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Cultura de Periferia:
humildade, dignidade e proceder
A Ação Educativa apresenta à população de São Paulo um novo guia
cultural. Um guia que traz exclusivamente os eventos artísticos
promovidos na Periferia da Grande São Paulo por artistas periféricos
e as apresentações destes, no Centro da Capital.

Este guia é voltado para a própria Periferia e nela será distribuído.
A idéia é que os artistas se conheçam e tenham visão da abrangência
da cultura produzida na Periferia. Ousamos imaginar que esta
publicação possa estimular intercâmbios e parcerias, ampliando o
alcance dos eventos realizados por esses agentes culturais.

Pretendemos com essa iniciativa promover e afirmar a cultura
produzida por indivíduos, grupos, coletivos e comunidades que habitam
nas quebradas e cafundós das grandes cidades. E assim acreditamos
estar dando uma contribuição para a construção da cidadania cultural
de setores sociais marginalizados. Queremos também ajudar a superar
a segregação que pesa sobre as regiões periféricas, genericamente
identificadas como um aglomerado urbano homogêneo, miserável,
marcado pela violência e ausência de direitos sociais.

Acreditamos que, ao afirmar a Cultura de Periferia, produzimos um
sentido político de mobilização social. Por meio da produção
artística das comunidades, cria-se um tecido social que fortalece os
laços de  pertencimento desses grupos, contribuindo para a
construção de um ambiente social baseado em valores de cidadania
que, na Periferia, se traduz muito bem no lema do futebol de várzea:
“humildade, dignidade e proceder”.

Queremos por fim, contribuir para evidenciar a produção artística de
qualidade existente na Periferia. Estamos chamando a atenção do
Poder Público para a necessidade de políticas culturais. Mas não
precisa apenas “levar” cultura para a Periferia. É preciso estimular a
produção cultural existente. Os eventos aqui apresentados e os artistas
destacados dão uma boa mostra desse potencial. Confira e participe. 

AGENDA CULTURAL NA INTERNET 
A publicação é mensal e por essa razão muitos eventos acabam não
entrando em função da antecedência necessária na informação. Assim, a
Agenda será atualizada no site da Ação Educativa: www.acaoeducativa.org
Envie informações sobre seu evento: agenda@acaoeducativa.org ou
adriana.barbosa@acaoeducativa.org
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RINHA DOS MC’S
Promovida pelo Rapper Criolo Doido, a
famosa Rinha de MC’s consiste em duelo
improvisado entre rimadores, que
disputam a melhor rima cara a cara com
o adversário. O local chega a receber em
torno de 200 pessoas, que se aglutinam
para ver a performance dos MC’s. Além
de conferir as rimas em ação, os fãs de
hip hop poderão também apreciar
algumas obras de artistas plásticos,
grafiteiros e fotógrafos.
Bar Cancun - Av. Professor Papini, 169 (próximo ao
CEU Cidade Dutra). Dia 26 de maio, das 22h às 07h.
Homens R$ 6,00, mulheres grátis até às 01h, depois
R$ 6,00. Contato c/ Criolo Doido, (11) 8484-8404.

HIP HOP RESISTÊNCIA
O evento tem como tema “As crianças
agradecem”. O objetivo é levar
conhecimento sobre a cultura hip hop
e sobre os problemas sociais,
desenvolvendo assim, uma perspectiva
de vida para a garotada da periferia de
Santo André. Grupos da periferia da
região Santa Cristina, Mauá e São Paulo.
Escola Estadual Antônio Adbi Chammas - R. Prof.
Oliveira Campos - Santo André. Dia 27 de maio
(domingo), a partir das 12h00. Entrada Gratuita.
Contato c/ banca hip hop resistência, (11) 4123-8750
/ 7367-8504 - marcelo_x_fdg@yahoo.com.br 

IMPACTO DE ESTILO 
4º campeonato de equipe de b.boy da
região da Zona Sul, as Crews deverão se
inscrever. A discotecagem fica por conta
do Dj Suissac do Grupo Missurisana e
terá a participação do Rapper Parteum.
O campeonato conta ainda com
premiação de troféu e dinheiro para o 1º,
2º e 3º colocados. As batalhas estão
previstas para acontecer às 12h.
CEU Cidade Dutra - Av. Interlagos, 7.350. Dia 27 de

maio (domingo). Início do campeonato: das 10h às
18h. Entrada Gratuita. Contato c/ Tcheba Zoom,
(11) 9497-7471 - bboytchebazoom@hotmail.com

