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Além de poeta, Márcio Ricardo é cantor, compositor e escritor

Por Beatriz Ferreira, Camila Menezes, Liliane Sthefane, 
Melissa Mendes, Michael Dias e Pedro Henrique

Do Garoto que Brincava de Rimar

ao Poeta Visceral

Márcio Ricardo ministra palestras e saraus no Centro Cultural do Grajaú. (Foto: Michael Dias/Agência Click)

M 
 
orador da região do 
Grajaú, extremo sul 

de São Paulo, Márcio Ricardo, 
27, é artista independente e um 
amante da arte como um todo. 
Escreve poesia, é músico com amor 

pela MPB e pelo rap, tem um livro 
publicado com o título de Felicidade 
Brasileira, pela Editora Filoczar, e CDs 
gravados com os títulos de Gratidão 
e Ep Primavera. Ministra palestras, 
educa e luta, sendo referência para 
muitos jovens.



Código: O que é poesia para você?
Márcio Ricardo: Poesia pra mim não precisa 
necessariamente dessa questão métrica de 
rimas e tal, poesia é uma coisa livre. Porém, a poesia 
tem que ter uma essência, tem que ter um motivo. 

Código: De onde surge a inspiração para escrever? 
MR: Quando minha mãe me perguntava se eu queria 
comer alguma coisa, respondia para ela rimando, 
era minha forma de treinar o que tinha aprendido. 
Quando entrei na escola, uma professora pediu para 
ler um livro de poesia, e o que me chamou a atenção 
foram estrofes que eram compostas de versos com 
rimas. Usei isso para escrever sobre meus problemas. 
Então foi isso, a maioria das coisas foram vivências 
pessoais, além de experiências vividas por outras 
pessoas que eu observava. Isso também é uma forma 
de inspiração. 

CLICK: Você tem algum ritual para escrever?
MR: Não. Costumo dizer que através das coisas que 
vi e que vivi, a minha cabeça não para, tenho muitas 
ideias e inspirações. Posso pegar um caderno agora 
e escrever, porque as ideias surgem sem esforço 
nenhum. 

CLICK: Quando surgiu a ideia de unir todas as suas 
poesias em uma obra literária? 
MR: Fui convidado pela Maria Vilani para ir ao centro 
cultural de Grajaú, onde teria uma roda de poesia, 
e lá conheci o filósofo César Mendes da Costa, que 
tem uma livraria na periferia, na região do Parque 
Santo Antônio. Ele me disse que minha literatura é 
muito rica, e que tinha uma editora, a Filoczar. Ele 
patrocinou o meu livro, que foi lançado no dia 11 de 
maio de 2013. Hoje, eu vivo de poesia, mesmo com 
algumas dificuldades. 

CLICK: Qual o significado do título Felicidade 
Brasileira? 
MR: O título surgiu quando fiz uma poesia em sala 
de aula, durante uma aula de Geografia, chamada 
Felicidade Brasileira, onde rimava com os nomes dos 
estados brasileiros. O César gostou da poesia, e disse 
que eu era a Felicidade Brasileira dele. Surgiu, assim, 
a ideia de colocar como título do livro.

CLICK: Pesquisas recentes indicam que 30% dos 
brasileiros nunca compraram um livro. Por que você 
resolveu apostar nessa plataforma?

MR: Não digo que foi uma aposta, o surgimento da 
ideia do livro foi bem de repente. Quando foi lançado, 
cheguei a pensar que não comprariam, que as pessoas 
só leem romance ou ficção científica, e eu não sou 
um autor conhecido. Tive a ideia de visitar saraus, 
escolas, com 20 ou 30 livros para fazer a divulgação, 
e deu certo.

CLICK: Você pretende lançar outros livros?
MR: Sim, o segundo já está pronto, mas vou lançar 
totalmente independente e pedi pra colocar um selo 
do Centro de Arte, do qual eu faço parte.  Vamos fazer 
um lançamento no Facebook.

CLICK: Quais as maiores dificuldades para viver de 
poesia?
MR: Não é um trabalho raso, faço realmente pela 
militância, pela luta, pela aproximação do ser humano. 
Mas é um trabalho também, então a questão do 
dinheiro é uma das dificuldades porque quero investir 
em meus livros e eventos.

CLICK: Sabemos que você realiza palestras intituladas 
“Gratidão”. Contando um pouco da sua história, 
como surgiu a ideia desse projeto e qual o objetivo 
dele?
MR: Gratidão por todas as coisas ruins e boas que eu 
vivi na minha caminhada inteira, e agora poder estar 
respirando. Os objetivos são vários, como empoderar 
os jovens na questão artística, acreditar neles, ainda 
que não queiram exatamente seguir a carreira 
artística, expandir isso pro Brasil inteiro. Não quero 
que as pessoas fiquem aos meus pés por eu ser o 
poeta Márcio Ricardo, quero as pessoas do meu lado, 
caminhando pra vencer.
 
CLICK: Você tem noção de quantas pessoas já 
mandaram mensagens dizendo que a sua palestra 
mudou a vida delas?
MR: Todo dia devo receber de 30 a 40 mensagens 
de cada página no Facebook que tenho. Já recebi 
mensagens de meninas pedindo ajuda porque sofriam 
abuso e tenho amigos psicólogos, que recomendo. Há 
algum tempo, um menino mandou uma mensagem 
dizendo que estava se decidindo entre se matar e 
matar a mãe, porque ele era espancado por ela. Eu 
perguntei pra ele o que ele gostava de fazer, e ele disse 
que curtia grafitar, então eu o levei para um grupo de 
grafite. Passou um ano e ele disse se eu podia ir na 
formatura da escola dele, e só havia dois ingressos. 
Falei que sim e perguntei se podia levar um amigo, 
mas ele me disse: “Márcio, na verdade, pra você é 
um ingresso só, porque o outro eu vou levar a minha 
mãe”. Então, eu recebo muitos pedidos de ajuda e 
também desabafos. E com isso, quando as pessoas 
me perguntam: “Tudo bem, Márcio?”, eu respondo 
que não, porque tudo é muita coisa.



O Menestrel das
Quebradas

Edvaldo Santana 
já trabalhou 
com alguns 
dos principais 
nomes da MPB 
e permanece fiel 
às suas origens 
na zona leste.

Por Bruna Lopes, Carolina Mangieri, Raiza Alencar, 
Rodrigo Alves, Roberto Araújo

A 
 
 
 
voz rouca e firme é traço marcante em suas músicas. O cantor e compositor Edvaldo 
Santana teve seu primeiro contato com a música através de um velho violão de cordas 

de aço que pertencia ao seu pai, aprendendo ainda muito jovem a tocar. Desde sua adolescência 
compõe sobre seu cotidiano e das pessoas que o cercam. Nascido e crescido na Vila Nitro 
Operária, no bairro de São Miguel Paulista, localizado no extremo da Zona Leste de São Paulo, o 
músico aprendeu desde cedo a valorizar suas origens. 
 O cantor tem um longo histórico de parcerias em suas composições. Além disso, é amigo de 
grandes nomes da MPB, como Tom Zé, Arnaldo Antunes e Belchior. Edvaldo transita em vários 
estilos musicais. Como prova de sua miscigenação cultural, suas influências vão de Jackson 



do Pandeiro a Jimmy Hendrix. De acordo 
com ele, uma das principais causas para sua 
versatilidade musical é o fato de ter crescido 
em um lugar com variadas referências 
culturais, indo da italiana à nordestina. 
Atualmente, Edvaldo Santana segue em 
carreira solo, porém nem sempre foi assim. 
Ele iniciou a carreira ao lado da banda Caaxió. 
O grupo era formado por Edvaldo e mais 
três amigos. Em busca por estabelecer a 
banda, os rapazes conseguiram contato com 
uma gravadora, a Top-Tap. Entretanto, para 
conseguir um contrato, a gravadora exigiu 
que mudassem de nome e passaram a ser 
conhecidos como Matéria Prima. O contrato 
não saiu, porém a banda continuou com o 
nome e lançou assim seu primeiro álbum. 
Com o passar dos anos o grupo sofreu um 
desgaste e se desmanchou. 
Com o final da banda, Edvaldo Santana, 
alguns músicos e os antropólogos da Unicamp 
Antônio Arantes e Tadeu Giglio fundaram 
o MPA – Movimento Popular de Arte. O 
movimento nasceu de uma pesquisa de campo 
que pretendia revitalizar alguns monumentos 
históricos com cultura. Através de uma busca, 

os antropólogos chegaram a Edvaldo e a outros 
músicos da região, propondo uma revitalização 
cultural da capela de São Miguel. Após alguns 
anos, o movimento se mudou da capela para 
a Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, que 
posteriormente ganhou o nome de Praça do 
Forró, por conta dos shows realizados por 
músicos do MPA, incluindo Edvaldo Santana. 
O projeto foi pioneiro de outros movimentos 
para a cultura, inaugurando casas e fábricas 
de cultura. 
Com mais de quarenta anos no ramo musical, 
o artista tem muitas histórias para contar. 
Apenas em carreira solo, Edvaldo lançou oito 
álbuns: Lobo Solitário (1993), Tá Assustado? 
(1995), Edvaldo Santana (2000), Amor de 
Periferia (2004), Reserva de Alegria (2006), 
Edvaldo Santana – Ao Vivo (2009), Jataí (2011) 
e Só Vou Chegar Mais tarde (2016). Os últimos 
cinco foram lançados de forma independente.
O carinho, amor e vontade de levar a cultura de 
São Miguel para outras regiões é a motivação 
principal de Edvaldo, que faz da região assunto 
frequente em suas composições e discos. 
Acompanhado por seu bom humor e carisma, 
o músico nos concedeu a entrevista a seguir.

