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A história do carnaval no Brasil iniciou-se no período colonial. Uma das 
primeiras manifestações carnavalescas foi o entrudo, uma festa de 

origem portuguesa que na Colônia era praticada pelos escravos. Depois 
surgiram os cordões e ranchos, as festas de salão, os corsos e as escolas de 
samba. Com o surgimento das escolas de samba o carnaval ganha outro 
ritmo no Brasil, um simples desfile virou uma competição e hoje faz parte 
da nossa cultura. Por outro lado existem detalhes que faz a festa ser o que 
é, nesta entrevista contamos o que acontece antes, durante e depois do 
carnaval. É com riquezas de detalhes que Anderson Paulino nos conta sua 
trajetória no carnaval, como é elaborado a festa típica que dura apenas 
quatro dias, mas que tem como finalidade deixar sua mensagem.

O CARNAVAL COMO VOCÊ NUNCA VIU
O carnavalesco Anderson Paulino conta em detalhes o que se passa nos 

bastidores de uma escola de samba.

Por: Carlos Alberto, Fernanda Fialho, Leonardo 
Sousa, Luiz Filipe e Paula Lacerda
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CÓDIGO: Como você iniciou 
no carnaval?
Anderson Paulino: Meu pai 
fundou um time de futebol e 
nele jogavam um dos funda-
dores da escola de samba, e 
eu desenhava, mas não sabia 
que aquilo que eu fazia era 
uma profissão, um dia alguém 
viu e falou que aquilo que eu 
estava fazendo dava dinheiro, 
era coisa de carnavalesco, ou 
seja, era carnaval. No entanto 
eu só sabia o que era carnaval 
pelo que eu via na TV, pois não 
sabia que tudo aquilo era uma 
profissão. Aí eu fui convidado 
de cara com 16 anos para tra-
balhar numa escola de samba 
aqui no Itaim, a escola não 
existe mais. Fiz esse trabalho 
e foi aí onde tudo começou.

CÓDIGO: Você poderia con-
tar como era sua vida antes 
e depois do carnaval e o 
que o agregou na sua vida?
Anderson: Agregou muita 
coisa. Até essa semana eu 
estava gravando algumas 
músicas em redes sociais e 
eu estava gravando a música 
da legião urbana, eu era mui-
to Legião Urbana, Pop Rock 
e etc. Minha cabeça era ou-
tra totalmente diferente. Eu 
era outra pessoa focada em 
outras pautas, o samba me 
abriu extremamente social, 
me fazendo conhecer o ou-
tro lado das pessoas, digo no 
sentido de comunidade, de 
ajudar o outro. Eu era tímido 
e não falava muito, através 
do samba eu aprendi a falar 
mais, ou seja, o samba me 
formou como cidadão.

CÓDIGO: Quais foram as 
pessoas que te apoiaram?
Anderson: Meus pais 
sempre, porque a minha 
tendência era moda, depois 
estudei um ano e meio na 
universidade de moda e parei 

por conta do desemprego, 
aí aconteceu o carnaval, eu 
já era carnavalesco, mas 
aconteceu de uma forma 
profissional, grupo especial, 
televisão, rede globo, entre-
vista e muito mais. Eu não 
tinha tempo de voltar para 
universidade, tinha dinheiro 
e não tinha tempo, a gente 
dorme muito tarde e acor-
da um pouco tarde, então se 
trabalha do meio-dia as três 
da manhã, e mesmo que se 
trabalhe muito cedo, você 
não consegue abandonar o 
seu trabalho de carnaval as 
19hrs para ir a universida-
de e chegar meia-noite, ter 
que voltar a cuidar do carna-
val, que são muitas pautas. 
Na época que eu peguei um 
auge do trabalho, de 2002 a 
2011, eram 3500 componen-
tes e seis carros alegóricos, 
hoje 2,5 milhões de reais 
para cada escola, eu fazia 
com 400 mil na minha época 
e esse dinheiro já melhorou 
muito. Então a criatividade 
tinha que ser muito maior, 
porque você tinha que ti-
rar leite de pedra e além de 
tudo, você fica meio conheci-
do, outras escolas de samba 
me procuravam, eu fazia até 
sete escolas de samba no 
mesmo ano, no interior, no 
litoral, somando tudo isso eu 
fazia mais de 200 figurinos 
e ainda a confecção, eu não 
tinha tempo para estudar. E 
os meus pais me apoiaram o 
tempo todo com isso, porque 
é difícil você ter que depen-
der só disso, dessa parte 
artística, de viver de arte. 
Acho que todo artista de 
qualquer segmento precisa 
de pessoas mais próximas, e 
com certeza eu acredito mui-
to que é a família, a escola 
tem também, até porque eu 
não ia estar tantos anos na 
mesma escola. Tem bastante 

gente que me apoia, que me 
acompanha, que cobra mi-
nha presença quando eu não 
posso estar, ou então quando 
eu não estou disposto, a gen-
te sente que tem um carinho, 
mas de verdade, eu fui muito 
protegido dentro dessa es-
cola, eu não sei se os outros 
podem contar a mesma coi-
sa, eu acho que os outros vão 
muito assim do contrato, deu 
certo deu, não deu tchau, 
ano que vem estou em outro 
lugar. Eu não tive isso, eu sou 
sempre de fidelidade, eu fi-
quei 11 anos em uma escola, 
que foi a Leandro de Itaque-
ra, 24 nessa, 7 anos em Santo 
André, 7 anos em Ilha Bela e 
por aí foi. Já fiquei um ano 
em algumas, mas a afinidade 
foi péssima, foi zero, mas a 
maioria é assim. É uma coisa 
muito familiar, eu fico muito 
próximo, então eu tenho o 
apoio de muita gente.

CÓDIGO: Dentro desses 
anos de carnavalesco, qual 
foi o fato mais marcante 
para você?
Anderson: Ser campeão, por-
que assim, você é campeão ou 
vice-campeão, no caso quan-
do a escola, promove sendo 
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vice, ela sobe, o que aconte-
ce: tudo o que as pessoas têm 
contra você, contra a pessoa 
que você é, tudo acaba, quan-
do você é campeão. Você é 
carregado no colo pelas pes-
soas, literalmente. Eu já fui 
carregado no braço dessa 
escola aqui e da outra esco-
la, de me levantarem dentro 
da quadra carregado, e isso 
eu nunca vou esquecer. Por-
que eu sei que isso é sincero, 
embora pareça ser assim 
de momento, mas o que eu 
aprendi com isso é que a gen-
te tem que trabalhar só para 
isso, de verdade a gente tem 
que trabalhar para ver essa 
gente feliz, se você ver essas 
pessoas felizes ao ponto de 
te levantarem e te carrega-
rem, é porque você já fez por 
muita gente, para mim a mi-
nha contemplação a minha 
felicidade, é o que menos vai 
importar. Eu sou feliz dese-
nhando, criando, porque na 
minha cabeça a escola já está 
desfilando, então ali ela está 
perfeita. Agora o processo de 
fazer, de comprar, de vender, 
de vestir, de dar certo, de não 
chover, o tempo funcionar, de 
todos os pedidos funciona-
rem, isso depende de muita 
gente. Por depender de mui-
ta gente a gente nunca sabe 
se vai ganhar, mas quando 
ganha e você vê que ganhou, 
que deu certo e vê a felici-
dade das pessoas, aí é um 
retorno fantástico.

CÓDIGO: Existe algum car-
navalesco que te inspire?
Anderson: Eu acho que a 
maioria deles tem um pouco 
de alguma coisa que vale, o 
Max Lopes uma época, uma 
geração mais distante da 
minha, que era chamado de 
mago das cores. Quando as 
escolas desfilavam com 6 mil 
componentes, o Max Lopes 

conseguia dividir setor de 
desfile em cor, então quan-
do tudo era azul ele fazia 
seguimento de azul, quando 
tudo era vermelho ele trata-
va combinações do vermelho, 
quando tudo era ouro com 
branco, ele usava essa combi-
nação, ficava muito elegante, 
muito bonito, eu tenho muito 
isso na minha memória, mas 
hoje as escolas de samba re-
duziram muito, está sendo 
mais selecionado, desfila 
com três mil componentes 
no Rio de Janeiro, aqui é me-
nos: 3000, 3300. Então uma 
escola hoje não consegue 
mais fazer essa tabela de cor 
tão elegante, já muda de um 
verde, pula para um azul, de 
um azul já pula para um ver-
melho, vai mudando muito 
assim. O Joãozinho Trinta, 
sempre foi inspiração, porque 
era referência, era o único 
carnavalesco famoso, de tele-
visão, então meu apelido era 
Joãozinho Trinta, Joãozinho 
Quinze, brincavam assim co-
migo. E Rosa Magalhães que é 
uma mestra, uma professora 
de verdade e o Dido Ventario. 
São esses, basicamente, são 
os mais poderosos na inteli-
gência da cultura do carnaval.
 

