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co le t ivos

Comunicadores criam sites para abordar as 
realidades das periferias de São Paulo

A 
margem é o limite de 
um determinado espaço 
na área urbana onde as 
periferias se encontram. 
Sua paisagem, muitas 
vezes, é acinzentada, 
com paredes de concre-
to ou de tijolos averme-
lhados. As famílias que 

habitam as moradias em zonas de risco 
temem a força da chuva, que atrapalha as 
horas de sono. O tráfico de drogas, a po-
breza, os roubos à mão armada e a morte 
por decorrência da violência policial são 
fatores marcantes. Esse é o único retrato 
que os grandes meios de comunicação 
expõem a respeito das comunidades. 

Essa imagem reforça o preconceito 
contra as classes de baixa renda e para 
com a população negra. Segundo o autor 
Darcy Ribeiro, no livro O povo brasileiro: 
a formação e o sentido do Brasil, em 1897, 
os “morros de favela” eram chamados de 
“bairros africanos” pela grande concen-
tração de pessoas que já não eram mais 

escravizadas, sem terras e desemprega-
das. De acordo com pesquisa realizada 
pelo Instituto Data Favela, que mapeia 
as realidades das favelas brasileiras, entre 
2013 e 2015, 67% dos moradores das 
favelas do Brasil eram negros. 

As periferias têm uma cultura mui-
to rica. Nos morros nasceu o candom-
blé, a umbanda, o funk, a capoeira, o 
samba, o azeite-de-dendê, entre outras 
invenções. A identidade das comuni-
dades não se restringe apenas ao seu 
espaço, ela tem relevância na formação 
da identidade brasileira.

 Segundo o mesmo levantamento 
do Instituto Data Favela, em 2013, 
81% dos habitantes gostavam de viver 
nas comunidades e 95% se considera-
vam felizes nelas. Comunicadores que 
vivem nas periferias, incomodados 
com o modo como a mídia retrata os 
acontecimentos da margem, criaram 
coletivos e plataformas online com 
o intuito de mostrar a pluralidade de 
acontecimentos nesses locais. 
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Na zona sul 
 “As memórias que eu tenho desse lugar 
são boas, do convívio com pessoas bata-
lhadoras, que apesar do que as foi nega-
do, construíram a sua própria história”, 
diz um dos idealizadores do Periferia em 
Movimento, Thiago Borges, que relatou 
sobre a sua vida no Grajaú, distrito mais 
populoso da cidade de São Paulo com 
mais de 500 mil habitantes. Localizado 
em uma área próxima de preservações 
ambientais e mananciais, o lugar tem um 
histórico de ocupação irregular, despro-
vido de políticas públicas e de muita luta 
por parte dos moradores. 

Embora Thiago elogie seu bairro, 
essa relação de orgulho nem sempre 
existiu. O jornalista de 28 anos conta 
que na adolescência não tinha esse senti-
mento com sua periferia. A meritocracia 
ensinada na escola e também pela mídia 
o fez acreditar que precisava ser alguém 
na vida e “ser alguém na vida significava 
não ser daquele lugar”, lembra. 

Conforme foi amadurecendo, ele 
notou o quão importante é valorizar a 
própria origem. Em 2008, o jornalis-
ta estava no terceiro ano do curso na 
Universidade de Santo Amaro e, tendo 
ideias sobre o futuro Trabalho de Con-
clusão de Curso (TCC), resolveu ex-
plorar o Grajaú. Aline Rodrigues e Sueli 
Carneiro, colegas de curso e moradoras 
do extremo sul de São Paulo, já tinham 
envolvimento com ONGs e com mo-
vimentos sociais na região, respectiva-
mente. “Conversando, surgiu a ideia de 
criarmos uma coisa só, contar a história 
do Grajaú e entender o impacto dos mo-
vimentos sociais nele”, explica. 

A pesquisa para o TCC começou a 
partir da própria vivência dos integran-
tes com a iniciativa Evento pela Paz, que 
naquele ano completava dez anos de 
existência. O movimento que foi criado 
por jovens, que surgiu após o inconfor-
mismo dos moradores do Grajaú com 
a violência local.  “Nessa época, houve 
um assassinato durante a celebração da 
missa e um grupo de jovens, em conjun-
to com o padre desta igreja, criou esse 
movimento para mostrar que nossa re-
gião é muito mais do que isso”. O Evento 

pela Paz acontece uma vez a cada ano, 
promovendo festivais de música, teatro, 
dança e concursos de poesia. 

O trio cobriu a trajetória dessa 
iniciativa, buscou entender o Grajaú, 
aprofundou o significado das periferias e 
abordou como a mídia ainda as retratam. 
O resultado da apuração foi o documen-
tário dividido em duas partes chamado 
Grajaú na construção da paz (2009), que 
utiliza como gancho esse evento para dar 
uma visão geral das realidades no distrito.