“Os caras de São Miguel não falavam 
que eram daqui para conseguir 
arrumar namorada lá fora. Eram 
preconceituosos com eles mesmos. O 
opressor dentro do oprimido.”



Código - Houve muitas dificuldades em sua carreira?
Edvaldo Santana - As dificuldades sempre existiram. É 
doloroso. Muitas vezes a gente chora, quer se matar, 
isso acontece. Fiquei três meses querendo me matar 
no Rio de Janeiro.

Código - Você sofreu afrontas no início?
ES - Sim, os caras gozavam de mim. “Onde é que esse 
pato rouco vai cantar?” Falavam que eu tinha calo nas 
cordas vocais.

Código - Alguma vez você pensou em desistir de 
tudo?
ES - Em certos momentos, fiquei confuso em qual 
caminho seguir, mas desistir jamais.

Código - Chegou a abrir mão de algo para a entrada 
na música?
ES - Quando fui para a música, larguei tudo. Larguei o 
trampo, a escola e tudo.

Código  - Por ter vindo da periferia de São Miguel, 
Zona Leste, passou por algum tipo de preconceito?
ES - Sim, muito preconceito. Pelo fato de não ter 
dinheiro, de não ser de família nobre... Tanto que 
os caras de São Miguel não falavam que eram daqui 
para conseguir arrumar namorada lá fora. Eram 
preconceituosos com eles mesmos. O opressor dentro 
do oprimido. Mas eu aprendi muito cedo a valorizar o 
lugar onde moro.

Código  -  O quê aconteceu depois que seu pré-
contrato com a Warner foi cancelado após a 

implantação do Plano Collor?
ES - A cultura sofreu muitos cortes nessa época, por 
isso voltei para São Paulo e comecei a batalhar para 
fazer um disco independente. 

Código  -  Qual álbum melhor representa seu 
trabalho?
ES - Todos representam um momento da minha vida, 
o que acaba refletindo meu pensamento.

Código  - Tem algum artista que você tem vontade 
de trabalhar? 
ES - São vários. Gilberto Gil, por exemplo.

Código  -  O quê você acha da música brasileira atual?
ES - A música brasileira é muito rica e diversificada. 
Hoje, não há escoamento para essa diversidade. 
Você acaba não conhecendo a variedade da música 
brasileira. A mídia é alimentada pelo condicionamento 
do mercado.

Código  - Quais seus planos futuros?
ES - Gostaria de lançar um livro sobre São Miguel, 
algo que já tenho escrito. Também pretendo lançar 
um disco novo de uma gravação ao vivo e um 
documentário sobre minha história musical.

Código  - Edvaldo por Edvaldo. O que mudou?
ES - Melhorei muito, eu era muito chato. Hoje, tenho 
mais paciência com as coisas. O fato de ter sido pai 
e outras situações acabaram por melhorar meu 
temperamento.

“Eu aprendi muito cedo a 
valorizar o lugar onde moro.”



Escola de Samba 
Nenê de Vila Matilde:

o Grêmio da união
Por Alainara Vieira, Jailza Araújo, 
Larissa Galdino e Raíssa Correia.

Lucas Pinto assistindo ao ensaio da Nenê do camarote. Foto por: Raíssa Correia

N 
 
uma agradável noite de domingo, na 
zona Leste de São Paulo, com a quadra 
da escola de samba cheia, ao som 

de uma bateria afinadíssima pronta para mais um 
ensaio, uma prévia para o carnaval 2018. Foi assim 
que iniciamos nossa conversa com Lucas Pinto, 
carnavalesco do Grêmio Recreativo Escola de Samba 
Nenê de Vila Matilde, fundada em 1 de janeiro de 
1949 por Alberto Alves da Silva, o “Seo” Nenê, e um 
grupo de sambistas liderados por ele.
A Nenê possui 11 títulos no carnaval de São Paulo, 
entre eles dois tricampeonatos. A escola tem orgulho 
de ser afilhada da Portela, Escola do Rio de Janeiro”.

Lucas Pinto, 60, nascido na 
cidade do Rio de Janeiro, 
começou sua relação com 
carnaval desde muito cedo 
aos 11 anos de idade, onde 
confeccionava fantasias, 
colocando plumas e 
colando paetês.

Seu primeiro trabalho 
como carnavalesco foi 

na escola Unidos do 
Jacarezinho em 1988, 

que naquele ano 
recebeu o título de 

vice campeã.
Já atuou em grandes 

escolas cariocas, 
como por exemplo 

Acadêmicos do 
Grande Rio e Unidos da 

Tijuca. Seu primeiro desfile 
na Nenê foi em 2009 com o 
enredo “60 anos - Coração 

Guerreiro, A Grande 
Refazenda do Samba”. 

Lucas retorna para a 
escola de samba Nenê 
de Vila Matilde no 
carnaval de 2018 com 
o tema “ A Epopeia de 
uma deusa Africana”.



Código - O que a Nenê de Vila Matilde representa na 
sua vida?
Lucas Pinto - Vou contar uma história muito bonita 
para vocês. Eu tinha um amigo e a filha dele precisava 
de sangue especial, virei para ele e falei: olha meu 
sangue não é esse tipo, mas vou te levar na quadra da 
escola, vem comigo. Levei esse pai na quadra, peguei 
o microfone e disse assim: gente, esse é meu amigo 
e a filha dele está extremamente necessitada de 
sangue tipo tal, se alguém souber ou tiver esse tipo 
de sangue, por favor nos ajude. O banco de sangue 
estourou, as pessoas doaram. Não só porque tinham 
o mesmo tipo de sangue da menina, mas porque 
queriam ajudar, isso acontece muito dentro da escola 
de samba. Aqui, você tem advogados, engenheiros, 
arquitetos, todo tipo de profissional participando 
do grêmio, que é união, é amor. A escola de samba 
tem esse dom de unir, pois aqui se mantêm tradições 
esquecidas.

Código: Quais tradições e valores vocês passam de 
geração para geração?
Lucas Pinto: A tradição é justamente o pavilhão da 
escola. O pavilhão necessita do ser humano para ter 
voz e ação, o pavilhão é estático, você tem a Porta 

Bandeira e o Mestre-sala porque eles é que dão o 
movimento ao pavilhão de uma escola de samba. 

CN: A comunidade em volta contribui para a 
preservação e mudanças da escola?
LP: Com certeza, a comunidade através de seus 
representantes, seus coordenadores, por exemplo, 
chegam na escola e decidem como uma escola de 
samba mesmo, tem suas salas de aula. Um presidente 
de ala pode chegar a ser um futuro presidente, 
porque ele está na sala de aula da presidência, ele 
está presidindo uma ala.

CN: Qual a contribuição da escola para a cultura 
brasileira?
LP: Na cultura brasileira, o carnaval é a única 
manifestação que ainda mantém viva a presença do 
negro, do branco e do índio. É a única coisa que deu 
certo até hoje, mesmo com todos os problemas que 
o Brasil enfrentou nunca a escola de samba morreu. 

CN: Vocês estão envolvidos em projetos sociaisl?
LP: Constantemente. Agora estamos trabalhando em 
conjunto  com um pessoal de um projeto de mulheres 
vítimas de violência, além do projeto “Refazenda”, 



cujo objetivo é refazer a Nenê de Vila Matilde, ou 
seja, dar voz à juventude para que as pessoas venham 
com ideias novas. 

CN: O que influenciou na escolha do tema para o 
carnaval de 2018, A Epopeia de uma Deusa Africana?
LP: A Nenê de Vila Matilde é um quilombo vivo, eu 
costumo até brincar com eles que aqui eu tenho cota, 
se der uma olhada lá na quadra, é uma presença 
negra maciça. O que eu vou levar pra avenida é uma 
tese, eu provo que existe uma Deusa africana negra 
que chega no Brasil e muda de cor. Essa Iemanjá que 
nós conhecemos, branca de cabelos longos, seios 
bonitos, corpo elegante, nasceu, viveu e morreu 
no Brasil, diferente da Iemanjá africana que é uma 
mulher negra grande, gorda, com os seios enormes.

