mulheres, 

etc.) e não mais em áreas sociais amplas (moradia, saúde, educação, etc.) influenciou na desmobilização das 

antigas formas e estratégias de luta coletivas dos movimentos sociais (populares). A palavra de ordem destes 

novos projetos e programas passou a ser: “ser propositivo e não apenas reivindicativo, ser ativo e não apenas um 

passivo reivindicante” (p. 134). 
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se configuram pelo esgarçamento da cultura operária e diluição de uma ética embasada no 

sonho de ascensão social pelo trabalho, em conjugação com projetos familiares de mobilidade 

social e conquista de diplomas escolares. Observa-se, uma nova geração de jovens que seriam 

socializados em um ambiente de precarização das relações formais de trabalho, acompanhada 

pelo aumento do desemprego e das incertezas quanto à garantia de renda68.  

É necessário mencionar que, nesse período, os moradores do extremo sul da cidade 

conviviam em um contexto de extrema violência e insegurança urbana. Tomando como 

referência as reflexões de Tiarajú D ̕ Andrea (2013), as ações e estratégias de organização e 

mobilização populares presentes nos movimentos sociais das décadas de 1970 e início dos 

anos de 1980 influenciaram a formação de muitos jovens que passaram a fazer uso do termo 

periferia a partir dos anos 1990.  

 

Sobre o assunto, cabe destacar a importância da obra dos Racionais para a 

visibilidade da luta e da afirmação do negro no Brasil. Luta esta que foi 

potencializada por três fenômenos históricos quase que simultâneos: o fim da 

ditadura militar, e a consequente possibilidade de visibilidade e extensão das lutas 

afirmativas; a constituição brasileira promulgada em 1988 e que mobilizou uma 

série de setores sociais preocupados em verem atendidas suas demandas, da qual o 

movimento negro foi um de seus protagonistas, e; o fato de no ano de 1988 ter sido 

o do centenário da abolição da escravatura no Brasil, data que potencializou 

publicamente ainda mais as demandas reivindicativas desse setor social. [...] a 

denúncia radical contra racismo fez dos Racionais um dos maiores porta-vozes da 

questão naquele momento histórico, influenciando o posicionamento de toda uma 

geração de negros moradores de bairros populares, que passaram a ter uma 

consciência mais abrangente de sua negritude e da condição social do negro a partir 

da obra do grupo. [...] Na verdade ela se afirmava por canais insuspeitos, por vezes 

inesperados, que passavam pelas posses, pelos pontos de encontros e ressignificando 

e reatualizando a atuação e o discurso das CEBs e do PT nas periferias, uma das 

fontes da qual o rap bebeu (p. 79, grifo nosso). 

 

 

É também no início dos anos 1990, no Capão Redondo, que foi criada a posse69 

Conceitos de Rua, representando um símbolo para esse momento caracterizado pelo 

redirecionamento e reorganização das experiências musicais no âmbito do movimento hip-

hop. Conforme José Carlos Silva (2012):“posses importantes foram criadas nos bairros 

periféricos e se tornaram locais de expressão artística e intervenção política. Um sentimento 

                                                 
68 Para Gabriel Feltran (2010): as investigações sobre as condições de trabalho e empregabilidade dos jovens 

moradores das periferias na capital paulista apontam com frequência trajetórias de inserção ocupacional instável, 

sobretudo no setor de serviços ou em empregos terceirizados. Apresentam-se nesse contexto os trabalhos 

liminares entre o formal, o informal e o ilícito. 
69 Sobre a definição de posse – ver nota de rodapé - Capítulo 1. A posse Conceitos de Rua surgiu a partir da 

iniciativa de jovens moradores dos bairros do Capão Redondo, Vale das Virtudes e Jardim Helga. Trata-se de 

uma noção que encapsula práticas relacionadas com desenvolvimentos estéticos, pertença ao grupo etário, 

experimentos de afetividade e calor humanos propiciados pelo encontro gregário (SILVA, 2012).  
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de pertença e identificação com a localidade teve início na mesma proporção em que a música 

rap foi se fixando como discurso crítico” (p. 40). 

Uma noção de periferia que começa a adentrar o hip-hop nesse momento propiciou 

um deslocamento, ou melhor, uma reestruturação da questão racial sob uma nova perspectiva, 

associada às variáveis de classe e espaço geográfico (MACEDO, 2016). Ou seja, por meio 

dessa mudança de orientação estética do movimento hip-hop, a categoria “periferia” 

deslocou a discussão ou a origem dos problemas dos jovens hip-hoppers do elemento “raça” 

para a categoria “classe”, através de um construto espacial. Nas palavras deste autor: 

 

[...] periferia é um espaço social, territorial e político que se estrutura a partir de um 

denominador comum para jovens negros, mestiços, nordestinos e brancos: a classe 

pobre. Esse denominador comum (periferia = classe pobre) gera uma experiência 

partilhada por todos esses jovens que estão submetidos aos problemas sociais 

vigentes nesse espaço social, como violência policial, tráfico de drogas, racismo, 

desemprego, segregação social, ausência de equipamentos de lazer, ausência de 

reconhecimento social, etc. Para além da experiência em comum vivenciada em 

problemas cotidianos, a população periférica também compartilharia elementos 

culturais em comum, o que fortaleceria uma ideia de pertencimento e identidade 

(MACEDO, 2016, p. 40). 
 

 

A “cultura periférica”, pela experiência de pobreza/classe, criaria um “melting pot” 

no samba, hip-hop, forró, bailes black, futebol de várzea, escolas de samba, pichação, graffiti, 

torcidas organizadas, motoboys, que dentre outras práticas culturais, trariam uma definição do 

que constitui a periferia. Nessa perspectiva, o popular, uma categoria bastante comum na 

tradição da sociologia da cultura brasileira dos anos 1970 e 1980, viria a se tornar o periférico 

dos anos 1990 em diante, em sua rearticulação no espaço urbano (MACEDO, 2016).    

No âmbito da “literatura marginal periférica” destacamos as contribuições  de Ferréz, 

especialmente a partir da publicação do livro Capão Pecado, considerado pelos estudiosos do 

assunto como obra inaugural deste tipo de produção literária, distintiva dos escritores 

moradores das periferias da cidade de São Paulo. Além de outras duas contribuições 

relacionadas: 1) a criação da marca 1DASUL em 1º de Abril de 1999, tendo como mote a 

valorização da produção artística e cultural local associada aos moradores do Capão Redondo; 

e 2) à publicação da coleção “Literatura Marginal: a cultura da periferia” (três edições da 

revista “Caros Amigos”)70. 

                                                 
70 Como colunista da Revista Caros Amigos na época, Ferréz já desfrutava de certo reconhecimento como 

escritor quando negociou com a Editora Casa Amarela a publicação de um suplemento literário que reunisse 

escritores das periferias. Nas três edições denominadas - Literatura Marginal Atos I, II e III -, publicadas nos 

anos 2001, 2002 e 2004, estão reunidos 80 textos de 56 autores, sendo 13 deles rappers. [...]. Com tiragem de 30 
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Conforme Alejandro Reyes (2011): os usos políticos da memória coletiva em torno 

das lembranças de como os periféricos foram parar na periferia, além de criar e funcionar 

como um testemunho aos “processos de identificação”, teriam como função não apenas 

demarcar diferenças em relação às classes sociais mais abastadas, mas também produzir novas 

conexões em uma dimensão estético-afetiva entre seus moradores e suas experiências 

associadas à vida nas periferias, ou quebradas. 

Uma segunda via de entendimento que possibilita compreendermos algumas das 

conexões entre a “cultura periférica” e a “cultura popular” reside, segundo Antonio Leite 

(2014), em destacarmos as articulações a partir do sentido de cultura popular contemporânea, 

que conforme Raymond Willams (2007), pode ser entendida como culturas produzidas pelo 

povo para si próprio. Ou seja, 

 

uma cultura que tem no seu inventário a tradição do circo-teatro com seus dramas, 

melodramas e as comédias, presentes no imaginário dos apreciadores dos 

espetáculos circenses tão comuns desde as décadas de 1960 até 1980 nas periferias 

de São Paulo (MAGNANI, 2003), os sambas de terreiro, sambas de partido alto que 

remetem aos batuques dos escravos nas senzalas, tocados nas rodas de samba 

atualmente, assim como os DJs de RAP sampleando sons de todos os tipos a partir 

de um notebook conectado ao mixer das pick-ups (LEITE, 2014, p. 3).  

 

 

De acordo com Tiarajú D’ Andrea (2013), uma das consequências positivas da obra 

dos Racionais MCs, do movimento hip-hop e do movimento cultural que o acompanha foi 

recolocar na ordem do dia os conflitos sociais e urbanos, enfatizando a persistência de 

mecanismos estruturantes na manutenção da pobreza e dos diversos processos associados às 

formas de exclusão e segregação socioespaciais, tão evidentes na cidade de São Paulo. O 

mecanismo operado pelos Racionais MCs e pelo movimento cultural que dá continuidade ao 

discurso crítico e politizado – a “literatura marginal periférica” e os “saraus” - produzem 

nesse sentido um percurso inverso pois, ao enfatizar o orgulho e a beleza do negro morador 

das periferias, acabou contribuindo para o reconhecimento entre os “iguais” e o 

desenvolvimento de uma identidade coletiva associada ao sentimento de pertencimento às 

periferias da cidade.  

                                                                                                                                                         
mil exemplares cada uma, as edições venderam cerca de 50 mil cópias causando um impacto importante em 

termos de difusão dos textos, dando um contorno para o movimento que estava emergindo. Figuravam entre eles 

escritores reconhecidos como João Antonio, Plinio Marcos, Solano Trindade, Paulo Lins e Lima Barreto. Há um 

texto do Subcomandante Marcos, líder do Exército Zapatista do México. Entre os rappers estava Mano Brown e 

GOG. Entre os autores posicionados no circuito da literatura periférica estão: Sérgio Vaz, Sacolinha, Alessandro 

Buzo e Allan da Rosa (LEITE, 2014, p. 9).  

 



136 

 

4.4. A consolidação dos saraus na zona Sul: a lenta chegada das políticas públicas de 

cultura e a formação das redes de coletivos culturais  

 

Ao longo da década de 2000, o contexto das periferias urbanas se altera muito. De 

um lado, as redes de infraestrtura urbana foram ampliadas, o que gerou a construção e 

manutenção de equipamentos públicos nas áreas de saúde, assistência social e educação (os 

Centros de Educação Unificados - CEUS, por exemplo). Em que pese aos problemas de 

qualidade e descontinuidades territoriais, os indicadores sociais melhoraram. Por outro lado, 

os grandes equipamentos de consumo chegaram até as mais distantes regiões da cidade, de 

modo que os shopping centers e os grandes supermercados passaram a compor o cenário 

urbano desses lugares. Finalmente, abriu-se um período de crescimento econômico e de 

chances no mercado de trabalho, o desemprego diminuiu e o consumo popular cresceu 

intensamente, estimulado pela generalização do crédito e endividamento popular. Outro fator 

que influenciou em muito o cotidiano dos moradores das perifeiras e favelas da capital foi o 

aumento exponencial das ONGs (TELLES, 2006). 

De acordo com Gabriel Feltran (2010), as três últimas décadas foram palco de um 

câmbio geracional que, concluído, demonstrou uma mudança expressiva nos pilares da vida 

social nas regiões mais periféricas da cidade de São Paulo. Quem reside hoje nesses territórios 

não são mais migrantes; consideram-se em sua maioria “paulistanos”. No âmbito da 

organização familiar, respondem a um perfil mais tipicamente urbano. No plano religioso, em 

apenas duas décadas milhões de católicos transitaram para a teologia neopentecostal. A 

expansão do crédito popular influenciou em muito a capacidade de consumo das pessoas e as 

novas tecnologias de informação contribuiram para o aumento das conexões, especialmente 

entre os/as jovens das periferias, oportunizando desse modo o acesso a espaços de construção 

identitários renovados. 

Diante desse quadro, os/as autores acima apontam para uma forte presença do crime 

e do crime organizado na cidade, sobretudo no período pós-2001, quando o Primeiro 

Comando da Capital (PCC) ganhou visibilidade pública a partir de uma megarrebelião nos 

presídios do estado de São Paulo. Em 2006, em uma nova ação na qual vários policiais foram 

mortos e algumas dezenas de ônibus incendiados, o PCC voltou à cena pública amedrontando 

os moradores da cidade. É consensual, nos estudos sobre as periferias da cidade de São Paulo, 

a presença desse novo agente denominado genericamente como o crime e com o qual os 

demais atores sociais estabeleceriam alguma forma de relacionamento, nem sempre pacífica. 



