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APRESENTAÇÃO

Com o objetivo de fortalecer as ações de coletivos de juven-
tudes e contribuir para a visibilidade das iniciativas empreen-
dedoras periféricas, o Instituto de Estudos Socioeconômicos 
(Inesc), por meio do projeto Juventudes nas Cidades, apre-
senta a publicação Território em Rede, que reúne e publiciza 
“corres” de jovens do Distrito Federal e Entorno. A publica-
ção celebra o encerramento do terceiro  ano do projeto, que 
nesta última edição ocorreu inteiramente no formato online, 
resguardando os cuidados que o tempo pandêmico nos im-
põe. Desta forma, foi oferecido aos participantes oficinas de 
formação política e expertises para aprimorar suas iniciativas.

Em 40 anos de existência, a instituição atua no aperfeiçoa-
mento dos processos democráticos visando a garantia dos 
direitos humanos mediante o diálogo com o cidadão e a ci-
dadã e o fortalecimento da sociedade civil para influenciar os 
espaços de governança nacional e internacional.

Nesse sentido, a articulação com as juventudes periféricas se 
revela necessária e fundamental na luta por direitos. Consi-
derando a atuação em rede como estratégia, colaboram com 
essa iniciativa 60 jovens participantes do projeto Juventudes 
nas Cidades, projeto Lacre, projeto Onda (Andares) e Mapa 
dos Afetos. Esses grupos fazem parte de 16 regiões adminis-
trativas do DF e de três cidades de Goiás,  Águas Lindas (GO), 
Brazlândia, Ceilândia, Estrutural, Luziânia (GO), Paranoá, Pla-
naltina, Quilombo Mesquita, Recanto das Emas, Riacho Fun-
do, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sol Nascente, Ta-
guatinga, Valparaíso (GO), Varjão e Vicente Pires.
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Jovens desses territórios participaram de formações em Orça-
mento Público e Direitos Humanos promovidas pelo o Inesc, 
e a partir daí surgiu-se um espaço mútuo de aprendizagens, 
onde a instituição aprende sobre territórios e suas juventudes 
periféricas. Em uma relação de trocas justas a ação faz ecoar 
vozes potentes, visibilizando passos fortes e corpos em situa-
ção de vulnerabilidade social.

• O projeto Juventudes nas Cidades é desenvolvido sob 
coordenação nacional da Oxfam Brasil, nas capitais Brasília 
(DF), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). A articu-
lação envolve seis outras organizações nacionais referências 
na luta por direitos humanos e democracia: Ação Educativa, 
Criola, Fase, Ibase, Inesc e Instituto Pólis. Essa parceria visa 
contribuir com o enfrentamento das desigualdades, promo-
ção de direitos, valorizando e disseminando narrativas das ju-
ventudes periféricas que ocupam e resistem nas cidades.

• Projeto Lacre é uma parceria com o Levante Popular 
das Juventudes tendo como  perspectiva a “Inclusão Econô-
mica e Social”. Seu objetivo principal é contribuir com a pro-
fissionalização de pessoas LGBTQIA+ que atuam ou atuaram 
na área da cultura. O projeto atende jovens entre 16 e 29 anos, 
moradores das periferias do Distrito Federal e Entorno pro-
movendo oficinas de formação nos seguintes temas: fotogra-
fia de eventos; marketing digital, iluminação e sonorização 
de eventos.

• Projeto Onda (Andares) apoia adolescentes e jovens 
egressos do sistema socioeducativo na inclusão mercado de 
trabalho e retorno aos estudos, por meio de um acompanha-
mento periódico e mentorias.

• Projeto Mapa dos Afetos tem o objetivo de identificar 
locais seguros e amigáveis no Distrito Federal para a popula-
ção LGBTQIA+ periférica. Por meio do olhar das juventudes 
busca-se promover redes de convivência e apoio, fortalecen-
do laços de afeto e segurança.
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INTRODUÇÃO

A revista Território em Rede é um registro das potencialida-
des juvenis e também uma denúncia da desassistência às ju-
ventudes por parte do poder público na geração de emprego 
e renda. É crescente no Brasil a taxa de desemprego, sendo 
a população jovem periférica a mais afetada, considerando 
as políticas racistas de exclusão, encarceramento e morte da 
juventude negra. Isolados socialmente, às margens do mer-
cado de trabalho, no exercício contínuo da resistência com-
bativa e luta pela sobrevivência, eles e elas buscam em suas 
“quebradas” formas de se fazerem inteiros, criando e co-crian-
do espaços de trabalhos e geração de renda de forma digna. 
Contrariando o sistema, esses jovens constroem alternativas 
de enfrentamento ao desemprego e à fome.

Salientamos que a fome das juventudes é também por aces-
so à cultura, arte, liberdade de expressão e afeto. Anseiam por 
condições dignas de transporte, moradia e segurança, em 
suma, lutam para  acessar seus direitos. São corpos, mentes 
e espíritos criadores de múltiplas tecnologias sociais. Ressig-
nificam suas dores, conectando com suas potências sabe-
res ancestrais e adquirindo novas competências. Assim, esse 
grupo encontrou na cultura, empreendedorismo, economia 
criativa e solidária, um estímulo para buscar seu bem-estar, 
impactando positivamente seus territórios.
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Os setores culturais e criativos são importantes para as juven-
tudes, principalmente no que tange a economia e o empre-
go. Pensando na interseccionalidade, os marcadores sociais 
de cor, gênero, orientação sexual, entre outros, fortalecem as 
barreiras para o bem estar na sociedade e o grupo correspon-
dente a esta rede de jovens está entre os mais atingidos pela 
pandemia. Portanto, é imprescindível que se valorize e priori-
ze a contratação de jovens periféricos, em cooperação ao mo-
vimento antirracista. O mundo jovem denuncia as desigual-
dades e aponta caminhos para a equidade de raça e gênero, 
e também para a igualdade de oportunidade. Cabe à socie-
dade compreender e exercer suas responsabilidades fortale-
cendo o corre de quem corre para viver. Nas palavras delas 
e deles “fortalecer o corre é visibilizar as potências criando e 
garantindo oportunidades ao trabalho, inclusão, dignidade as 
juventudes”.

Sonho que se sonha só
É só um sonho que se sonha só
Mas sonho que se sonha junto é realidade  (Raul Seixas) 

Sonhamos juntes! 
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Aline Contratak é costureira, modelista e empreendedora na 
Camisetaria Contratack. Além do seu corre, Aline é também capo-
eirista e poeta marginal. Em seu empreendimento, localizado em 
Samambaia, são realizados trabalhos de serigrafia e confecção de 
camisetas. A Contratak tem representa a diversidade da quebrada 
em suas estampas, com a pegada de vestir bem a periferia através 
de suas lutas por dias melhores. A ideia da Contratak é colocar em 
seus corpos a mensagem que flui em sua mente, buscando através 
da arte autonomia e representatividade. E ai? Precisa daquela 
camisetra pro seu grupo, empresa ou evento? Converse já com 
Aline da Camiseteria Contratak, fortaleça mais um empreendimen-
to de quebrada!