CN: Há algum carnaval mais marcante para a escola?
LP: Todos os carnavais da Nenê são marcantes, é claro 
que existem vários sambas que são marcantes, que 
eles cantam mais, vibram mais, se emocionam mais.
 
CN: Qual são as expectativas para o Carnaval de 
2018?
LP: Ser campeão!

CN: Qual foi seu maior desafio como carnavalesco?
LP: Comecei num ateliê fazendo fantasias, colando 
espelhinho, glitter, aí eu garoto já desenhava, mostrei 
meu desenho, alguém gostou, pediu pra eu desenhar 

uma coisa, aí eu fui até Escola de Samba Santa Cruz 
no Rio de Janeiro, e dali eu campeão já fui chamado 
para uma, para outra, ai fui fui e fui. O desafio é você 
se superar, se você me perguntar: Lucas como era sua 
fantasia do ano passado? Eu não lembro, eu deleto 
mesmo que é para que isso não comprometa minhas 
criações. O carnavalesco é obrigado a ler muito, 
assistir muito filme, pesquisar muito, tem que gostar 
muito de história, de sociologia, porque o carnaval 
envolve tudo.

CN: Ser carnavalesco para você é trabalho ou lazer?
LP: É muito trabalho, é tanto trabalho, quando entra 
na avenida você quer que aquilo acabe logo. É o 
desespero, é um parto, eu costumo dizer assim né: 
“nessa fase tô grávido” aí quando entra na avenida eu 
falo “ai pari”. 

CN: O que você gosta de fazer nas horas de lazer?
LP: Eu leio muito, assisto muito cinema, vou à ópera. 
Aliás o que a ópera tem a ver com o carnaval? O 
carnaval é uma ópera popular, a construção, figurino. 
É pesquisa o tempo inteiro, é olhar, ouvir.

CN: Como foi perder o Seo Nenê (fundador da 
escola)?
LP: Seo Nenê não morreu, isso é uma das coisas mais 
lindas que a escola de samba tem, manter vivo o seu 
Nenê. Ele é constantemente relembrado na escola. 
Ele é a própria escola.

Se o Nenê não morreu, 
ele é a própria escola“



Periferia + Visível
Alvico participou da luta a favor da Cultura da Periferia.

Por: Esther Raquel, Thainná Bastos, 
Marian Capelini Marina Gonçalves

Alvico grafitando 
pelo Movimento 
Cultural Ermelino 
Matarazzo (Foto: 
Marian Capelini)

A 
 
os 32 anos, Alan Vitor Corrêa, ou simplesmente Alvico, é 
referência nos trabalhos que faz na zona leste de São Paulo. 
Gestor da Ocupação Cultural Mateus Santos, integrante do 

coletivo Muros que Gritam, ilustrador e professor de Sociologia. É exemplo 
quando falamos em arte, cultura e conscientização. Participou da luta do 
bairro de Ermelino Matarazzo em prol de uma casa de cultura para o local. 
Das ruas às salas de aula e das salas de aula para a comunidade. Os grafites 
carregam beleza, atitude, cultura e conhecimento. E tudo isso torna a 
periferia mais visível.



Código: Como você se tornou grafiteiro?
Alan Vitor Corrêa (Alvico): Eu já tinha uma produção 
anterior ao grafite, pois desenhava. Estava iniciando o 
trabalho de ilustração, querendo entrar nesse ramo, 
conhecendo o cenário das artes visuais, quando 
conheci alguns amigos que na época produziam e vi 
que era uma oportunidade de mostrar meu trabalho 
em outras plataformas, como muros e paredes 
públicas,  que pudessem dar mais vazão ao meu 
trabalho. Também existe uma ligação com o hip-
hop. Eu já curtia bastante o rap e acho que o grafite 
promove a união das vertentes do hip-hop, então a 
adaptação foi fácil.

Código: O que inspira sua arte?
Alvico: Na verdade, quando comecei a produzir 
buscava repetir o estilo de grafite que já existia, com 
letras e criação de personagens. Mas, depois de um 
tempo e de minha formação acadêmica, busquei 
fazer a interação direta com o espaço em que vou 
pintar, com o propósito de diálogo com a linguagem 
cinematográfica, temas de filmes e literatura. Sou 
formado em ciências sociais e procuro inserir a 
temática da sociologia política no meu trabalho.

Código: Tem influência de algum grafiteiro famoso?
Alvico: Gosto daqueles que exploram os temas 
políticos. Lógico, sofro influência dos Gêmeos, que 
fazem parte de uma escola tradicional aqui em São 
Paulo, além do Alexandre Orion, e do Bruno Perê, da 
zona sul, amigo meu. Ele consegue inserir o contexto 
político nos trabalhos e é uma referência importante 
para mim.

Código: Ainda existe preconceito em relação ao 
grafite?
Alvico: Em São Paulo nem tanto, pois a cidade é 
considerada berço do grafite em todo o mundo. Agora, 
para alguns governantes não é bem assim... A galera 
ainda está engatinhando para separar as coisas, às 
vezes coisas que nem se separam. Por exemplo, entre 
o grafite e a pichação. Não existe nenhuma rixa entre 
nós, mas sim com o Estado.  Na produção artística, 
as linguagens são bem próximas, pois o suporte é 
o mesmo: a rua, o muro. Trabalhamos com o spray 
como material e muitos dos grafiteiros também são 
pichadores ou vieram da pichação. Nesse sentido, 
acredito que não deve haver preconceito contra 
nenhum tipo de arte de rua e procuro agregar 
isso em sala de aula. Sou professor e isso tem me 

ajudado a dialogar com meus alunos, então procuro 
potencializar positivamente.  

Código: Como foi a luta de vocês para conquistar o 
espaço da Ocupação Cultural?
Alvico: O espaço estava inativo há mais de uma 
década, foi sede da Subprefeitura de Ermelino e os 
coletivos que produzem diversas ações no bairro já 
apontavam a área como possibilidade de ser aberto 
para fins culturais. Foi criado, então, o Movimento 
Cultural Ermelino Matarazzo para levantar a bandeira 
de uma casa de cultura para o local. Com mais de mil 
moradores, o bairro só tinha um equipamento público 
municipal relacionado à cultura, a biblioteca Rubens 
Borba. A produção cultural aqui é muito forte, só 
era carente de um lugar que pudesse dar uma vazão 
maior para as produções que já existiam. Foram feitos 
diversos movimentos para escancarar o descaso do 
poder público. Na última gestão, do então prefeito 
Fernando Haddad, demos uma enorme pressionada 
para que isso acontecesse. Veio só no final da gestão e 
também foi decretado esse espaço como uma casa de 
cultura. Hoje, estamos sofrendo algumas represálias 
pelo gestor atual da Cultura e pelo prefeito João 
Doria, que promove um sucateamento muito forte 
da área, então o espaço corre risco de fechar. Já não 
temos subsídio algum para manter as portas abertas, 
fazemos nossas ações em caráter de resistência 
mesmo.

“O grafite belo, o 
grafite reconhecido, 
com nomes mais 
expressivos, até é 
aceito. Já o grafite 
que sai da periferia é 
negado.”



Código: Qual a importância das atividades feitas na 
Ocupação para a comunidade? 
Alvico:  Como falei, a produção cultural no bairro de 
Ermelino sempre existiu. Dizem que as periferias são 
precárias e carentes de cultura mas, na verdade, elas 
produzem muito. O que não acontece é a valorização 
financeira ou a estruturação dessas atividades que 
sempre existiram nas periferias. Então, um espaço 
como esse dá força e visibilidade para os coletivos. 
Realizamos aqui, por exemplo, a exibição de um filme 
em parceria com uma instituição que trabalha com 
medidas socioeducativas.  Assim, temos jovens de 13 
a 18 anos que estão assistindo a um documentário 
e vão fazer um debate depois disso. Não existiam 
espaços com esse caráter no bairro.

Código: Além da Ocupação Cultural, você também 
é integrante do coletivo Muros que Gritam. Poderia 
nos explicar como funciona esse coletivo?
Alvico: O coletivo Muros que Gritam está baseado 
no grafite e na educação. Nossa intenção é usar 
a produção para atingir as pessoas com uma 
abordagem educacional e política, desenvolver 
discussões e reflexões com os nossos trabalhos. O 

coletivo, atualmente, tem dez integrantes, alguns 
professores e professoras da rede estadual e 
municipal da Grande São Paulo e a ideia do coletivo 
é ter esse fortalecimento tanto da variedade das 
produções, quanto da questão do acolhimento e do 
companheirismo. Um coletivo extrapola a própria 
produção e atua também na sociabilidade, na 
coexistência com os seus semelhantes.