137 

 

Nesse mesmo cenário observa-se a partir dos anos 2000 a emergência e consolidação 

de uma multiplicidade de experiências de coletivos culturais nas periferias da cidade, que se 

associam aos objetivos de valorização e disseminação da produção cultural daqueles que 

vivem nessas localidades. A partir do levantamento feito para essa pesquisa - Quadro 1 - 

identificamos diversos grupos e/ou coletividades com atuação nessas regiões da cidade de São 

Paulo em diferentes campos das artes e das culturas populares, dentre alguns desses exemplos 

estão: 1) os Espaços de Ocupação Cultural (Sacolão das Artes e Espaço Cultural Cita); 2) os 

Grupos de Teatro, Circo e Culturas Populares (Espaço Clariô, Candearte, A Brava Cia, Trupe 

Lona Preta); os grupos de audiovisual e produção cinematográfica (Coletivo Arte na Periferia 

e Núcleo de Comunicação Alternativa - NCA), entre outros coletivos.  

A disseminação e posterior consolidação dos saraus nas periferias da cidade de São 

Paulo, nas duas primeiras décadas dos anos 2000, foram precedidas, conforme já apontado no 

capítulo 1, por iniciativas individualizadas de poetas nas fronteiras entre Taboão da Serra, 

Embu das Artes e o distrito de Campo Limpo, zona sul da cidade de São Paulo. Destacam-se 

as ações culturais idealizadas por Binho - “Noites da Vela” e “Postesia” (1995 a 1997); e 

aquelas produzidas por Sérgio Vaz e Marco Pezão durante as noites de poesia no bar do 

Portuga, e posteriormente, durante a ocupação de uma antiga fábrica em Taboão da Serra para 

a realização dos encontros da Cooperativa Cultural da Periferia (início dos anos 2000). 

Interessante notar que os anos de 2004 a 2012 serviram para firmar o espaço do “Bar 

do Binho” como um polo cultural da zona sul da cidade de São Paulo. Contando com 

apresentações semanais e intensa participação de público desta e de outras periferias da 

cidade, o Sarau do Binho transformou-se em um espaço estratégico para o encontro, 

articulação e fortalecimento das redes de apoio/colaborativas entre os mais diversos artistas 

(poetas, escritores, músicos, atores), coletivos culturais e demais pessoas com atuação em 

movimentos sociais (populares) nesses territórios.  

Nas palavras de Diane Padial (2015) - irmã de Binho  e uma das organizadoras das 

ações culturais em torno do Sarau do Binho:  

 

Acordamos parte do bando71 e também fomos acordados, num movimento de mão 

dupla e coletivo. Ainda falta muito, mas o despertar de cada andorinha coloca em 

ação uma nova possibilidade de conexões para outras e este despertar acontece de 

forma muito sutil e simples. Tornamo-nos grupos, bandos. Voamos! [...] O Sarau é 

como um portal para a possibilidade de engajamento e pertencimento onde, 

                                                 
71 “Uma andorinha só não faz verão, mas pode acordar o bando todo”. Este verso de autoria de Binho tornou-se 

uma referência para os coletivos culturais realizadores de saraus nessa região da cidade, e inclusive serviu como 

fonte de inspiração para a escolha do título desta tese “A rebelião das andorinhas”. Sugestão dada por Luan 

Luando em uma das nossas conversas realizadas em agosto de 2017. 
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incentivados pelas diversas ações artísticas e a literatura como objeto central, os 

participantes vão se inserindo, utilizando a palavra e suas vozes como registro da 

história de forma viva, transformando o movimento para além da oralidade. [...] 

Observar toda a complexidade dos propósitos, riquezas existentes nas ações do fazer 

cotidiano, e dos processos pessoais e coletivos no âmago de sua existência, nos faz 

acreditar na força das manifestações culturais e no seu potencial de transformação. O 

Sarau do Binho, um dos precursores do movimento de saraus de São Paulo, vem 

rompendo fronteiras territoriais e culturais, contribuindo com a oportunidade de 

tornar muitas pessoas protagonistas de histórias relacionadas à literatura e colocarem 

seu potencial criativo, construtivo e artístico na esfera da sociedade, através da 

participação de processos coletivos que estimulam a autonomia. [...] Os saraus hoje 

ganham visibilidade no cenário cultural da cidade e reverberam mundo afora, vêm 

crescendo com grupos dos mais variados estilos, perfis e faixas etárias, construindo 

um jeito novo de apresentação na cidade, evento outrora conhecido somente nas 

rodas da cultura elitizada. Hoje ocupam um papel fundamental no campo cultural e 

social, trazendo a construção coletiva como símbolo. Há uma efervecência cultural 

nas periferias da cidade, movimentos estes de extrema importância para atuação e 

colocação da palavra na voz daqueles que tanto têm a contribuir com a cultura 

brasileira e por tanto tempo estiveram sem voz e espaço. (Sarau do Binho, p. 7).   

 

 

Sobre o evento da antiga fábrica em Taboão da Serra, que anunciaria o início de uma 

pluralidade de práticas culturais e políticas promovidas pelos coletivos associados à 

Cooperativa Cultural da Periferia, ou mais conhecida como “Cooperifa”, destacamos abaixo 

um trecho do manifesto72 redigido por Sérgio Vaz.   

É preciso sugar da arte 

Um novo tipo de artista: o artista-cidadão. 

Aquele que na sua arte não revoluciona o mundo, 

mas também não compactua com a mediocridade 

que imbeciliza um povo desprovido de oportunidades. 

Um artista a serviço da comunidade, do país. 

Que armado da verdade, por si só, exercita a revolução. 

        

Sérgio Vaz, 2001 

 

Este Manifesto tornou-se um dos responsáveis por inaugurar o termo artista-cidadão, 

o que por sua vez estabeleceu certa direção, ou mesmo um posicionamento ativo e 

politicamente engajado para os/as artistas das periferias desta região de São Paulo. Conforme 

Érica Nascimento (2011), anos depois, já com o Sarau da Cooperifa em atividade, essa noção 

artista-cidadão estava incorporada às diversas práticas culturais e políticas assumidas e 

mobilizadas pelos artistas (poetas, escritores, músicos e atores) ocupados não apenas com a 

dimensão estética ou com o retorno financeiro de sua produção, mas com uma dimensão de 

compromisso como cidadãos, frente às injustiças sociais e desigualdades que afetam o 

cotidiano dos moradores desses territórios. 

                                                 
72 Este texto encontra-se disponível na íntegra na abertura do capítulo 1. 



139 

 

Portanto, a partir das experiências pontuais advindas de iniciativas como as de Binho 

Padial - “Noites da Vela” e a “Postesia” - e também daquelas promovidas pelos integrantes do 

que mais tarde ganharia o nome de “COOPERIFA” (especialmente, Sérgio Vaz e Marco 

Pezão), associadas à repercussão sobre a “literatura marginal periférica” fez com que se 

espalhassem nas periferias da capital paulista reuniões de pessoas ligadas ao mundo artístico, 

por vezes sem nenhuma possibilidade de sobreviver da arte e cultura. São pessoas que se 

agregaram em coletivos e fomentam discussões sobre o campo das artes e da cultura popular, 

efetivando desse modo articulações e parcerias com ONGs, bares, escolas e bibliotecas, 

enfim, concretizando redes de colaboração e solidariedade (DUARTE, 2016). 

Vale mencionar as articulações desses coletivos culturais organizadores e 

mobilizadores dos saraus nesses territórios com outras coletividades, como movimentos 

sociais, ONGs, escolas e bibliotecas, etc., de modo especial, aquelas estabelecidas por meio 

do desenvolvimento de projetos em comum nas áreas dos direitos humanos, sociais e 

culturais. Nesse ponto ressaltamos as intervenções culturais que contam com o apoio e 

financiamento do poder público. Como exemplo, a partir do levantamento feito para a 

pesquisa - Quadro 1 - identificamos distintos programas e políticas públicas de cultura 

acessadas pelos coletivos culturais desta região da cidade. Dentre eles destacam-se: o 

Programa VAI I e II, PROAC Saraus, Programa Veia e Ventania, e mais recentemente, os 

Pontos de Cultura (Cultura Viva) e a implementação da Lei de Fomento às culturas das 

perifeiras (no ano de 2016).  

Um dos exemplos relacionado às práticas educativas e culturais nas áreas de leitura e 

literatura desenvolvidas pelo Sarau Vila Fundão, ao longo dos anos de 2012 a 2014 nas 

Bibliotecas Municipais, e que contou com o apoio e financiamento de uma Política Pública de 

Cultura, foi o Programa Veia e Ventania. A partir de uma pedagogia freiriana no âmbito da 

educação não formal, para além das inovações já descritas no capítulo 2 (ocorrência mensal e 

ênfase no diálogo entre atores locais - bibliotecas, coletivos culturais, comunidades, ONGs, 

escolas, etc.), este programa promoveu a constituição de novos espaços nesses territórios 

voltados à valorização das trocas de saberes e fazeres, em torno das práticas de solidariedade 

e formação para a cidadania.  

Uma nova geração de militantes – sobretudo aqueles envolvidos com as novas 

modalidades de associativismo nas periferias da zona sul, representadas pelos movimentos 

culturais – apresenta, de acordo Gilberto Moreno (2014), uma maior probabilidade de 

“profissionalização” ou de estabelecer vínculos entre o trabalho e a ação política nesses 

territórios. Destacamos ao menos três fatores associados a essa alteração do ponto do vista da 
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atuação política desenvolvida por esses agentes, em relação às gerações anteriores: 1) o 

prolongamento da escolarização, cujos índices de conclusão do ensino médio e ensino 

superior aumentaram consideravelmente nos últimos vinte anos73
; 2) a forte influência das 

práticas de educação “não formal” - educativas, culturais, esportivas74 - nas trajetórias dos 

integrantes dos coletivos culturais produtores e/ou articuladores dos saraus; e, por fim, 3) a 

aquisição de conhecimentos técnicos e políticos por parte desses agentes em decorrência da 

atuação profissional nas associações, coletivos e organizações sociais locais após os anos 

2000. Ou seja, constatamos que o desenvolvimento de competências para lidar com os 

diferentes editais, elaboração de projetos, prestação de contas, etc. proporcionaram novos 

conhecimentos não apenas de tipo intelectual, de formação escolar, mas da ordem de uma 

percepção sobre as dinâmicas engendradas nas relações sociais, políticas e institucionais, 

mobilizando saberes e práticas sobre os territórios, perfil demográfico, e os canais de acesso 

aos recursos públicos relacionados às políticas culturais. 

 

4.5. Ações coletivas: política, memória e territorialidades 

 

Fundamentalmente, esta pesquisa é um estudo sobre a ação coletiva nas periferias da 

cidade de São Paulo, e mais especificamente sobre as formas pelas quais essa noção se efetiva 

nas múltiplas práticas - culturais, políticas e comunitárias - desenvolvidas pelos coletivos 

culturais e movimentos sociais realizadores dos saraus na zona sul. Sendo assim, objetivamos 

nesta seção aprofundar a compreensão das conexões entre as manifestações populares - do 

passado e do presente - e as diferentes formas de ação coletiva produzidas e mobilizadas em 

torno do Sarau Vila Fundão, a partir da discussão de três noções fundamentais (política, 

memória e territorialidade), caracterizando, desse modo, o que estamos denominando nesta 

tese como uma modalidade de agir político territorialmente engajado com as pautas e lutas 

históricas dos movimentos sociais (populares) da zona sul de São Paulo.  

Ao discutir sobre os movimentos sociais contemporâneos, Alberto Melucci (2001) 

observa que não há apenas uma lógica para a ação coletiva, mas que esta se desenvolve por 

meio de diferentes motivações. Segundo o autor as lutas apresentam objetivos instrumentais 

                                                 
73 Para maiores detalhes sobre o aumento nas últimas décadas da escolarização dos residentes das periferias da 

cidade de São Paulo, de modo especial daqueles jovens envolvidos com as ações culturais em torno dos saraus, 

sugerimos a leitura da dissertação de mestrado de Lívia Silva (2017).  
74 Conforme o levantamento feito para a pesquisa - Quadro 1 - identificamos uma presença destacada das 

associações de bairro e ONGs desde os anos 1980 (Exemplos: Projeto Arrastão, Associação Monte Azul, 

CDHEP, União Popular de Mulheres); e nas décadas de 1990 e 2000 (Exemplos: Bloco do Beco, Instituto Pe. 

Josimo, Casa Sofia, Periferia Ativa, Agência Solano Trindade). 
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associados à elaboração e execução de projetos coletivos. No entanto, em primeiro plano, 

estariam as trocas afetivas e simbólicas presentes nas relações comunitárias e no reforço das 

solidariedades entre os/as envolvidos/as. 

Conforme Alberto Melucci (2001), importa considerarmos as experiências pessoais 

articuladas à capacidade reflexiva desses atores como fator determinante para o entendimento 

da ação coletiva. Ou seja, deve-se compreender que a ação coletiva “está estreitamente 

entrelaçada com a vida cotidiana e com as experiências individuais de cada um” (2001, p. 28). 

Trata-se, desse modo, de se perceber as capacidades reflexivas dos sujeitos no 

desenvolvimento das diversas modalidades de ação coletiva, especialmente a partir das suas 

escolhas e orientações diversas75.      