SAMAMBAIA

(61) 99178 2634
aline.nascimento@estudante.ifb.edu.br

ALINE
CONTRATAK

FORTALECE O CORRE
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Amanda Owls é mãe, produtora cultural, educadora social e mul-
tiartista. Tatuadora, graffiteira, artesã e ilustradora, Amanda pas-
seia também pela poesia e pelo canto. Faz parte dos Coletivos "A 
Banca Norte Sul" e “Mães de Quebrada” e é a idealizadora e funda-
dora do espaço independente Cosmos Treze, na Samambaia. O 
espaço tem como princípio o fortalecimento de vários  multiartis-
tas que resistem levando a arte e o amor em meio ao caos. É forma-
da pelo estúdio de tatuagem da @amandaowls, galeria, brechó 
sustentável e eventos com artistas independentes da periferia e 
feiras colaborativas. Com a pandemia o espaço opera apenas com 
agendamentos prévios. Bora conhecer mais essa artista incrível? 
Seja pra desenhar na pele ou nas paredes, chama a Amanda Owls!

SAMAMBAIA

(61) 99165 7512
amandasilva.061@gmail.com 

@amandaowls

AMANDA
OWLS

FORTALECE O CORRE
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Ana Silvério é poeta e rapper da cidade Estrutural. Em 2018, partici-
pou do CD “Hinos do Rap”, uma obra produzida por Rei Cirurgia 
Moral. Ana é MC de apoio em grupos locais, tendo se apresentado 
em diversos saraus pelo DF como artista independente. Em 2019 
participou ativamente do “Sarau Dá a Voz”, promovido pelas ONG 
Área e UISM. Também foi integrante do clipe “18 Razões”, um traba-
lho exibido no Festival de Cinema de Brasília e terceira colocada no 
4º Festival de Música da UISM. Ana Silvério possui duas canções gra-
vadas em estúdio e em outubro de 2020 estreou seu canal no You-
Tube, prometendo constantes atualizações. Curta, comente, com-
partilhe, fortalece esse corre! 

ESTRUTURAL

ANA
SILVÉRIO

(61) 99961 8476

FORTALECE O CORRE
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Anta Leye é africana e artesã de mão cheia! Proprietária da Sene-
gambia Modas, encontrou na arte do seu país, Senegal, uma forma 
de mostrar a força da sua história. Nata, como é conhecida em Val-
paraíso de Goiás, cidade onde mora, tem um grande objetivo: levar 
a sua arte a nível mundial. Curtiu a arte da Nata? Segue ela aí, 
porque esse é o corre!

VALPARAÍSO DE GOIÁS

(61) 98509 4552
@senegambiamodas

ANTA
LEYE 

FORTALECE O CORRE
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Ariel Melo é poeta e cantar que lava sua alma diariamente através 
da arte e do palco. Além de músicas autorais lançará neste ano um 
novo videoclipe que promete impactar não só a Cidade Estrutural, 
mas também o mundo. Precisa de um feat, um compositor? 
Conheça Ariel!

ESTRUTURAL

(61) 9880 58339
@arielmell

ARIEL
MELO

FORTALECE O CORRE
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Athos de Medeiros Santana é pedagogo e artesão. Vive as realida-
des urbanas de sua cidade e região natal, Taguatinga Norte. Desde 
2017 atua na educação e na cultura, promovendo desde acompa-
nhamentos pedagógicos particulares e voluntarios, a elaboração 
de eventos culturais a fim de proporcionar educação, arte e entre-
tenimento para a população. Que saber como integrar educação e 
arte? Se liga no corre do @Edu.Calango!

TAGUATINGA

(61)  98418-7091
@Edu.Calango

ATHOS
DE MEDEIROS

FORTALECE O CORRE
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Ayoola é poetisa, compositora, cantora e integra o coletivo de mú-
sicos Cosmologia Preta, que busca ampliar a cosmovisão e cosmo-
vivência afrocentrada. Ayoola sonha em ser uma referência artísti-
ca e política, assim como tantas outras já existentes. Tem o desejo 
de que todas entendam e vivenciem o potencial transformador da 
arte em fazer a diferença na vida de pessoas que vivem sem boas e 
saudáveis perspectivas de futuro e fazendo assim, parte da cons-
trução de um futuro próspero, afetivo, diverso e empolgante. 
Deseja renovar utopias e emocionar-se com a força de suas poe-
sias? Siga Ayoola em suas redes sociais. Divulgue, fortaleça, contrate! 

CEILÂNDIA

(61) 99329 7311
jaynahsousa@gmail.com

@ayoolaakilah

AYOOLA

FORTALECE O CORRE
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Caio Silva Machado, é um jovem empreendedor de Águas Lindas. 
Além de designer e serígrafo, é dono da camiseteria e marca de 
roupas, a Rootsdelic Clothing. Participa do projeto Juventudes nas 
Cidades/Corre e atua junto à Secretaria de Cultura das Artes da 
cidade de Águas Lindas de Goiás. Conheça os produtos e as solu-
ções criativas da Rootsdelic Clothing! 

ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

(61) 99416 0613
rootsdelicestamparia@gmail.com

@rootsdelic_clothing

CAIO
SILVA MACHADO

FORTALECE O CORRE

13



Idealizada por Raiane Amâncio e Johnatan Bispo a Curto Espaço 
é uma união de ideias: uma loja online de produtos artesanais que 
transformam materiais reciclados em arte de forma sustentável, 
promovendo o cuidado consciente dos recursos naturais do plane-
ta e honrando a ancestralidade indígena e africana. Produz móveis 
feitos em paletes ou MDF, acessórios (brincos, colares e pulseiras), 
decoração (quadros, mandalas, filtro dos sonhos, sino dos ventos, 
porta incensos, decalques, lustres), que garantem estilo e conforto 
no seu espaço de forma inovadora sem prejudicar o meio ambiente. 
Além disso, lá você também encontra medicinas e instrumentos 
indígenas. O Curto Espaço é para todes! Siga nas redes sociais, curta 
e compartilhe os produtos desse Espaço que de curto só tem o 
nome! Ele é imenso!

ESTRUTURAL

CURTO
ESPAÇO

(61) 9918 2631 @curtoespaco
curtoespacodx@gmail.com

FORTALECE O CORRE
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Danielle Morais Alves, nascida e criada na Ceilândia, mora atual-
mente em Águas Lindas de Goiás. É administradora, microempre-
endedora, designer de Biojoias e bijuterias, palestrante, trancista, 
terapeuta comunitária integrativa, educadora perinatal com base 
comunitária, alquimista de medicina (ancestral/natural/alternativa) 
e idealizadora e proprietária da marca Coroa Abayomi. Resgate 
Ancestral e Moda com propósito é o conceito norteador da Coroa 
Abayomi, que tem como valor o resgate da autoestima negra, 
urbana, feminina e periférica através da autenticidade do vestuário 
e acessórios, valorizando assim a reutilização de recursos já dispo-
níveis no armário, consumo de brechós e de pequenas produtoras 
locais. 

ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

(61) 99202 0156
daniblackjde@gmail.com

@pimentadaniblack

DANIELLE
MORAIS

FORTALECE O CORRE
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Mais uma representante da música ceilandense, DJ Eldy toca há 
sete anos e carrega um set dedicado à música periférica. Promove 
palestras educativas em prol do empoderamento feminino e inte-
gra o Coletivo Funk de Estilo, organização dedicada à produção e 
valorização da cultura periférica. Tá afim de levar pra tua festa ou 
evento uma excelente DJ? Chegaê nas redes sociais da DJ Eldy.

CEILÂNDIA

(61) 99166 0937
eld.oliveira@gmail.com

@eldy.dj

DJ
ELDY

FORTALECE O CORRE
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Emerson Silva ou Dozrá é um jovem negro morador da Cidade 
Estrutural. Da música à moda, Dozrá é MC, administra a agência de 
modelos Favelbeauty, o portal de divulgação de artes da quebrada 
chamado Portal Estruvs e ainda a empresa de tecnologia DZR Tech. 
Utiliza a arte como ferramenta de envolvimento e transformações 
sociais. Como MC sonha que suas músicas tenha alcance nacional e 
internacional e que possa assim, representar sua cidade, inspirar o 
corre pela realização de sonhos e ajudar outres na superação de 
desafios. Acompanhe os trabalhos e atualizações de Dozra nas 
redes sociais! Curte, comente, compartilhe, contrate, Fortalece esse 
corre!

ESTRUTURAL

(61) 98562 2515
emersonsc09@gmail.com

@dozra_

DOZRA

FORTALECE O CORRE
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(61) 99418 7961

ELIZABETH
KOLÔMBIA

SANTA MARIA

Elizabeth Barbosa, conhecida como Kolômbia, é compositora 
musical, rapper e tatuadora. Desde de que deixou de cumprir as 
medidas socioeducativas, focou em escrever músicas, poesias e 
começou a se dedicar à arte da tatuagem. Kolômbia tem o desejo 
de transmitir um pouco das suas letras e arte pra cada cidadão, ins-
pirando a verdade, união e força resistente. Acompanhe os traba-
lhos e atualizações de Jaqueline nas redes sociais! Curte, comente, 
compartilhe, Fortalece esse corre! 
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Emília é educadora social, estudante de Ciências Naturais e dona 
da Loba Moda Plus Size. Seu empreendimento, além de promover 
o acesso a roupas joviais, confortáveis e de qualidade, está sempre 
em diálogo com o público, debatendo assuntos importantes como 
a gordofobia. Curtiu? Fortalece esse corre e segue aí nas redes 
sociais!

SAMAMBAIA

(61) 99825 0556
@loboemilia

EMÍLIA
ALVES LÔBO

FORTALECE O CORRE
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Eulla Brennequer é educadora popular e licenciada em Ciências 
Naturais. Atua em projetos educacionais em contextos diversos 
com jovens e adolescentes, na socioeducação e a EJA Interventivo 
Além de desenvolver cursinhos populares preparatórios para 
exames de certificação como o ENCEJA E ENEM. Atua como coor-
denadora e educadora nos conteúdos de Ciências da Natureza e 
suas tecnologias. Que saber mais desse corre? Segue a Eulla ai nas 
redes sociais!

PLANALTINA

@eullabrennequer

EULLA
BRENNEQUER 

FORTALECE O CORRE
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Fábio William é fotógrafo, pesquisador de temas ligados a gênero, 
sexualidade, relações étnico-raciais e desigualdades. É integrante 
do coletivo Terres (Laboratório Territórios de Esperanças), que tem 
como enfoque dar visibilidade a territórios que fujam da lógica 
capitalista, individualista e proponham boas práticas de modo 
comunitário. Também é integrante do Movimento Nossa Brasília, 
rede de movimentos sociais a favor do direito à cidade. Fábio tem 
muitos sonhos e um deles é ter um empreendimento que envolva 
produtos naturais, publicação de livros e produção de conteúdo 
nas redes sociais. Vamos ajudar o Fábio a realizar seus sonhos? O 
siga em suas redes sociais e veja tudo que esse pesquisador e fotó-
grafo tem para mostrar para o mundo.

ESTRUTURAL

(61) 99836 0909 @fabio_will
fabiowill21@gmail.com

FÁBIO
WILLIAN
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Gabi Costa é moradora do Sol Nascente, compositora e MC. Já par-
ticipou de saraus e concursos musicais organizados pelo Inesc e 
Projeto Rap, e faz parte da construção do volume dois do livro 
“Mulher Quebrada”, organizado pelo Coletivo ArtSam. Paralelo a 
música, ela produz e comercializa doces (bolo no pote, brigadeiro e 
din-din) para contribuir com o sonho de crescer musicalmente e 
ajudar na renda familiar. Além de inúmeras composições de Rap e 
Poesia, participou do Festival de Música da Uism (Unidade de Inter-
nação da Santa Maria) e recentemente teve sua poesia selecionada 
no Prêmio “Escola dos Sonhos”. Gabi está na preparação do lança-
mento de sua primeira música oficial após cumprimento de 
medida socioeducativa e também busca apoio financeiro para 
investir em empreendimento de doces.

SOL NASCENTE

(61) 99937 8702
gabrielacarvalho34792035@gmail.com

GABI
COSTA
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Gabi Kashuu é DJ, MC, produtora musical e cultural. Faz parte do 
Coletivo Reflexo das Ruas que tem como objetivo fortalecer víncu-
los culturais de artistas periféricos, promover e criar espaços de 
crescimento e expansão desses artistas. É criadora do Lâmina Pro-
duções, que foca em mulheres poetas e cantoras. Sempre na busca 
por novas ferramentas e tecnologias, Kashuu almeja criar sua 
marca de roupas e acessórios decorativos e personalizados para 
equipamentos (adesivos, itens de proteção para controladores, 
computadores e etc). Acompanhe os trabalhos e atualizações de 
Kashuu nas redes sociais! 

CEILÂNDIA

(61) 99672 9998
gabi.kashuu@gmail.com

@dj.kashuu_oficial

GABI
KASHUU

FORTALECE O CORRE

23



Gabriel Henrique é drag queen e streamer profissional (criador de 
conteúdo de vídeos de jogos). Há 5 anos dá vida a Melina Impéria, 
uma drag conhecida por seu bom humor e vídeos cômicos. Melina 
é cômica, inovadora, apaixonante, performer e dona de uma make 
super closeira. Gabriel vive cem por cento de arte e trabalha muito 
para crescer e se aprimorar cada vez mais como streamer. Acompa-
nhe os trabalhos e atualizações de Gabriel, aka Melina Impéria, nas 
redes sociais! Curta, comente e compartilhe seus os conteúdos!