Código: Em 2015, você fez um Workshop de PiroArte 
em parceria com a associação Periferia Invisível, 
como essa técnica funciona e quais outras você 
utiliza?
Alvico: PiroArte é uma extensão de uma ideia que vi 
sendo feita pelo artista Leonardo Mendes, na Unesp 
de São Paulo, e busquei inserir na minha produção. 
A ideia é usar um maçarico de fogo e fazer uma 
representação figurativa, como se fosse o grafite 
mesmo, só que com chapas de madeira. No coletivo 
Muros que Gritam e no meu trabalho individual, às 
vezes uso o estêncil, lambe-lambe, sticker e até a 
pintura mesmo. A gente desenvolve, ainda, uma série 
de exposições de trabalhos com artes plásticas. 
Código: Qual foi sua reação ao saber que grafites 
foram apagados na Avenida 23 de Maio?



Alvico: Importante dizer que essa não é uma prática 
só do atual prefeito. O ex- prefeito Gilberto Kassab já 
tinha uma política de Cidade Limpa. O atual prefeito 
apenas adaptou o nome para Cidade Linda, em uma 
decisão de marketing. Acho que, na verdade, foi 
mais negativo para ele. Essa ideia de limpeza urbana 
não fica só nos muros, mas chega até às pessoas. 
O grafite belo, o grafite reconhecido, com nomes 
mais expressivos, até é aceito. Já o grafite que sai da 
periferia é negado. Isso é uma questão social, a gente 
tem essa cisão de classes mesmo. As políticas não 
são voltadas para acabar com a desigualdade, mas 
para gerar mais desigualdade. A gente sabe que o 
grafite é mais produzido pela periferia, então é uma 
perseguição à periferia, através do grafite.

Código: Para finalizar, poderia nos dizer quais são 
seus próximos projetos? 
Alvico: Além do Muros que Gritam, faço parte do 
Movimento Cultural Ermelino Matarazzo. Faço 
a gestão do espaço Ocupação Cultural Mateus 
Santos e a gente está nessa resistência de produzir 
cultura e tentar o diálogo com o poder público. Ou 
conquistamos reconhecimento ou seguimos na 
resistência. São gestões que não acreditam na cultura 
como política social transformadora. Nossos projetos 
estão em torno disso, além de continuar lecionando. 



Entre o Céu
e a Passarela

Coreógrafa e professora de Dança Clássica em instituições de 
caridade, Cheila Fusco coleciona formações em seu currículo.

F 
 
ormada em Sociologia, Dança Clássica e 
Dança Contemporânea, Cheila Fusco é a 
coreógrafa responsável pela comissão de 

frente da Acadêmicos do Tucuruvi. Rumo ao seu 
oitavo ano consecutivo comandando a comissão 
de frente da escola de samba.
Em 2003 no bairro do São Carlos, (Comunidade 
do Moinho) na qual recebeu do Governo Marta 
Suplicy, no dia 03/13/2003 o CEU – Centro 
Educacional Unificado Parque São Carlos, onde 
nos seus primeiros anos de funcionamento a 
comunidade viveu um momento de forte e intensa 
movimentação e desenvolvimento da cultura 
através da educação e oficinas realizadas no CEU, 
favorecendo diversos eventos e boa convivência 
e participação da comunidade, conjuntura 
na qual contraditoriamente desenvolveu em 
seus espaços interiores o Grupo INSÍGNIA, 
embrionado por Jovens da comunidade, que 
após participarem de um projeto municipal de 
promoção cultural chamado “Clube da Turma” 
no Parque Ecológico Tietê, em 2000, a professora 
Cheila Fusco, participou do projeto, e organizou 
um grupo de meninas e meninos adolescentes 
para oficinas de uma modalidade de dança o “Jazz 
Contemporâneo”. Encerrando o projeto “Clube 
da Turma”. 
Atualmente apresenta aulas de Ballet clássico e 
Jazz na Fábrica de cultura do Jardim Chabilândia 
as terças e quintas-feiras em dois horários.



XXT: Porque você escolheu a dança para a sua 
formação? Você teve alguma influência que a 
inspirou?
Cheila Fusco: Nos anos 90, eu tive uma perda na 
minha família, meu irmão faleceu e eu entrei em um 
processo de depressão muito profunda pelo fato de 
ser apenas nós dois. Eu já era casada, tinha as minhas 
duas filhas e eu decidi fazer alguma coisa, algo que me 
ocupasse, que me deixasse muito cansada, por isso a 
dança não entra na minha vida por uma inspiração 
artística, eu sempre dancei desde criança, mas com 
esse punho de me dedicar e querer ser uma bailarina 
surgiu em 1990. Minha única inspiração foi tristeza, 
pois eu queria fazer algo que me deixasse exausta e a 
minha iniciação na dança foi muito técnica, então eu 
tinha que trabalhar muito meu corpo, pois já era mais 
velha entre as meninas da turma, então a dança entra 
de uma forma meio exaustiva, foi aí que descobri que 
era aquilo que queria para minha vida, e eu não queria
apenas dançar, queria ensinar pois ela me trouxe 
em um lugar de tanta poética que eu me via com 
necessidade de espalhar isso.

XXT: Quais são os meios que você usa, para tentar 
transmitir a essênciada dança clássica para seus 
alunos ?
Cheila Fusco: Eu não ensino a dança clássica em si, eu 
trabalho com Jazz e Ballet. Essas duas danças entram 
na minha vida para me trazer a um universo mais 
alongado e para trabalhar com conceitos e técnicas, e
assim aplicando para os meus alunos. Eu desconstruí 
a dança clássica, pois a dança clássica não é algo 
nosso e sim um movimento que vêm do estrangeiro 
e de séculos passados, então eu utilizo muito o Jazz e 
a Dança Contemporânea com o que eu entendo que 
se enquadra a movimentos cotidianos, a partir desse 
cotidiano eu busco essa técnica que não é exatamente 
clássica mas sim uma técnica cotidiana.

XXT: Você acha que o Jazz tem algo em comum com 
a cultura brasileira e a miscigenação das raças? Por 
que?
Cheila Fusco: Com a miscigenação das raças sim, 
na cultura brasileira eu comparo muito o jazz com 
o samba, não pela movimentação ser parecida, 
mas quando o jazz surge no norte do continente, o 
negro dentro dos porões vê a dança da corte e eles 
começam a fazer uma espécie de caricatura. O Jazz 
nasce a partir de um sapateado e assim logo após ser
americanizado começa a ter um certo valor de 

mercado. Mas eu diria nesse sentido de ir contra tudo 
que escravizava o negro, ele tem tudo a ver com o 
samba.

XXT: Qual é a melhor coisa de ser uma professora de 
dança? Você pode dizer que é muito feliz no que faz?
Cheila Fusco: Olha, a melhor coisa de ser uma 
professora de dança é eu acordar todos os dias 
sabendo que vou fazer o que gosto, não existe dentro 
dessa profissão mercado que diga que precise de 
um professor de dança, ser professor de dança é 
uma coisa muito gratificante, aonde quem faz nasce 
com isso, exige dedicação e profissionalização, eu 
enquanto professora de dança não me vejo fazendo 
outra coisa.

XXT: Como as pessoas em geral encaram sua 
profissão? E qual é a primeira reação que elas têm 
quando você conta como ganha a vida?
Cheila Fusco: Já foi mais difícil. Eu já tive períodos na 
minha vida que nem a minha própria família aceitava, 
por mais que eu tive um pai que sempre me apoiou 
financeiramente, no início foi bem mais difícil. Até hoje 
eu encontro aquela fala: “ Você dá aula de dança, mas 
o que você faz como profissão?“. Dar aula de dança 
no Brasil é considerado como uma sub profissão, os 
artistas não tem por conta de enquadrar a arte com 
um trabalho por ela não ser mensurável, por conta 
disso nos artistas devemos procurar legislação e 
políticas públicas e temos que ser assegurados pois 
nós só ganhamos se trabalharmos, é raríssimo ver 
no espaço como esse um artista que tenha carteira 
assinada.

XXT: Em termos financeiros, é possível viver de arte 
hoje no país?
Cheila Fusco: Olha, no meu ponto de vista qualquer 
profissão bem feita é possível ter êxito, acho que 
agora é até mais possível do que antes, pois hoje 
temos mais espaços como este (Fábrica de Cultura) 
que podemos dizer que é gratuito.