Os/as artistas (poetas, escritores, rappers, etc.) que se apresentam em um sarau 

carregam histórias pessoais, memórias afetivas, trajetórias de vida associadas às vivências nas 

periferias da cidade de São Paulo. Ou seja, os lugares onde se vive marcam profundamente 

este “criador”, desde o uso de determinada linguagem social até os repertórios utilizados para 

dar sentido a suas experiências e práticas cotidianas, inclusive interferindo nas maneiras como 

são descritas as periferias, ou quebradas, nas poesias e demais textos declamados. Os saraus, 

nessa perspectiva, acabam sendo um ponto de encontro de várias trajetórias, um lugar que se 

torna um espaço de conexão entre as memórias, os afetos e a potência das ações coletivas.  

De acordo com Gilberto Moreno (2014), a política76 é uma ação que diz respeito às 

motivações instrumentais, que são da ordem das reivindicações, das lutas por direitos e 

reconhecimento público, mas também se desenvolve na esfera das relações interpessoais, 

simbólicas e afetivas, que dizem respeito aos sujeitos das ações. Isso não significa que a ação 

política se desenvolva apenas na esfera privada, mas possibilita compreender que essa ação 

comporta múltiplas dimensões que se processam nas relações de solidariedade, nos encontros 

entre os pares e nas trocas intersubjetivas.  

Ao assumir a esfera pública da vida como o campo no qual se desenvolve a ação 

política, apontamos para as formas de ação coletiva que podem contribuir para a 

transformação ou re-configuração do contexto social, histórico e cultural no qual atuam esses 

                                                 
75 A ação coletiva é um sistema de ação multipolar que combina orientações diversas, envolvendo atores 

múltiplos e implica um sistema de oportunidades e de vínculos que dá forma às suas relações. Os atores 

produzem a ação coletiva porque são capazes de definir-se e de definir a sua relação com o ambiente - outros 

atores, recursos disponíveis, possibilidades e obstáculos (MELUCCI, 2001, p. 46). 
76 O universo da política é composto por um conjunto de relações sociais que se desenvolvem no âmbito das 

esferas propriamente institucionais da política, por exemplo, os partidos e sindicatos, e, também, naqueles 

espaços associativos organizados sobre os territórios voltados à ação coletiva ou com a finalidade de participação 

na esfera pública da vida (MORENO, 2014). 
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agentes associados aos saraus nas periferias. A compreensão do cotidiano das ações coletivas 

a partir das lógicas que mobilizam esses agentes na partilha dos espaços comuns (territórios, 

culturas e memórias) compõe aquilo que autores como Jacques Rancière denomina de 

sensível: os espaços sociais compartilhados, que possibilitam a existência de um mundo 

comum.  

Segundo Jacques Racière (2005; 2010), a partilha do sensível é, portanto, o momento 

no qual se estabelece a vida comum e a percepção de um mundo partilhado no qual se 

definem os espaços, os tempos e a participação na partilha. Nas palavras do autor: 

 
A política advém quando aqueles que “não têm” tempo tomam esse tempo 

necessário para se colocar como habitantes de um espaço comum e para demonstrar 

que sim, suas bocas emitem uma palavra que enuncia algo do comum e não apenas 

uma voz que sinaliza a dor. Essa distribuição e essa redistribuição dos lugares e 

das identidades, esse corte e recorte dos espaços e dos tempos, do visível e do 

invisível, do barulho e da palavra constituem o que chamo de partilha do sensível. 

(2010, p.21, grifo nosso). 

 

Denomino partilha do sensível o sistema de evidências sensíveis que revela, ao 

mesmo tempo, a existência de um comum e dos recortes que nele definem lugares e 

partes respectivas. Uma partilha do sensível fixa, portanto, ao mesmo tempo, um 

comum partilhado e partes exclusivas. Essa repartição das partes e dos lugares se 

funda numa partilha de espaços, tempos e tipos de atividades que determina 

propriamente a maneira como um comum se presta à participação e como uns e 

outros tomam parte nessa partilha (2005, p. 15). 

 

 

Para o autor, a política pode ser compreendida como esse momento de partilha, por 

meio da qual se desenvolvem os efeitos de subjetivação no sentido de uma singularização do 

sujeito; não como uma individualidade à parte, e sim como um processo que se opera em 

relação a “um outro” (RANCIÈRE, 2005). A política, desse modo, não é algo que apenas se 

constitui nas relações institucionais, mas está presente nas teias de relações partilhadas entre 

sujeitos no campo do sensível.  

Ao assumir essa perspectiva entende-se que a partilha do sensível é algo constitutivo 

das relações intersubjetivas. É uma abordagem baseada nas relações intersubjetivas ou na 

noção de sociabilidade que recusa concepções essencialistas e ontológicas, seja da sociedade 

ou da política. Nessa perspectiva, a ação coletiva produzida e mobilizada pelos coletivos de 

cultura nas periferias deve ser compreendida como constituinte dos espaços de convivência, 

ou seja, como lugares de elaboração de subjetividades políticas, sejam elas individuais ou 

coletivas (MORENO, 2014). 

De forma a ilustrar as motivações instrumentais, afetivas e simbólicas associadas às 

trajetórias pessoais de Fernando Ferrari e Luan Luando que se expressam nas distintas 
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modalidades de ação coletiva, produzidas e partilhadas entre eles e demais integrantes dos 

coletivos culturais e movimentos sociais (populares) realizadores do Sarau Vila Fundão, 

seguem alguns dos trechos das nossas conversas:   

 

A opção por fazer um sarau na comunidade Vila Fundão se deu por conta de um 

amigo (falecido) que anteriormente lhe havia apresentado o local (em 2001), e 

também, por sua convivência na época com lideranças da comunidade, 

especialmente, aquelas pessoas mais próximas à associação de moradores, o Time 

de Futebol da Fundão e o bar da Sede. [...]. 

 

[...]. O Sarau Vila Fundão, talvez, tenha sido mesmo o primeiro sarau a estar mais 

próximo dos movimentos populares; estar próximo tanto dos debates e das pautas, 

quanto nas ações e manifestações nas ruas e ocupações. Ali surgiu o Luta 

Popular, que hoje está no Brasil todo. Participamos também ativamente da criação 

da Agência Solano Trindade e das lutas conjuntas a outras coletividades como a 

Rede de Cultura M’ Boi e Campo Limpo e o Movimento Cultural das Periferias 

(MCP) - (Fernando - diário: 28/09/16). 

 

O Sarau é um espaço do encontro entre as pessoas e as lutas. Penso que talvez até 

mais importante que a poesia é o encontro das pessoas. A poesia ajudou muito pra 

gente se ouvir. O silêncio é importante. A capacidade de ouvir o outro. A poesia 

provoca o imaginário de cada um. Para alguns o Sarau é o primeiro contanto com a 

leitura e a literatura. O Sarau Vila Fundão teve uma importância política para o 

território. Tudo foi luta e tudo foi treta também. Fizemos muitas ações. E a maioria 

dos saraus não encampa as lutas populares. Talvez, fomos os mais engajados nas 

lutas junto aos movimentos sociais (Luan, diário: 04/08/17). 

 
Nos saraus. Lembro muito da influência dos Racionais, principalmente, a questão 

negra. E desde muito cedo sofria violências e preconceitos por conta do racismo, 

especialmente, nos anos 1990 que tínhamos mais dificuldades financeiras. E vejo 

que os Racionais MCs chegaram nessa hora para combater o racismo. Poder preto! 

Hip-hop me inspirou. Tanto é que a maior parte das minhas poesias é inspirada no 

Rap. [...] E a presença do Rap voltou quando comecei a participar do Sarau do 

Binho. Porque falamos que no movimento hip-hop tem o quinto elemento – o 

conhecimento – e o Sarau foi o espaço de exercer esse quinto elemento, pois no 

Sarau juntamos todas as artes. Em outro momento afirma: a minha poesia é de São 

Paulo. Faço poesia da nossa cultura, a partir da nossa experiência cotidiana. Toda 

poesia tem sua regionalidade (Luan - diário: 08/10/17).  

 

 

Evidencia-se, portanto, que o acionamento da memória participa da constituição das 

experiências políticas dos coletivos culturais realizadores do Sarau Vila Fundão. Contudo, a 

memória não é algo dado, mas o resultado de enunciados e linguagens sociais que se 

desenvolvem nas relações intersubjetivas por meio de determinadas partilhas do sensível 

(RANCIÈRE, 2005). Do mesmo modo que não é possível pensar a sociedade como algo que 

antecede as relações sociais, não é plausível imaginar que a sociedade possua per se uma 

memória, pois a expressão de uma memória coletiva decorre dos enunciados (práticas 

discursivas) que os membros de uma determinada comunidade produzem a respeito de uma 

memória supostamente comum a todos.  



144 

 

Confirma-se, desse modo, que o engajamento nas ações coletivas expressas nas 

práticas culturais, políticas e comunitárias desses agentes não é algo que está na ordem das 

transmissões geracionais das velhas para as novas gerações, mas encontra-se como parte 

constitutiva da história social desta região, sendo acionada pelos novos agentes conforme suas 

necessidades e anseios políticos. Ou seja, quando as novas gerações - Fernando e Luan, por 

exemplo - se apropriam dessa memória e do histórico das lutas populares, participando 

ativamente da reconstrução desse passado - atualizando os enunciados, os repertórios 

interpretativos e inovando nas formas de ação coletiva no presente, eles se posicionam em 

uma linha de transmissão das práticas políticas ensejadas nos anos de 1970, 1980 e 1990.  

Uma terceira contribuição para o aprofundamento da compreensão sobre as formas 

pelas quais a noção de ação coletiva se efetiva, nas múltiplas práticas produzidas e 

mobilizadas pelos coletivos realizadores deste Sarau, implica em discutirmos sobre como 

esses agentes vivenciam o espaço-tempo (ou territórios). De acordo com Gilberto Moreno 

(2014), os/as moradores das periferias e agentes dos coletivos de cultura constroem seus 

territórios existenciais à medida que (des)territorializam ou (re)territorializam novas e velhas 

formas de existir e de agir coletivamente, que não são substancialmente “periféricas”, mas a 

construção partilhada da experiência social. 

Segundo Rogério Haesbaert (2004), território, em qualquer acepção, se relaciona 

com o poder, mas não apenas com o tradicional “poder político”. Diz respeito tanto ao poder 

no sentido mais concreto, de dominação, quanto ao poder no sentido mais simbólico, de 

apropriação. Nesta perspectiva, enquanto “espaço-tempo vivido”, o território é sempre 

múltiplo, “diverso e complexo”, ao contrário do território “unifuncional” proposto pela lógica 

capitalista hegemônica.  

Afirmamos nesse sentido que o território, imerso em relações de dominação e/ou de 

apropriação sociedade-espaço, desdobra-se ao longo de um continuum que vai da dominação 

político-econômica mais “concreta” e “funcional” à apropriação mais subjetiva e/ou “cultural-

simbólica”.  Ou ainda,  

 
Enquanto continuum dentro de um processo de dominação e/ou apropriação, o 

território e a territorialização devem ser trabalhados na multiplicidade de suas 

manifestações – que é também e, sobretudo, multiplicidade de poderes, neles 

incorporados através dos múltiplos agentes/sujeitos envolvidos. Assim, devemos 

primeiramente distinguir os territórios de acordo com os sujeitos que os constroem, 

sejam eles indivíduos, grupos sociais, o Estado, empresas, instituições como a 

Igreja, etc. As razões do controle social pelo espaço variam conforme a sociedade ou 

cultura, o grupo e, muitas vezes, com o próprio indivíduo. Controla-se uma “área 

geográfica”, ou seja, o “território”, visando ‘atingir/afetar, influenciar ou controlar 

pessoas, fenômenos e relacionamentos (SACK, 1986, grifo nosso).  
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A opção, portanto, pelo uso da noção de territorialidade diz respeito à incorporação 

de uma dimensão estritamente política associada também às relações econômicas e culturais, 

pois elas estão intimamente ligadas ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas 

próprias se organizam no espaço e como elas dão significado aos lugares. Desse modo, as 

múltiplas práticas - culturais, comunitárias e políticas - em torno do Sarau Vila Fundão, 

apresentam características suficientes para argumentarmos que se trata de uma modalidade de 

ação coletiva engajada politicamente a partir das experiências e dos usos de múltiplas 

territorialidades. Ou ainda: “Toda ação que efetivamente se pretenda transformadora, hoje, 

necessita, obrigatoriamente, encarar esta questão: ou se trabalha com a multiplicidade de 

nossos territórios, ou não se alcançará nenhuma mudança positivamente inovadora” 

(HAESBAERT, 2004, p. 19).   