“Tínhamos essa necessidade de 
contar para o mundo o que estávamos 
fazendo”, diz o jornalista. Assim, em 
julho de 2009, é lançado um blog para 
mostrar os bastidores do seu novo pro-
jeto Periferia em Movimento. A demanda 
por conteúdo aumentou, as pessoas co-
meçaram a mandar sugestões de pautas, 
pediam a divulgação de eventos e ações 
dos movimentos culturais. 

O objetivo desse novo meio de co-
municação é lutar por uma mídia mais 
pluralizada e dar visibilidade às histó-
rias das pessoas e artistas que estão na 
luta por direitos, destacando o extremo 
sul de São Paulo, onde estão localizados 
os distritos de Parelheiros, Cidade Du-
tra e Marsilac. A equipe fixa é composta 
pelos jornalistas Thiago Borges, Aline 
Rodrigues e Ana Paula Rodrigues, nova 
integrante no grupo. 

Há muitas ideias e projetos no papel, 
mas a falta de fundo financeiro é o maior 
obstáculo para uma mídia independente. 
“A todo o momento corremos atrás de 
recursos para conseguirmos pelo menos 
pagar as nossas contas, o tempo é neces-
sário para dar maior visibilidade para es-
sas histórias que precisam ser contadas”, 
explica. A equipe busca apoio no edital 
da prefeitura, chamado Programa VAI, 
para realizar as ações, entre outras cola-
borações. Atualmente, ele e Ana Paula 
se demitiram dos empregos tradicionais 
para se dedicarem ao coletivo. 

A população que vive nas redon-
dezas é o público alvo do Periferia em 
Movimento. “Identificamos que os leito-
res que acessam o site e as nossas redes 
sociais de certa forma já estão engajados 
ou têm conhecimento sobre os aconte-

cimentos, sejam eles movimentos so-
ciais ou os artistas”, diz o idealizador do 
projeto. Para compensar a falta de alcan-
ce, o coletivo realiza diversas oficinas e 
cursos de formação sobre comunicação 
e direitos humanos nas escolas públicas 
e nas periferias da zona sul.

Para o futuro, planejam regularizar o 
Periferia em Movimento como uma asso-
ciação, a fim de dar continuidade às ações 
e atrair novos membros, fincando as raí-
zes no extremo sul para, posteriormente, 
cobrir as comunidades de toda São Pau-
lo. “É a partir das bordas que acontecem 
as transformações”, completa Thiago. 

De dentro para dentro
A raiz de tudo começou quando o 

jornalista da BBC de Londres, Bruno 
Garcez, ganhou uma bolsa da Interna-

cional Center for Journalists (ICFJ) 
para uma formação em jornalismo cida-
dão para repórteres de bairros periféri-
cos. Foi assim que Garcez, junto com a 
jornalista Izabela Moi, criou a primeira 
plataforma de notícias das periferias de 
São Paulo, o blog Mural, hospedado 
dentro do site da Folha de S. Paulo. 

Retratando as iniciativas que par-
tem de dentro desses espaços, como as 
exposições artísticas e shows, dando 
visibilidade para as personalidades lo-
cais, o blog Mural já contou mais de mil 
histórias nesses cinco anos de existência, 
com a colaboração de mais de cem mu-
ralistas, comunicadores e corresponden-
tes que realizaram a cobertura de aconte-
cimentos nos bairros que residem. 

“Por dois anos não recebíamos nada, 
depois disso os posts se tornaram remu-

nerados”, conta o jornalista Vagner de 
Alencar, um dos idealizadores. Nascido 
na Bahia, Vagner já viveu em diferentes 
favelas como a Jardim Edite, Paraisópolis 
e Campo Limpo. Atualmente, vive na 
Vila Madalena com o publicitário An-
derson Meneses, membro da equipe fixa 
do Mural. Apesar das usuais críticas por 
terem deixado suas origens, Anderson 
rebate: “Se continuássemos nas perife-
rias, não teríamos a força que temos na 
Agência Mural, porque é mais fácil reunir 
a galera e dar andamento para o projeto 
em bairros mais próximos ao centro”.

Em novembro de 2015, os dirigentes 
do site resolveram institucionalizar o 
projeto. Assim nasceu a Agência Mural 
de jornalismo das periferias. Vagner ex-
plica que usa a palavra periferia no plural 
porque cada comunidade é diferente 

culturalmente. “Cada periferia tem o 
seu DNA. Muitas vezes o senso comum 
atrela a favela ao funk e ao hip hop, mas 
em Paraisópolis, por exemplo, o forró é o 
gênero predominante”, comenta.

“Será que os moradores das perife-
rias acessam a Folha?”, indagou o jorna-
lista quando questionou se o blog estava 
conseguindo atingir o seu público-alvo 
—  os moradores das comunidades. A 
partir disso, iniciaram-se as atividades 
presenciais, como o Mural nas Escolas, 
que consiste na realização de palestras e 
oficinas com turmas do Ensino Médio 
das redes públicas de São Paulo sobre 
comunicação e a representatividade 
desses estudantes dentro desses meios. 
“Além de despertar o interesse do jo-
vem pelo jornalismo, também eleva 
a autoestima, porque nós mostramos 

O coletivo Periferia em Movimento cobriu o evento Grafitaço 
Feminista que ocorreu no Grajaú
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O coletivo Nós, mulheres da periferia é composto por oito jornalis-
tas e uma designer, todas moradoras das periferias 

que somos celebradores das periferias, 
um ponto fora da curva”, conta Vagner.