XXT: Falando sobre mercado de trabalho, há muitos 
requisitos para quem quer trabalhar na área?
Cheila Fusco: Eu sempre falo para os meus alunos, 
que na dança você tem que pensar em estudar desde 
hora que você levanta até a hora de descansar, pois 
para quem é dançarino, a amplitude de percepções é
muito grande, e envolve um pouco de todas as 
matérias. Eu sou formada em Sociologia e na escola 



de bailado, apenas fazendo Sociologia eu pude ter a 
percepção que a dança é um imenso universo coletivo.

XXT: Como foi trabalhar com o grupo de dança 
INSÍGNIA e quais foram os valores étnicos e culturais 
agregados para a sua carreira?
Cheila Fusco: O Insígnia foi como uma semente, 
mesmo eu não estando mais em ação com ele, ele 
não acabou. O Insígnia me ensinou a ser mãe, a 
ser educadora, a compreender a certas coisas e 
também me ensinou a olhar pelas crianças como 
multiplicadoras de um projeto de vida, um dos pilares 
do Insígnia foi dançar por prazer e com felicidade. Mas 
também com esse projeto eu consegui fazer muitas 
críticas sociais.

XXT: Como você se sente hoje sabendo que o show 
“Identidade” do grupo INSIGNIA ajudou as pessoas 
da comunidade do Moinho, não só na arrecadação 
de alimentos para as famílias, mas também na 
inclusão social do bairro à cultura, já que o bairro 
era marcado por violência e Tráfico?
Cheila Fusco: Quando eu me lembro desse espetáculo 

e quando vocês falam dessa ação, me dá um animo e 
que eu preciso me renovar e trabalhar mais, o show 
Identidade nasceu na maneira de se entender e se 
perceber no mundo sendo assim dizer quem nós 
éramos. Eu acho que esse Brasil que a gente precisa 
“descobrir” , ainda não se sentimos pertencentes, 
poderíamos estar em um alto patamar mas ainda há 
coisas que incapacitam.

XXT: Pra finalizar, como foi pra você o desafio de 
comandar a comissão de frente de uma escola de 
samba (Acadêmicos do Tucuruvi), e quais foram as 
primeiras impressões em participar do carnaval?
Cheila Fusco: Vaidade. Eu entrei no carnaval por 
vaidade, sair na avenida na comissão de frente, eu já fiz 
tanta coisa na minha vida e por que não posso tirar um 
monte de 10. Eu comecei a conhecer esse universo do 
carnaval, e todas as pessoas são desconhecidas mas 
porém artistas. Não teve coisas mais compensadoras 
para a minha vaidade, como mulher, como coreógrafa 
, do que sair à frente de uma comissão de frente. Tudo
na vida são ciclos apesar de ter gostado muito, creio 
que esse ciclo se fechou.



Da Dificuldade pra Superação
Fernando Passos, cadeirante e bailarino, conta 
como sua vida foi transformada através da dança.

Por Andressa Paes, Jady Deaka, Leandra Tarraga, 
Samuel Fragoso, Suelen Anjos e William Silvério

F 
 
 
ernando Passos nasceu no interior de São 
Paulo, e vem superando barreias desde seu 

nascimento. Antes mesmo de seu parto ser realizado, 
ele estava em uma posição de risco, e na hora do 
seu nascimento os médicos não tiveram alternativa 
a não ser puxar as suas pernas para fora, rompendo 
a espinha da coluna e tendo um problema na última 
vértebra. Então, com esse episódio ele já nasceu 
paraplégico, mas garante que sua vida foi bem normal, 
mesmo com as dificuldades da deficiência. 
A sua família sempre foi muito receptiva, ele se diz 
muito sortudo por isso. Ao decorrer da sua infância 
fez tratamentos bem pesados na Santa Casa, fazendo 

18 cirurgias, uma série de tratamentos e exames, ou 
seja, sua vida era dentro de um hospital. Mesmo com 
tudo isso Fernando foi estudar, fez o primário, ginásio 
e colegial técnico. E foi no colégio que conheceu 
uma mulher chamada Simone, hoje é sua esposa, e 
estão em torno de trinta anos juntos. Namoraram 
no colegial, acabaram se formando, logo em seguida 
noivaram e depois veio o casamento. Quando se 
casaram o médico logo confirmou que o Fernando 
não iria conseguir ter filhos biológicos, pelo tanto 
de anestésico, radiografias, exames que fez na sua 
infância acabou adquirindo uma esterilidade. Então, 
já sabiam que a opção de serem pais seria através da 



adoção. 
Chegou um momento que a vida de casado estava 
precisando de algo a mais, foi quando decidiram 
entrar na adoção, e nesse caminho tiveram algumas 
frustações, porém, nunca desistiram. E quando 
finalmente aconteceu, eles tiveram o privilegio de 
adotar um casal de irmãos. O Lucas e a Natasha, e 
foi ai que a mudança radical começou na vida desse 
casal. Dois anos depois receberam a noticia que os 
filhos adotivos iriam ganhar mais um irmão, o menino 
Diogo. E á sete anos atrás veio a noticia que seus filhos 
tinham mais uma irmã que tinha sido adotada por 
outra família, e por motivos de relacionamento o Juiz 
decidiu tirar a guarda da menina e logo em seguida 
Fernando e a Simone entraram com o processo de 
adoção. Hoje a família é grande, e são pais de quatro 
filhos. 
E esse primeiro contato do Fernando com o 
Solidariedança foi á alguns anos atrás em um 
casamento, e um amigo chegou contando que 
estava tentando montar uma ala em uma Escola 
de Samba apenas para cadeirantes, porém, não 
estava conseguindo pessoas o suficiente, foi ai 
que o convidou para fazer parte do grupo. Porém, 
no carnaval Fernando estava com pneumonia e 
resolveu não arriscar em dançar na chuva. Mas, ficou 
incomodado por ter aceitado o convite e não ter 
ido. E cinco semanas depois do carnaval ele resolveu 
ir ao Solidariedança se desculpar com o pessoal, e 
chegando lá ele se deparou com uma galera que tinha 
os mesmos problemas que ele e começou a querer 
entender o objetivo daquele projeto e viu o quanto 
precisava estar lá! E que precisava daquela troca da 
experiência, e tinha que fazer alguma coisa por ele, e 
foi quando entrou nesse projeto de cabeça. 
Solidariedança mudou sua vida completamente, 
mostrando que não está sozinho em meio de tanto 
preconceito pela sua deficiência. Um projeto que toca 
não só ele mais a todos os cadeirantes que de alguma 
forma se sentem isolados da sociedade. Serve pra 
tocar essas pessoas e mostrar que eles são capazes 
a muito mais coisas na qual eles imaginam, e que a 
inclusão social é necessária. E esse é o foco do projeto, 
mostrar que dar pra se divertir e dançar mesmo com 
a deficiência. 



Código: Como surgiu o Solidariedança?
Fernando Passos: A Cintia (Fundadora do projeto) 
é fisioterapeuta, e ela estava fazendo estágio de 
fisioterapia em uma clínica, lá eles atendiam alguns 
alunos, ela então teve a brilhante ideia de fazer a 
fisioterapia ligada á dança. Acabou juntando um grupo 
de amigos e anunciaram na igreja que iriam fazer 
fisioterapia de graça, apareceram muitas pessoas da 
terceira idade e alguns cadeirantes. Foi quando eles 
criaram o Solidariedança, há 12 anos.

Código: Quais desafios enfrentaram no começo?
Fernando: Tivemos muitas dificuldades para pagar o 
aluguel, até já fomos ensaiar durante um tempo lá na 
escola de samba (São Lucas) e foi chegando perto do 
carnaval e não dava mais pra continuar lá e nós fomos 
pra rua. Tivemos que ensaiar na praça uma vez, hoje 
felizmente o projeto já é segmentado, já tem uma 
estrutura maior.

Código: Em algum momento vocês pensaram em 
desistir do projeto?
Fernando: Solidariedança é um projeto de inclusão 
cultural e social do cadeirante e terceira idade, 
pensamos em desistir do projeto quando notamos 

que havia pessoas deturbando a ideia do projeto, o 
mesmo estava deixando de ser uma inclusão social, 
e sim uma escola de dança, e não era isso que 
queríamos.

Código: Qual foi a maior dificuldade que vocês 
passaram nesses últimos doze anos?
Fernando: Achar um lugar que coubesse ás pessoas e 
no nosso orçamento, o difícil foi mover as pessoas das 
casas delas do conforto pra vim passar calor, ensaiar 
e até pelo barulho. Então a dificuldade foi de mostrar 
que é bom!

Código: Como vocês fizeram pra puxar essas pessoas?
Fernando: Nos demos sorte em alguns aspectos, 
conseguimos algumas divulgações, fizemos uma 
abertura na Record, apresentação no Hoje em Dia. 
Fomos chamados para eventos públicos e algumas 
pessoas começaram a ver os cadeirantes e o grupo 
começou a crescer.  Participamos de campeonato 
de dança em cadeira de rodas, essa aparição publica 
acabou chamando. Participamos também do 
programa Como Será, na rede Globo, isso trouxe uma 
divulgação muito grande.