CÓDIGO: Como surgiu a 
ideia de criar a Unidos de 
Santa Barbara?
Anderson: A agremiação 
USB surgiu dentro de uma 
casa de candomblé por um 
grupo de amigos e familiares 
em 1988, há 30 anos atrás, as 
pessoas sempre se reuniram 
para atividades religiosas 
e a fundadora e presidente, 
que é mãe de santo, Helena, 
revelou esse sonho de cons-
truir um bloco de carnaval 
na época, então começaram 
a correr atrás da documen-
tação e no ano seguinte o 

bloco já estava na rua da re-
gião de Itaquá e Jardim Nélia 
- Itaim Paulista desfilando 
pelo bairro até 1991. Com a 
perda de um dos fundadores 
a comunidade ficou bastan-
te abalada e deu um tempo, 
voltou em 1995 oficialmen-
te se cadastrando na União 
das Escolas de Samba como 
bloco novamente e em 1996 
desfilando oficialmente. Foi 
a partir daí que eu em 1995 
surgi para poder somar como 
carnavalesco, eu era bem jo-
vem assim como vocês e não 
sai mais, sou o carnavalesco 
com mais tempo dentro da 
mesma escola de samba no 
Brasil, são 24 anos.

CÓDIGO: Como vocês con-
seguem planejar temas, 
fantasias, alegorias entre 
outros sem se perderem no 
meio do caminho com tan-
tas coisas a serem feitas?
Anderson:  Bom na verdade 
todos se perdem no meio do 
caminho! O que acontece a 
campeã é a que menos se 
perdeu digamos assim, com 
as demais escolas alguma 
coisa aconteceu. Alguém 
se perdeu em alguma 
coisa e bateu no resultado 
final, a proposta é nunca 
errar e nunca se perder. A 
inspiração é qualquer coisa, 
qualquer momento, seja 
uma música, ou uma fase 
da vida brasileira, algum 
fato da história do mundo 
que está acontecendo 
atualmente, ou um resgate 
do centenário ou de 
duzentos anos de alguma 
história, você vai estudar 
o tema, as cores é muito 
importantes pelo menos 
pra mim, sempre tem 
uma cor que me remete 
à algumas situação que 
me faz ter interesse em 
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desenvolver algum tema, 
são muitas coisas que traz 
a inspiração e a vontade 
de fazer um tema, depois 
ele é oferecido à escola. 
A escola precisa fazer 
uma aprovação, as vezes 
recebemos da própria 
escola uma proposta e 
precisamos realiza-lá, o 
que também dá certo! E 
aí é feito uma pesquisa, 
agora também depende 
de grupos, algumas 
equipes é maior então as 
vezes o carnavalesco só 
tem a ideia, alguém faz 
toda à pesquisa sobre a 
história que precisa sobre 
aquele tema e chega ao 
carnavalesco e ele também 
encaminha os desenhos 
para que outra pessoa faça, 
ele fica só coordenando 
dez a quinze artistas que 
vão desenvolver o trabalho 
para ele. Aqui no meu 
caso eu pesquiso, escrevo, 
desenho e confecciono 
as peças inicias e depois 
acompanho a confecção.

CÓDIGO: Como vocês fazem 
para levar o carro alegórico 
até o desfile?
Anderson: Os carros eram 
personalizados na própria 
escola USB aqui no Itaim Pau-
lista e para chegar até o local 
do desfile era necessário o 
acompanhamento da CET, as 
vezes da polícia, mas agora 
com a fábrica do samba fica 
mais próximo onde nossas 
alegorias ficam 1,5 KM de 
distância acho que nem isso, 
o transporte é feito da mes-
ma forma, é mais tranquilo 
coisa de meia hora os carros 
chegam ao sambódromo, eles 
ficam parados lá e fazemos à 
montagem definitiva já na pis-
ta e a escola desfila certinho.

CÓDIGO: Embora o carnaval 
seja uma festa tradicio-
nal do nosso país e tem o 
apoio governamental para 
que aconteça, ainda existe 
preconceito com o evento 
principalmente pela reli-
gião, como vocês lidam com 
isso?
Anderson: Com tranquilida-
de a gente tem consciência de 
que a cultura de um enredo 
que possa fazer ajudar a edu-
car crianças e adultos, o ritmo 
que é a música, o canto, a 
dança tudo isso é diversidade 
e ajudam pessoas a perderem 
a timidez, enfrentar a de-
pressão, é saudável, a parte 
de gastronomia, as escolas 
de samba têm suas baianas 
que são grandes cozinheiras 
e se reúnem para fazer festas, 
tem as amizades que você 
consegue adquirir durante o 
tempo, tudo acrescenta, tudo 
é para ajudar. O dinheiro que 
é dado é pouquíssimo como 
tudo na cultura, o ministério 
da cultura fornece um valor 
baixo, tudo da cultura brasi-
leira fica lá atrás, a educação 
e a cultura são sempre esque-
cidas e todo mundo sabe. Nós 
do lado de cá estamos cientes 
o que a gente faz é extrema-
mente importante e não deve 
acabar como as festas juni-
nas, festa de Bumba Meu Boi, 
nenhuma das festas folclóri-
cas que tem no Brasil inteiro 
não devem acabar é nossa 
bandeira de tradição.

CÓDIGO: O que você acha 
que o carnaval pode trans-
mitir na vida social das 
pessoas?
Anderson: Primeiro ele é um 
remedinho para curar triste-
zas, sempre foi! O samba, na 
verdade, por ser de uma ori-
gem africana que atravessou 
a escravidão, todo o canto 
de lamento que for dar no 

samba sempre quer deixar 
uma mensagem de que vai 
melhorar, o samba a prin-
cípio quando se reúne com 
seus amigos, foliões e inte-
grantes é para dizer que algo 
vai melhorar. A nossa von-
tade de ser feliz em algum 
momento, seja no desfile da 
escola, seja em alguma festa 
dentro da comunidade, essa 
é a base principal.
 
CÓDIGO: Agremiação reali-
za alguns projetos sociais 
com a comunidade. Você 
pode nos contar um pouco 
mais sobre eles?
Anderson: Temos o Proje-
to “Bebel” que é realizado a 
cada 15 dias com o objetivo 
de levar alimentos, roupas, 
calçados e um pouco de cari-
nho para o pessoal de rua da 
nossa Comunidade. O nome 
Bebel foi uma homenagem 
a uma grande integrante e 
amiga da escola que faleceu a 
alguns anos. Temos também 
o Projeto “ Filhos de Barbara” 
que ocorre uma vez por ano 
no mês de dezembro quando 
mais de 150 crianças da co-
munidade do Itaim Paulista 
são apadrinhadas por pesso-
as de nossa Agremiação.

CÓDIGO: Quando se trata 
de capacitação de recursos, 
qual o trabalho a USB está 
desenvolvendo para trazer 
novos parceiros para a es-
cola de samba?
Anderson: Além dos recur-
sos que as Escolas de Sambas 
recebem do Governo do Esta-
do e da liga das Escolas, temos 
que ir atrás de outros re-
cursos como deputados e 
partidos eleitorais. Claro que 
dependendo do tema esco-
lhido, se for homenagem a 
alguém ou para algum lugar, 
é uma outra forma de capaci-
tação de recursos.
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Isabelle da Conceição de Oliveira, paulistana de 24 anos e recepcionista de 
banco. A jovem que possui uma personalidade extrovertida, sua principal 

qualidade é gostar de ajudar o próximo. Bell, mais conhecida assim pelos 
seus familiares, amigos e alunos, nos diz que a quinta arte, a dança, lhe 
ajudou a expressar o que sente, principalmente depois de ter sofrido muito 
bullying quando era criança. Hoje, sendo professora de dança, consegue 
ser uma agente transformadora na vida de seus alunos com a própria 
dança, dando aulas no projeto Força Jovem, da Igreja Universal do Reino 
de Deus, voltado para os jovens, onde muitos deles apresentam problemas 
de socialização, assim como ela teve por causa do bullying. 