Por fim, de forma a ilustrar as diferentes formas de ação coletiva produzidas e 

mobilizadas em torno do Sarau Vila Fundão, caracterizando, desse modo, o que estamos 

denominando como uma modalidade de agir político territorialmente engajado com as pautas 

e lutas dos movimentos sociais (populares) desta região da cidade, segue um dos registros 

publicados no Blog do Sarau referente aos primeiros meses de 2012.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sarau Vila Fundão que é parte do Movimento Luta Popular está há quase três anos com atos em prol das 

comunidades da nossa cidade de São Paulo e municípios vizinhos. Para alguns participantes entenderem melhor 

o processo de desvendar o que somos, pois até para nós é uma incógnita. Como conseguimos desenvolver tantas 

ações em parceria com outros coletivos e redes? Para que fique claro as nossas demandas, quero aqui elencar 

nossas ações desde o inicio do ano: 

 

1. Acompanhamos de perto o caso da Comunidade do Pinheirinho e ajudamos a construir o Show - Ato 8 anos 

Pinheirinho; 

2. Ajudamos na Festa Ato da Favela do Moinho, junto com o Mutirão Cultural na Quebrada; 

3. Ajudamos na construção coletiva no Pq. Santo Antônio para a construção de uma Plenária Popular com cinco 

demandas para o bairro: Canalização do Córrego dos Freitas, Semáforo, UBS PSA II, Cooperativa de Lixo e 

transferência de ponto de ônibus; 

4. Estamos construindo com a comunidade duas Praças de convivência (Grisson, Fundão e Godoy); 

5. Ajudamos a construir a Agencia Solano Trindade, rede de coletivos de cultura de SP que tem na sua raiz uma 

discussão sobre a economia solidária como uma forma de nós melhor consumirmos e trocarmos conhecimento; 

6. Estamos construindo parcerias com outras redes para unificarmos nossas ações em SP, juntando forças com o 

Mutirão Cultural na Quebrada, Rede Livre Leste, Viva Periferia Viva e Agencia Solano Trindade. 

 

O Sarau Vila Fundão não está apenas para poesia como para a Dona Maria que perdeu sua casa ontem no 

despejo das Grandes Obras da Copa e Higienização da cidade. E você? Poeta, Rapper, Músicos, Articuladores, 

Cia de Teatro, Grafiteiros, Low Riders, Times de Várzea... De que lado estamos? Tenho certeza que do nosso, 

mas precisamos de estratégias para nos unir mais. 

 

Juntos nós somos mais fortes, sozinhos nada! [...] Em todo Sarau estamos abertos para novos companheiros e 

companheiras de luta por um Brasil com Paz, Justiça, Liberdade e Amor fraterno ao povo. 

 

Coletivo Sarau Vila Fundão - Blog. 06.04.2012 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Considerações e desdobramentos...   

 

 

A partir daí, o poeta e o artista podem ser loucos, porque não pertencem à vida de alguma maneira. Não são 

tomados a sério. Portanto, foi, digamos assim, um presente envenenado para a arte. Isso, de algum modo, fez 

com que ela ficasse, relativamente, subrepresentada e subcolonizada diante daquilo que aconteceu com as 

outras racionalidades, que foram totalmente colonizadas pela racionalidade cognitiva ou instrumental da 

ciência moderna. Portanto, eu vejo potencialidade de emancipação particulares na arte, na racionalidade 

estético-expressiva, como as vejo na comunidade enquanto princípio da regulação, que também não foi tão 

colonizado quanto os outros pela regulação moderna: dos três princípios de regulação da modernidade – o 

Estado, o mercado, a comunidade -, a comunidade terá sido menos colonizada. Entrou menos no jogo da luta 

regulacional, como se vê hoje. Ora é o Estado que domina, ora é o mercado. A comunidade vai sendo 

instrumentalizada por um e por outro. Portanto, de alguma maneira, há sementes aí para desenvolver um 

pensamento emancipatório. 

 

Boaventura de Souza Santos  

(HISSA, 2011, p. 30).    

 

 

 

Concluímos retomando a importância do uso das metodologias qualitativas no 

âmbito da Psicologia Social Discursiva (SPINK, 1999), de modo especial, a partir das 

contribuições da perspectiva de pesquisa no cotidiano (SPINK, 2007; SPINK, P. 2008), 

fundamentada numa postura ético-dialógica e no compromisso politicamente engajado ao 

longo dos últimos quatro anos, sobretudo junto à organização e mobilização das ações 

coletivas coproduzidas em parceria com os coletivos culturais e os movimentos sociais 

(populares) da zona sul da cidade de São Paulo.  

De acordo com os argumentos de Peter Spink (2003) relacionados ao 

reconhecimento que os saberes e fazeres cotidianos são processos sociais e coletivos, e que 

também a pesquisa em Psicologia Social é um processo social e coletivo: 

 

[...] um processo no qual somos considerados membros competentes como também 

somos membros competentes de outros processos e outros saberes. Os saberes são 

diferentes e desconstruir a Psicologia Social desta maneira não é destruí-la. Ao 

contrário, é colocá-la com os pés de volta no chão, no lugar dos lugares junto com os 

demais saberes. Ao narrar os nossos trabalhos precisamos não somente construir um 

diálogo entre o campo-tema e os nossos colegas psicólogos sociais; mas também um 

diálogo para outras pessoas que não sejam nem do campo-tema e nem da Psicologia 

Social, mas também podem se vincular à questão em discussão. No lugar dos 

lugares, a transparência das contribuições diferentes é a base da coletividade (p. 38). 

 



147 

 

Participar ativamente ao longo deste período dos fóruns temáticos (Fórum em Defesa 

da Vida, Fórum de Pesquisadores, Fórum Social Sul, etc.) e das redes de coletivos (Rede de 

Cultura M’Boi e Campo Limpo e do Movimento Cultural das Periferias) voltados ao debate 

público sobre assuntos de interesse comum, partilhados entre as mais diversas coletividades 

com atuação no campo dos direitos humanos, sociais e culturais, constituiu-se como um 

recurso fundamental para minha identificação como pesquisador e cidadão, comprometido 

politicamente junto às pautas e lutas dos movimentos sociais (populares) desta e de outras 

regiões das periferias da metrópole.   

Em síntese, partilhamos do entendimento que (1) a pesquisa social é uma prática 

social e, como tal, sujeita à reflexividade; (2) toda produção de conhecimento é situada, logo 

os saberes ou conhecimentos como construção social estão conectados aos “espaços-tempo” 

de produção; (3) a competência ética em pesquisa, nessa perspectiva, busca garantir a 

visibilidade dos procedimentos de produção e análise das informações como condição sine 

qua non do rigor metodológico; e finalmente, (4) a pesquisa ética parte do pressuposto que a 

dialogia é intrínseca aos processos de produção e interpretação das informações, o que 

implica uma ressignificação das relações estabelecidas entre os/as pesquisadores e demais 

participantes (SPINK,  2017).  

A seguir, apresentamos alguns dos aspectos principais discutidos em cada um dos 

quatro capítulos deste trabalho, assim como objetivamos explicitar os argumentos e reflexões 

teóricas acerca da tese defendida nesta pesquisa - de que os saraus como uma manifestação 

cultural caracterizam-se a partir de uma diversidade de modalidades de ação coletiva, com 

ênfase em um agir político territorialmente engajado com as lutas históricas mobilizadas pelos 

movimentos sociais (populares) da zona sul de São Paulo. 

Em relação ao primeiro capítulo, nos dedicamos à caracterização dos processos 

envolvidos no deslocamento e ressignificação dos saraus, do início do século passado (entre 

as décadas de 1910 e 1930) para os saraus com ocorrência nas periferias da zona sul da cidade 

(a partir do final dos anos 1990). Das características “tradicionais” relacionadas ao tempo 

longo dos saraus, destacamos: 1) A presença de uma multiplicidade de expressões e 

linguagens artísticas nos encontros: literatura, música, teatro, dança, etc.; 2) O sarau como um 

lugar de encontro, marcado pelos processos de sociabilidade e valorização das práticas 

culturais associadas às confraternizações e/ou degustação de comidas típicas e bebidas 

alcoólicas; 3) O sarau como espaço privilegiado para as trocas e/ou negociações de caráter 

econômico, visando a criação e articulação de redes de apoio e parcerias para a execução de 

trabalho em comum.  
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Sobre as rupturas e os vários processos que caracterizam ressignificações – produção 

de novos sentidos – diante das práticas discursivas cotidianas associadas aos saraus nas 

periferias, identificamos aspectos relacionados às dinâmicas de funcionamento, aos lugares de 

realização e às “institucionalidades” presentes (as normas e os códigos – as linguagens 

sociais), assim como uma declarada preocupação dos/as organizadores/as desses saraus 

(artistas e/ou ativistas) com objetivos e finalidades de caráter político, social e comunitário. 

Destacamos ainda: 1) alteração quanto à diversidade de público (aberto a todos os 

interessados); 2) alterações quanto às estratégias e formas de interação entre o público e os/as 

realizadores dos saraus (microfone aberto); 3) alterações quanto às estratégias de divulgação e 

comunicação (uso de canais de comunicação online – blogs e redes sociais); 4) variações 

quanto aos temas de interesse e debates públicos ali promovidos. Por exemplo, os saraus nas 

periferias acolhem uma diversidade de formas de protesto e denúncia referentes às opressões e 

violências sofridas pelos/as moradores/as dessas localidades, ou ainda, os encontros nos 

saraus funcionam como espaços para a articulação e mobilização dos coletivos e das redes de 

coletivos, em torno das pautas e das agendas de luta dos movimentos culturais e populares 

com atuação nas periferias de São Paulo; 5) inclusão de ações comunitárias e associativas 

entre os mais diversos participantes - artistas (poetas, atores, músicos, etc.), ativistas e 

grupos/coletivos com atuação junto às associações, organizações sociais locais, movimentos 

sociais e populares, fóruns temáticos, entre outros.   

Com o objetivo de descrever as múltiplas práticas fomentadas, produzidas e 

articuladas pelos integrantes dos coletivos culturais e movimentos sociais (populares) 

realizadores do Sarau Vila Fundão, buscamos descrevê-las, no capítulo 3, tendo como 

referência três categorias temáticas:  

 

1) Ações Culturais: associadas às diversas manifestações artísticas e culturais 

desenvolvidas nos encontros do Sarau Vila Fundão (por exemplo: declamação de poesia, 

apresentações de teatro, música, dança, audiovisual, lançamento de livros, etc.);  

 

2) Ações Comunitárias: associadas às iniciativas, produzidas e mobilizadas pelos 

realizadores desse sarau, voltadas à criação e ao fortalecimento de redes de 

apoio/colaborativas junto aos diversos agentes com atuação nesses territórios (movimentos 

sociais, ONGs, equipamentos públicos e espaços de ocupação culturais e comunitários, etc.), e 

tendo como foco a promoção e o fortalecimento dos processos de empoderamento dos/as 

moradores/as da comunidade Vila Fundão e demais bairros das periferias da cidade;  
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3) Ações Políticas: associadas às diversas modalidades de ação coletiva, com ênfase 

nas variadas estratégias e formas de agir político territorialmente engajadas com as pautas e 

lutas dos movimentos sociais (populares) no tempo presente (por exemplo: produção e 

divulgação de manifestos e cartas públicas; organização e participação em conferências e 

audiências públicas, realização de mesas de debate e participação em manifestações e atos de 

protesto nas ruas, como marchas, ato shows, escrachos, etc.).  

 

Importante ressaltar que muitos elos entre os agentes produtores do Sarau Vila 

Fundão, e demais coletividades envolvidas com as ações e práticas políticas no presente, 

caracterizam-se pelo uso de múltiplos territórios (HAESBAERT, 2014). Essas ações incidem 

nas regiões mais próximas - zona sul -, como também acessam outras localidades, mais 

distantes, em outras periferias ou até outros estados e demais países da América Latina77. Um 

segundo aspecto de destaque sobre as ações políticas diz respeito às articulações em torno de 

uma diversidade de temáticas78, por exemplo: movimentos populares, racismo e violência 

institucional, igualdade de gênero, moradia, saúde e saneamento, transporte, direitos humanos 

e culturais, entre outros.  

No quarto capítulo resgatamos o histórico das manifestações populares (culturais, 

sociais e políticas) desta região de Campo Limpo e M’Boi Mirim, buscando estabelecer 

conexões entre as ações culturais, políticas e comunitárias, produzidas e mobilizadas pelos 

realizadores do Sarau Vila Fundão, e as manifestações populares com incidência nesses 

territórios ao longo do tempo. Incluímos nesse histórico desde as reivindicações contra as 

violações de direitos humanos e por melhores condições de vida no período da ditadura 

militar (1964 a 1985), até as atuais modalidades de manifestação político-culturais em torno 

dos direitos humanos, sociais e culturais.  