HIP HOP PELA PAZ 
Tradicional evento de Taboão da Serra,
realiza sua quarta edição. Com o intuito
de combater a violência, o evento conta
com a participação de diversas atrações
de Rap, tais como: Poetas da Cooperifa,
Clã-Munhão Bikes, Magrelas Bikes Club,
Alessandro Buzzo. Apresentação: locutor
Adiélson, Rádio (91 FM), e ainda dj’s:
Adriano Raízes, Meio Quilo e Formiga. O
evento conta ainda com grupos convidados:
Bonne Dee-Band Bom, Alvos da Lei,
Horus, Peso Moral, Muralha Sul, Vítimas
do Preconceito, Banda Preto Soul, Negredo
e Z’África Brasil, além do Sabedoria de
Vida, grupo que promove o evento.
Estrada Kizaemon Takeut (Praça Luiz Gonzaga)
Pirajuçara - Taboão da Serra. Dia 12 de maio
(sábado), das 12h às 23h. Entrada Gratuita.
Contato pelos tels. (11) 8645-3120 / 7439-8341
p.asabedoriadevida@gmail.com

HIP HOP QUILOMBOLAS 
OCCA - Organização de Cultura e
Cidadania e Arte em parceria com o
Dj’Erry G (Casa de Hip Hop de Diadema)
e Mc Gaspar (Z’África Brasil), promovem
o encontro Hip Hop Quilombolas - Dos
Tambores aos Toca Discos, que ocorre
todo segundo sábado do mês. O projeto
consiste em reunir os 4 elementos do hip
hop num único dia e espaço e apresentar
o que foi produzido durante o mês em
oficinas. O dia é repleto de diversão e
informação e o público poderá curtir
apresentações dos quatro elementos,
participar das sessões “Trocando Idéias”,
que traz um convidado diferente a cada
edição. Com direito a interatividade no

Hip Hop
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microfone aberto pra galera fazer suas
perguntas aos convidados.
OCCA - Circo Praça da Cultura - Ao lado da Rampa
do Skate na Praça do Campo Limpo. Dia 12 de maio,
das 14h às 18h. Entrada Gratuita. Contato c/ Cléo,
(11) 5844-1491 - visite o site: www.occa.org.br

HIP HOP EM AÇÃO
Promovido todo último sábado do mês, a
Casa de Hip Hop Diadema, leva ao
público a interação dos quatro elementos,
com apresentações artísticas, bate-papo
sobre os elementos da cultura Hip Hop e
a cada edição traz um convidado
diferente.
Casa de Hip Hop de Diadema. Dia 26 de maio, das
13h às 19h. Entrada Gratuíta. Contato pelo tel. (11)
4075-3792.

AÇÃO COMUNITÁRIA RAÍZES
A ação comunitária consiste em levar a
cultura hip hop, por meio do street ball à
comunidade do Parque Pinheiros em
Taboão da Serra. Durante a programação
terá um torneio de basquete de rua, 3x3,
discotecagem com os DJ’s: Bola
(Realidade Cruel), Spike (Thaide),
Formiga e Adriano. O evento conta com
doação de livros.

Quadra Carmelita Costa Nóbrega - Rua Helena
Moraes (antiga Quadra da Sede Inocopes).
Dia 20 de maio, das 10h às 19h. Entrada Gratui ta.
Contato c/ Adriano, (11) 4701-4413 / 8241-0576. 

RELATOS DA INVASÃO E CAGEBE
No lançamento dos seus respectivos CDs,
Relatos da Invasão e Cagebe realizam
shows com a presença dos grupos:
Realidade Cruel, SP Funk, Simples, Time
e Função RHK, a apresentação fica por
conta do MC Max BO e o apresentador do
Programa de Rádio Rap Nacional Fabio
Rogerio e ainda dj’s Marco e Celo.
Quadra do Peruche - Ponte do Limão. Dia 12 de maio,
a partir das 22h. Ingressos antecipados, R$ 12,00,
à venda na Trucks, na Porte Legal e na Rap Power.
Contato c/ Dj kljay e Dj QAP, (11) 3462-5070.

SHOW DE HIP HOP NACIONAL
Apologia Eventos e Cenário Urbano
apresentam show de hip hop nacional,
com presença dos grupos Apologia Zona
Norte, Paz Racial, Pretologia, Estilo, Tiro
Inicial, Play. Presença dos b.boys Black
Star e ainda o grupo Alerta Vermelho. 
CEU Veredas - bairro do Camargo Velho. Dia 06 de
maio, das 15h às 20 h. Entrada Gratuíta. Contato c/
Andre Paz Racial, (11) 6458-0031.

HIP HOP EDUCANDO 
Rap – A arte da literatura periférica é o mais novo DVD
produzido pelo Projeto Hip Hop Educando. O vídeo
documentário foi gravado no Parque Bristol, Periferia da
Zona Sul de São Paulo. Com  depoimentos, clips e outras
intervenções, a fita relata várias propostas educacionais
para o desenvolvimento da inclusão social. Destaque para
LGe e Dimenor, do Grupo Submundo Racional.
Se liga: todo domingo rola oficina de MC para crianças de 8 a 13 anos.
Para participar e adquirir o DVD: 8101-7662 (Dimenor) e 8129-4006 (LGe)
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TÔ NO SAMBA
Acontece todos os domingos em Santo
André. O público poderá conferir uma
mescla dos sambas mais antigos,
juntamente com a nova safra de sambistas
e ainda degustar petiscos variados.
Rua Padre Manoel da Nóbrega, 364 - Santo André
(Próximo ao Shopping ABC Plaza). Todos os
domingos, das 16h às 23h. R$ 5,00 de entrada
mais R$ 5,00 de consumação. Contato c/ Sandro,
(11) 8931-3950.