SAMAMBAIA

(61) 992904624
@melina_imperia

GABRIEL
SIMS

FORTALECE O CORRE
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Gabriela Reis é trancista e usa a arte das tranças para promover 
autoestima e dialogar com a ancestralidade de mulheres pretas. 
Começou seu corre após passar por uma depressão. As tranças 
marcaram sua vida e hoje resgatam, com amor e resistência, a 
autoestima de seus clientes. O sonho da Gabriela é abrir seu estu-
dio, gerando renda para todas as pessoas que lutam por represen-
tatividade e tem suas vidas atravessadas pela história da população 
preta. Bora fortalecer a Gabi? Siga no insta @gabsreisamorim e 
@empodereseboxbraids. 

SANTA MARIA

(61) 98655-9223
@gabsreisamorim

GABRIELA
REIS
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Giulliana Mendes é Giulliana Molotov. Figurinha carimbada no 
Mercado Sul Vive, coletivo que faz parte desde que era criança, 
Giulliana é técnica em audiovisual, maquiadora e social mídia. Artis-
ta por natureza, integra o coletivo Bicuda e a Casa de Onija, frutos 
do território em que ocupa. Com vários projetos em mente, seu 
objetivo é ter uma produtora audiovisual. Fortalece esse corre e siga 
Giulliana Molotov nas redes sociais!

TAGUATINGA

(61) 99983 2241 
giulliana.mendes@gmail.com

@ramona_molotov_onija

GIULLIANA
MOLOTOV
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Hemily Thais é trabalhadora autônoma e administra uma lancho-
nete em Taguatinga Sul. Integrante do projeto Juventudes nas 
Cidades, acredita no envolvimento e crescimento pessoal através 
da arte. Tá afim de se deliciar com cachorro quente, misto, hambur-
guer e a melhor maionese caseira do DF? Cola com a Hemi, siga 
suas redes!

TAGUATINGA

(61) 99144 0491
hemilyalbuquerque23@gmail.com

HEMILY
THAIS 
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Hud é um jovem morador de Samambaia, multiartista há mais de 
10 anos. Pai da Lauryn, é grafiteiro, educador popular, produtor cul-
tural, artista da cultura hip hop, idealizador da exposição HH Artes. 
Como artista gráfico cria peças publicitárias, camisetas, canecas, 
quadros, etc. Na decoração, Hud pixa, refaz e decora muralismos, 
instalações, lettering, peças e desenhos personalizados indoor e 
outdoor. Sua identidade é negra, periférica, old school e sua inspira-
ção criativa nasce através do resgate de memórias ancestrais e na 
luta negra periférica.  Atualmente, é mais um artista no coletivo da 
@cosmostreze. Acompanhe os trabalhos e atualizações de Hud nas 
redes sociais! Curte, comente, compartilhe, engaje, fortalece esse 
corre!

SAMAMBAIA

(61) 99312 3693
huddiaspereira@gmail.com

@hudartes

HUD
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Ingrid Bomfim é uma jovem artista do Sol Nascente. Escritora e 
poeta, participou do Festival de Rap promovido pela UISM, foi inte-
grante do videoclipe “18 Razões”, realizou apresentações de seus 
trabalhos na Mostra “Para Além das Algemas” e “Festival Territó-
rios”, além de ter seu material selecionado pelo Prêmio “Escola dos 
Sonhos”, em 2021. Ingrid tem planos de lançar um single chamado 
“Quando o Sol raiar”, que aborda temas relacionados à questão da 
saúde pública. A música tem produção e participação do artista LP 
D’Doctor e é uma iniciativa do projeto Onda/Inesc. No ramo do em-
preendimento, planeja montar sua própria empresa, atualmente 
ela atende em todo o DF com o serviço de limpeza de sofás e esto-
fados e impermeabilização, sendo sua principal fonte de renda.

SOL NASCENTE

(61) 99418 5566
ingridgabrielybrito@gmail.com

INGRID
BOMFIM
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Ísis Zavlyn é MC, performer e integrante da Casa de Lafond, uma 
das casas de cultura ballroom do DF. Dona e proprietária do Brechó 
Dela, a Zavlyn traz o conceito de brechó independente, sustentável, 
alternativo, acessível e genderless, com roupa para todes. Ísis 
Zavlyn tem o desejo de desenvolver habilidades em costura, elabo-
rar e produzir roupas planejadas para todes da comunidade trans e 
travesti. Acompanhe os trabalhos e atualizações de Zavlyn nas 
redes sociais! Curta, comente, compartilhe e fortaleça esse corre!

CEILÂNDIA

(61) 99277 0086
azavivaz@gmail.com

@isisbratz

ÍSIS
ZAVLYN
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Jaqueline Soares é poetisa, cantora de rap e tem um projeto musi-
cal intitulado “Guerreiras de Fé”, ao lado de uma amiga. Venceu o 1º 
lugar do 3º Festival de Música da Uism e tem um videoclipe chama-
do “O Crime não Compensa”. Todos seus trabalhos foram elabora-
dos e construídos em parceria com o projeto “Rap e Quebrada em 
Cena”. O maior sonho de Jaqueline é transformar seu trabalho mu-
sical em inspiração para todos os outros jovens da quebrada. 
Acompanhe os trabalhos e atualizações de Jaqueline nas redes 
sociais! 

BRAZLÂNDIA

(61) 99508 8584

JAQUELINE
SOARES

FORTALECE O CORRE
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Jay Jay é compositor e mc do Varjão. Seu estilo musical navega 
pelo rap, com forte influência do trap e do drill music. Com uma 
levada musical marcante, suas letras tratam a realidade vivida nas 
periferias. Seu objetivo é fazer com que o mundo conheça sua arte 
através das letras de suas músicas. Bora fazer isso acontecer? 
Segue o Jayjay nas redes sociais aí!

VARJÃO

(61) 99460 9656
jilmar.araujosoares52@gmail.com

@jayjay___061

JAY JAY
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Jherio é conhecido como “B-boy Jhério”, um dançarino de bre-
aking integrante do grupo de dança Crew FuriousD. Apaixonado 
por animas, além da dança, Jhério tem vontade de empreender e se 
tornar dono de uma loja de rações. E aí? Vamos conhecer mais 
sobre a arte do B-boy Jhério e ajudá-lo a abrir sua tão sonhada loja? 
Siga Jhério nas redes sociais! 