Similarmente, há o Mural nas Uni-
versidades, onde a equipe do projeto fala 
sobre a mídia e problematiza alguns er-
ros cometidos na cobertura jornalística 
sobre a região. A agência já foi convidada 
para a palestra Jornalismo e Periferia na 
Semana de Jornalismo da Faculdade 
Cásper Líbero em 2013.  Não obstante, 
há o Expo Mural, exposição das reporta-
gens dos muralistas em seus respectivos 
bairros para criar vínculos com os mora-
dores e ampliar o canal de comunicação 
entre os leitores e os correspondentes. 

Vagner relata que quando vê uma 
matéria usando termos negativos fazen-
do referência às periferias, ele contata o 
veículo e explica que existe uma forma 
respeitosa de se abordar a temática. “A 
agência só nasceu porque as comuni-

dades não aparecem como um todo na 
mídia, então no futuro, a expectativa é 
ela não precisar existir”, completa An-
derson. Enquanto esse momento não 
é alcançado, a equipe procura financia-
mento para conseguir se dedicar em 
tempo integral ao projeto. 

Ser mulher na periferia
“Se a periferia tivesse sexo, certamente 
seria feminino”, consta na primeira li-
nha do artigo Nós, mulheres da periferia, 
publicado no caderno Tendências/
Debates do jornal Folha de S.Paulo no 
dia 7 de março de 2012, véspera do Dia 
Internacional da Mulher. As jornalistas 
Bianca Pedrina, Jéssica Moreira, Mayara 
Penina, Semayat Oliveira e Patrícia Silva 
eram correspondentes do blog Mural e 
se atentaram para a falta de direitos e a 
invisibilidade social dessas mulheres. O 

artigo teve grande repercussão na mídia 
e contemplou grande parte do público 
feminino. “Um grupo dentro do blog 
começou a pensar em algo que desse 
prosseguimento a este texto, foi assim 
surgiu a ideia de criar um site e um co-
letivo independente”, conta a jornalista 
Lívia Lima, membro do coletivo.  

O grupo é formado por oito jorna-
listas e uma designer, todas moradoras 
das comunidades. O manifesto, dis-
ponível no site, retrata a diversidade e 
a realidade das periferias: a tripla ou a 
quadrupla jornada das mulheres que 
trabalham, arrumam a casa, cuidam dos 
filhos e conseguem tempo livre para 
aproveitar a vida. “Ser mulher, em si, já 
é uma existência que perpassa diferen-
tes dilemas. E ser das periferias nos ca-
racteriza a partir de condições sociais, 
de gênero, raça e classe bem específicas, 
mas também é superação, alegrias e vi-
tórias particulares”, conta Lívia. 

O Nós, mulheres da periferia tem 
como objetivo dar voz aquelas que 
moram nas comunidades, produzindo 
conteúdo e procurando fornecer prota-
gonismo e empoderamento a elas. Outra 
proposta é construir um espaço que ex-
pande a questão de gênero, atingindo o 
campo social e étnico, que se relacionam 
com a realidade de quem vive à margem. 

O coletivo não se limita ao meio di-
gital, realizando oficinas e palestras. Lívia 
explica que o projeto Desconstruindo Es-
tereótipos é direcionado para as gerações 
novas e velhas, a oficina implica em dis-
cutir como essas mulheres são represen-
tadas na mídia e como elas gostariam de 
ser retratadas, a partir de desenhos feitos 
pelas mesmas. O resultado das oficinas 
foi a exposição QUEM SOMOS NÓS 
[POR NÓS], que trouxe autorretratos, 
vídeos, entrevistas e fotos das partici-
pantes com idades entre 12 a 92 anos. O 
objetivo da inauguração era mostrar que 
a história de cada participante é merece-
dora de uma instalação artística. 

“A partir desse projeto, alcançamos 
uma consciência de gênero maior, passa-
mos a nos definir como feministas. Esta-
mos orgulhosas do alcance do trabalho”, 
comenta Lívia Lima. Elas dividem vivên-
cias em comuns e são diferentes entre si. 
Mulheres das periferias.

Lívia Amaral, jornalista da equipe do Nós, 
Mulheres da Periferia

“SER MULHER, EM SI, JÁ É UMA EXISTÊNCIA 
QUE PERPASSA DIFERENTES DILEMAS. E SER 
DAS PERIFERIAS NOS CARACTERIZA A PARTIR 
DE CONDIÇÕES SOCIAIS, DE GÊNERO, RAÇA E 
CLASSE BEM ESPECÍFICAS