SAMBA DA LAJE
Todo último domingo do mês. A
Comunidade do Samba Laje, uma das
mais animadas e engajadas rodas de
samba de São Paulo, agita a Região da
Vila Santa Catarina. Além de uma boa
roda de samba, o público pode ainda
apreciar a melhor feijoada da região, feita
pela Família da Laje (veja matéria com
Dona Nerosa nesta seção).
Rua Jandi, s/n - Vila Santa Catarina. Dia 27 de
maio, das 14h às 21h. Entrada gratuita para curtir o
samba; Feijoada: R$ 5,00. Contato c/ Dona
Generosa, (11) 5566-0345.

SAMBA DA VELA
O samba acontece todas às segundas-
feiras na região de Santo Amaro, a idéia
do projeto é revelar novos compositores
e resgatar compositores da Velha Guarda
da periferia que estavam esquecidos. Ao
final da apresentação o samba oferece
uma sopa deliciosa aos participantes do
evento. Periodicamente há renovação do
repertório que é impresso em um
caderno com as letras dos sambas
entregues ao público. O clima não é de
festa. Em uma atmosfera de devoção, as
canções são entoados numa exaltação às
tradições africanas do samba. 
Casa de Cultura de Santo Amaro - Pça. Francisco

Ferreira Lopes, 434 - Santo Amaro. Todas as
segundas-feiras, a partir das 20h. Entrada Gratuita,
mas o samba recebe doações voluntárias no valor
de R$ 2,00 para a produção das Sopas. Contato
pelo tel. (11) 5522-8897.

SAMBA DO CAFOFO
Quinzenalmente, a Comunidade do
Samba do Cafofo, conduz o público a
participar de uma viagem musical ao
universo do samba. A idéia do projeto
é difundir e resgatar a autenticidade dos
compositores da comunidade local. Mas
novos compositores também estão
convidados a participar do projeto.
A cada edição um convidado especial.
O público tem a chance ainda de esbarrar
por exemplo com o Madureira, violinista
do grupo Fundo de Quintal, entre outras
personalidades do mundo do samba.
Rua Senembi, 228 - Jd. Marília - Atrás do Shopping
Aricanduva. Dias 6 e 20 de maio, das 16h30 às 20h.
Entrada Gratuita. Contato pelo tel. (11) 6741-9785 /
9713-7238.

SAMBA DO OLARIA
Iniciado em 2004 de uma forma muito
tímida, o Samba do Olaria começou sem
compromisso, a partir de uma reunião de
amigos e instrumentistas a fim de baterem
papo sobre a autenticidade do ritmo. Com
formato de Samba de Mesa ocorre com
hora marcada para começar, mas sem
hora para acabar, regada com a cerveja
mais gelada da região.Todos os músicos
são da Comunidade da Vila Alpina. 
Bar do Tião - Rua Costa Barros 1712 - Vila Alpina.
Todos os sábados, às 16h. Entrada Gratuita.
Contato c/ Ricardo Romano, (11) 6917-5974.

SAMBA DA MARIA CURSI
Fundado por um grupo de amigos, a
Comunidade do Samba da Maria Cursi,
realiza suas rodas de samba de quinze em

Rodas de Samba

6

agenda_cultural_maio_v7:PROJETO_01.qxd  26/4/2007  19:01  Page 6



quinze dias, na Zona Leste de São Paulo
e tem como objetivo resgatar e preservar
o samba de raiz e de terreiro. Os músicos
e compositores da comunidade local, além
de cantar, trabalham o desenvolvimento
de suas composições e o reflexo dessa
atuação poderá ser conferida com a
participação dos músicos no CD do Berço
do Samba de São Mateus previsto para
ser lançado no segundo semestre.
Adega do Peito - R. Maria Cursi, 821 - São Mateus.
Dias 05 e 20 de maio, das 19h às 23h. Entrada
Gratuita. Contato c/ Karilê, (11) 9363-3158.

PROJETO NOSSO SAMBA DE OSASCO
Realizado a mais de 9 anos, o projeto
influenciou várias comunidades, entre elas
o Samba da Vela. O evento acontece na
Casa de Angola, mantida pela Prefeitura
de Osasco e o projeto é bancado pela
comunidade local, através de compositores
e moradores da região. Além das rodas
de samba, a galera poderá ainda conferir
uma vasta pesquisa sobre o ritmo, realizado
em parceria com a Secretaria de Gênero
e Etnias do Município.
Casa de Angola – R. Visconde de Nova Granada, 11 -
Bairro Comandante Sampaio (Km 18) - Osasco. Dias
06 e 20 de maio, das 16h às 20h. Entrada Gratuita.
Contato com Fran (11) 6101-2781 / 9884-8492.