A ARTE CRIANDO NOVAS PERSPECTIVAS

A transformação da jovem Isabelle através da dança.

Por: Geliel Almeida, Gilson de Azevedo, Jaqueline 
Braga, Kaynara de Lima, Kimberly Ferraz, Letícia 
Gurgel e Vinicius Pereira 
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CÓDIGO: Em que momento 
da sua vida você começou a 
se dedicar à dança?
Isabelle: Desde criança 
sempre gostei de dançar e 
cantar. Comecei a dançar 
com 13 anos em casa, mas 
passei a levar a sério e dei-
xei de ter apenas como um 
hobby quando entrei para 
Igreja Universal, pois eu per-
cebi que tinha talento e hoje 
danço em eventos de igrejas, 
escolas e festas comunitárias. 
É algo que me faz muito bem 
e não é apenas uma questão 
técnica, mas sim de dar a vida 
enquanto danço. 

CÓDIGO: O que a dança mu-
dou na sua vida?
Isabelle: A dança modificou 
meu olhar para a parte téc-
nica, pois quando eu tinha 
apenas como hobby achava 
que um dançarino inician-
te estava muito bem, porém 
hoje já vejo com mais com-
petência. Na vida, ela me faz 
valorizar mais a mim mesma, 
visto que quando era criança 
tive complexo de inferiorida-
de por ter sofrido bullying e 
me ajuda a expressar o que 
sinto. Então a dança faz com 
que a pessoa se expresse 
como se fosse jogar tudo para 
fora e isso acontece com mui-
tos. A dança me ajuda nisso, a 
me expressar e gosto de fazer 
o melhor onde estou, e por 
ter esse olhar mais técnico 
aprendo a fazer o melhor.

CÓDIGO: Você percebeu 
alguma mudança nos seus 
alunos? 
Isabelle: Sim. Teve o caso de 
uma menina que se automuti-
lava, ela não era da Igreja, foi 
alguém que conheci quando 
eu iniciei na dança. Comecei 
a conversar e trazê-la para 
perto, assim ela começou a 
se abrir, e a mesma disse que 

cada vez que coreografava 
comigo se sentia mais liber-
ta. Eu colocava músicas para 
ela entender que tinha valor, 
não apenas músicas evangé-
licas, mas músicas de MPB 
também, que falam mais com 
os jovens. Notei uma grande 
diferença nela e hoje já não 
a vejo mais, porém ela está 
bem e a partir disso vi que a 
dança tem um poder muito 
grande na vida das pessoas.

CÓDIGO: Você percebeu al-
guma mudança no seu meio 
social por conta da dança?
Isabelle: Sim, muitas pes-

soas têm preconceitos e me 
questionam do porquê de 
dançar sendo que não vou re-
ceber dinheiro, eu respondo 
que danço por amor, que es-
tou tendo mais conhecimento 
tanto na dança quanto no 
canto e se eu tenho essa opor-
tunidade então vou procurar 
lugares que tenham audições 
de teatro, música e agências 
que possam me contratar. Sei 
que é difícil, mas são barrei-
ras que temos na vida.

CÓDIGO: Você sofre mais 
discriminação ou tem mais 
apoio?
Isabelle: Um pouco dos dois. 
Sofro discriminação por não 
ter lucro, mas recebo apoio 
com palavras de incentivo.

CÓDIGO: Quais são seus 
sonhos e planos para o 
futuro? 
Isabelle: Meu maior sonho 
é ver minha família unida, 
pois ela é a base de tudo 
na vida. Também quero 
estar realizada, casada, 
sem filhos e ter uma vida 
estável.  Além disso, desejo 
ser professora de dança, 
ter minha sala e conseguir 
ir para outros países 
através da dança.

CÓDIGO: Você tem alguma 
referência na dança?
Isabelle: Sim. A minha co-
lega Luana, que é formada 
em Educação Física, Ballet 
Clássico, Contemporâneo e é 
professora de Circo. Além da 
Beyoncé, pois ela é formada 
em Ballet e vejo o equilíbrio 
dela tanto para dançar quan-
to para cantar. Ela é uma 
referência muito forte por 
ser mulher e negra.

CÓDIGO: Você dança hip 
hop, ballet e dança contem-
porânea, qual a diferença 
entre os três gêneros? 
Isabelle: São gêneros bem 
diferentes e cada esti-
lo tem um objetivo. O hip 
hop tem uma prática mais 
violenta e passos mais co-
reografados O ballet é mais 

“É algo que me 
faz muito bem e 

não é apenas uma 
questão técnica, mas 

sim de dar a vida 
enquanto danço.”
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técnico, com mais coreogra-
fias e é necessário pessoas 
especializadas nele. Já a dança 
contemporânea não precisa 
de uma especialização técni-
ca, por exemplo, eu não tenho 
uma formação, aprendi por-
que faço parte de um grupo 
de dança. Esse gênero é como 
se estivesse desconstruindo 
a música que está tocando, 
mas mesmo não sendo neces-
sária uma formação técnica, 
é preciso que a pessoa tenha 
interpretação facial e corpo-
ral para dançá-la.

chamado Força Jovem, que é 
um grupo que representa o 
estado de São Paulo. Quan-
do fui fazer minha audição, 
era solo (sozinha), com ape-
nas um ou dois minutos de 
apresentação, e eu não tinha 
noção de nada, só procurei 
estudar sobre dança contem-
porânea para me apresentar.

CÓDIGO: São apenas jovens 
de dentro da Igreja que par-
ticipam desse projeto ou da 
comunidade também?
Isabelle: Os jovens da 

muito grande, porque cada 
coreografia passa algo para 
as pessoas, por exemplo, 
eu já fiz uma coreografia 
com uma amiga usando 
uma música chamada 
“Segredos”, que falava de 
uma menina que tinha uma 
vida obscura, era triste e 
com vários complexos. A 
coreografia teve um grande 
impacto, junto com a letra 
e o instrumental. Com 
a dança contemporânea 
procuramos mexer com os 
sentimentos das pessoas.  

CÓDIGO: Você tem vontade 
de aprender outros gêneros 
de dança?
Isabelle: Sim, gêneros folcló-
ricos porque falam sobre a 
origem de cada país, onde sur-
giu cada coisa, como pinturas. 
Gosto sempre de mostrar algo 
novo para as pessoas.

CÓDIGO: Qual foi seu maior 
desafio em sua trajetória na 
dança? 
Isabelle: Meu maior desafio 
foi quando eu entrei na equipe 
de dança da Igreja Universal 

comunidade não têm como 
participar. Nós fazemos pro-
jetos, mas se tem pessoas que 
querem participar do grupo 
de dança procuro primeiro 
conversar e saber mais sobre 
ela, se é usuário de drogas 
ou se se prostitui. Na igreja, 
nós primeiro cuidamos da 
pessoa antes de trazê-la para 
dentro do projeto.

CÓDIGO: De que forma esse 
projeto impacta na vida dos 
jovens?
Isabelle: Tem um impacto 

CÓDIGO: Como é feita a 
captação de recursos para 
o projeto Força Jovem?
Isabelle: Não temos 
patrocínio ainda,  então 
nas igrejas de bairro o 
próprio l íder arrecada 
com os integrantes 
quando tem algum evento. 
Fazemos uma reunião com 
os membros e planejamos 
figurinos mais baratos 
para comprar.  No grupo 
do estado,  que eu faço 
parte,  quem patrocina é a 
própria Igreja.
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Em sua estreia no desfile pela escola de samba Mocidade Unida Da 
Mooca, Marcela Silva e Vinicius Batista, conquistam seu primeiro título 

como casal de mestre sala e porta bandeira, levando a escola para a 
próxima fase dos desfiles das escolas de samba de São Paulo de 2019 do 
grupo de acesso 1, comandado pela LIGA SP, (Liga independente das 
escolas de samba de São Paulo). Mesmo com dificuldades e o cansaço, 
Marcela e Vinicius não mediram esforços em mostrar seu talento, com 
muito samba no pé e um sorriso no rosto, assumindo um papel que não 
é para qualquer um, levar o nome da Mooca e carregar o pavilhão, o 
maior símbolo carnavalesco. 

“SOU DA MUM, AQUI É O MEU LUGAR”
Após meses de dedicação, Marcela Silva e Vinicius Batista conquistam júri 
garantindo a vitória e o seu lugar no grupo de acesso 1 na escola de samba 

Mocidade Unida da Mooca (MUM).