ESTRUTURAL

(61) 99995 8500
sousarogerio221@gmail.com

@bboyjherio

JHERIO

FORTALECE O CORRE
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Jusciane Matos é baiana, jornalista, produtora, e moradora de 
Samambaia. Conhecida como Ju Matos tem em seu sangue o nor-
deste e a periferia de Brasília. Ju Matos como uma boa comunicólo-
ga e visionária dos “corres” da galera da quebrada, criou em abril de 
2018 um canal no YouTube chamado “Sai da Casinha”. Hoje o canal 
conta com mais de 500 inscritos e possui mais de 10 mil visualiza-
ções em seus vídeos, ampliando a voz das e dos agentes e transfor-
madores culturais que não possuem espaço na grande mídia.
Bora fortalecer a Ju e disseminar a voz da galera da quebrada atra-
vés do seu canal? Vem conhecer pessoas, ideias e sonhos que 
ficam escondidas em suas casinhas! 

SAMAMBAIA

(61) 99124 7470
@juscianematos

JU
MATOS
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Kliff é artista por natureza! Dançarino, DJ, MC, graffiteiro, vídeo-
maker e músico. Lançou recentemente seu primeiro EP intitulado 
"Escuro Esku". O jovem ceilandense é diretor do documentário QN-
Resistência. Quer saber mais desses e de outros corres do Kliff? 
Chega mais!

CEILÂNDIA

(61) 9968 46946
kli�producer@gmail.com

@kli�4frik

KLIFF
4FRIK
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Lara Lis Brito é artista audiovisual voltada para colagens digitais, 
MC, social mídia e head de conteúdo da empresa afrocentrada De-
Preto. Faz parte de uma empresa que conecta quem oferece e 
quem contrata serviços, sendo uma facilitadora do processo, e 
sempre visibilizando e dando prioridade a pessoas pretas e não-
-brancas de baixa renda do DF. Acompanhe os trabalhos e atualiza-
ções de Lara nas redes sociais! Curta, comente, compartilhe esse 
trampo!

SANTA MARIA

FORTALECE O CORRE

(61) 99403 5700
@promessadoano
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LIS

36
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Larissa é poeta marginal, escritora e artista que está no corre da 
arte há 8 anos. Atualmente trabalha no processo de criação do seu 
livro autoral, além de integrar a Casa Akotirene, um aquilomba-
mento urbano organizado por mulheres pretas localizado na Cei-
lândia. Larissa recita suas poesias em lives organizadas pela Casa 
Akotirene, em plenárias e nas ruas. Suas poesias são escritas em 
folhas cruas e cada poesia custa aquilo que seu coração, ao ler, 
deseja contribuir. E aí? Vamos ajudar essa mana fortalecendo esse 
seu trampo incrível e cheio de arte, principalmente a arte feita pelo 
coração. Siga a Larissa Jennifer e tome doses de poema!  

SOL NASCENTE

(61) 99873 6197
@pretinha.trm

LARISSA
JENNIFER
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Larissa Cristina ou Laris é tatuadora há seis anos com especialida-
des e estudos em pele negra. Seu último trabalho desenvolvido foi 
no Studio Raízes, um espaço colaborativo com serviços e produtos 
feitos e oferecidos para mulheres periféricas. Com a pandemia o 
estúdio foi fechado afetando a renda de 12 mulheres que integra-
vam o empreendimento. Eaê? Vamos ajudar a Larissa a dar retorno 
ao seu empreendimento e empoderar financeiramente mais mu-
lheres? Bora riscar a pele? Siga o Studio Raízes e Larissa nas redes 
sociais!

CEILÂNDIA

(61) 98171 0637
larissarodrigues50@gmail.com

@laristattoo

LARISSA
CRISTINA
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no Studio Raízes, um espaço colaborativo com serviços e produtos 
feitos e oferecidos para mulheres periféricas. Com a pandemia o 
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Lucas Eduvirgens é morador da Cidade Estrutural e representa a 
cultura hip hop por meio do breaking. Dançarino e b-boy há mais 
de 10 anos vem difundido seu conhecimento entre as crianças da 
quebrada e com isso seu maior sonho é abrir uma ong para promo-
ção de oficinas e atividades que promovam conexões entre as pes-
soas e a arte. Bora somar nesse sonho do Lucas? Chegaê! Curta, 
compartilhe, siga suas redes sociais.

ESTRUTURAL

(61) 98619 2496
lucas_moreirasilva@hotmail.com

@eduvirgens.lucas

LUCAS
EDUVIRGENS
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Maria Eduarda ou simplesmente Madú é autônoma e realiza diver-
sos corres na Cidade Estrutural. Faz parte do projeto Juventudes 
nas Cidades e após diversos encontros e atividades, despertou o 
desejo de dar continuidade aos aprendizados através de projetos 
voltados a periferia e assim expandir e compartilhar tais conheci-
mentos. Apoie os sonhos, desejos e projetos da Madú, segue ela nas 
redes sociais!

ESTRUTURAL

(61) 98661 4858
mariaeduardaportoandrade@gmail.com
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Marina Vasconcelos é assistente social e estudante de música. 
Integra e é participante ativa dos movimentos Levante Popular da 
Juventude e Grêmio Estudantil da Escola de Música de Brasília. Tra-
balha com eventos desde 2018 e também realiza serviços de relato-
ria, transcrição de vídeos e áudios e sistematização de atividades. 
Quer acompanhar o corre da Marina mais de perto? Siga Marina 
nas redes sociais!

RIACHO FUNDO 1

@yoninacello

MARINA
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(61) 99618 6590
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Favelinha é poeta, compositor e MC de rap e funk brasileiro. Inte-
grante do coletivo “RCT Navoz”, MC Favelinha se iniciou na música 
inspirado pelo grupo brasiliense “Tribo da Periferia”. Sua missão a 
partir de sua voz e de suas letras é contribuir com a mudança da 
realidade e despertar consciência de sua vizinhança. Já possui mú-
sicas e videoclipes lançados e foi colaborador na construção no 
livro “Para Além das Algemas – Nóis também é humano!". O MC 
possui três anos de estrada e compõe para artistas da cidade e 
organizações sociais. Recentemente gravou a música tema da 
campanha “Escola dos Sonhos”. Dá um salve nos trampos do MC 
Favelinha nas redes sociais! 

RECANTO DAS EMAS

@mcfavelinha46
mcfavelinha2021@gmail.com
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MC Fernandes é MC, poeta, compositor e intéprete. Morador de 
Santa Maria e pessoa com deficiência, em 2015 começou a partici-
par da“Batalha da Santinha”, onde conheceu o Rap. Fernandes par-
ticipa de batalhas de MC´s, é mestre de cerimônia em eventos nos 
mais diversos formatos, organizador de eventos de pequeno porte, 
atua no movimento estudantil secundarista e é empreendedor no 
ramo de produção e venda de brigadeiros, sua fonte principal de 
renda. São mais de cinco anos difundindo a Cultura Hip Hop, em 
especial o Rap, sendo uma referência na preservação e motivação 
dessa cultura na Santa Maria, Acompanhe a militância, os trabalhos 
e atualizações de Fernandes nas redes sociais! Curte, comente, 
compartilhe, Fortalece esse corre! 