ORQUESTRA SAMBA E CHORO
DE SÃO MATEUS
A Periferia de São Mateus orgulha-se da
Orquestra de Samba e Choro da Região.
Sob a regência do Maestro Everson Pessoa,
músico do grupo Quinteto em Branco e
Preto, o evento ocorre quinzenalmente. O
Buteco do Timaia abre as portas para receber
a garotada da região, que dá um show de
emoção através de sua dedicação ao Choro.
Buteco do Timaia - R. João do Canto e Mello, 321 -
Parque São Rafael. Todos os sábados, a partir das

7

DONA NEROSA,
 A MÃE DE TODOS 
“Na Laje, ninguém é mais que
ninguém”. Essa é a filosofia do
Samba da Laje, cantada no samba
que é o hino da Comunidade. Essa
Roda de Samba, que está
completando 10 anos em 2007,
desfruta de uma mãezona,
fundadora, animadora e tantos
quantos forem os adjetivos que
possam existir, serão insuficientes
para falar dela: Dona Nerosa. Em
1997, ela juntou toda a Família Silva,
que já se reunia entre eles, para uma
feijoada regada à samba, e deu o
nome daquele encontro de “Samba
da Laje”. O evento, que era uma
reunião para umas 50 pessoas, hoje
junta mais de mil fãs do verdadeiro
samba de raiz. Além de comandar
os fogões, preparando mais de 50
kg de feijoada, Dona Nerosa é
pastora  e segura o refrão dos
sambas entoados pelos talentosos
sambistas da Laje. Mas quando não
rola o samba (todo último domingo
do mês), Dona Nerosa não sai de
cena. É liderança ativa na
comunidade, além de trabalhar na
ONG Instituto Pés no Futuro.
Contato: (11) 5566-0345.
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17h. Entrada Gratuita. Contato c/ Timaia, (11)
6753-5042.

COMUNIDADE DO SAMBA
DE SÃO MATEUS
Previsto para acontecer de 15 em 15 dias,
o Samba do Timaia, acontece no Boteco
que leva o seu nome. Influenciando vários
compositores da região, o músico Timaia
é figura ilustre e atuante na comunidade.
O samba é conduzido pelos músicos
Filhos de São Mateus e por alguns
músicos do Grupo Quinteto Branco em
Preto. Além do samba, o público é
agraciado com os caldinhos de feijão,
mocotó e mandioquinha.
Buteco do Timaia - Rua João do Canto e Mello, 321
- Parque São Rafael. Dias 06 e 20 de maio, das 13h
às 23h. Entrada Gratuita. Contato c/ Timaia, (11)
6753-5042.

TRIBUTO À CLARA NUNES
Beco Restaurante juntamente com Buteco
do Timaia, irão realizar uma grande
homenagem aos dias das mães “Tributo
à Clara Nunes”. O show será feito pelos
músicos Filhos de São Mateus e por
alguns músicos do Grupo Quinteto
Branco em Preto, com participação
especial das cantoras Graça Braga e
Jurema Cristina.
O Beco Restaurante - Rua Prof. Hasegawa, 550 -
Côlonia Japonesa - Itaquera. Dia 11 de maio, a
partir das 21h. Homem R$ 10,00 e Mulher R$ 5,00.
Contato pelos tels. 6521-0901 / 9828-8256.

SAMBA TERRA BRASILEIRA
O Samba Terra Brasileira é samba de Roda
de primeira, fiel à tradição dos terreiros,
em formato acústico e resgata o samba
da velha guarda. O projeto acontece
quinzenalmente, o público tem a chance
de participar em dois lugares diferentes,

um ocorre na casa de um dos componentes
da comunidade e o outro na escola Nova
Cultura no bairro do Belenzinho.
R. Luz da Nossa Luz, 24 - Conjunto Águia de Haia -
Cidade A. E. Carvalho. Dia 12 de maio, das 15h às
20h. Entrada Gratuita. Contato c/ Márcio (11) 
6141-3518. 

TERRERO GRANDE
Com músicos da antiga, da  Comunidade
Morro das Pedras, o Projeto Terrero
Grande foi fundado em 2001. É uma
reunião de amigos que se encontram para
fazer samba, com participações como a
da cantora Cristina Buarque. O samba
Terrero Grande, não tem dia e nem local
pra acontecer: o inesperado é a palavra
chave do projeto. A cada edição, mesmo
no improviso o samba reúne em torno de
200 pessoas. Se você gosta do inusitado,
anote o telefone de contato e se prepare
para o próximo evento.
Local e Data: a definir. Entrada Gratuita. Contato c/
Renato, (11) 6106-3296.