Por: Evelyn Cristina, Gustavo Teixeira, Kleber Lins, 
Lucas Santos, Mozart Alves e William Fiengo 
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CÓDIGO: Qual foi o pior mo-
mento da sua carreira? 
Vinicius Batista: Para mim, 
esse carnaval de 2018, por-
que eu tive uma complicação 
em uma das minhas lentes 
de contato, especificamente 
no olho esquerdo, então não 
consegui participar do des-
file da Mocidade Unidos da 
Mooca, isso me deixou meio 
chateado, mas por ver que a 
escola foi campeã, isso trou-
xe uma energia.   
Marcela Silva: E isso também 
aconteceu por que nós éra-
mos de outra escola de samba 
também. Valência de Perus, 
escola de samba do grupo 3, 
na avenida na Vila Esperan-
ça, e nesse dia aconteceu “um 
milagre” porque no momento 
que ele entrou na avenida, o 
olho se arregalou, mas após 
o desfile o olho dele voltou 
a ficar ruim novamente. Mas 
sobre mim, eu não passei por 
nada dessa forma.

CÓDIGO: Já aconteceu algo 
que fizeram vocês pensa-
rem em desistir? Ou que 
vocês não acharam legal?
Vinicius: Não. No Mundo do 
carnaval, principalmente en-
tre os casais de mestre sala 
e porta bandeira, existe uma 
palavra forte que é vaidade, 
existem muitas pessoas que 
não querem dançar por amor, 
e que querem dançar por sta-
tus, isso acaba mexendo com 
um casal, mas isso não conse-
guiu nos afetar.   
Marcela: Talvez em questões 
pessoais, não tanto por coi-
sas que nos dizem dentro da 
escola de samba, mas sim 
por questionar um final de 
semana, por exemplo, em 
precisar decidir entre ficar 
com a família ou ir para a es-
cola de samba.

CÓDIGO: O enredo da esco-
la é  baseado nas culturas 
africanas, da Umbanda e 
do Candomblé, falam das 
divindades dessas cultu-
ras. Já sofreram ou sofrem 
algum tipo de preconceito 
referente a isso?  
Marcela: Nenhum preconcei-
to dentro do carnaval, mas 
realmente existe, porque, mi-
nha família dizia que quem 
está no carnaval é desocupa-
do, mas é um trabalho sério 
com criatividade.
Vinicius: Exatamente, a 
matriz africana nos pro-

porciona diversas coisas, 
cada um tem sua religião. 
Porém, estamos abertos, 
somos artistas, abertos à 
arte e ao carnaval.

CÓDIGO: Vocês trabalham 
fora da escola? E como 
conseguem conciliar as 
duas coisas?   
Vinicius: Sou secretário pa-
roquial, faço agendamentos 
e cuido da administração. 
Sou estudante de artes vi-
suais, na Cruzeiro do Sul, 
como vocês.
Marcela: Bom, eu sou 

formada em Jornalismo, tra-
balho numa escola de dança 
e faço de tudo um pouco, mas 
me considero uma assesso-
ra de comunicação, atuando 
muito forte nas mídias so-
ciais. Trabalho no campo 
Belo, moro longe, fico cerca 
de 1h30 no trânsito, mas tra-
balhar com arte me faz sentir 
leve, não tenho problema em 
perder horas para chegar e 
voltar porque a arte trans-
forma pessoas, às vezes as 
pessoas não percebem que 
tem um problema a ser re-
solvido dentro delas, assim 
como acreditamos na cura 
da dança. Com esforço conci-
liamos as duas coisas, ontem 
trabalhei, hoje estou aqui e 
amanhã trabalho de novo.

CÓDIGO: Como vocês se co-
nheceram em meio a tanta 
gente nesse meio?  
Vinicius: Parece que o destino 
preparou tudo com exatidão. 
Surgiu uma oportunidade na 
X9 Paulistana, onde ela já tinha 
feito, até que apareceu a chan-
ce de fazer parte da associação 
Cisne do Amanhã no Acadê-
micos do Tatuapé, daí fomos 
fazer a aula e formou os casais 
para dançar, no primeiro dia 
na primeira aula e na primeira 
vez, estava a Marcela    
Marcela: Eu estava sozinha, 
na fila do pavilhão e chegou 
alguém do meu lado “posso 
ser seu mestre?”  
Vinicius: E ali foi amor à 
primeira vista, começa-
mos ficamos juntos todos 
os domingos, as pessoas 
começaram a falar que éra-
mos um casal e devíamos 
continuar seguindo juntos 
nas apresentações até que 
surgiram vários convites 
para estarmos em desfiles 
juntos como casal.
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CÓDIGO: Qual o estado 
civil de vocês? Um relacio-
namento poderia afetar a 
carreira de vocês?
Vinicius: Solteiro.
Marcela: Bom, eu sou soltei-
ra também, então não temos 
problema, eu venho do carna-
val, eu sou daquelas que saia 
em 5 escolas no carnaval, en-
tão todos os dias do carnaval 
eu estava na avenida, e teve 
uma época que eu tive um 
namorado que era o fim do 
mundo para ele porque carna-
val é bagunça.  “Quer ir? Não, 
não vou, nunca fui, não vou.”. 
Não sabe como é. Sempre fiz 
questão de sair com muita 
roupa, eu nunca quis ser pas-
sista, ir com biquíni, nunca. 
Sempre com muita roupa, 
fantasias fechadas. Quando 
você tem um relacionamen-
to assim é difícil e acaba não 
dando certo porque você tem 
que se amar e amar o que faz 
em primeiro lugar.
Vinicius: Ele (ex-namorado 
da Marcela) deveria ser um 
dos maiores incentivadores. 

CÓDIGO: Qual o maior so-
nho profissional de vocês?          
Marcela:  No meu caso, tenho 
a certeza em dizer que é che-
gar no grupo especial com a 
Mooca, independente se sou 
da primeiro ou do segundo 
casal, isso não importa. O 
que eu quero ver é essa co-
munidade no grupo especial, 
quero estar com ela, porque 
nós que estamos aqui, vemos 
o trabalho organizado que é, 
trabalho honesto, de muito 
amor, e muita gratidão. Sabe 
quando falam “ Vocês mere-
cem mesmo estar ali? ’’ Em 
pouco tempo estaremos lá.                           
Vinicius: Eu sinto a mesma 
coisa, subir com a nossa co-
munidade, subir com a Mooca, 
hoje seria o maior prêmio, in-
dependente de qual o número 

do casal, o primeiro ou até o 
quinto. A Mooca nunca esteve 
no grupo especial, então acho 
que levar a comunidade a 
essa posição, seria uma gran-
de realização para todos. A 
Mooca nunca esteve no grupo 
de acesso, e conseguimos, e 
isso já foi incrível. Novas des-
cobertas para a escola, novas 
descobertas para todos nós.

CÓDIGO: A escola leva o 
nome do bairro da Mooca, 
Mocidade Unida da Moo-
ca. De certa maneira o 
carnaval mobiliza toda a 
comunidade. Qual o impac-
to na comunidade? Como 
a escola contribui para o 
bairro da Mooca? Existe al-
gum projeto em benefício 
de toda comunidade?      
Vinicius: Acho que por ser 
a Mooca ser um bairro tra-
dicional, a colônia italiana 
como dizem, que tem mui-
ta ligação com a escola. As 
cores da bandeira da Itália, 
o verde, vermelho e Bran-
co, também são as cores da 
Mooca, então tem essa liga-
ção, essa comunicação. Na 
Itália por exemplo, quando 
fazem festas, eles gostam de 

ter as mesas sempre fartas, 
com bastante comida. Aqui 
na Mooca não é muito dife-
rente, você se reúne em um 
bate papo com o presidente 
por exemplo, sempre vai ter 
um café, pães, tudo envol-
vendo muita comida. E isso 
é sinônimo de muita alegria, 
e nós conseguimos ter essa 
alegria aqui na comunidade. 
Muitas pessoas do próprio 
bairro trabalham juntos pela 
Mocidade. Temos pessoas de 
todas as raças, e são todos 
muito bem respeitados, inde-
pendentemente da religião, 
orientação sexual, etc.
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A pluralidade faz parte de sua origem e assim incorporou tanto o 
próximo quanto o distante, essa simbiose unida com a dificuldade o 

transformou em voz dos excluídos. No extremo da zona leste paulistana, o 
caos e a esperança se apresentam em várias faces, e na resistência lírica 
a música vem como luz em meio a escuridão. Jovens de futuro previsível, 
deixam de ser quadrilha, transformam-se em grupo para dar voz a exclusão, 
enquanto almejam um mundo melhor aos que vieram de onde eles vêm. 
A voz atende pelo nome de Benzen, e representada por Guilherme, Luca, 
Marcelo e Will que apoiados pelos avanços tecnológicos e de forma 
independente se fizeram ouvir no concorrido mundo fonográfico.