Código: Quais outros recursos de divulgação vocês 
usam?
Fernando: O projeto é de inclusão social do cadeirante 
e do não cadeirante. Não podemos só fazer as coisas 
com cadeirante aqui dentro, precisamos fazer lá 
fora, porque e necessário mostrar. Qualquer evento 
cultural nós estamos lá, fomos no encontro cultural, 
carregamos a tocha paraolímpica. Para as pessoas 
que não são cadeirantes as vezes não tem contato, 
vejam que é possível.

Código: Hoje a ONG tem muitos patrocínios?
Fernando: Temos patrocínio de um projeto chamado 
Influir que e um projeto do governo do estado que as 
escolas colocam os alunos aqui em períodos alternados 
durante o período letivo, temos acompanhamento 
psicológico, inclusão, várias danças e fazemos vários 
trabalhos com eles.

Código: Qual foi o espetáculo que mais impactou a 
vida de vocês e do público? 
Fernando: Fizemos um espetáculo chamado vida, 
ele falava dos sete pecados capitais, o espetáculo 

mostrava como uma pessoa é tentada pelos pecados 
e como ela pode se perder, esse espetáculo foi 
muito forte, a gente via das coxias o publico bem 
emocionado.

Código: Vocês já pensam em projetos futuros?
Fernando: A Cintia que cria novos projetos, e ela 
esta escrevendo um novo, porque o Influir acaba 
no final deste ano. Queremos continuar deixando o 
Solidariedança com outros projetos ligados ás essas 
estruturas, fazendo de alguma forma a inclusão social.

Código: Como imaginam o projeto daqui a alguns 
anos ?  
Fernando: Estamos com alguns projetos, temos 
adolescentes que estão aqui dentro desde muito cedo, 
um projeto que se chama o professor do amanha, 
e hoje nos já temos coreografias do pessoal desse 
grupo nossa expectativa é que daqui alguns anos a 
gente possa sair de cena e esses grupos continuarem, 
o ideal é continuar trazendo oportunidade pra quem 
não tem ser porque nos somos temos, mas esse grupo 
vai se renovado e seguindo nesse trabalho.



A equação por trás 
das cortinas

De quase matemático a diretor de teatro, conheça a história de Gira de Oliveira.

Por João da Silva, Maria e Fernando

Gira de Oliveira tornou-se diretor e educador em fábricas de cultura em São Paulo.

M 
 
 
arcelo de Oliveira, ou 
Gira de Oliveira, como é 

conhecido, é diretor, ator e fundador da 
Cia. Lúdicos de teatro popular. O grupo 
já montou espetáculos como A arca 
encantada, O velho e o sono e Mario e as 
Marias, entre outros. Aos 20 anos, o até 
então estudante de matemática viveu a 
sua primeira experiência com o teatro, 
ao se matricular na Escola Mazzaropi. 

Gira resolveu abandonar a faculdade e 
se dedicar totalmente ao teatro. Após 
22 anos, a decisão permanece mais forte 
do que nunca. “Com 90 anos, se houver 
trabalho no teatro, eu vou. Isso sustenta 
minha alma, meu coração, meu afeto, 
sustenta algo dentro de mim. Não sei se 
todos são assim, mas eu sou.” A seguir, 
vamos conhecer um pouco mais de sua 
história e dos seus futuros projetos.



Código - Como você decidiu entrar no mundo das 
artes cênicas? 
Gira de Oliveira - Trabalhei com um cara que fazia 
teatro na Oficina Cultural Mário Mazzaropi, no 
Brás, e fiquei muito curioso. Um dia, procurando 
emprego, resolvi visitar esse lugar. Quando cheguei 
lá me encantei, mas não tinha nenhum curso aberto. 
Quando as inscrições foram abertas, fiz um teste e 
acabei passando. 

Código -Quais as principais diferenças para viver de 
arte em São Paulo desde que você começou?
Gira - Ah, acho que está bem mais fácil. Apesar de 
todas as dificuldades, antigamente não havia muitas 
leis de incentivo, eram poucas e estavam vinculadas 
a patrocínios e patrocinadores. O apoio do governo 
começou recentemente, em 2001, mais ou menos.

Código - Conforme vai passando o tempo você acha 
que vai ficando mais difícil de fazer espetáculos ou 
projetos por conta da verba? 
Gira - Eu acho que a produção cultural viveu um 
“boom” recentemente, agora estamos em uma 
situação muito delicada. De alguns poucos anos pra 
cá a coisa que estava crescendo em ritmo bastante 
moroso estancou e começou a cair de uma maneira 
vertiginosa; está começando ficar ruim de novo.

Código -Para você, as leis de incentivo são boas ou 
ruins? 
Gira - As leis são um problema. Sobre um ponto 
de vista elas acostumam um pouco mal a gente. 
Recebemos uma lei de incentivo, fazemos de graça 
para população e na hora que não temos a lei não 
conseguimos sobreviver porque a bilheteria não dá. 
Entende? Então o ideal seria ter essa lei de incentivo 
para que a gente pudesse cobrar e que as pessoas 
que fossem assistir não achassem que 20, 30, 50 reais 
fosse um absurdo.
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Código - Como espectador o teatro te transmite 
emoção?
Gira - Ah! Mexe comigo, muda tudo! O teatro faz isso. 
É buscar, valorizar, experimentar, “experienciar” essa 
é a palavra “experienciar” a arte como espectador.

Código - Você acredita que o público do teatro vai 
migrar para o Netflix?
Gira - São linguagens diferentes. O teatro tem uma 
potência muito forte, mas acho que não. A NETFLIX é 
uma coisa, o teatro é outra. Até porque atinge a gente 
como espectador de maneira diferente.

Código - Pela sua profissão de Ator, já sofreu 



preconceito?
Gira - Sim, preconceito bom e ruim. Preconceito bom, 
eu lembro de uma época que toda vez que nós íamos 
fazer uma ficha no banco, em qualquer lugar, eles 
perguntavam o nome, idade, RG, CPF, profissão, aí 
a pessoa nessa hora parava e olhava para sua cara, 
e isso de uma certa forma é interessante porque, 
no imaginário das pessoas o teatro parece que é 
um lugar bem legal. Desde que não seja meu filho, 
porque aí eu não quero que fulano faça, porque não 
vai dar dinheiro, nem futuro, aí tem uma série de 
preconceitos também. 

Código - Você já pensou em desistir dessa profissão? 
Gira -  Eu estou há vinte e dois anos fazendo teatro, 
teve um momento na minha vida que eu ia casar, aí 
eu falei, eu preciso entregar currículo em algum lugar, 
mas foi uma necessidade de grana, eu não tive na 
minha cabeça em nenhum momento desses vinte e 
dois anos vontade de desistir.

Código - Qual conselho você daria para os atores que 
estão começando?
Gira - Eu nunca consigo. Acho que o cara tem que 
trabalhar muito, faça por você, porque o mercado de 
trabalho é aqui, é a gente.

Código - “Território de mim” foi o último espetáculo 
desta temporada que você dirigiu na Fábrica de 
Cultura do Itaim Paulista. Qual a mensagem principal 
que esta obra traz?
Gira - Território de mim é um mergulho para dentro 
de nós mesmos. A gente se depara com coisas que 
estão ali e não queremos mexer. Nós tiramos a poeira 
dessa caixinha que está há muito tempo guardada e 
abre. Então começamos a falar um pouco disso, isso é 
um dos territórios que gostaríamos de tocar, quando 
encontramos isso ampliamos nosso olhar e tentamos 
olhar de uma maneira plural para esse assunto, 
a gente sai para discutir esse tema e a discussão 
começa mas ela não termina. O espetáculo ele tem 
na sua dramaturgia esse mergulho, esse encontro e 
essa saída que é uma busca de se entender melhor.



Do Cubo ao Mundo
Trajetória, carreira, indústria musical, crítica social e muitos outros assuntos, 

em um bate-papo descontraído com o grupo de rap gospel Ao Cubo.

Por: Agência Nova Era

Integrantes do grupo 
musical Ao Cubo 
(foto: Rafael Amaro, 
São Paulo, 2017)

É    bem provável que você já tenha 
ouvido falar em rap na sua vida. 