                                                 
77 Nesta perspectiva, evidenciamos um forte movimento em favor da atuação desses coletivos de cultura em 

modos de organização, articulação e mobilização mais próximo aos formatos dos fóruns temáticos e redes de 

coletivos. Nessa direção identificamos ao longo dos últimos anos (2016 e 2017) a atuação da  Rede de Cultura 

M‘Boi e Campo Limpo (nível local) e do Movimento Cultural das Periferias (nível municipal). No âmbito dos 

encaminhamentos construídos a partir dessas articulações, de modo especial aqueles voltados à descentralização 

dos recursos públicos com vistas a garantir maiores investimentos na área da cultura para as regiões 

vulnerabilizadas do Município de São Paulo, constatamos a aprovação em anos recentes (desde 2014) dos 

Editais do PROAC Saraus, do Programa VAI II, de Agentes Comunitários de Cultura, do Programa Veia e 

Ventania e da Lei Municipal de Fomento às Periferias.  
78 A cultura é, sem dúvida, uma área de ação pública – entendendo isso não somente como a ação do Estado, 

mas do próprio público para o público – que vem sendo valorizada nesses territórios (SPINK, P. 2012). As ações 

culturais produzidas e articuladas pelos coletivos culturais nesses territórios podem ser compreendidas a partir da 

perspectiva da ação pública, afinal de contas são iniciativas que partem dos próprios agentes culturais e 

reclamam dos governos intervenções específicas sobre questões publicamente relevantes, sendo elas próprias 

efeitos da articulação ou ação protagonizada do público para o público. 
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De modo a caracterizar essas possíveis conexões entre as formas de ação coletiva - 

culturais, comunitárias e políticas - produzidas e mobilizadas nos saraus da zona sul de São 

Paulo, tomamos como referência três marcos de tempo desde os anos de 1960 até os dias 

atuais – 2016/2017: 1) O período da ditadura militar (anos 1960 a 1980); 2) Violência urbana 

e o movimento hip-hop (anos 1990 e 2000); e 3) A consolidação dos saraus nas periferias da 

zona sul (após os anos 2000); apresentando posteriormente uma discussão articulada às 

noções de política, memória e territorialidade. Tal estratégia objetivou caracterizar aquilo que 

nomeamos como uma dimensão política, traduzida nas diferentes modalidades de ação 

coletiva territorialmente engajadas com as pautas e lutas históricas dos movimentos sociais 

(populares) da zona sul de São Paulo. 

Nesta perspectiva identificamos nas práticas culturais do Sarau Vila Fundão um 

registro marcante sob a presença dos elementos da cultura hip-hop, autoidentificada, segundo  

autores desse campo-tema, como parte de um movimento associado à juventude negra. Trata-

se de uma noção de cultura negra utilizada para indicar uma “comunidade imaginada” 

(ANDERSON, 2008), de povos dispersos, de origem na África negra, cuja expressão cultural 

se manifestaria, sobretudo, em estilos artísticos e musicais que transcenderiam os 

nacionalismos e estariam ligados à construção identitária de uma população jovem negra 

“global” (SIMÕES et al, 2010).  

De acordo com Mário Medeiros (2011), muitas são as conexões de sentido 

elaboradas por esses artistas que remetem aos ícones, modelos e histórias do grupo social 

negro, e que englobam em textos e manifestos literários desde a referência expressa a nomes 

como Zumbi e Solano Trindade79 até a enunciação da periferia “como uma nova configuração 

de quilombo; e seus descendentes, engajados ou não, como novos quilombolas, herdeiros de 

um projeto de Palmares” (p. 410).  

 

 

                                                 
79 Levando em conta elementos da memória social partilhada entre os moradores da zona sul da cidade de São 

Paulo, destacamos dois nomes de antigos moradores desta região - M’Boi Mirim e Campo Limpo - que são 

considerados pelos organizadores do Sarau Vila Fundão como referência das lutas do passado mobilizadas entre 

os anos de 1960 e 1970. O primeiro, Santo Dias da Silva, foi assassinado por policiais em frente a uma fábrica 

na região de Santo Amaro em 1979. Santo Dias, como é mais conhecido, é considerado até os dias de hoje como 

sendo a mais importante liderança do movimento operário e das lutas sociais associadas às CEBs e às Pastorais 

dos anos 1970. O segundo, Solano Trindade, morador da região de Embu das Artes, figura como sendo uma das 

principais referências para poetas e escritores associados à “literatura marginal periférica” e aos saraus nas 

periferias, especialmente no tocante à preservação da memória e da identidade das culturas de matriz africana 

nesses territórios. 
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Em outras palavras, desde o combate à escravidão de Cruz e Souza, passando pelo 

combate ao racismo institucional de Solano Trindade, temos hoje Luan Luando no combate 

ao genocídio da juventude preta. Isso porque há muito tempo a cultura é uma esfera de 

preservação e resistência, na qual a arte se constrói na disputa pelas narrativas, através de 

denúncias e pela manutenção das lutas históricas. São estratégias que a cada dia tornam-se 

evidentes para os/as moradores/as das periferias que se inspiram nas práticas dos povos de 

matriz africana ou povos da floresta. Em síntese, a cultura periférica nos dias de hoje passa a 

ser uma das principais práticas para o enfrentamento do genocídio da juventude preta e pobre, 

moradora das periferias do Brasil.  

Das conexões entre o Sarau Vila Fundão e outros saraus realizados nas periferias da 

zona sul, destacamos a articulação com as experiências pontuais advindas das iniciativas do 

Binho - “Noites da Vela” e “Postesia” (final dos anos 1990), e posteriormente com a 

consolidação das ações culturais articuladas ao Sarau do Binho (desde 2004 até 2012 – bar do 

Binho, e após essa data o Sarau do Binho itinerante) - e também com aquelas promovidas 

pelos colegas (especialmente Sérgio Vaz e Marco Pezão) nas regiões de Taboão da Serra, 

Embu das Artes e Campo Limpo, que, posteriormente junto a outros integrantes dos coletivos 

desta região formariam a Cooperativa Cultural da Periferia – COOPERIFA (anos 2000). 

A partir da discussão sobre as formas pelas quais a noção de ação coletiva80 se efetiva 

nas múltiplas práticas culturais, políticas e comunitárias produzidas e mobilizadas nos saraus 

das periferias da zona sul, articulando-as às noções de política, memória e territorialidade, 

aprofundamos nossa compreensão sobre as conexões entre as lutas do passado - mobilizadas 

pelos movimentos sociais (populares) desde os anos 1960 e 1970 - e as lutas do presente, 

mobilizadas pelos coletivos culturais articulados ao movimento hip-hop desde os anos 1980, e 

mais recentemente, aos saraus com incidência nesses territórios desde o final dos anos 1990.     

Para Gilberto Moreno (2014), a política é uma ação que diz respeito às motivações 

instrumentais, que são da ordem das reivindicações, das lutas por direitos e reconhecimento 

público, mas também se desenvolve na esfera das relações interpessoais, simbólicas e 

afetivas, que dizem respeito aos sujeitos das ações. Isso não significa que a ação política se 

desenvolva apenas na esfera privada, mas possibilita compreender que essa ação comporta 

                                                 
80 A ação coletiva, para Melucci (2001, p. 28), “está estreitamente entrelaçada com a vida cotidiana e com as 

experiências individuais de cada um”. Trata-se, portanto, de se perceber as capacidades reflexivas dos sujeitos no 

desenvolvimento das diversas modalidades de ação coletiva, especialmente a partir das escolhas e orientações 

diversas.      
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múltiplas dimensões que se processam nas relações de solidariedade, nos encontros entre os 

pares e nas trocas intersubjetivas.  

A compreensão das ações coletivas produzidas e mobilizadas cotidianamente pelos 

agentes integrantes dos coletivos culturais e dos movimentos sociais envolvidos nas práticas - 

culturais, comunitárias e políticas – acabam por mobilizar aquilo que autores como Jacques 

Racière (2005) denomina de sensível. Ou seja, experiências partilhadas em espaços sociais em 

comum: territórios, culturas e memórias. Desse modo, ao assumir tal perspectiva 

compreendemos que a partilha do sensível é algo constitutivo das relações intersubjetivas 

constantemente negociadas nos espaços de vida e convivência cotidiana nas periferias – nos 

saraus (por exemplo) –  como lugares de elaboração de novas subjetividades políticas, sejam 

elas individuais ou coletivas. 

Confirma-se, desse modo, que o engajamento nas ações coletivas expressas nas 

práticas culturais, políticas e comunitárias desses agentes não é algo que está na ordem das 

transmissões geracionais das velhas para as novas gerações, mas encontra-se como parte 

constitutiva da história social desta região, sendo acionada pelos novos agentes e 

coletividades conforme suas necessidades e anseios políticos. Dito de outra forma, quando as 

novas gerações como Fernando Ferrari e Luan Luando, por exemplo, se apropriam dessa 

memória81 e do histórico das lutas populares, participando ativamente da reconstrução desse 

passado - atualizando os enunciados, os repertórios interpretativos e inovando nas formas de 

ação coletivas no presente -, eles se posicionam em uma linha de transmissão das práticas 

políticas ensejadas nos anos de 1970/1980/1990. 

Como ilustração desta reconstrução de um passado forjado nas lutas populares dos 

anos 1970, a partir de uma comparação possível e (re)atualização no presente junto às lutas 

mobilizadas pelos coletivos culturais realizadores do Sarau a Voz do Povo, tendo como eixo 

de conexão as práticas educativas articuladas à educação popular, trazemos dois testemunhos. 

O primeiro é uma transcrição do livro “Quando novos personagens entraram em cena” 

(SADER, 1988); o segundo são trechos de um dos “diários” escritos por Fernando Ferrari e 

publicado no Blog do Sarau (23/03/10).  

 

 

 

                                                 
81 A memória não é algo dado, mas o resultado de enunciados e linguagens sociais que se desenvolvem nas 

relações intersubjetivas por meio de determinadas partilhas do sensível (RANCIÈRE, 2005).  
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Nesse mesmo ano de 1971 constituíam-se equipes de “educação popular” na 

periferia sul, para promover a alfabetização segundo o método Paulo Freire proibido 

pelo regime militar. Por tal método, o aprendizado da leitura e da escrita é 

inseparável do uso que se faça desse instrumental na vida prática e, postulando um 

despertar crítico do educando ele se dá vinculado a tomada de consciência das 

condições de vida e à elaboração coletiva de projetos de auto-organização. O método 

pressupõe um “saber popular” que requer categorias para ser elaborado, opondo-se 

assim a uma concepção da educação como simples inculcação de um saber em seres 

puramente ignorantes. O padre Giorgio Calegari, que havia sido preso com 

militantes de esquerda, ao ser liberado criou o Centro Pastoral Vergueiro, com o 

objetivo de resgatar a memória de lutas e iniciativas populares, organizando-se aí 

um arquivo para subsidiar os movimentos que surgissem. Daí mesmo constituiu-se 

um núcleo de educação popular reunindo padres, seminaristas, estudantes, militantes 

de esquerda que buscavam incorporar o “povo” numa resistência ao regime 

“expressando, portanto, uma busca de alternativa à prática então dominante do 

confronto aberto”. Paralelamente na Paróquia de Vila Remo, onde estava outra 

agente pastoral - Irmã Passoni -, uma comissão conciliar procurava coordenar as 

atividades pastorais de 80 paróquias da região Sul e iniciava também um trabalho de 

alfabetização segundo o método Paulo Freire. Seus animadores criticavam as 

pretensões vanguardistas de grupos de esquerda que não se preocupavam com a 

participação ativa e consciente da população (p. 148).   

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Postagem. Diário do Sarau 18.03.2010. Sarau da Literatura Marginal. 

 

Salve Brasil de periferias e mundão, deste lado da Terra a dinâmica tem sido uma luta incansável pela Cultura 

Popular e a busca por uma liberdade de expressão, genuinamente brasileira, e com uma curiosidade imensa 

pela Cultura Latina. O Sarau vem se nutrindo e ganhando força a cada quinta-feira, com apresentações 

memoráveis de cidadãos que com poesia, música, cine, teatro, artes plásticas... Vem construindo nossa 

identidade e propondo uma nova forma educacional para periferia de São Paulo (Paulo Freire deve estar 

rindo). Tenho tido exemplos muito interessantes de como a prática coletiva pode gerar outras iniciativas, como 

exemplo posso citar poetas que tinham suas escritas engavetadas e hoje são divididas ao público do Sarau, 

cantores que hoje estão gravando juntos e trocando experiências musicais, artistas do teatro que não estavam 

exercendo seu trabalho ao público e que no Sarau voltam a emocionar e envolver a platéia, pessoas que nunca 

viram na tela suas vidas serem contadas e que através do projetor (Cine Fundão) admiram os filmes periféricos. 

Esta busca pela troca é uma grande lição do Livro de Paulo Freire: Pedagogia do Oprimido (livro dedicado 

aos Esfarrapados do Mundo). Com uma citação onde o autor diz que: “Ninguém educa ninguém, ninguém 

educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Uma grande prova de que é 

através da realidade do oprimido que você se educa e reeduca”. Falta este contato dos professores com os 

seus educandos! Eu adoro citar as pessoas que comparecem ao Sarau, é uma forma de valorizar seus trabalhos e 

levantar a autoestima, espero que leiam estas linhas...rsrs. Tivemos no último Sarau um Rapper da Zona Sul, o 

Fino e o Dj FZero, os caras têm uma levada leve com pitadas de jazz, bossa nova... Eles intercalaram suas 

músicas com os poetas, obrigado pela presença manos. A apresentação teve um momento muito interessante 

quando eles formaram um Bang (união de grupos) com o Casarão Mcs, PX e JB, Buga, Martinha Vila Fundão, 

B.Valente, Cocão e Preto Will... Loko!!!! Na parte dos poetas tivemos uma lista com: Sérgio Vaz Cooperifa, 

Alisson, Evaristo, Shidon, PX, Zá, Davi, Luan Luando, Marcelo, Toninho Poeta Cordel, PX, B.Valente, Preto 

Will. Também estiveram presentes Clodoaldo do Pq. Santo Dias com os informes do Pq., Rafael da Casa das 

Mulheres, Monica Professoras de Sociologia pelo Estado avisando da Greve que paralisou a Educação e Lúcia 

da Argentina, professora de Literatura Brasileira na Universidade de Buenos Aires que está fazendo um estudo 

referente aos Saraus em SP.  