SAMBA DO BAÚ
Com 2 anos de existência, o Samba do
Baú retomará temporada na quadra da
Nenê da Vila Matilde em maio. O samba
conta com um baú colocado
estrategicamente no centro da roda, para
que os convidados possam sugerir suas
músicas por meio de um papel, jogado
dentro do Baú. De 15 em 15 minutos os
componentes param o samba para para
contar a história de músicos como
Cartola, Clara Nunes. O projeto realiza
ações socias juntamente com a
comunidade local.
Quadra da Nenê da Vila Matilde - Rua Júlio Rinaldi, 1
- Vila Salete. Dia 19 de maio, às 18h (a confirmar).
Contato pelos tels. (11) 6684-1055 / 6682-2275.
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5 ZONAS DO GRAFITE
5 Zonas do Grafite, promete invadir as
5 Zonas da Cidade de São Paulo, levando
alguns grafiteiros renomados, tais como
Credo, Sow, Hope, EVE 14 e Tota.
Em maio o projeto agita a Zona Oeste,
contando a história de Pirituba, pelas
intervenções em um muro de mais de
40 metros quadrados.
Bairro de Pirituba. A partir do dia 20 de maio,
no período da tarde. Contato c/ Tota, (11)
4458-2034 / 9544-3986.

ALAMEDA ARTE
Centro Cultural da Juventude abre suas
portas para receber a Exposição Alameda
Arte, que consiste em levar 13 obras de
grafiteiros da comunidade local. Sob a
curadoria da grafiteira Tikka, a exposição
promete revelar a diversidade dos artistas
convidados, entre eles, Celso Gitahy e
Eymard Ribeiro.
Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641 - Vila Nova
Cachoeirinha. Dia 04 de maio, a partir das 19h.
Contato c/ Tikka, (11) 3984.2466.

Grafite
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TOTA - A FORÇA DO GRAFITE DO ABC
Antonio Augusto de Souza Neto,o Tota, é um jovem de 33 anos, nascido na
Bahia. Morador de Santo André, entrou no mundo do hip hop, organizando
bailes na Periferia da Cidade. Em 1990 fez seu primeiro grafite. Na época
tinha apenas 16 anos e  desde então, nunca mais largou o spray. Ao longo
de 17 anos de carreira, Tota se notabilizou pelo talento em levar a
linguagem do grafite para outros suportes além do muro. Tornou-se
designer. Produziu painéis para programas de TV, peças publicitárias,
cenários para teatro, vitrines e espaços culturais de empresas, além de
desenvolver produtos como bolsas e camisetas. Realizou inúmeras
mostras em Santo André e em todo ABC e participou de Coletivas no MIS,
MUBE , Memorial da América Latina, entre outras. Tota também se destacou
como educador e militante. Há 10 anos realiza oficinas em ONGs, escolas e
centros  comunitários de toda a Grande São Paulo. Foi um dos fundadores

da Casa do Hip Hop de
Diadema e  da ONG Zulu
Nation. Atualmente se
dedica ao Projeto Cinco
Zonas de Grafite, cuja
a quarta intervenção
acontece em maio na
Zona Oeste de São Paulo
(confira nesta página). 
Contatos:
Totarte74@yahoo.com.br
www.fotolog.com/totarte74At
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Literatura Periférica
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SARAU NO MALOCA
Sarau no Espaço Cultural Maloca,
acontece todos os sábados. Aberto à
comunidade, o projeto reúne crianças,
adolescentes e adultos,todos num único
espaço. Diversão é o que não falta
durante o Sarau - os participantes podem
dançar e cantar e ainda contar com uma
fogueira. O Sarau é coordenado pela
Dinha, poeta de grande talento (veja
matéria nesta seção).
Rua Particular, 556 - Antigo Centro Comunitário do
CDHU. Todos os sábados, das 19h. Entrada
Gratuita. Contato c/ Dinha, (11) 9969-1010.

SARAU NA ESCOLA
Sarau na Escola é uma atividade de
incentivo à leitura e formação de leitores
desenvolvida pela Associação Cultural
Literatura no Brasil que visita duas
escolas por mês.
l Escola Municipal Waldemar Calil - Bairro Sesc -
Suzano. Dia 15 de maio, às 19h. Entrada Gratuita.
l Escola Municipal José Avelino - Miguel Badra Baixo -
Suzano. Dia 22 de maio, às 19h. Entrada Gratuita.
Contato c/ Sacolinha, (11) 4759-2304.

TROCANDO IDÉIAS
A Associação Cultural Literatura no Brasil
busca a discussão sobre autores e textos
literários brasileiros. Este mês o projeto
abordará a obra “Espumas flutuantes”, de
Castro Alves, tendo como facilitador
Francis Gomes.
Centro Cultural de Suzano - Rua Benjamin Constant,
682 - Centro - Suzano - SP. Dia 24 de maio, às 20h.
Entrada Gratuita. Contato c/ Sacolinha, (   ) 4759-2304.

SARAU DA COOPERIFA
O Sarau da Cooperifa acontece há mais
de 6 anos, todas as quartas-feiras. A
comunidade da região participa em peso
com poemas, contos, letras e

mensagens. O projeto costuma reunir
cerca de 250 pessoas a cada evento. O
público poderá ainda degustar pratos da
culinária Nordestina no Bar do Zé Batidão,
como o escondidinho, porção de
mandioca, entre outras iguarias. Dia 16
de maio rola o lançamento do livro Tunga
de Akins Kinte e Elizandra Souza.
Bar do Zé Batidão - Rua Bartolomeu dos Santos,
797 - Chácara Santana. Todas as quartas-feiras, a
partir das 20h. Entrada Gratuita. Contato pelo tel.
(11) 5891-7403

SARAU CASULO
O Sarau da Casulo acontece
tradicionalmente na terceira semana do
mês. O evento sempre vem com uma
proposta de tema diferente e a
comunidade comparece em peso.
ONG Casulo - Rua Paulo Bourroul, 100 - Real
Parque. Dia 19 de maio, a partir das 18h. Entrada
Gratuita. Contato pelo tel. (11) 3758.0536.