Porém, existe uma vertente chamada 
rap gospel, nela você já ouviu falar? 
Na segmentação de rap gospel no Brasil, 
o grupo Ao Cubo se destaca com suas 
músicas que misturam as rimas do rap 

e o conhecimento do cristianismo. O 
grupo é composto pelos MC’s Feijão, 
Dona Kelly e Cléber, juntamente com o 
DJ F.Jay, que desde 1996 realizam seu 
trabalho na indústria musical brasileira.
Embora possuam hoje sua religião, 
a evangélica, nem sempre a história 



seguiu esse rumo. Durante boa parte da 
carreira dos integrantes, o foco era o rap 
secular, o estilo que mais toca nas rádios 
e na televisão, cantado por grupos 
como Racionais, Emicida, Projota, entre 
outros.
Em 2003, o Ao Cubo deu início à carreira 
musical, com a melodia “Naquela Sala”. Já 
em 2004, lançaram seu primeiro álbum, 
“Respire Fundo”, ganhador de diversos 
prêmios. Os principais prêmios foram o 
prêmio Extra (voz do povo) no ano de 
2004, e  o prêmio Hutúz, no mesmo ano, 
onde concorreram em três categorias 
na ocasião. Com a mesma proposta, em 
2007 lançaram “Entre o Desespero e a 
Esperança”. No ano de 2009, o quarto 
álbum: “Um por Todos” e o aumento 
da notoriedade nas mídias. Cinco anos 
após a produção do último álbum, vem 
o quinto trabalho “Década”, e sua turnê 
pelo país. E em 2016, trazem seu último 
álbum: “Fôlego”, com participações 
especiais nas canções.
O grupo Ao Cubo continua a manter 
seu trabalho, levando o cristianismo na 
forma de rap, sem deixar de lado a crítica 
social. Abaixo, você confere um bate-
papo com o grupo, . que aconteceu no 
salão de cabeleireiros 1980, ambiente 
descontraído que o grupo frequenta 
constantemente e que faz parte da vida 
de cada integrante nessa trajetória.



Código - O primeiro CD da banda, “Respire Fundo”, 
e o novo CD, “Fôlego”, demonstram uma grande 
diferença entre eles. Vocês poderiam falar um pouco 
a respeito disso?
Ivan Rino (MC Feijão) - É uma questão do tempo, o 
primeiro foi em 2004, e esse agora em 2017. São treze 
anos de diferença de um para o outro. O Brasil mudou, 
nossa perspectiva do mundo mudou. O artista sempre 
tem uma visão sobre as coisas e essa visão é a que 
ele coloca na sua obra, assim vai se falando da arte e 
da cultura. Então, nós éramos bem mais imaturos. A 
gente sabe manusear as palavras, o instrumental, sabe 
o que funciona e o que não funciona, então tem uma 
maturidade nisso. Não que seja bom, porque às vezes 
a imaturidade, aquela coisa mais livre e genuína, é 
verdadeira, é mais pura. O grupo não é mais tão puro 
como antes, agora conhecemos a malícia do mundo, 
e acho que isso muda muito.

Código - Nesse novo álbum, “Fôlego”, foi perceptível 
algumas participações de artistas que estão no início 
da carreira no hip hop. Como foi trabalhar com eles?
Kelly (Dona Kelly) - A gente também precisou de 
oportunidade um dia, e são trezentas chances para 
uma só oportunidade. Sim, o Ao Cubo sabe o quanto 
é difícil, são pessoas que às vezes não têm a voz. Não 
é que não tenham voz, mas são as pessoas que não 
têm ouvidos, para elas que não estão em evidência. 
O grupo tem satisfação de ver pessoas que são 
“brothers”, nossos amigos que têm um super talento 
e muita coisa pra passar. A gente pensou: por que 
não tê-las? E o trabalho ficou sensacional, umas das 

nossas primeiras faixas do disco.

Código - Na música “Proibido chorar”, em um 
determinado trecho há certa ênfase a um raciocínio 
das pontes. Do que se trata?
Ivan Rino (MC Feijão): É exatamente “ponte” porque 
costumamos separar rap gospel do rap secular. A 
gente faz rap e  fala da nossa verdade. Quando o 
Criolo faz o rap dele, ele coloca a verdade dele, bate 
um pouco lá no candomblé, mas não porque ele é 
um gospel da umbanda, mas sim porque é a verdade 
dele. Na verdade, nós temos que falar o que sentimos. 
Se nossa ideia é falar do cristianismo, não é porque 
queremos que pastores nos contratem, mas é o que 
acreditamos como verdade. E eu quero espalhar isso 
para o mundo, ação que todo artista genuíno faz.

Código - No CD acústico “Respire fundo”, parece 
haver um sentimento de inspiração, no quesito de 
desejar criar músicas. Como o grupo lida com o fato 
de que pessoas são inspiradas por suas composições?
Cléber (MC Cléber) - Já nos deparamos com várias 
pessoas que disseram isso, inclusive o jogador Neymar. 
Uma vez, após ele fazer três gols, lá no programa do 
Fantástico (Globo), pediu nossa música que se chama 
“1980”,  uma das primeiras que o grupo trabalhou. 
Até hoje o Ao Cubo recebe muitos testemunhos, 
mensagens de pessoas dizendo que foram impactadas 
e que a música tem sido instrumento para mudar a 
vida delas.

Código - Existem críticas em relação ao rap gospel no 



Brasil. Como é a convivência com outras vertentes 
do rap e qual é a diferença ideológica entre vocês?
Kelly (Dona Kelly) - A diferença é o que se vive, a 
diferença em tudo que se grita,é o que está dentro 
da alma e do coração. O rap é muito real, é tudo o 
que se vê na periferia, a visão que se tem de lá e da 
política. Enfim, do mundo de forma geral, espiritual, 
econômica e culturalmente falando. Nós somos 
cristãos e a diferença é essa. A gente aponta os 
problemas, falamos sobre tudo o que já vivemos, 
desde amigos e pessoas que passaram pela nossa 
vida. Contamos testemunhos reais, e sempre com 
cunho cristão. 

Nova Era - O rap nacional surgiu com o papel de 
revelar a realidade, numa forma de crítica social. Há 
casos de censura ao rap em troca de capital?
Ivan Rino (MC Feijão) - Nós, que fazemos parte 
dessa ideologia do rap, que somos do movimento, 
estamos em cima dos palcos e colocando nosso CD 
nas ruas, falamos o que vivemos, como já foi dito pela 
Kelly. Sem ser demagogo, mas música é para todo 
mundo. Quando alguém fala alguma coisa que não eu 
concordo, mas está fazendo de coração, é a realidade 
que ela vive e eu tenho que respeitar. Independente 

se esteja falando da periferia ou não, a música é livre 
e é para todo mundo. O estilo blues começou com os 
negros, mas depois virou jazz, até virar rock, e assim 
a cultura foi espalhada. Não existe só o “preto” no 
mundo, não existe só pobre no mundo, então todo 
mundo tem direito de ouvir uma música boa. Então 
quem mora em lugares luxuosos também tem direito 
de ouvir um rap bom. Mas se os “ricos” começarem 
a falar de periferia, eles estarão sendo mentirosos. 
Porque serão demagogos e vão falar daquilo que não 
conhecem. Então, quando forem fazer música, que 
façam de coração. Que falem do que conhecem, para 
que possamos conhecer o mundo deles através da 
música. Não gosto muito de falar que alguma música 
é só para a periferia, por que isso é um muro, é a 
mesma coisa que falar que a música gospel é só para 
quem está na igreja. O Ao Cubo gosta de “pontes”, 
não gostamos de muros. Nossa música é para todo 
mundo, e a gente quer sim ouvir a realidade de outras 
pessoas. Às vezes criticamos o funk, mas a verdade 
deles é essa, não têm outro mundo. Então que falem 
de algo que a é a cultura deles, somente temos que 
respeitar isso.

Código - O grupo Ao Cubo realiza muitos shows 
gratuitos e diversas ações beneficentes. Comentem 
um pouco a respeito desse trabalho.
Cléber (MC Cléber) - O rap transita um pouco nessa 
área. O grupo começa a fazer rap porque é o trabalho 
que consegue fazer, porque não precisa de tantos 
recursos, não é preciso de guitarristas, baixistas e nem 
desse monte de músicos. Apenas com um microfone 
e um DJ é feita nossa arte. Muitos grupos de hip hop 
começaram através de ações sociais, e muitos dos 
eventos que fazemos são desse tipo. Eventos em que 
nascem novos rimadores, novos dançarinos, novos 
grafiteiros. O pessoal se identifica com a arte que o 
grupo faz e começa a fazer música, a fotografar etc. 
Esses dias,  fui fotografado com um cara que disse 
que um dia produziria fotos do Ao Cubo, fiquei até 
emocionado. Então, sabemos que desses eventos 
sociais surgem novos profissionais também.

Nova Era – Como são as produções das letras de suas 
canções?
Cléber (MC Cléber): Em relação à letra, tentamos 
colocar aquilo que irá tocar primeiro nosso coração.  
Se mexeu conosco, também vai mexer com as pessoas. 
Esse é o nosso ponto de partida para compor nossas 
músicas.