SUOR, TRABALHO E VERDADE À RESISTÊNCIA 
CULTURAL

O grito do excluído torna-se audível, e mesmo do extremo da periferia, a 
Benzen ganha os palcos paulistanos e cresce na cena Hip-Hop.

Por: Amanda Cunha, Ana Beatriz Magalhães, 
Bruno Leandro Martins, Clodoaldo Siqueira, 
Monique Viana e Rennan Oliveira



CADERNO DE ENTREVISTAS 12
CÓDIGO: Onde surge o RAP 
na vida de vocês?
Marcelo: Acho que tanto para 
mim, como para os meninos 
surgiu na infância, nós come-
çamos a escutar, se interessar 
mais pela cultura e então co-
meçamos a compreender a 
cultura hip-hop e esse interes-
se despertou a vontade de fazer 
parte desta cultura.
Guilherme: Veio da infância 
mesmo, acho que trouxemos 
essas influencias até uma certa 
idade e assim que percebemos 
que tínhamos jeito para fazer 
música, nós se encontramos e 

tal, e desencadeou o grupo, foi 
bem natural sabe... acho que 
fluiu, bem bacana.
Luca: Surgiu realmente na 
infância meados de 2002, 
2003 e durante a adolescên-
cia. Depois da escola em si 
que veio a oportunidade de 
fazer parte do movimento, 
com trabalho e com música.

CÓDIGO: Qual a visão de vo-
cês em relação a exclusão 
que o Hip-Hop sofre por par-
te da grande mídia?
Guilherme: Eu acho que vem 
mudando bastante, o rap 

está ganhando visibilidade 
a cada ano, a cada momento 
o rap está se popularizando, 
tornnando-se um movimento 
um pouco mais mainstream, 
estamos saindo das cama-
das underground e cada vez 
mais tendo a oportunidade 
de mostrar o nosso trabalho 
para mais pessoas.
Marcelo: É, eu acho que 
não só o rap como outros 
gêneros precisam desse 
mainstream, a mídia, como 
televisão, essas coisas para 
ganhar seu dinheiro.
Luca: E o mais importante é 

que tem muito trabalho no 
rap, ninguém está parado, 
tem muitas pessoas traba-
lhando e muitos escutando, 
isso ajuda a colocar o rap 
em um nível maior, o Drake, 
por exemplo é o artista mais 
escutado do Spotify, ele mos-
tra como a atualidade do rap 
está se desenvolvendo, é o 
gênero que mais cresce.
Guilherme: Eu acho que atu-
almente está sendo meio que o 
novo rock, aquela força, aquele 
“boom” que o jovem escuta, se 
identifica é aquela voz mais 
nova, mais libertadora sabe.

CÓDIGO: Qual o impacto da 
cibercultura em práticas ar-
tísticas e em estilos musicais, 
como o rap?
Luca: Ela dá voz para mais pes-
soas, eu acho que você pode 
colocar o seu trabalho na inter-
net e alcançar um público que 
normalmente não alcançaria se 
fosse por meio legais, produtos, 
produção, gravadoras, enfim.
Guilherme: Eu acho que à in-
ternet meio que abriu portas 
para muitas pessoas que não 
tinham oportunidade agora 
você com o computador em 
casa, consegue fazer música, 

você aprende tudo, tem toda 
informação do mundo dispo-
nível na sua mão, abriu portas 
para quem talvez não tivesse 
oportunidade de entrar em 
um estúdio, de conseguir um 
contato com uma gravadora, e 
começar a gravar. Nós tivemos 
o exemplo de várias bandas no 
rock que foram independen-
tes e chegaram longe, tipo os 
Strokes, à internet abriu mui-
tas portas, e eu acho que ela 
vai abrir cada vez mais. E dessa 
forma vamos nos livrando do 
rótulo de precisar de uma em-
presa, de uma gravadora para 
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conseguir chegar longe sabe, 
e isso é ótimo para o rap e 
para os músicos independen-
tes talentosos que não tem 
cacife para investir.
Marcelo: Ser um artista inde-
pendente assim, que não faz 
parte de uma produtora pode 
ter um home studio e gravar 
em casa, ele consegue ser o 
mais escutado do mundo.

CÓDIGO: Além do Rap e Hip 
Hop tem algum outro gênero 
musical que vocês admiram? 
Marcelo: Na verdade depois 
que começamos a fazer rap 
passamos a gostar de bem 
mais coisas.
Guilherme: Antes de começar 
o grupo tinha influência de um 
para cada lado, o Marcelo tem 
mais influência do samba, eu 
tenho mais influência tipo do 
rock, o Felipe já de música psi-
codélica (risadas).
Luca: Mais excluso que o rap 
eu acho que não, no máximo 
um dub assim, eu acho que so-
fre mais preconceito.

CÓDIGO: Qual seria o papel 
do Rap, no momento crítico 
e conturbado que vivemos 
hoje?
Guilherme: Falando de econo-
mia, política, eu acho que o rap 
tem um impacto social muito 
forte ele tem quer ter essa de 
levantar as bandeiras sociais 
assim, da minoria, as bandeiras 
sócias exclusas, eu acho que o 
rap veio muito para isso, para 
dar voz a quem não tinha voz, 
então eu acho que é essencial 
sempre colocar nos versos algo 
que é realmente enfático sabe, 
sobre o negro, sobre o homos-
sexual, sobre o preconceito em 
geral, e sobre política que eu 
acho que é um assunto muito 
delicado no Brasil.
Luca: O rap pode estar com o 

ouvinte em qualquer situação 
da vida, seja em uma festa, 
onde você consegue ouvir um 
rap, seja em um momento 
que fala sobre política, sobre 
homossexuais, ou sobre pre-
conceito, então o rap consegue 
estar em todos os momentos 
na vida do ouvinte.
Marcelo: E eu acho também 
que quem faz rap, quem é 
da nova escola exatamente, 
é o pessoal de público que 
tem um grupo de rap que é 
novo, o público dele também 
é novo, então eles saem para 
os mesmos lugares, curtem 
as mesmas coisas, e se o 
público vai no show, para 
tipo ouvir eles, qualquer 
coisa que eles falarem eu 
acho que vai ter relevância. 
Porque é a mesma realidade 
ali, depende muito do lugar, é 
uma parada que eu falei uma 
vez, o rap é composto de suor, 
de verdades e muito trabalho 
mesmo, essencialmente 
tem muita verdade no que 
vivemos, pois acabamos 
sofrendo muito com política 
diretamente como todas 
as pessoas sofrem, mas 
no nosso caso temos que 
perceber isso muito mais, 
precisamos ser muito mais 
sensíveis para esse problema 
e dessa forma expressarmos 
através da música.

CÓDIGO: Há quanto tempo 
vocês estão envolvidos com a 
cultura de rua?
Guilherme: Um pouco mais de 
dois anos.
Luca: Já íamos para lugares, 
eventos gratuitos: SESC, onde 
sempre tem show de rap...
Guilherme: Eu sempre fiz 
freestyle e comecei tipo a me 
envolver no ramo do rap por 
que eu via o pessoal rimando 
em festa e eu achava muito 
legal, até que teve um dia que 

eu comecei a rimar e fazer 
freestyle em todo lugar que 
eu ia, e virei um MC meio que 
sem querer.

CÓDIGO: Qual é a impor-
tância do trabalho de vocês 
dentro da comunidade?
Marcelo: Eu acho que a ideia 
que transmitimos nas letras, 
as pessoas que são da comu-
nidade, vivem o que o que 
vivemos também.
Luca: Quem tem um tempo 
para ouvir e entender as letras 
vai levar algo de bom.
Guilherme: Então o pessoal 
entende sabe, principalmen-
te no primeiro disco, onde 
relatamos muitos problemas 
do cotidiano, muito daquele 
estresse que passamos de tra-
balhar, de viver em São Paulo 
e pegar condução lotada. Cita-
mos muito sobre a cidade de 
São Paulo. É o nosso refúgio, 
onde nascemos, crescemos...
Luca: E a loucura está toda aqui!