SANTA MARIA

MC
FERNANDES

(61) 99917 3548
mc.fernandes061@gmail.com

@gordin100freio
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Matheus de Melo, vulgo MC Furmiga é um dos organizadores da 
Batalha da Estrutural. Artista independente, lançou a própria pro-
dutora audiovisual chamada ants_records com objetivo de fortale-
cer ainda mais os artistas de sua comunidade, a Cidade Estrutural. 
Assina importantes trabalhos com os grupos Port Ilegal, Aborígine, 
JayRockNigga dentre outros. Quer saber mais sobre o Furmiga MC 
e a sua produtora ants_records? Segue aê!

ESTRUTURAL

(61) 98654 4549 @formiga__
fugencio61@gmail.com
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Micael Amorim é ator e dançarino residente de São Sebastião-DF, 
periferia de Brasília. Desenvolve a sua expressão em espaços urba-
nos, sua proposta cênica explora o diálogo entre o palco, meio 
urbano e a eminência de sua ancestralidade. Desenvolve cinema 
amador e empreende com a sua marca de doces caseiros a Power 
Chocolates. Micael sonha em trabalhar com a arte, fazendo desta 
ferramenta instrumento para gerar mudanças sociais e proporcio-
nar consciência.

SÃO SEBASTIÃO

(61) 99189 8631 
estudante.arte@gmail.com 

@micael_hamorim
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Miguel Haaran é uma multiartista. Faz arte em diversas técnicas e 
materiais como bordado, pintura, escultura, artes cênicas, música, 
maquiagem artística e drag. Ela faz inúmeros corres! Também se 
joga no campo da culinária e gosta de elaborar receitas de cosme-
tologia artesanal. O objetivo em ter vários corres é ter um espaço 
onde possa unir todas as artes em que se envolve, servir aquela 
comida boa, realizar shows e perfomances. Seu novo projeto é a 
produção e composição do seu primeiro EP. Vamos fortalecer 
Lucas adquirindo seus artesanatos, assistindo suas performances 
ou dando aquele like nas fotos babadeiras de suas maquiagens?

ESTRUTURAL

(61) 98623 8955
lucas.miguel.salomao@gmail.com

@gypsyyyn
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Naiara Rocha é publicitária e seu corre é ser videomaker. Partici-
pante do coletivo de Mulheres da Cidade Ocidental Nós por Nós, 
que tem como objetivo combater o machismo, empoderar, mobili-
zar e fortalecer o empreendedorismo feminino na sua quebrada, 
Naiara é seu próprio negócio! Como cineasta e videomaker lançou 
vários filmes curta-metragem e atualmente está em produção de 
obra fictícia em sua quebrada. Naiara objetiva obter mais conheci-
mentos na área de cinema para enriquecer suas produções e mos-
trar a potência dos profissionais da Cidade Ocidental/GO. Prontos 
para assistirem todos os filmes que Naiara ainda vai produzir? 
Segue aí a Nai nas redes sociais e bora conhecer melhor a Cidade 
Ocidental.

CEILÂNDIA

(61) 99662 1169
@ounaiararocha
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Negra Eve é compositora, cantora, soundsystem e produtora cultu-
ral que vem construindo sua caminhada artística através de suas 
vivências como mulher preta e periférica. É ativista do movimento 
negro, versa sobre a ancestralidade que habita neste corpo em suas 
letras musicais. Moradora da Ceilândia, Negra Eve é destaque na 
cena do reggae e Sound System no Distrito Federal. Em suas com-
posições retrata também o amor e o afeto em tempos pandêmicos 
e de resistência. Vem curtir esse som! Siga Negra Eve nas redes 
sociais, divulgue, contrate!

CEILÂNDIA

(61) 98617 3436
negraeve28@gmail.com

@originalnegraeve
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Ruan Guajajara ou Papi Guajá, nome que referencia à luta de seu 
povo é multiartista e trabalha com diversas formas de linguagem. 
Professor de geografia, atua também com dança, fotografia, perfor-
mance, música, produção cultural e audiovisual. Desde 2013 cria 
produtos dentro da temática do direito à cidade, da ocupação dos 
espaços públicos, culturas dissidentes e vidas lgbtqia+. Quer saber 
mais? Segue o Papi Guajá nas redes aí!

SAMAMBAIA

(61) 98132 4042
@guaja.onija

PAPI
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Salve quebrada! Roberto Ferreira, mais conhecido como RC, é 
cantor de rap. Já participou coletâneas produzidas pelo Pretos Pro-
dutores Independentes - P.P.I. e Ibotirama Records, projeto criado 
na quarentena devido a pandemia. Atualmente está gravando seu 
primeiro álbum solo “ Em Meio Ao Sofrimento” e também assina a 
Cypher Corre II. RC acredita na arte e seu empreendimento tão 
sonhado é a música. Enquanto esse sonho ainda está por vir, vende 
marmitas e também faz seu corre como forneiro em padarias. 
Vamos dar aquela força no sonho do nosso mano RC? Bora acom-
panhar a criação do seu álbum e suas letras pelas suas redes 
sociais!

SAMAMBAIA

(61) 99500 4414
@rc.rua.rap

R.C.
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Sara Aruana é proprietária da cafeteria/tapiocaria Café no Ponto. A 
especialidade do Café no Ponto é a tão querida tapioca com man-
teiga ou recheada. Com um trabalho responsável, oferece alimen-
tos feitos com produtos frescos e saborosos, café quentinho e 
muito afeto e cuidado, valorizandos as centenas de pessoas que 
acordam de madrugada para trabalhar e não tem tempo de prepa-
rar sua própria refeição! Além disso Sara é poeta brilhante, que 
emociona a cada versar. Acompanhe os trabalhos e atualizações de 
Sara nas redes sociais! Curte, comente, compartilhe, e chega mais 
para tomar um café! 

VALPARAÍSO DE GOIÁS

(61) 98317 4759
aruanasarafacchin@gmail.com

@euaruanna
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Sarah Emanuelle é brecholeira, organizadora de eventos, mestre 
de cerimônia, apresentadora e criadora da batalha do Varjão. 
Sempre muito ativa nas redes sociais, Sarah aborda diversos assun-
tos relacionados a moda consciente, gastronomia, política, novas 
formas de comprar, consumo responsável. Além disso, fala 
também das práticas positivas realizadas em seu brechó oferecen-
do aos clientes um valor além de cifrões da qualidade e consumo 
consciente. Realiza o evento Perifa Brechó, e mensalmente abre 
espaço para que brechós online possam expor suas peças. O 
evento acontece no espaço Jovem de Expressão e a meta é expan-
dir para todas as periferias do DF e entorno. Acompanhe os traba-
lhos e atualizações de Sarah nas redes sociais! Curta, comente, 
compartilhe, contrate! Bora fortalecer esse corre!