 

Viva nós o povo!!! Que faz da cultural um mecanismo de libertação e de confrontação daqueles que querem o 

povo subserviente. Uni-vos sempre!!!!!  

Fernando, Matinha e Comunidade Vila Fundão (23.03.2010) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Esse quarto capítulo foi encerrado com reflexões sobre uma discussão das ações 

coletivas articuladas à noção de territorialidade, o que implicou uma reflexão relacionada às 

formas pelas quais esses agentes - integrantes dos coletivos culturais e movimentos sociais 

(populares) - vivenciam o espaço-tempo (ou territórios).  

Para Gilberto Moreno (2014), os/as moradores das periferias da zona sul e os/as 

agentes dos coletivos de cultura constroem seus territórios existenciais à medida que 

(des)territorializam ou (re)territorializam novas e velhas formas de existir e de agir 

coletivamente, que não são substancialmente apenas relativas às periferias, mas incorporam 

uma construção partilhada das experiências sociais dos indivíduos e coletividades. 

Corroborando com Rogério Haesbaert (2004), concluímos que o(s) território(s), imersos em 

relações de dominação e/ou de apropriação sociedade-espaço, desdobram-se ao longo de um 

continuum que vai da dominação político-econômica mais “concreta” e “funcional” à 

apropriação mais subjetiva e/ou “cultural-simbólica”.  

Ao incorporar essa dimensão política em suas diversas modalidades de ação coletiva 

- culturais, políticas e comunitárias - os saraus nas periferias alteraram em muito as lógicas 

identificadas em suas formas no passado, promovendo novos arranjos e com isso novas 

dinâmicas de funcionamento e realização enquanto uma modalidade de manifestação cultural. 

Essas múltiplas práticas estão associadas a um declarado posicionamento político (ou 

“ativista”) fundamentado em elementos identitários e territoriais que convergem e 

(re)atualizam as pautas e as lutas históricas mobilizadas pelos movimentos sociais (populares) 

da zona sul da cidade de São Paulo.  

Como desdobramento possível deste trabalho, e já idealizando novos projetos e ações 

articuladas às experiências de investigação em ação e demais experiências sensíveis 

partilhadas cotidianamente junto aos coletivos culturais e movimentos sociais (populares) 

com atuação nesses territórios, identificamos ao menos dois caminhos interessantes: 1) 

fomentar iniciativas destinadas à valorização e sistematização das práticas pedagógicas 

presentes nas diversas modalidades de ação coletiva, com ênfase numa perspectiva da 

Educação Popular (Por exemplo: EJA, Educação Infantil, Hip-Hop, Saraus, Cursinhos 

Populares, Fóruns, Redes de Coletivos, etc.); e, 2) Fomentar iniciativas destinadas à 

preservação da memória social e do histórico das lutas populares no complexo campo dos 

Direitos Humanos. Neste caso, poderíamos vislumbrar a criação de um tipo de “Memorial da 

Resistência”, que pudesse servir como um arquivo vivo para o subsídio das lutas do presente 

realizadas pelos movimentos sociais e demais coletividades da zona sul da metrópole.  
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APÊNDICE - A 

 

Na sequência, as anotações de um ‘diário de campo’ elaborado após um dos encontros do Fórum em 

Defesa da Vida82 realizado na sede da Sociedade Santos Mártires, Jd. Ângela, em abril de 2014.  

 

Diário: 04.04.2014  

Fórum em Defesa da Vida: A segurança pública e os modelos de policiamento comunitário 

 

Falas: a escolha do tema desse encontro decorre do aumento das situações de violência do Estado contra 

os jovens negros e pobres moradores das periferias. De acordo com uma participante do Fórum dois 

jovens e um adulto foram assassinados por policiais no bairro: “os jovens foram abordados pelos 

policiais de forma violenta, foram rendidos, humilhados e assassinados na frente de outros moradores da 

comunidade”. Um outro participante pergunta ao coletivo: “qual modelo de Polícia precisamos?” “Não 

queremos uma polícia que mata, mas uma polícia que respeite a população”. 

 

Diagnóstico: dos problemas levantados pelo coletivo que estão associados às práticas policiais na região, 

destacam-se: alta rotatividade dos policiais; não há uma convivência comunitária entre policiais e 

moradores; identificação de grupos de extermínio; abordagens violentas; dificuldades de comunicação; 

falta de informações; etc.  

 

Outra falas: “Essa polícia precisa ter cara e nome”; “Estamos cansados da polícia que temos! Temos 

medo da polícia. Será que realmente precisamos de uma polícia na comunidade?”. Um participante se 

contrapõe a fala anterior e sugere mais policiamento nos bairros: “precisamos de mais policiais na frente 

das escolas; precisamos de ronda nas escolas. [...] os professores não conseguem dar aula e os 

criminosos ocupam as salas de aula”.  

 

A voz dos jovens: A polícia que temos é violenta em suas ações. Ela é repressiva e punitiva! Violenta em 

seus modos de convivência com a população. Uma polícia, institucionalmente, estruturada no modelo 

punitivo que viola os direitos humanos. Nas palavras de uma das jovens presentes: “a polícia é uma 

instituição de punição para os pobres!”. [...] “Somos contra a presença de qualquer modelo de polícia 

na quebrada!”. Para outra pessoa presente: não queremos a polícia com qualquer adjetivo (polícia civil, 

militar, comunitária, etc.). “O que precisamos é de ações comunitárias que priorizem ações de mediação 

de conflitos, os núcleos de educação e cidadania e a criação de observatórios. Ações para se garantir os 

direitos humanos e a promoção de uma sociedade justa, com equidade e acesso aos equipamentos e 

serviços públicos voltados ao esporte, cultura, lazer, educação, etc. Ainda segundo o relato desse 

participante: Nós – jovens - precisamos de alternativas outras! Alternativas sem a bandeira da polícia, seja 

ela polícia comunitária ou não. A nossa preocupação é histórica e se confirma nas denúncias, humilhações 

e violações de direito. [...] 

 

Encaminhamentos: o que podemos fazer diante deste cenário de insegurnaça na região? Queremos ou 

não a polícia na periferia? Se sim, qual tipo de polícia? Ações para o GT - – juventudes e genocídios: 

Atlas da violência da região de M’ Boi; Novos debates sobre desmilitarização das polícias e sobre as 

Políticas Públicas de Saúde e Segurança Pública especialmente no enfrentamento do abuso de drogas.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Com mais de 20 anos de atuação no distrito do Jardim Ângela e proximidades, o Fórum em Defesa da Vida, 

criado entre os anos de 1996 e 1997, tem como objetivo mobilizar os diferentes grupos e coletividades da 

sociedade civil organizada - moradores, movimentos sociais, instituições religiosas, organizações sociais, 

universidades, etc. - no enfretamento e superação das diferentes formas de violência e violação de direitos 

humanos, especialmente, àquelas associadas às mortes dos jovens moradores dessas periferias. 
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APÊNDICE – A2 
 

A seguir, as anotações do ‘diário de campo’ elaborado após um dos encontros do Fórum de 

Pesquisadores de M’ Boi Mirim83 realizado na Santos Mártires, Jd. Ângela, em setembro de 2016.  

 

Diário de Campo 

Fórum de Pesquisadores de M’ Boi Mirim - setembro 2016 

 

Estudos/Pesquisas: 1) “Juventude, Cultura e Educação: conectando universidades e territórios via Estação 

de Pesquisa Aplicada M’ Boi Mirim” (UFABC e CEAPG- FGVSP); 2) “Santo Amaro em Rede: culturas de 

convivência” (Instituto Polis e SESC Santo Amaro); 3) “Pesquisa sobre a abordagem policial” (Comitê 

Juventude e Resistência); 4) “Os sentidos de futuro para jovens negras: por caminhos do Capão Redondo e 

Jd. Ângela na periferia paulistana” (Instituto de Psicologia USP). 

 

Registros: 1) Políticas Públicas e Juventudes em M’ Boi e CL – Os coletivos e as ações culturais 

apresentam uma dinâmica própria que não necessariamente se vincula formalmente com os programas e 

ações dos equipamentos públicos na área da cultura (municipal e estadual). “O campo da cultura é menos 

denso e pesado do que o campo da educação, por outro lado, ele é mais fluido e poroso, o que por sua vez 

compreende um movimento que extrapola as fronteiras geográficas dos distritos e subprefeituras”. [...]. 2) 

Abordagem policial – o comitê juventude e resistência em parceria com a DRE Campo Limpo produziram 

uma pesquisa sobre a abordagem policial no território, tendo como público alvo – os jovens do EJA. 

Utilizaram um questionário durante as aulas de informática em uma escola estadual da região. Além do 

levantamento de dados, eles também tinham como objetivo produzir uma cartilha educativa. Ex.: CEDECA 

Sapopemba, Maguinhos Rio, CDHEP. [...]. 

 

Reflexões: Se por um lado é conhecido como espaço de múltiplas vulnerabilidades com destaque para a 

violência em decorrência da ação policial e das múltiplas violências institucionais, por outro lado e essa 

região da cidade é conhecida como espaço de luta e mobilização popular, desde as décadas de 60 e 70, 

especialmente, pelas ações de movimentos sociais de base territorial: os clubes de mães, o movimento 

contra a carestia, as comunidades eclesiais de base e as pastorais, a oposição sindical e os partidos políticos 

de esquerda, os antigos e recentes movimentos de moradia, etc. 

 

Problemas e Encaminhamentos: 1) como integrar os programas e serviços nas áreas de educação e 

cultura do município e do estado de São Paulo? Ou ainda, como potencializar a articulação entre setores da 

Segurança Pública e dos Direitos Humanos? 2) Desafios frente à divisão dos espaços e territórios (mapas e 

setores de políticas públicas) tanto para ação intersetorial, quanto ação integrada entre município, estado e 

União; 3) Como juntar informações e garantir um banco de dados sobre os vários setores de políticas 

públicas com vistas à subsidiar os movimentos sociais e coletivos locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Criado em março de 2015, este Fórum tem como objetivo congregar pessoas envolvidas em estudos, 

pesquisas e atividades profissionais (acadêmicos ou não), em diferentes áreas de conhecimento e setores de 

políticas públicas, realizadas nesta região e nos distritos adjacentes. Os encontros são realizados mensalmente, e 

normalmente, ocorrem durante a última sexta-feira de cada mês, em lugares variados, como, por exemplo, o 

Hospital de M’ Boi Mirim, a Sociedade Santos Mártires, entre outras localidades.  
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APÊNDICE – A3 
 

Na sequência, um ‘diário de campo’ elaborado após a participação da segunda edição da Feira 

Literária da Zona Sul84.  

   

Diário: setembro de 2016 

II Feira Literária da Zona Sul de SP – FELIZS 

 

Organização: Sarau do Binho “gente que lê, une e transforma”. http://felizs.com.br/. 

 

I Conversas Literárias: “Produção Literária e Estética”. Convidados: Antônio Eleilson Leite, Marcelino 

Freire e Heloísa Buarque de Hollanda. Reflexões: 1) “O Rock está para a Literatura Marginal no RJ dos 

anos 60 e 70 como o Hip Hop está para a Literatura Marginal “Periférica” dos anos 80 e 90”; 2) Ativismo 

Acadêmico x Ativismo Social? 3) É possível sim entender a produção periférica como parte das estratégias 

de enfrentamento das desigualdades e os processos de exclusão social; 4) Universidade nas quebradas. 

Trata-se de um importante movimento de construção de modelos ou laboratórios a partir de uma 

universidade que mantém diálogo permanente com os movimentos sociais e pessoas moradores das áreas 

periféricas no RJ.; 5) Importância da sonoridade, musicalidade e performatividade das ações culturais – eis 

aqui um acento estético impuro (híbrido). Direito à invenção da linguagem.  

 

II Conversa Literária: “Políticas públicas de acesso à cultura, visões e avanços”. Convidados: Rita 

Carneiro, Gil Marçal, Silvana Martins e Fernando Ferrari. Resgate histórico das políticas culturais em 

SP: Lei de Fomento ao Teatro, Programa VAI I, Cultura Viva – pontos de cultura, Programa VAI II. 

Agentes Comunitários de Cultura e Lei de Fomento às periferias. Políticas Culturais que valorizam a 

diversidade cultural e fomentam iniciativas artísticas e culturais locais. Público – desafio para a produção 

periférica. Pauta MCP a partir da 3ª Conferência Municipal de Cultura em SP. Casas de Cultura, 

Ocupações Culturais e Lei de Fomento à periferia. Política Pública a partir da ação, mobilização e 

participação popular! Relação perversa entre Mercado e Cultura: 1. Centros Culturais e Fundações de 

Bancos Privados; 2. Financiamento com dinheiro público de artísticas e grupos já renomados no mercado.   