SARAU DO CCJ 
Promovido pelo Centro Cultural da
Juventude, o Sarau é apresentado por
Rogério Nogueira, poeta e agitador
cultural da Periferia da Zona Norte.
Realizado mensalmente, em menos de
um ano, a atividade conquistou a
comunidade, atraindo mais de 100
pessoas a cada edição, despertando
talentos literários entre os participantes.
Para cada sessão há um tema. Para esta
edição o tema é Lado B - O que você
sempre quis fazer e nunca teve coragem,
e contará com a participação do grupo
Mawaca e Vozes Bugras.
Centro Cultural da Juventude - Av. Deputado Emílio
Carlos, 3641 - Vila Nova Cachoeirinha. Dia 05 de
maio, às 19h. Entrada Gratuita. Contato pelo tel. da
biblioteca, (11) 3984-2466.
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DINHA - DE PASSAGEM, MAS NÃO A PASSEIO
Maria Nilda é do Ceará e desde que veio para São Paulo mora no Parque
Bristol. Chegou ainda criança e cresceu nos becos e vielas da Periferia da
Zona Sul. Começou a escrever um diário com 12 anos e logo se tornou
poeta. “Percebi que as palavras podem dizer sem dizer. Comecei a usar
metáforas como chave de palavras. Daí para escrever poesia foi uma
questão de tempo e muito segredo escrito”, conta. Ao sentir vontade de
mostrar seus poemas, Dinha passou a produzir fanzines literários,
mantendo essa atividade até hoje, atuando no Espaço Cultura e Maloca e no
Núcleo Cultural Poder e Revolução, onde organiza também saraus e outras
atividades de leitura e escrita. Contrariando as estatísticas, Dinha estudou.
E estudou muito. Graduou-se em Letras na USP onde faz pós-graduação em
Literatura Comparada. Seu primeiro livro De passagem, mas não a passeio,
lançado pelo selo independente Edições Toró em 2006 será relançado  por
uma grande editora ainda em 2007.

“ Mataram Franscisco 
Ah.
Ser protagonista, ser um Símbolo.
- É mais um ou menos um?
Escrevo pra corromper as estatísticas.
Escrevo pra alterar o sentido de
Estar sozinha.
- E Adélia?
Passou a noite velando o corpo.
- Só tiro de doze!
E o que dói nem é a morte.
É a guerra.
É somar os copos e notar
A baixa sempre mais humana.
(...)
- Procurou, né, mãe?
Ouvi tiros mas não dei ouvidos.
Morreu alguém. Não fui ver.
É comum. Era só isso.
De uma festa, cantei dancei, ri
(e isso não é força poética
de quem imita poesia 
e põe verbos em paralelismo).
Terminou de madrugada
Os tiros subindo a escada:
- Dinha, mataram Francisco”
(Trecho de “De aqui de dentro
na guerra”a de Dinha)
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CINEMA E VÍDEO

PROJETO SAPOCINE
O Grupo Juventude Ativa apresenta
Núcleo Audiovisual Sapocine, que
consiste em exibir e produzir
documentários e filmes, a partir de
experiências vividas pelos jovens da
região da Cohab do Jardim Antártica e
Favela do Sapo. Durante o final de
semana, o público poderá participar das
oficinas, palestras, debates, exibição de
curtas e ainda assitir as apresentações
de diversos grupo de Rap. Para participar
das atividades, basta freqüentar as
reuniões do Grupo Juventude Ativa. O
projeto conta com uma vasta
programação mensal, para conferir,
acesse os sites: www.entretodos.com.br,
http://br.groups.yahoo.com/group/
cinetranse, http://br.groups.yahoo.com/
group/juventudeativa  
Rua São Roque de Minas, 233 - Jd. Antártica. Dias
01, 06, 12, 13, 20, 27 de maio. Entrada Gratuita.
Contato com Ulisses ou Flávio, (11) 8354-3115 /
9428-7398.

GRAFFITI COM PIPOCA
O projeto Graffiti com Pipoca, apoiado
pelo Programa VAI – Valorização de
Iniciativas Culturais, da Secretaria
Municipal de Cultura, realiza oficinas com
aulas teóricas e práticas sobre a arte do
grafite e animação, aplicadas à
linguagem audiovisual. Programado para
ter 10 projeções  durante 2007, a
primeira está prevista para ser realizada
na primeira quinzena de Maio na região
da Vila Santa Catarina, as outras serão
exibidas em várias locais da cidade.
Av. João Barreto de Menezes, 121 - Vila Santa

Catarina. Dia 05 de maio, das 14h às 21h. Entrada
Gratuita. Contato pelo tel. (11) 8464-1083.