VARJÃO

(61) 99345 7308
sarahemanuelleferreira22@gmail.com 

@sarah_badu__
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Talíz é cantora, compositora e artista independente da cidade de 
Samambaia, com destaque nacional no cenário R&B. Possui can-
ções e videoclipes com milhares de visualizações e já dividiu palco 
com Gloria Groove, Iza, Ludmilla, Amaro dentre outras. Além do 
trabalho autoral, Talíz trabalha como assessora musical para casa-
mentos e prestação de serviço musical em bares e restaurantes da 
cidade. Não perca tempo. Corre aí na net e busca por Talíz pra ouvir 
uma boa música. E não esqueça, chama a mana pra seu evento, seu 
casamento, seu trampo. Siga Taliz nas redes!

SAMAMBAIA

(61) 98293 8969
cantorataliz@gmail.com

@talizoficial
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Taty Moudrak é uma multiartista da Cidade Estrutural. Integra a 
Companhia de Teatro Bisquetes, que tem como objetivo produzir 
esquetes e peças relacionadas aos direitos humanos e identidade 
de gênero. Taty também faz pinturas em CDs, arte em biscuit e 
tortas caseiras. Para acompanhar mais o seu trabalho e encomen-
dar uma torta deliciosa acompanhe em @moudrakartesanato, 
taty_moudrak. 

ESTRUTURAL

(61) 98637 9892 @moudrakartesanato
tatianapenha95@gmail.com

TATY
MOUDRAK

FORTALECE O CORRE

54



Taty Moudrak é uma multiartista da Cidade Estrutural. Integra a 
Companhia de Teatro Bisquetes, que tem como objetivo produzir 
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Tauane Lys é dançarina, performer, atriz, produtora cultural, feiran-
te e trabalhadora autônoma. Vulgo China é não binário, residente 
em Taguatinga e trabalha, ao lado de sua família, em feira popular. 
Já atuou no aquilombamento urbano Casa Akotirene, organizado 
por mulheres pretas na Ceilândia. Participou do Curta Baobá, do 
clipe da banda Haynna e os Verdes, da Rede Emancipa, além de 
acumular prêmios em diversos campeonatos e batalhas de danças 
urbanas por todo o Brasil. Hoje Tauane estuda formas vendas 
online para contribuir no empreendimento de sua família e conti-
nuar fazendo seu corre através da arte. Siga essa exceletente artista 
em suas redes sociais! @tauanelyz

CEILÂNDIA

(61) 98280-8234
@tauanelyz
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Thamynny Santos elabora trabalhos numa loja de serigrafia, atua 
na produção de bottons, cadernetas, camisetas sublimadas e seri-
grafadas. Formada em Letras - Espanhol, é mestranda em Literatu-
ra e Práticas Sociais na Universidade de Brasília (UnB) e milita no 
Levante Popular da Juventude. Thamynny é professora voluntária 
no curso de pré-vestibular do Levante, contribui com as finanças do 
movimento e compõe a pasta de comunicação da Luta Produção 
Popular. Luta é uma loja criada pelo Levante Popular da Juventude 
para garantir a subsistência da organização, profissionalizar a juventu-
de da periferia e dar uma cara para a luta do campo popular. 

LUZIÂNIA

FORTALECE O CORRE

(61) 98307 3441 
@thamycaz
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Victória Dias é produtora cultural e poetisa. Faz parte da Coletiva 
Leona que é voltada para a pauta racial, LGBTQIA+ e cultura do 
Paranoá. Victória sonha em ter um espaço físico para transformar a 
Coletiva Leona em uma casa de cultura. Acompanhe os trabalhos e 
atualizações de Victória nas redes sociais! Curte, comente, compar-
tilhe, alimente esse sonho, Fortalece esse corre!

PARANOÁ 

(61) 98328 3795
victoriad.oliver@gmail.com

@vickys_fada
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Walisson Braga da Costa é quilombola, pertencente ao quilombo 
Mesquita em Goiás. Estuda artes, é amante do audiovisual e atuan-
te na Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades 
Negras Rurais Quilombolas (Conaq). Walisson é uma jovem lideran-
ça que incentiva os outros jovens quilombolas a lutarem pelos seus 
direitos. Quer saber mais desse trabalho incrível que o Walisson 
faz? Segue ele ai nas redes sociais!

QUILOMBO MESQUITA

@instadowalisson

WALISSON
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Webert da Cruz é um multiartista atuante em todo DF. Artista 
visual, fotógrafo, jornalista, designer gráfico, produtor cultural e 
educomunicador é ainda militante do Coletivo Retratação, um 
grupo autogestionado construído por jovens comunicadoras e 
comunicadores do DF. Cria do Sol Nascente, está no corre desde 
2009 em organizações do terceiro setor, movimentos sociais e 
iniciativas culturais, assessorando instituições. Conheça seus tram-
pos e projetos! Siga Web nas redes! 

TAGUATINGA

(61) 99876 0544
webertdacruz@gmail.com

@webertdacruz
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Zenk tem 26 anos e há 12 anos é breakdancer, realizando apresen-
tações incríveis em feiras, ruas, eventos e batalhas. A arte é sua vida 
e a rua o seu palco. Zenk vê na dança a chave para as demais artes, 
como a tatuagem que é um dos seus sonhos profissionais. Quer 
saber mais sobre as diversas artes de zenk? Chegaê em suas redes 
sociais.

ESTRUTURAL

FORTALECE O CORRE

ZENK

(61) 99405 5822
@ezequiel_zenk
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ALT Assessoria Cultural surge da união de três profissionais autô-
nomes da cultura, com o intuito de fortalecimento pessoal e coleti-
vo, e geração de renda em tempos de pandemia. Tem como objeti-
vo assessorar instituições, coletivos, produtoras culturais e artistas 
dos mais diversos segmentos e etapas de realização de projetos e 
eventos, com princípios em economia solidária e criativa, incentiva-
dos ou não. André, Luana e Tau formam a ALT, que na informática é 
uma tecla de alternativa, usada para aceder certos menus e que 
combinada com outras teclas possibilita atalhos. Sozinhas somos 
ótimas, juntas somos incríveis! Conheça a ALT!

@alt.cultural

ALT
ASSESSORIA CULTURAL

FORTALECE O CORRE
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@meninoelefane é fotografo, jornalista e trabalha na elaboração 
de conteúdos para sites e projetos culturais. Artista plástico por 
curiosidade e criador da @tilelevibes atualmente é integrante do 
coletivo Batalhão do Close, formado por empreendedores e artistas 
autônomos do DF. O coletivo coabita no espaço cultural Batalhão 
das Artes e através desse surgiu a ALT Assessoria Cultural, formada 
para promover ações de gestão de eventos, assessoria de grupos e 
outros coletivos, planejamento de projetos e geração de renda.