CÓDIGO: Que tipo de 
feedback a comunidade 
passa para vocês?
Guilherme: Eu acho que é 
bem positivo, geralmente 
todo mundo que escuta nosso 
som e vai trocar ideia depois, 
fala: “nossa que legal, curti, 
entendi a mensagem” e eu 
acho que isso nos motiva a 
continuar, por que estamos 
tendo um feedback muito po-
sitivo de diversos públicos , 
de diversas pessoas, pessoas 
que as vezes nem sonháva-
mos que fosse escutar o disco 
e escutou, gostou, entendeu.
Luca: O feedback vindo das 
pessoas, é muito importante 
sempre.
Marcelo: Graças a Deus está 
sendo muito bom, quem está 
ouvindo está gostando e isso 
é o que importa (risadas).
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Adriana sempre foi apaixonada pelo universo da gastronomia, mas 
dentro do seu coração o que sempre reinou foi o sonho de se tornar 

uma historiadora. Ao passar do tempo ela percebeu que era possível 
unir o útil ao agradável. Com a sede de aprender, Adriana concluiu a 
graduação em história e iniciou o mestrado em história social com ênfase 
em história da alimentação. Hoje, ela é doutoranda pela Universidade 
de São Paulo e estuda a fome no Brasil.  Em entrevista para a Código, 
além de contar como percorreu seu caminho até às cozinhas, ainda 
que indiretamente, Adriana também defende que as migrações feitas 
no Brasil influenciaram bastante na nossa alimentação e o resultado 
disso é termos diversas cozinhas em um só país.

COZINHAS NÃO OBEDECEM 
BARREIRAS GEOGRÁFICAS

Para a historiadora Adriana Salay Leme, a vastidão da gastronomia brasileira 
pode ser definida como “manchas culinárias”.

Por: Brenda Souza, Luana Sandes, Mariana de 
Novaz e Vitória Santos 
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CÓDIGO: Como você entrou 
em contato com o mundo 
gastronômico? Essa é uma 
paixão que sempre esteve 
presente em sua vida ou 
houve um momento decisivo 
para que isso acontecesse?
Adriana Salay Leme: Eu 
sempre gostei de comer, 
obviamente, e sempre tive 
vontade de conhecer res-
taurantes. Comecei minha 
graduação em história e tive 
aula com um professor cha-
mado Henrique Carneiro, 
ele também é historiador e 
foi um dos pioneiros em Es-
tudos da alimentação. Esse 
tema me interessou bastan-
te, então iniciei um projeto 
de mestrado sobre isso. Pes-
quisando sobre alimentação, 
entrei em contato com outro 
sociólogo que chama-se Car-
los Alberto Dória, ele é uma 
referência e está muito li-
gado à gastronomia além de 
dar um curso aqui no Mocotó, 
através da ONG: C5 (Centro 
de Cultura Culinária Câmara 
Cascudo), eu vim fazer o cur-
so, me encantei pelo projeto 
e comecei a ajudar na ONG. 
Então, acabei me envolvendo 
muito com gastronomia e daí 
eu conheci o Rodrigo (Chef 
de cozinha do restaurante) e 
o Mocotó. Obviamente isso se 
tornou algo que eu amo.

CÓDIGO: Hoje, além de fazer 
parte do restaurante Moco-
tó, um dos mais prestigiados 
de São Paulo, você também 
é diretora da ONG C5. Como 
você consegue conciliar?
Adriana: O C5 é um projeto 
voluntário e na verdade, ele 
está um pouco parado. Há 
algum tempo que não realiza-
mos atividades porque hoje 
tenho dois filhos pequenos en-
tão resolvemos dar uma pausa, 
quero retornar, mas agora es-
tou fazendo doutorado. Estudo 

a fome no Brasil na Universida-
de de São Paulo, trabalho aqui 
e dou aulas na pós-graduação 
no Senac, na Anhembi Morum-
bi e na FMU, eu não sei, mas 
até agora está funcionando, eu 
digo: “No free time” (sem tem-
po livre). O meu lazer é ficar 
com as crianças, porque é im-
portante, eu gosto desse papel 
de mãe ativa, mas não sobra 
tempo para mim, de verdade. 

CÓDIGO: Como surgiu a 
ONG?
Adriana: Começou com o 
Carlos Alberto Dória que é 
especializador e com o Ro-
drigo Oliveira que é o Chef 
do Mocotó. O Dória teve essa 
ideia porque ele é um soci-
ólogo, ele está do mesmo 
lado que eu, que é o lado 
da academia, e em contra-
posição o Rodrigo tem essa 
coisa mais prática e o Dória 
tem muita inserção entre os 
cozinheiros, ele que pensou: 
“Vamos juntar todo mundo 
para levantar alguns temas 
que achamos importante de 
serem discutidos”. Eles co-
meçaram algo bem informal, 
mesmo, umas 20 pessoas dis-
cutindo sobre um tema. Um 
dos temas que discutimos e 
que teve muito efeito foram 
as pancs (plantas alimentí-
cias não convencionais), que 
você não encontra no mer-
cado, mas que você poderia 
comer, por exemplo, a Ora-
-pro-nóbis, que é uma planta 
dessa cozinha caipira que 
não se encontra no mercado, 
mas já foi muito utilizada 
e em alguns lugares e em 
Minas Gerais ainda é. Eles 
levantaram essa bola e hoje 
tem muita gente falando de 
pancs. Já tinham outros pes-
quisadores, obviamente, mas 
essa articulação que foi mui-
to importante e quando eu 

entrei, comecei a organizar 
mais esses encontros e eles 
se tornaram mais frequen-
tes e começamos a abrir 
para um público maior. Em 
um encontro que a gente 
fez sobre cogumelos tinham 
120 pessoas e para nós isso 
era muito importante, todo 
mundo discutindo sobre 
um tema, em vez de ficar só 
na academia ou só entre os 
cozinheiros. Agora estamos 
criando um outro projeto 
aqui no Mocotó, pois agora 
eu estou estudando a fome 
no doutorado e percebo que 
é uma questão muito impor-
tante, que é uma questão 
que ainda está nas cidades, 
que as pessoas não olham. 
Não tem ninguém esque-
lético com aquela barriga 
que seria o estereótipo da 
fome, mas têm muitas famí-
lias que não sabem se vão 
ter comida amanhã, que é 
o que chamamos de insegu-
rança alimentar. Ainda não 
sabemos o que vamos fazer, 
mas o próximo projeto que 
iremos desenvolver com 
certeza vai envolver segu-
rança alimentar e escolas 
públicas. Ainda não sabe-
mos como será o formato, 
mas é o que estamos que-
rendo desenvolver agora.
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CÓDIGO: Você diria que o 
objetivo inicial do projeto 
foi alcançado e que as pes-
soas estão realmente sendo 
alcançadas por ele?
Adriana: Sim, porque a dis-
seminação do conhecimento 
é uma ferramenta muito im-
portante para transformação 
da gastronomia e, consequen-
temente da alimentação. Nós 
percebemos que hoje os che-
fs estão muito em evidência, 
quando os chefs carregam 
uma bandeira, essa bandeira 
ganha muito peso e, quando 
os cozinheiros começaram a 
falar das pancs, isso tem uma 
força para se disseminar. E 
efetivamente deu resultado 
porque hoje tem muita gen-
te falando sobre pancs mas 
mais uma vez: não fomos nós 
que inventamos o termo, já 
tinham pesquisadores falan-
do mas tinha pouca inserção 
no mercado prático e hoje 
tem vários cursos, tem uma 
galera plantando pancs lá em 
Palhereiros e em outros luga-
res, o que é muito bom, que 
é a diversificação das formas 
de se alimentar, que para nós 
é muito importante.

CÓDIGO: Quando você come-
çou a ir para gastronomia, 
houve dificuldades nessa 
transição?
Adriana: Não acho que foi 
muito difícil porque eu já es-
tava trabalhando com o Dória 
e ele sempre esteve muito 
inserido no meio, quando 
comecei a trabalhar no C5, 
conheci muita gente, isso me 
abriu portas para o universo 
gastronômico. No entanto, 
acredito que exista uma di-
ficuldade de linguagem, pois 
tenho o conhecimento teóri-
co, não o prático. Gostaria de 
ter mais conhecimento práti-
co, mas em relação a inserção 
no meio, eu tive muita sorte. 