FESTA DO ROLO 
Organizado pelo Fórum de Cinema da
Quebrada, um projeto da Coordenadoria
da Juventude da Prefeitura de São Paulo,
o evento conta com exibições de filmes e
troca de DVD’s, produzidos pelos
integrantes do Fórum. Além da exibição o
público ainda tem a chance de curtir um
bom som.
Av. João Barreto de Menezes, 121 - Vila Santa
Catarina.  Dia 05 de maio, das 17h às 20h. Entrada
Gratuita. Contato c/ Wilq Vicente, (11) 3113-9730 /
9378-9348.

MÚSICA

FESTA JOVENS URBANOS
Festa para entrega dos troféus do
campeonato de futebol, organizado pelos
jovens do projeto Jovens Urbanos. Além
da entrega dos troféus, exposição de
artesanato produzidos pelos jovens.

Outras Cenas
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Durante a festa serão vendidos produtos
produzidos pelo projeto Culinária, além de
muita música.
Casulo - Rua Paulo Bourrol, 100 - Real Parque.
Dia 05 de maio. Entrada Gratuita. Contato pelo tel.
(11) 3758-0536.

REGGAE NA RUA 
O projeto Reggae na Rua, nasceu da
união de bandas de Reggae da Cohab II
Itaquera que buscavam meios de divulgar
seu trabalho e ao mesmo tempo oferecer
uma opção diferenciada de lazer,
entretenimento, cultura e informação para
a comunidade. Além de bandas da
região, o evento abre  espaço para
bandas de outras regiões da Grande São
Paulo, para que também possam divulgar
seu trabalho e passar suas mensagens a
comunidade. Além das apresentações
musicais o Família Reggae Cohab II, traz
à região a biblioteca pública Reggae o
Conhecimento e a Consciência, sendo
uma iniciativa que visa estimular o hábito
de leitura no público bem como na
comunidade como um todo.
Rua Forte de Coimbra S/N. Todo último domingo do
mês (27de maio), das 14h às 21h. Entrada Gratuita.
Contato pelo tel. (11) 4711-0273.

DIA DA CABEÇA PRETA
O Dia da Cabeça Preta é uma atividade
da Casa de Cultura e Política situada em
Santo André e movimentada pela
Juventude Negra e a Juventude
Trabalhadora. Será a primeira deste ano,
onde acontecerá 1 vez por mês, sempre
no último final de semana de cada mês.
O evento conta com diversas atividades
tais como: roda de poemas, vivência de
tambores, percussão, dança afro, filme,
debate, apresentações musicais.

Rua Brás Cubas, 51 - Santo André. Dia 27 de maio.
Entrada Gratuita. Contato c/ Raphao, (11)
9931-6418

TEATRO

PILHÉRIA NO MACEDO
A Praça Macedo Braga vai abrigar a
edição anual do projeto Pilhéria no
Macedo. A criançada vai se esbaldar com
as brincadeiras de pula corda, ciranda,
entre outras que lembram nossa infância,
além de Teatro de Rua.
Pça Macedo Braga - Jd. Triana - Próximo ao metrô
Patriarca. Dia 06 de maio, das 14h às 18h. Entrada
Gratuita. Contato pelos tels. (11) 6091-1538 /
9948-5164

CIA CAMIRANGA
O Projeto Casulo, apresenta Cia
Camiranga Espetáculo de Dança e Teatro,
projeto realizado pelo engajamento dos
alunos da ONG Casulo.
Casulo - Rua Paulo Bourrol, 100 - Real Parque.
Dia 05 de maio. Entrada Gratuita. Contato pelo tel.
(11) 3758-0536.
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A Periferia no Centro
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BASQUETE DE RUA

SEBAR 2007
A Seletiva Estadual de Basquete de Rua,
SEBAR, é um projeto realizado pela
CUFA/SP - Central Única das Favelas -
e a LUP - Liga Urbana Paulista.
É organizado pelo Portal de HipHop,
www.realhiphop.com.br
O campeonato acontece em vários estados
e consiste em etapas eliminatórias, no
qual as melhores equipes ganham uma
vaga na Liga Brasileira de Basquete de
Rua (LIBBRA), que é um torneio
disputado nacionalmente.
5ª etapa - FINAL - 16 equipes masculinas
e 16 equipes femininas se enfrentarão. 
Av. Pedro Álvares Cabral, (Pq. Do Ibirapuera), Dia
05 de maio, a partir das 10h. Entrada Gratuita.
Contato pelos tels. (11) 9586-6171 / 3903-9257 -
freitas@cufasp.org - www.cufasp.org/sebar

DANÇA E MODA

DESFILE DE MODA ÉTNICO
Casa das Rosas e Associação Vida
Positiva promovem o tradicional desfile
de moda que mistura o street wear com a
moda étnica. Que vai acontecer dentro da
programação do Dia Nacional de Luta
Contra o Racismo, no Seminário “O Negro

e o Racismo Institucional”. Composto por
3 mesas com profissionais e ativistas do
movimento conceituados das áreas de
saúde, educação e cultura. Durante a
programação o público poderá conferir
apresentações de danças afros e
intervenções musicais.
Casa das Rosas - Av. Paulista 220. Dia 13 de maio.
Entrada Gratuita. Contato c/ André (11) 6121-6563.