 

Reflexões: Os Saraus definem territórios, pois favorecem tantos os processos de identificação dos sujeitos, 

quanto estabelecem conexões significativas entre sujeitos e os locais. Quais são as relações entre a 

produção cultural e os territórios? Existem fronteiras? E as conexões como elas se dão? Marco Pezão 

“Nois é ponte e atravessa qualquer rio”. Os fluxos e a potência estética e performática da poesia 

periférica ultrapassando limites geográficos e políticos administrativos... Elas promovem e espalham a 

poesia nos circuitos de arte e literatura por toda a cidade. Quais as conexões entre os movimentos sociais 

e as ações culturais na zona sul de São Paulo? Levantar o histórico do Sarau Vila Fundão e Sarau a Voz 

do Povo. Importância dos coletivos de audiovisual (PEU, NCA e coletivos do Vídeo Popular) e das 

editoras locais (Allan da Rosa – Edições Toró) para os diferentes processos de divulgação dos produtos-

processos artístico-culturais dando visibilidade para as ações culturais e os coletivos das regiões periféricas 

da cidade.  Filme do Peu: panorama da periferia, Curtas Saraus, Greve, etc. Feira do Livro de Buenos Aires 

e caixa de documentários (NCA). 

 

Criolo no Sarau do Binho: “A vida é só passagem gente, chega de vaidade, chega de maldade, a vida é 

frágil porque fomos feitos para voar”.https://www.youtube.com/watch?v=iFMDJ2-29dw.  

 

  

 

 

 

 

                                                 
84 A FELIZS, como é chamada pelos seus realizadores e participantes, aconteceu entre os dias 12 e 24 do mês de 

setembro de 2016, tendo como coletivo cultural organizador/realizador o Sarau do Binho. A Feira contou com o 

apoio de muitos dos coletivos culturais desta região de Campo Limpo e também alguns parceiros como o SESC 

Campo Limpo, e as Secretarias de Educação e Cultura do estado e do município de São Paulo. 

http://felizs.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=iFMDJ2-29dw
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APÊNDICE – A4 
 

Na sequência, um dos ‘diários de campo’ elaborado após o II Encontro Educação e Culturas 

Periféricas: pedagogias da Sul, realizado na Casa de Cultura de M’ Boi Mirim, Jd. São Luís, em abril de 2017. 

Vale dizer que a nossa participação neste encontro estava articulado às ações coletivas desenvolvidas junto a 

Rede de Cultura M’ Boi Mirim e Campo Limpo, e que, nesse momento, tivemos a oportunidade de sociabilizar 

com os demais grupos e coletividades presentes, um dos projetos aprovado recentemente e financiado com 

recurso público, do edital de Fomento às Periferias, mas ainda em construção, chamado de Unidiversidade de 

Saberes.  

 

 Diário: 08.04.2017 

II Encontro Educação e Culturas Periféricas (Casa de Cultura M’ Boi) 

 

Pautas: Retomada dos objetivos e da constituição d@ coletiv@/ Apresentação do abaixo assinado "Contra o 

apagamento das marcas do Território - Grafite é arte”/. Rede Popular de Cultura de M' Boi Mirim e 

Campo Limpo! 

  

Registro: Histórias e geografias de lutas. O sujeito periférico é aquele que faz um ativismo territorializado. 

A ruptura acontece com o movimento Hip Hop e se adensa com os Saraus nas periferias. Importante 

resgatarmos Milton Santos: território vivo e a noção de lugares, pois este é mais dinâmico e flexível às 

demandas dos movimentos populares e demais setores de políticas públicas. Da Ponte pra cá! Herança 

cultural fundamental para identidades e memória social. Importância das mulheres nas lutas por moradia e 

melhores condições de vida (saneamento, asfalto, luz, saúde, educação, etc.). Debate sobre o papel 

(influência negativa) dos conteúdos vinculados nas mídias hegemônicas – processos de despolitização das 

experiências na sociedade. Reflexão: a linha do tempo nos ajuda a pensar sobre a manutenção e as 

continuidades e descontinuidades das lógicas e formas de ação dos movimentos populares. Destaque para 

Educação Popular /Freire na época das associações de bairro, clube de mães, pastorais operarias e direitos 

humanos e Movimento Custo de Vida.  

 

MCP e da Rede M’ Boi e Campo Limpo: 1. Descentralização do orçamento da cidade... pois a cultura é 

transversal. Estratégia de mobilização e pressão: debate do orçamento em blocos com câmara de vereadores. 

(Luan Luando): “O que nos fazemos nas periferias ultrapassa o que coordena a SMC, pois fazemos ações 

transversais ao campo da saúde, educação, moradia, direitos humanos, etc.”. 2. CEUS como equipamento 

público privilegiado para a discussão intersetorial: cultura e educação; 3. UNI-DIVERSIDADE de Saberes: 

Lutas Populares e Direitos Humanos. Agenda no FACEBOOK. 4. Construir uma linha do tempo relacionada 

ao histórico das manifestações populares e do campo da cultura nessa região, incluindo as associações de 

bairro, organizações sociais, movimento hip hop, Saraus, Ações Comunitárias, Bibliotecas, Escolas de 

samba, equipamentos públicos, etc.  

 

Encaminhamentos: 1. Entrar em contato com o Aluísio do MCP para conhecer o software - myhistro com 

possibilidades para oficinas de aprendizagem e inclusão da linha do tempo - conectando as datas e os lugares 

dos espaços e movimentos de luta; 2. Pensar em um projeto coletivo para a construção de um livro didático 

contando o histórico das lutas e movimentos populares no território de M’ Boi e Campo limpo. Articular com 

os CEUS e demais coletivos envolvidos com educação e cultura no território. 
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ANEXO - A (Espaços Culturais Municipais existentes – por subprefeitura) 

 

  
Fonte: Plano Municipal de Cultura (SMC; PMSP, 2016) 
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ANEXO - B (Espaços Culturais x Índice paulista de Vulnerabilidade)  

 

 

 

 
 

Fonte: Plano Municipal de Cultura (SMC; PMSP, 2016) 
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ANEXO - C (Mesas de Debate) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sarau temático: Resposta a Mídia Brasileira - Debate de confronto a mídia burguesa de concessão pública. Se 

é pública porque interessa a uma só classe? 

 

 
 

Participantes: José Arbex Jr e Hamilton - Revista Caros Amigos,  

Elisa e Fabio do Centro de Mídia Independente. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Filme Time B Vila Fundão + Mesa Futebol Esporte D´Luta. 

 

 
 

Debate. Grandes Obras da Copa e o Empoderamento do Povo no Futebol: Helena (Luta Popular), Nei 

(Cartolas da Varzea) + Dudu (Gavioes Rua Sao Jorge), Afonsinho (Ex Jogador do Santos e Botafogo) à 

confirmar e ANT Associação Nacional dos Torcedores + Carlos Carlos (Bola & Arte). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Roda de Conversa – Gênero: o que é o Machismo? Coletivo Mostra das Rosas85 

 

  
 

Sarau Vila Fundão é um Movimento Cultural que surge para recontar as histórias de Lutadoras e Lutadores do 

Mundo. Rodas de Conversas que o país pouco discute:  

Machismo, Exploração da Mulher no Capitalismo e a Mulher no Movimento Rap.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                 
85 Mostra Cultural de cunho Feminino/Feminista vem da vivência das organizadoras, a partir de suas militâncias 

e experiências pessoais, em que percebemos que o papel da mulher reproduz-se em uma relação dialética ora 

protagonitas das ações e politicamente ativas, ora somos também oprimidas pelos valores e ações machistas, os 

quais estão, ainda, profundamente enraizados em nosso meio social. Mais informações, disponível em: 

https://mostradasrosas.wordpress.com/. Acesso: 06.12.17 

http://3.bp.blogspot.com/-ay-cVhg9aGk/ToR9T_zRfLI/AAAAAAAAA7c/PNo16B_f8KA/s1600/futebol+de+luta.jpg
https://mostradasrosas.wordpress.com/
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ANEXO - D 

 

Manifesto: Um Ano de luta da Rede de Comunidades do Extremo Sul 
 
O povo de nossa região, assim como o povo de toda a periferia, sempre lutou por suas necessidades: cada escola, cada posto 

de saúde, cada linha de ônibus, cada rua asfaltada, até o acesso à água e à luz, foram resultados de várias batalhas no passado, 

feitas por muitas pessoas que sabiam onde o calo apertava, e acreditavam que a vida podia ser melhor. Essa consciência, essa 

união, e essa organização popular que trouxe uma série de conquistas, já fizeram tremer os “poderosos”, e poderão fazer 

novamente. Foi com esse espírito que, em fevereiro passado, criamos a Rede de Comunidades do Extremo Sul, buscando 

fortalecer essa cultura de luta, de resistência e de solidariedade de classe, num momento em que reina o individualismo, a 

acomodação, e a arrogância de querer ser melhor do que o vizinho, e, portanto, de não se importar com suas dores e suas 

alegrias. Na época de surgimento da Rede Extremo Sul, sofríamos não apenas com os despejos que se tornaram comuns em 

nossa região e em várias outras regiões de São Paulo, mas também com a calamidade das enchentes que atingiram algumas 

comunidades. Diante dessa situação, travamos pistas, marchamos, protestamos e até nos dispusemos a negociar com nossos 

inimigos, os donos do poder. Perdemos algumas batalhas e conseguimos resistir a outras ofensivas; vimos como é grande a 

força da estratégia usada pelo Estado e das construtoras para nos dividir, fragmentar nossas lutas, aliando a entrega de 

migalhas – que compram algumas lideranças e silenciam muitos dos que estão sendo removidos -, a uma repressão crescente, 

tratando os problemas sociais como crimes da população pobre contra o Estado, e mobilizando a polícia para não permitir 

qualquer manifestação do povo indignado com as injustiças que sofre. Diante dos cheques-despejos disfarçados de bolsa-

aluguel, e da falta de uma alternativa habitacional real, percebemos a mentira do discurso “humanitário” dos governantes, que 

dizem estar fazendo isso para nosso próprio bem. Outro discurso que se revelou mentiroso é o da defesa do meio ambiente: 

por que não se faz nada com as grandes empresas e as grandes mansões que também se encontram em áreas de mananciais? 

Por que não se cria infraestrutura nas nossas comunidades, como redes de esgoto e sistemas eficientes de coleta de lixo? Por 

que não se dá alternativa aos que são removidos, obrigando-os assim a ocupar uma nova área à beira da represa ou de um 

córrego? Logo descobrimos a resposta destas e de outras perguntas: que se danem as nossas vidas ou o meio ambiente, 

quando se trata de encher de dinheiro os bolsos dos “poderosos”. E é isso que estão fazendo as grandes empresas – 

construtoras, incorporadoras, imobiliárias – e muitos políticos, que, aliás, têm suas campanhas financiadas por essas 

empresas. Por mais duros que tenham sido esses ensinamentos, eles serviram para nos fortalecer, de tal forma que, ao 

completar um ano de existência, temos sim o que comemorar. Nesse período, passamos a nos reunir periodicamente para 

discutir os problemas de cada comunidade, tirar nossas pautas, decidir coletivamente nossas próximas batalhas. Outras 

comunidades se juntaram à Rede, sendo elas também vítimas da violência dos despejos e colocadas em situação de risco por 

obras que têm em vista o lucro e poder de alguns, mas não a melhoria das condições de vida da periferia. Lutamos pela 

moradia, mas também lutamos com as mães e reconquistamos juntos com essas mulheres guerreiras o direito à creche, que 

foi violado pela privatização do sistema de educação infantil; estamos juntos com estudantes, professores e comunidades que 

lutam pelo fim da opressão e autoritarismo no interior das escolas e pela qualidade da educação; e também com 

lideranças que lutam pela melhoria do transporte e da saúde de nossa região. Junto aos grupos de cultura, 

nos fortalecemos ocupando espaços e ruas, becos e vielas de nossas comunidades, criando autonomia para nossas 

manifestações que aliam uma arte e uma comunicação produzidas por nós mesmos com a luta cotidiana. E tivemos a 

satisfação de travar contato com outras lutas, como a iniciativa combativa e transformadora de cooperativas de catadores de 

papel, com quem temos todo o interesse em caminhar juntos. Comemoramos também porque aprendemos com as derrotas e 

sabemos que nossos desafios são imensos, e que estão na ordem do dia de toda a periferia. Os próximos tempos serão 

sombrios, pois com o lucrativo projeto de transformar a imagem da cidade para os mega-eventos, como a Copa do mundo e 

as Olimpíadas, os ataques contra as populações pobres de São Paulo irão aumentar. No entanto, a cada dia tomamos mais 

consciência de nossa classe, reanimando a solidariedade entre nós, e percebemos que “nós” somos milhões. Estamos no 

extremo sul da cidade, mas também nas imensas periferias mundo afora. Sabemos que as lutas que travamos são muito 

pequenas, insuficientes, localizadas. Mas temos ousadia de lutar, e de seguir um caminho honesto e autônomo, sem ficar 

debaixo da asa de políticos, de ONGs, de empresas, e sem nos subordinarmos ao Estado. Seguiremos dedicados à nossa 

organização de luta da periferia, por uma sociedade sem classes. As tarefas do nosso tempo nos desafiam a estarmos sempre 

nos renovando, mudando de estratégias, propondo novas formas de nos organizarmos, diversificando nossas bandeiras. Hoje 

acreditamos ser importante articular e unificar algumas experiências organizativas que estão sendo desenvolvidas em nossa 

região, mas também em outras. Se buscamos combater com nossa prática a fragmentação das lutas, a divisão entre líderes e 

liderados, entre os que pensam e os que executam, entre os que mandam e os que obedecem; se somos contra a 

profissionalização da prática política, e a aplicação de modelos e fórmulas prontas, que não respeitam as realidades de cada 

lugar, pensamos também que não podemos cair no isolamento. Nos próximos meses, junto com outros companheiros e 

companheiras de caminhada, nos dedicaremos à criação de uma ferramenta organizativa que garanta ao mesmo tempo a 

autonomia das iniciativas em andamento, mas que as unifique em torno de bandeiras e estratégias comuns. 