CÓDIGO: Em algum momen-
to você se arrependeu ou 
sentiu que abriu mão de algo 
para chegar até aqui?
Adriana: Essa é uma pergunta 
difícil. Eu acho que esse “abrir 
mão” está mais relacionado a 
dar aulas, porque quando você 
faz história esse é o caminho 
natural que fazemos. Existe 
uma dificuldade minha em 
saber se eu vou por esse cami-
nho, porque hoje dou aula nas 
pós-graduações, ou se vou pelo 
caminho mais prático, que é o 
da comunicação. A grande difi-
culdade é abrir mão, não saber 
se vou pela tendência acadê-
mica ou de mercado.

CÓDIGO: E você sente que 
nesse meio o preconceito 
contra a mulher ainda se faz 
presente?
Adriana: Eu acho que em 
todos os meios. Em todas as 
esferas da sociedade, porque 
vivemos em uma sociedade 
machista, e na gastronomia 
mais ainda, mas estou falando 
de quem trabalha efetivamente 
na cozinha, existe um machis-
mo muito grande porque é 
uma profissão predominante-
mente masculina. Enquanto o 
cozinhar dentro de casa é uma 
coisa do feminino, da mulher. 
90% dos lares tem a mulher 
como aquela que provem o 

alimento. A cozinha profissio-
nal está ligada ao masculino, 
então a inserção da mulher 
na cozinha profissional é algo 
muito delicado ainda e que 
vem sendo debatido.

CÓDIGO: O que você mais 
aprecia na culinária 
brasileira?
Adriana: Enquanto pessoa 
eu gosto mesmo do trivial, da 
nossa base alimentar: do arroz 
e feijão, uma carne, salada, que 
é o que nós comemos no dia a 
dia, ela é completa, primeiro, 
nutricionalmente falando e 
é aquilo que eu gosto de co-
mer. Apesar de gostar muito 
dos restaurantes de alta gas-
tronomia também, comendo 
degustação, os restaurantes 
que me sinto mais à vontade 
são aqueles restaurantes de 
uma cozinha mais informal, 
que tem o que nós comemos 
no cotidiano mesmo, pratos 
mais informais, digamos as-
sim. Eu me identifico mais. 

CÓDIGO: A questão cultural 
influencia diretamente a 
gastronomia em uma socie-
dade. Qual a sua definição 
para a realidade gastronô-
mica do Brasil?
Adriana: Eu enquanto pesqui-
sadora, tenho alguns receios 
de falar de uma gastronomia 
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brasileira, porque nós temos 
uma cozinha muito vasta 
então prefiro dizer que são 
cozinhas brasileiras ou man-
chas culinárias. Temos que 
levar em consideração, cultu-
ralmente falando, as nossas 
migrações, a afro-africana: 
como a escravidão influenciou 
na nossa alimentação, como os 
indígenas influenciaram a ali-
mentação e como as migrações 
europeias influenciaram na 
nossa alimentação. Seria esse 
tripé, mas localmente, no Pará 
existe uma especificidade, a co-
zinha indígena lá é muito forte 
porque as pessoas comem 
tucupi, tapioca, farinha de 
mandioca, os peixes da região 
amazônica, o que é muito dife-
rente da cozinha do recôncavo 
baiano, que tem uma influên-
cia africana muito maior, então 
essa seria a influência cultural 
em uma especificidade geo-
gráfica, digamos.
 
CÓDIGO: Falando especifi-
camente do Estado de São 
Paulo, quais traços da nossa 
cultura refletem de forma 
marcante à gastronomia?
Adriana: Quando falamos da 
cozinha paulista, estamos 
falando da cozinha caipi-
ra porque as cozinhas não 
obedecem às barreiras ge-
ográficas. A mesma cozinha 

caipira que há em São Paulo 
está, também, presente em 
Minas Gerais, por exemplo. 
O governo de Minas na dé-
cada de 70, fez um projeto 
de levantar a cozinha mi-
neira, eles queriam que ela 
se tornasse conhecida e 
começaram a divulga-la, só 
que a nossa cozinha sempre 
foi muito parecida com a 
deles, mas eles que levaram 
todos os louros e a cozinha 
mineira está diretamen-
te ligada com os tropeiros 
que eram pessoas que cir-
culavam no interior de São 
Paulo, transportando em 
burros ou cavalos alguns 
tipos de comida, por isso, 
os paulistas têm uma pre-
sença muito forte do milho, 
carne de porco, da cou-
ve, ou alguns legumes que 
são muito parecidos com 
a cozinha caipira. Eu acho 
que esses alimentos que 
eram transportados pelos 
bandeirantes é a marca da 
nossa cozinha.

CÓDIGO: Muito se tem dis-
cutido sobre a gastronomia 
tradicional ser preservada 
como patrimônio cultural, 
através de políticas públicas. 
Qual sua opinião a respeito 
desse tema?
Adriana: Eu acredito que é 

fundamental que as políticas 
públicas foquem na gastro-
nomia, primeiro, porque ela é 
um meio para que as pesso-
as conheçam a nossa cultura 
e, depois, porque é um nicho 
importante do mercado, que 
pode gerar empregos e pode 
desenvolver uma socieda-
de, como aconteceu no Peru, 
que é um caso clássico de 
um país que se desenvolveu 
a partir da propagação da 
sua gastronomia, entretanto 
é importante também falar 
que a gastronomia assim 
como todos os fenômenos 
culturais, ela é uma cultura, 
uma expressão cultural, ela 
é dinâmica, está sempre em 
transformação. O Máximo 
montaniere, historiador, diz 
que a tradição é uma inovação 
que deu certo. E essa frase é 
muito emblemática para fa-
lar de gastronomia porque é 
uma cultura em movimento, a 
cultura é algo em movimento, 
não é estática. Então, a ques-
tão do virado à paulista, que 
se tornou patrimônio do esta-
do de São Paulo. É importante 
olhar para a gastronomia, 
mas é importante também 
não engessar a cultura, não 
existe só uma forma de fazer 
este prato, e essa é uma crí-
tica a ação. Existe o virado à 
paulista, que não é o mesmo 
de 50 anos atrás e não vai 
ser o mesmo daqui a 50 anos, 
ele vai se transformando e é 
importante que as pessoas 
tenham liberdade pra trans-
formar os seus pratos mas é 
importante também que elas 
conheçam os seus alimentos 
bases porque nós temos um 
mercado de ultra processa-
dos e constante pressão para 
que as pessoas comam menos 
alimentos in natura (natu-
rais, não processados). 
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Ela encara as tarefas como missões, vê a vida como um presente, apreciadora 
de contos orais, gosta de se reunir com os amigos contadores de histórias, 

além de usar a poesia como reclamação enquanto escreve. Aline Oliveira, 
mulher negra, professora, poetisa e escritora, conta um pouco da sua história, 
trazendo a realidade de ser uma profissional no cenário da educação e cultura 
brasileira. Criada na Zona Leste de São Paulo e tendo como a maior inspiração 
a mãe, Aline mostra a garra de uma mulher que luta para alcançar os seus 
objetivos em meio as adversidades. Amante da sua profissão, deixa claro a sua 
força de vontade e o orgulho de fazer parte da vida de crianças, fala sobre 
o seu desejo de lecionar, o amor pela poesia e a participação no livro Raízes, 
com textos inéditos escritos por muitas outras mulheres.

RAÍZES: LUTA E RESISTÊNCIA

A história de Aline Mariano de Oliveira.

Por: Alice Santos, Camila Alves, Fernanda Ferreira, 
Geovanna Domingos, Ingrid Estevão e Rebeca Real
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CÓDIGO: Fale um pouco so-
bre o seu livro.
Aline Mariano de Olivei-
ra: O livro é o Raízes. Uma 
coletânea de textos que 
nunca foram publicados, 
escritos por 20 mulheres 
brasileiras. Então, essa 
coletânea reúne textos de 
poesia, contos, crônicas, 
narrativas de mulheres ne-
gras e brasileiras, inéditos.