GRAFITE

CIDADANIA DE PAPEL
O Artista Gejo abre sua primeira
exposição individual na Galeria Central. O
tema fica por conta dos direitos e
deveres do cidadão brasileiro. O grafiteiro
usa diversos tipos de materiais, tais
como recortes de madeira, papel, além
de pintura na própria parede da Galeria.
Rua Fortunato, 236 - Sta. Cecília. Dia 24 de maio, a
partir das 19h. Contato pelos tels. (11) 3782-4950
/ 9308-9273

HIP HOP

RINHA DOS MC’S
Promovida pelo Rapper Criolo Doido, a
batalha de MC´s também tem sua versão
no Centro de São Paulo. A festa rola
todas às sextas-feiras. Prepare-se porque
o local é pequeno e a noite ferve, vá com
roupas leves.
Rua Augusta, 538 - Consolação (próximo ao Club
Inferno). Toda sexta-feira, a partir das 23h. Homens
pagam R$ 6,00 e mulheres entram de graça até a
01h, depois pagam R$ 6,00.

HIP HOP NA OLIDO
Galeria Olido, localizada na Região Central
de São Paulo, recebe o grupo de Rap
Núcleo, com a presença de convidados.
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Galeria Olido, Próximo ao Largo do Paiçandu. Dia

17 de maio. Entrada Gratuíta. Contato c/ Olido -

falar c/ Maura, (11) 3334-0001 / 9311-9919.

VIRADA CULTURAL
Entre as  diversas atrações durante a
programação, destacamos a dos
dançarinos do Discípulos do Ritmo, Frank
Ejara, Funk Fanáticos e Quemical Funk.
Palco de Dança - Av. São João - Anhangabaú. 
Dia 06 de maio, às 02h. Entrada Gratuita. Contato
pelo tel. (11) 3334-0001.

LITERATURA PERIFÉRICA

POESIA DAS RUAS
O Projeto Poesia das Ruas é um sarau
dirigido a rimadores e rimadoras do
Rap. É um espaço para o exercício da
criação poética. Sem música, MCs
declamarão suas letras, compartilhando
talento literário. Iniciativa do poeta Sergio
Vaz, o Sarau do Rap é realizado em
parceria com a Ação Educativa. 
Ação Educativa General Jardim, 660 – Vila Buarque.
Dia 31 de maio. Entrada Gratuita. Contato c/
Adriano José, (11) 3151-2333, ramal 142 / 166.

LÍRICA SUBURBANA 
Evento de lançamento do livro Tunga de
Akins Kinte e Elizandra Souza, poetas
periféricos, assíduos freqüentadores do
Sarau da Cooperifa. A obra sai pelo Selo
Toró e conta com o apoio da Ação
Educativa. Allan da Rosa, editor da Toró
fala do livro: “Lírica suburbana, poemas
sangrados, malandreados das rimas
africanas paulistanas, no ritmo dos
tamborins e sombreados dos ônibus da
madrugada que levam a poesia desses
jovens poetas quilombolas.” 

Ação Educativa - Rua General Jardim, 660, Vila
Buarque. Dia 22 de maio, às 19h30. Entrada
Gratuita. Contato c/ Adriano, Edson e Adriana, (11)
3151-2333, ramais 153, 142, 166.

RODAS DE SAMBA

SAMBA DO BAÚ
Apresentação especial do Samba do Baú
no SESC Pompéia. O samba conta com
um baú colocado estrategicamente no
centro do samba, para que os
convidados possam sugerir suas
músicas por meio de um papel, jogado
dentro do Baú. De 15 em 15 minutos os
componentes param o samba para contar
a história de músicos como Cartola, Clara
Nunes. O projeto realiza ações socias
juntamente com a comunidade local.
Sesc Pompéia - Rua Clélia - Pompéia. Dia 23 de
maio, às 21h. Entrada Gratuita. Contato c/ Ricardo,
(11) 9616-7114.

Elizandra Souza (foto) lança livro escrito em
parceria com Akins Kinte.
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Ação Educativa - Espaço de Cultura e Mobilização Social
Rua General Jardim, 660 - CEP 01223-010
São Paulo - SP - BRASIL
(11) 3151-2333, ramais 153, 165, 171
agenda@acaoeducativa.org - www.acaoeducativa.org

A Ação Educativa é uma organização não governamental
sem fins lucrativos que desenvolve e apóia projetos
voltados para a educação e juventude, por meio de
pesquisas, formação, assessoria e produção de
informações. Mantém em sua sede o Espaço de Cultura e
Mobilização Social, aberto ao público, que promove
regularmente atividades de formação, intercâmbio e
difusão cultural.
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