“Se nossa ideia 
é falar do 

cristianismo, não 
é porque queremos 
que pastores nos 
contratem, mas é 
o que acreditamos 

como verdade”



Zeneide Alves

Por: Monique Maria da Silva Carvalho, Flavia Jesus

Foto/ Divulgação: Flavia Jesus

F 
 
oi no espaço “Casa da Vó” que fomos recebidos pela Professora Zeneide Alves, 
integrante do grupo Beija-Fulô. Neste espaço colorido, decorado com alguns 
instrumentos musicais, percebemos a importância que a música tem na vida 

de nossa entrevistada. Lá, Zeneide nos falou da emoção de pertencer ao grupo, de 
como ele se originou e de sua importância dentro das escolas públicas, onde suas 
experiências na área de Cultura Popular são multiplicadas por Educadoras da Rede 
Municipal de Ensino. Nossa entrevistada também refletiu sobre a importância e o 
desafio de manter um grupo com perfil do “Beija-Fulô” nos dias atuais.



Portal Interativo - Qual a proposta do grupo Beija-
Fulô? 
Zeneide Alves – Bom, o grupo é composto por 
educadoras da Rede Municipal e nossa proposta é 
preservar o patrimônio cultural, que é construído 
pelo povo brasileiro, através da pesquisa e das 
multiplicações que são feitas em salas de aula. Tudo 
começou com um grupo de professores que iniciaram 
oficinas buscando evolução na carreira, mas ao ter 
contato com a cultura popular ficaram encantadas 
e decidiram continuar, pois acreditavam que existia 
uma lacuna nos cursos de Pedagogia sobre a Cultura 
Popular Brasileira. 

PI - Quais os maiores desafios para manter este 
grupo vivo? 
Zeneide – Atualmente o comprometimento das 
pessoas, pois os componentes têm que se reunir 
semanalmente para estudo. Durante estes anos muitos 
professores deixaram de fazer parte do grupo, pois se 
aposentaram e outros integrantes também saíram 
por motivos pessoais, como trabalho, viagens. Sinto 
falta também do olhar de pesquisador, pois somos 
um grupo sem fins lucrativos, embora precisamos de 
algum cachê para compra de materiais, este não é o 
principal objetivo. 

PI - Fale um pouco sobre sua trajetória, sua 
participação nestas manifestações culturais. 
Zeneide – A minha participação nas manifestações 
culturais não vem de muito tempo, ela começou 
quando estava fazendo Faculdade. Eu sempre gostei 
de música, mas não conhecia muito sobre cultura 
popular, aí quando fui fazer uma pesquisa no Centro 
Cultural da Penha, procurando algumas coisas sobre 
musicalização, que era meu foco, conheci algumas 
atividades que estavam acontecendo na casa de 
cultura da Penha e acabei participando de cursos, que 
tinham algumas vagas destinadas à comunidade e foi 
através destes cursos que tive contato com as músicas 
da Renata Mata, que tinha vários elementos da cultura 
popular. Em seguida fui para Universidade Anhembi 
Morumbi, onde fiz a pós-graduação em Capacitação 
Docente em Música Brasileira e tive contato com 
grandes personalidades da área. Inclusive, quando 
decidi fazer esta pós o que me chamou bastante 
atenção foi o corpo docente. 

PI - Como o público tem recebido as manifestações 
do grupo num espaço tão agitado como a Cidade 

de São Paulo, onde as pessoas parecem não ter 
muito tempo para apreciar algumas manifestações 
culturais? 
Zeneide – Embora seja um grupo grande e que requer 
uma logística e bastante trabalho de produção, não 
fazemos muitas apresentações, pois focamos mais na 
pesquisas, porém, quando nos apresentamos sejam 
nas escolas, em alguns eventos específicos ou em 
palestras sobre Educação, nos surpreendemos com 
a quantidade de pessoas que conhecem o nosso 
trabalho e por não apresentarmos sempre, isso gera 
certa expectativa nas pessoas de como serão nossas 
apresentações.

PI - Vocês costumam promover ações que envolvem 
músicas, danças e o resgate do patrimônio cultural. 
Como se dá este processo de escolha destes 
elementos culturais? 
Zeneide - A escolha destes elementos está voltada 
mais para as regiões Nordeste e Sudeste, mas estamos 
buscando elementos de outras regiões. Temos poucos 
elementos da Região Sul, por isso, faremos oficinas 
para aprendermos mais sobre a cultura de outras 
regiões. Estes elementos chegaram no início da 
formação do grupo através das pesquisas da Renata 
Mata e do Téo Menezes, que é da família Menezes 
e que está há mais de quinze anos no Butantã, com 
o grupo Cupuaçu, no Morro do Querosene e que 
trabalha com a cultura maranhense. 

PI - Parece que o grupo beija-flor não tem se 
limitado a fazer apresentações pela cidade, pois 
este movimento de resgate tem chegado às escolas 
públicas. Como funciona esta multiplicação dentro 
da escola? 
Zeneide – As professoras que atuam em sala de aula, 
que agora são poucas, pois já se passaram 15 anos e 
muitas já se aposentaram, utilizam este conhecimento, 
que adquirimos semanalmente através de pesquisas 
e das conversas, para sala de aula. Professoras como 
Cida Cintra utilizam as músicas para alfabetização 
e Cida Pivoto que desenvolveu projetos em sala 
de leitura. É um trabalho de “formiguinhas”, de 
resistência para que as pessoas conheçam a cultura de 
nosso país, que é imenso e por falta de conhecimento 
acaba parecendo uma novidade. 

PI - Nesta trajetória de mais de dez anos o grupo 
beija-flor tem renovado seus integrantes? Qual o 
perfil destes integrantes? O que eles buscam num 



grupo como o Beija-Fulô? 
Zeneide – A renovação dos integrantes é difícil, pois 
muitas pessoas não querem o comprometimento, por 
isso, quando me perguntam como podem participar 
do grupo, costumo convidá-las para “namorar” o 
grupo, conhecer o processo de pesquisa e a atuação 
do grupo. É um trabalho onde se coloca a mão na 
“massa”, tem que gostar, pois ainda existe muito 
preconceito com a cultura popular. Quanto ao perfil, 
são professores que se encantaram com a cultura 
popular e que a vivencia na prática, diferente de muitas 
pessoas que buscam apenas vídeos na internet, estas 
educadoras são corajosas e resistentes. 

PI - A partir deste grupo, surgiu a ideia da construção 
do Espaço Casa da Vó. Qual o objetivo deste espaço 
na Zona Leste? 
Zeneide - O objetivo é ter na Zona Leste um espaço 
voltado para Educação, Arte e Cultura. Esta ideia veio 
com a morte de minha mãe, que se deu há 2 anos. 
Eu era “cuidadora” dela e não queria alugar este 
espaço, fora isso, o grupo Beija-Fulô cresceu muito e 
se locomover com os instrumentos ficou difícil. Além 
disso, muitas pessoas da Zona Leste atravessam a 
cidade para fazer cursos, então pensei que ao invés 
destas pessoas saírem daqui, seria mais interessante 
trazer profissionais para aplicar cursos aqui. A “Casa 
da Vó” ainda não está da forma como eu gostaria, por 
falta de verba ou de alguém que faça um projeto que 
seja subsidiado pela Prefeitura ou pelo Estado. 

PI - Qual o espaço que estas manifestações culturais, 
como as do grupo Beija-Fulô têm num mundo tão 
rodeado de tecnologias? 
Zeneide – O espaço que estas manifestações culturais 
têm é de resistência, mas mesmo assim eu vejo 
que os grupos tradicionais de cultura popular têm 
conseguido se manter. O Beija-Fulô não é um grupo 
tradicional, ele é para-folclórico e a tecnologia 
também tem nos ajudado nas pesquisas, portanto, 
não é de todo mal. As tecnologias têm promovido 
encontros entre grupos e encontros com mestres que 
nos ajudam a entender um pouco como são alguns 
mecanismos dentro de comunidades onde você não 
tem tempo de conviver com eles. Eu acredito que as 
manifestações se mantêm porque as manifestações 
culturais não vivem só do passado, elas se renovam 
e outros elementos são incorporados, são elementos 
tradicionais e o contemporâneo, tudo se misturam. 

PI - Você acredita que as pessoas ainda se reconhecem 
nas manifestações populares feitas pelo grupo Beija-
Fulô? 
Zeneide – Sim, muitos jovens estão se fortalecendo. 
Encontro muitos jovens fazendo maracatu. Mesmo 
com a mudança da idade, eles encontram cantores 
que da atualidade que usam elementos da cultura 
popular. Muito se reconhecem, porque as pessoas 
têm uma memória da cultura oral. De repente muitos 
relembram coisas que os pais e as avós falavam.
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