CÓDIGO: Pode citar algum 
trecho do livro que mais 
emocionou você?
Aline: “Raízes, eu, história 
e cicatrizes, ancestrais e 
raízes. De mim mesma e do 
povo: sou matrizes”. (trecho 
retirado do livro Raízes, es-
crito pela Juliana Lino – BA)

CÓDIGO: Quais trabalhos 
você desenvolve, além de 
lecionar?
Aline: Hoje, eu desenvol-
vo alguns trabalhos. Como 
sou formada em letras, atuo 
como professora do Ensino 
Regular - então eu trabalho 
com Ensino Fundamental e 
Médio - e, ao longo da mi-
nha vida eu fui descobrindo 
tarefas, que encaro como 
missões. A escrita é pre-
sente na minha vida desde 
muito cedo. Eu me alfabe-
tizei sozinha, por conta da 
escrita eu queria saber o que 
as letras significavam. Nes-
se meio tempo eu encarei a 
profissão de professora, me 
reconheci como escritora, 
mas demorou muito pra di-
zer: “olha, eu escrevo e eu 
quero que isso saia para as 
pessoas verem”, e a terceira 
coisa é a contação de his-
tórias, que apareceu como 
um presente. Então eu atuo 

nesses três segmentos: 
como professora, escritora 
e contadora de histórias.

CÓDIGO: Quais tipos de 
história que você mais gos-
ta de contar?
Aline: Amo contar diver-
sos contos, em especial, os 
contos de tradição oral. Ou 
seja, aqueles que não estão 
registrados em livros. Gosto 
de me reunir com os ami-
gos contadores de histórias, 
sentar, ouvir e “engolir” as 
narrativas que eles trou-
xerem de presente. Uma 
história que caminha co-
migo há alguns anos é um 
conto africano da Nigéria 
chamado “O Príncipe Me-
droso”. Uma história que me 
marcou desde a infância foi 
“Menina Bonita do Laço de 
fita”, da Ana Maria Machado, 
o coelho da história é um 
personagem que me intriga 
pela geniosidade e amoro-
sidade. Personagens de que 
gosto: Obáx, Tayó (O mundo 
no Black Power de Tayó), 
Philéas (A Grande Fábrica 
de Palavras), etc.

CÓDIGO: E através de que 
meio as pessoas ficam sa-
bendo do seu trabalho?
Aline: Atualmente as redes 
sociais fazem um papel fun-
damental nisso. Sem elas eu 
não sou basicamente nada, 
apesar de que eu ainda tenha 
uma página no Facebook só 
com as minhas poesias, que 
se chama: Poesia Reclamada. 
Justamente porque eu quero 
ir na contramão da poesia 
que é declamada, porque eu 
gosto de reclamar enquanto 
escrevo, que são muitas vezes 
coisas que eu não conseguia 

falar. E através dessa página 
os meus textos eram divulga-
dos. A partir de agora, com o 
livro, nós temos uma página 
específica do livro. Eu tenho 
um grupo de contadores de 
histórias e nós também di-
vulgamos nas nossas redes 
socias, Facebook,Instagram 
enfim.

CÓDIGO: Você acha que seu 
trabalho pode influenciar 
as pessoas ao seu redor?
Aline: Enquanto professora 
a gente nunca tem dimensão 
do quanto pode influenciar, 
mas sim! Eu acho que quan-
do eu decidi ser professora, 
sabia que iria influenciar a 
vida das pessoas de alguma 
forma. Eu só não sei até hoje 
o quanto eu influencio.

CÓDIGO: E o que ou quem 
inspira você?
Aline: Tem muitas pessoas... 
Eu vou tentar resumir na 
pessoa que mais me inspira, 
que é a minha mãe.

CÓDIGO: Você disse que 
a sua mãe é a sua maior 
inspiração. Como é a sua re-
lação com ela? E com a sua 
família? Eles te apoiam?
Aline: Sim, minha mãe é a 
minha maior inspiração. 
Como é difícil falar dela sem 
me emocionar! Bom, nossa 
relação é bastante intensa 
e 100% afeto. Nasci de uma 
gestação que durou ape-
nas 7 meses (28 semanas), 
sem expectativa de sobre-
vivência, algumas partes 
do corpo ainda sem forma-
ção completa por exemplo 
parte óssea tórax, porém, 
pelo amor e desejo dela 
em “ter aquela criança” me 
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tornou uma sobreviven-
te. Ela sempre valorizou 
tudo o que produzi, des-
de os primeiros rabiscos, 
era dela que ouvia “Quan-
do crescer, você pode ser 
o que quiser, minha filha”. 
É dela que escuto sempre 
que “ela me fez passarinha 
e devo voar pelo mundo 
espalhando as sementes 
do bem”. Tenho mais dois 
irmãos (31 e 22 anos) e so-
mos muito unidos. Meu pai 
não entende bem as múlti-
plas vontades que tenho e 
aquilo que faço, mas tenta 
acompanhar, mesmo que 
de longe, apoiando. Minha 
família fornece um apoio 
fundamental que é a exis-
tência de porto seguro, de 
um alicerce.

CÓDIGO: E você encontrou 
dificuldades pra se tornar 
quem você é?
Aline: Muitas. Eu acho que 
estou me tornando quem 
eu quero ser, aliás, eu não 
sei se vou chegar lá, mas 
enfim. Há muitas dificulda-
des, falando num contexto 
geral, mas muito pontual, 
ser mulher é difícil. Então 
encarar esse papel na so-
ciedade é um desafio muito 
grande, porque conseguir 
chegar onde você almeja, 
principalmente com o estu-
do, a primeira barreira que 
você vai encontrar é: uma 
mulher que quer estudar 
no Brasil é discriminada! 
Uma mulher que quer pes-
quisar, ela é discriminada... 
Uma mulher negra que quer 
pesquisar, que não tem di-
nheiro, que quer estudar 
enfim... Tanto é que isso já 

começou na minha gradua-
ção. Eu fui bolsista 100% da 
universidade pelo Prouni e 
isso foi um ‘baque’. Porque 
eu me vi entrando sozinha 
uma faculdade particular, 
enquanto as pessoas paga-
vam uma mensalidade de 
mil e duzentos reais.

CÓDIGO: E hoje, você ain-
da encontra algum tipo de 
dificuldade?
Aline: Bastante .  Primei-
ro o  reconhecimento,  a 
profissão de professora 
é  uma das profissões que 
está  al i  para cobrir,  basi-
camente,  o  buraco social 
e  talvez não cumpra e 
nem cubra;  a  de escrito-
ra  também,  porque dizer 
que você escreve parece 
que não faz  nada da vida, 
só  tem tempo de escre-
ver  e  quando na verdade 
não é  isso.  E  hoje  a  di f i -
culdade está  justamente 
na questão do seu traba-
lho chegar de uma forma 
pontual  e  direta  para as 
pessoas ,  já  que ninguém 
mais  tem tempo e  dispo-
nibi l idade de ler  a  não 
ser  se  for  uma coisa  cur-
ta .  Como um l ivro,  que 
para as  pessoas hoje , 
para quem já  tem famil ia-
ridade com a leitura hoje 
vão preferir  mil  vezes ler 
pelo Kindle ,  ler  no celu-
lar,  ler  no tablet  enfim. . . 
do que ler  no papel .

CÓDIGO: Em algum mo-
mento você pensou em 
desistir?
Aline: Na profissão de pro-
fessora não, porque esse 
sempre foi o meu maior ob-
jetivo; como escritora, foi 

difícil, muito difícil me re-
conhecer escritora, porque 
até então eu escondia tudo 
o que escrevia e não queria 
que ninguém lesse. Porque 
eu achava que era muito pes-
soal e nem se importava, no 
sentido de que não tivesse 
valor. E já pensei muito em 
parar de escrever, mas é algo 
que não consigo!

CÓDIGO: E você está sa-
tisfeita aonde chegou ou 
ainda há algum objetivo 
não atingido? 
Aline: Bom, eu costumo 
dizer que sou muito curio-
sa.  Desde muito pequena 
sempre que tem alguma 
coisa eu estou em bus-
ca.  Então,  claro,  eu tenho 
muitos desejos ainda,  mas 
eu realmente estou muito 
satisfeita onde estou e o 
que eu alcancei  até aqui 
e justamente porque eu 
determinei isso,  sabe?! 
Eu falei  “eu quero isso” e 
justamente na categoria 
de escritora eu me re-
conheci  e hoje tenho até 
um livro publicado e que 
chegará até as pessoas. 
Isso é surreal!  Ainda não 
consigo acreditar,  mas sei 
que existe.  E também te-
nho planos de continuar 
escrevendo,  de conseguir 
publicar mais l ivros,  inclu-
sive a história infantil  que 
escrevi  há 3 anos (O Pas-
seio dos Caracóis) .  Desejo 
continuar na educação e 
estender a formação com 
um mestrado na área.

CÓDIGO: Então você sem-
pre quis ser o que você é 
hoje?
Aline: Sim, sempre quis.