 

 

A periferia está em luta! 

 

Rede de Comunidades do Extremo Sul, fevereiro de 2011. 
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ANEXO - D2 
 

Manifesto de Lançamento do Movimento “Luta Popular” 

 
 “Eu vejo o passado enraizado no presente” (Gíria Vermelha). 

 
Há 520 anos os europeus invadiam América para saquear nossas riquezas. Os estragos foram irreparáveis. Em menos de 50 

anos metade dos índios estavam exterminados, mais de 23 milhões de africanos foram escravizados, a mata atlântica foi 

destruída, nossos metais preciosos (ouro e prata) foram transferidos para alimentar a Revolução Industrial europeia. 

Também, há 190 anos D. Pedro I gritava “Independência ou morte”, isso mesmo, independência para os ricos e morte para o 

povo pobre e negro. Na década seguinte ao “Grito do Ipiranga” milhares de corpos de negros, de índios, de sertanejos e de 

brancos pobres caiam uns sobre os outros desfalecidos pelas balas da Guarda Nacional, policia racista criada pelos ricos 

latifundiários e pelos governantes da época para massacrar as revoltas populares como a balaiada, cabanagem, Farroupilha. O 

Brasil continuava sendo governado por portugueses (D. Pedro I, D. Pedro II), mas dependente da Inglaterra que sugava 70% 

de toda a riqueza que os escravos produziam, pois a independência não pôs fim à escravidão, ela só acabou legalmente em 

1888, ou seja, 66 anos depois do Grito do Ipiranga, então que independência foi essa? NADA TEMOS A COMEMORAR, A 

NÃO SER O LANÇAMENTO DO MOVIMENTO “LUTA POPULAR”. Tanto tempo se passou e o nosso povo continua 

sendo massacrado. O extermínio da juventude negra e pobre aumenta a cada dia. No período de 2001 a 2010 morreram 

139% mais negros do que brancos na faixa entre 15 a 24 anos. A Guarda Nacional foi transformada em Força de Segurança 

Nacional para ocupar bairros pobres, morros e reprimir gente negra. Os presídios substituíram os navios negreiros. O Brasil 

tem a terceira maior população carcerária do mundo, são mais de 500 mil presos, mais de 80% condenados por praticar 

pequenos delitos... Dificilmente um burguesinho de pele clara vai preso e quando vai, prisão vira hotel. 500 mil também é o 

que falta de professores na educação pública, entretanto a presidenta Dilma só esse ano já cortou mais 5 bilhões da pasta da 

educação pública. Na ausência das escolas brotam cracolândias e presídios. As mulheres da periferia de São Paulo levam 

em média 65 dias para conseguir uma consulta e a presidente, apesar de ser mulher, não teve dó, mandou tesourar 5,5 bilhões 

da pasta de saúde. Sendo assim, só não falta dinheiro para os banqueiros. Por ano os governos transferem quase 50% de tudo 

o que é produzido e arrecadado para esses parasitas, algo muito parecido com o que os D. Pedros faziam depois da 

“independência” dos ricos para os ricos. Nos últimos 26 anos mais de 2 mil lideranças camponesas foram assassinadas. As 

terras dos quilombolas e pequenos camponeses estão sendo tomadas de assalto com o apoio do governo e doadas para o 

agronegócio produzir alimentos para “nutrir” porcos na Europa, enquanto nosso povo morre de fome. Nos grandes centros 

urbanos onde serão realizados os chamados Megaeventos (Copa de 2014 e Olimpíadas de 2016) o governo federal e os 

estaduais estão despejando mais de 2 milhões de pobres “indesejáveis”, um ABSURDO! Poderíamos escrever aqui um 

“jornal de sangue” de problemas que afetam nosso povo. Mas, nosso objetivo é informar você que nessa Semana da Pátria 

está sendo lançando nacionalmente um novo movimento popular que pretende juntar num mesmo coletivo todos aqueles que 

desejam enfrentar essas mazelas sociais. Como muito orgulho, apresentamos aos pobres do Brasil o MOVIMENTO LUTA 

POPULAR da CSP CONLUTAS. PARA CONQUINTAR UMA INDEPENDENCIA DA VERDADE, O POVO TEM QUE 

SE ORGANIZAR: E PARA ISSO QUE NASCE O LUTA POPULAR!  Que nosso povo é lutador, ninguém duvida, senão 

nem respirando estaríamos mais. Acontece que nossas lutas têm acontecido de forma individual e dispersa, enquanto os ricos 

e seus governos nos reprimem coletivamente de norte a sul deste país. Sendo assim, o que queremos é juntar lutadores de 

todo o país para ORGANIZADAMENTE lutar pela melhoria das condições de vida do povo pobre. O LUTA 

POPULAR86 se organiza no interior da CSP CONLUTAS que é uma central que reúne lutadores sindicais e populares, por 

que entendemos que seja nas fábricas ou nos bairros somos vítimas do mesmo sistema, o CAPITALISMO! Nesse exato 

momento por todo o país nosso movimento está bloqueando rodovias, ocupando prédios públicos e terras, participando 

de passeatas para que os governos garantam moradia para quem precisa, pois o “Minha Casa Minha Vida” não atende os 

verdadeiros sem tetos deste país, sobretudo, os que têm renda inferior a três salários mínimos. Do mesmo modo, diversos 

artistas do LUTA POPULAR estão realizando atividades culturais nos bairros de periferia para exigir dos governos um 

urgente plano de construção de obras púbicas (hospitais, escolas, áreas de lazer, praças, etc.) para gerar de emprego e 

combater a “epidemia” do crack que se alastra entre a juventude negra e pobre. Não precisamos de dinheiro de governo e 

nem de empresários para tocar nossa luta. O LUTA POPULAR é um movimento independente dos que massacram nosso 

povo. São os mais pobres que queremos envolver nessa luta que vai desde a organização para forçar os governos a asfaltar 

uma rua, passando pela interferência na qualidade da educação, saúde, moradia, transporte até a luta pela destruição do 

capitalismo. Nossas bandeiras envolve também a luta contra o racismo, o machismo e a homofobia. Tudo aquilo que 

divide e menospreza nosso povo deve ser destruído do nosso meio. O LUTA POPULAR nasce não só para lutar pelos pobres, 

mas para lutar. 
 

                                                 
86 O Luta Popular é um movimento territorial de organização d@s trabalhador@s que atua nas periferias de várias regiões 
metropolitanas do Brasil. Nascemos em 2011 e somos um movimento que ainda busca - nas experiências concretas de poder popular - os 

elementos de nossa constituição. Nós organizamos em base a um tripé que, pra nós, expressa um tanto da efervescência da vida do povo mais 

pobre das grandes cidades: Moradia Digna; Arte e Resistência Cultural; Bairro e Lutas Comunitárias. Mais informações: 
http://www.lutapopular.net/info. 

http://sarauvilafundao.blogspot.com/2012/09/manifesto-de-lancamento-do-movimento.html
http://4.bp.blogspot.com/-ud7R2kQkp2w/UEtsBagiQII/AAAAAAAABFk/LtBfl3eg8wU/s1600/LUTA.jpg
http://www.lutapopular.net/info
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ANEXO – D3 

 

Trabalhadores é hora de perder a paciência!!! 
 

O Movimento de Trabalhadores da Cultura  

chama toda a população a se unir a nós nesta luta. 
 

 

O Movimento de trabalhadores da cultura quer tornar pública sua indignação e recusa ao tratamento que vem 

sendo dado à cultura deste país, aprofundando e reafirmando as posições defendidas desde 1999, no Movimento 

Arte Contra Barbárie. A arte é um elemento insubstituível para um país por registrar, difundir e refletir o 

imaginário de seu povo. Cultura é prioridade de Estado, por fundamentar o exercício crítico do ser humano na 

construção de uma sociedade mais justa. A produção artística vive uma situação de estrangulamento que é 

resultado da mercantilização imposta à cultura e à sociedade brasileiras. O Estado prioriza o capital e os 

governos municipais, estaduais e federal teimam em privatizar a cultura, a saúde e a educação. É esse 

discurso que confunde uma política para a agricultura com dinheiro para o agronegócio; educação com 

transferência de recursos públicos para faculdades privadas; incentivo à cultura com Imposto de Renda usado 

para o marketing, servindo a propaganda de grandes corporações. Por meio da renúncia fiscal – em leis como a 

Lei Rouanet – os governos transferem a administração de dinheiro público destinado à produção cultural, para as 

mãos das empresas. Dinheiro público utilizado para interesses privados. Esta política não amplia o acesso aos 

bens culturais e principalmente não garante a produção continuada de projetos culturais. Em 2011 a cultura 

sofreu mais um ataque: um corte de 2/3 de sua verba anual (de 0,2% foi para 0,06% do orçamento geral da 

União) em um momento de prosperidade da economia brasileira. Esta regressão implicou na suspensão de todos 

os editais federais de incentivo à Cultura no país, num processo claro de destruição das poucas conquistas da 

categoria. Enquanto isso, a renúncia fiscal da Lei Rouanet, não sofreu qualquer alteração apesar de inúmeras 

críticas de toda a sociedade. Trabalhadores da Cultura é HORA DE PERDER A PACIÊNCIA: Exigimos 

dinheiro público para arte pública! Arte pública é aquela financiada por dinheiro público, oferecida 

gratuitamente, acessível a amplas camadas da população – arte feita para o povo. Arte pública é aquela que 

oferece condições para que qualquer cidadão possa escolhê-la como seu ofício e, escolhendo-a, possa viver dela 

– arte feita pelo povo. Por uma arte pública tanto nós, trabalhadores da cultura, como toda a população tem seu 

direito ao acesso irrestrito aos bens culturais, exigimos programas – e não um programa único – estabelecidos 

em leis com orçamentos próprios, e que estruturem uma política cultural contínua e independente – como é 

o caso do Prêmio Teatro Brasileiro, um modelo de lei proposto pela categoria após mais de 10 anos de 

discussões. Por uma arte pública exigimos Fundos de Cultura, também estabelecidos em lei, com regras e 

orçamentos próprios a serem obedecidos pelos governos e executados por meio de editais públicos, reelaborados 

constantemente com a participação da sociedade e não apenas nos gabinetes. Por uma arte pública, exigimos a 

imediata votação da PEC 236, que prevê a cultura como direito social, e também imediata votação da PEC 

150, que garante que 2% do orçamento da União seja destinado à Cultura, nos padrões propostos pela ONU, 

para que assim tenhamos recursos que possibilitem o tratamento merecido à cultura brasileira. Por uma arte 

pública, exigimos a imediata publicação dos editais de incentivo cultural que foram suspensos e o 

descontingenciamento imediato da já pequena verba destinada à Cultura. Por uma arte pública, exigimos o fim 

da política de privatizações e sucateamentos dos equipamentos culturais, o fim das leis de renúncia fiscal, 

o fim da burocratização dos espaços públicos e das contínuas repressões e proibições que os trabalhadores da 

cultura têm diariamente sofrido em sua luta pela sobrevivência. Por uma arte pública queremos ter 

representatividade dentro das comissões dos editais, ter representatividade nas decisões e deliberações sobre a 

cultura, que estão nas mãos dos interesses do mercado. Por uma arte pública, hoje nos dirigimos à Senhora 

Presidente da República, aos Senhores Ministros da Fazenda e às Senhoras Ministras do Planejamento e 

Casa Civil, já que o Ministério da Cultura, devido seu baixo orçamento encontra-se moribundo e impotente. 

Exigimos a criação de uma política pública e não mercantil de cultura, uma política de Estado, que não pode se 

restringir às ações e oscilações dos governos de plantão.  

 

Movimento de Trabalhadores da Cultura 

 

 

 

 

 