VICENTE PIRES

(61) 99877 0459
@meninoelefante

ANDRÉ
BARROS 

FORTALECE O CORRE
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Luana Gomes é formada em jornalismo e atua na área como asses-
sora de comunicação, assessora cultural, produtora cultural, capta-
dora de recursos, social mídia. É coordenadora administrativa 
financeira do projeto “A cidade é nossa 2019”, ação social desenvol-
vida pela Ong Família Hip Hop, espaço no qual faz parte desde de 
2017. Integra o Fórum de Cultura de Santa Maria, o grupo Mulheres 
Negras do Brasil - Núcleo DF e também a coletive Batalhão do 
Close, formade por empreendedores e artistas autonomes do Dis-
trito Federal. A coletive coabita no espaço cultural Batalhão das 
Artes e dessa coletive nasceu a ALT Assessoria Cultural, formada 
para promover ações de gestão de eventos, assessoria de grupos e 
outros coletivos, planejamento de projetos e geração de renda.

SANTA MARIA

(61) 99401 9205
@eu_luanaggomes
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@_tauina é nordestine, não binárie, transvestigênere, autônome, 
multiartista, artesã e nas horas livres, drag queer. Estudou jornalis-
mo, controle ambiental e é técnico em eventos. Tem habilidades e 
experiências na elaboração e realização de feiras livres com princí-
pios em economia solidária e criativa. Foi assistente administrative 
no projeto Voz Jovem, exerceu atividades administrativas no 
Coworking Gunga, e atualmente, integra a coletive Batalhão do 
Close e ALT Assessoria Cultural. Também é dona da loja online e 
brechó de moda sustentável e sem gênero, “Butique Iná”.

TAGUATINGA

(61) 99670 4206
@_tauina
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CYPHER
CORRE II

O som da Favela é o choro
Mais uma mãe assassinada
Eu canto por uma mulher
E por toda Maria, Marias
Fortalecendo o corre, dai a graça
Qual tua graça?
Mulher fortalece o corre
E respeito que me basta
Já não basta ser assediada
É respeito que nos basta
Não embassa na favela
O conceito difere o direito
Mais dinheiro
Mais emprego
Mais amor
Menos preconceito
Mais dinheiro
Mais emprego
Mais amor
Menos preconceito

Mais um cara preta 
Como Amani Xaqueto
Revindicando territórios
A quebrada (Aahr!) é meu reino

A mente a milhão (milhão)
E na minha mão a cabeça de um deus grego
De Samamba a Elefantia parceiro 
É o meu direito

Pertencente ao lugar
Autonomia aos meus primeiro 
Liberdade sem ser assistida saúde! 
Da me mi diñero!

Fortalecendo o corre
No seu olhar me reconheço 
A identidade direito a cidade
Umas verdade e o meu pandeiro!
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Ouça em:
bit.ly/inesc_cypher2

http://bit.ly/inesc_cypher2
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Jovem mãe de quebrada, nada me cala
Venço as barreiras que são colocadas
Na minha frente lançando rajada
Munição potente é mulher informada

Preta de quebrada, empoderada
Olha o meu cabelo, não quer dizer nada
Além de que sou uma preta poderosa
Muita gostosa, essa é a parada

Quer sentir o peso cola na Cei
Favela move o mundo, faz tremer chão
Jovem do gueto sabe pra onde quer ir
Cês pode tentar mas não derruba não

Poeta do gueto
Sofrimento não tenho medo
Sem redenção
Mantenho pés firmes no chão

A prisão não me cabe
Alienação não me cabe
Jovem negro vivo, combativo com
consciência de ataque
A paternidade ausente o presente do meu pai
Insanidade é latente, nesse verso mostro mais

Sou preto rei
E essa área nossa hey
Os preto é rei
essa área é nossa hey hey hey
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Eu sou Talíz salve Samambaia
Minha quebrada é meu país
Salve Samambaia

Juventude consciente no corre por equidade
Dividindo pra somar e eu digo
Salve samambaia

Vem

Com respeito eu chego
Nessa rima sem papas nem medo
Juventudes na cidades falando de
integralidade e direito
Legalização que eu quero é o porte de consciência
O corte que eu preciso é na desassistência

Mais um jovem preto favelado lutando contra
todo seu sofrimento
Não assinaram a carteira de trabalho, somente
uma notas de cancelamento

Com minha arte ocupo a cidade
Sempre acompanham a ancestralidade
Motivos Sempre houveram pra desistir
Sou preto sou forte e vou prosseguir

Sistema de opressão é forte mais vai se quebrar
Quando juventude se manifestar

Pra cada gota de ódio 10 litros de arte
Jogados na cara da sociedade

Tronco, senzalas e correntes não nos aprisiona 
mais
Vamos a luta
Aprender a amar
É o Corre sagaz
Juventudes nas cidades tá sagaz!
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1. Como foi a produção da Cypher? Definição do tema?

2. A Cypher aborda questões urgentes como gênero, raça, 
desigualdade social, direitos sociais. A arte é a resistência 
e a voz que grita para o mundo as mazelas que vivemos?

3. Negra Eve, você fala da potencia da mulher periférica. E 
mais que isso: a mulher jovem mãe da periferia. Quais os 
desafios e forças dessas mulheres?

A produção foi composta de uma galera que tá no corre em 
várias quebradas do DF. A definição do tema foi simples-
mente nossa realidade. É simplesmente o que somos, o que 
queremos e poucas ideia. Esse contexto de pandemia não 
calou a nossa voz e nossa ordem de retomada de direitos. A 
juventude revindicando seu território e sua identidade!

A Cypher aborda questões urgentes como gênero, raça, de-
sigualdade social, direitossociais. A arte é a resistência e a 
voz que grita para o mundo as mazelas que vivemos. A pro-
dução foi espetacular desde o arranjo do Beat a poesia de 
cada um. Fomos muitoacolhidos pelo produtor LP D’Doctor 
e Markão Aborígine. Unimos várias quebradas nessa faixa 
que foi gravada num estúdio da quebrada. Salve Recanto 
das Emas.

Além disso. Creio que a arte é a resposta a toda forma de 
opressão, preconceito etambém resistência. E nossa arte 
presente nesse som em cada vivência, é uma retomada do 
poder da nossa identidade. A arte que imprimimos é nos-
sa essência real, transforma a informação em sentimento. 
Acreditamos que seja a melhor forma de escancarar as de-
sigualdades existentes nessa sociedade.

Os desafios são os padrões que existem sobre as mulhe-
res e mulheres mães das periferias. A sociedade insiste em 
nos dizer como devemos agir e até mesmo como devemos 
educar nossas crianças. Mas não se lembram que para nós 
não existe nenhum tipo de assistência por parte do Estado. 
Sofremos uma pressão sem ter de onde tirar o pão. Nossa 
força se mostra através de nossa garra na hora das adversi-
dades. Nossa força é trabalhar sem ter um emprego, educar 
sem ter tido acesso à educação.
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4. Hud, o projeto Juventudes nas Cidades reúne pessoas 
de muitos territórios do DF. Falta muito para termos direi-
to de ir e vir em todos os territórios especialmente quando 
se fala de raça e território?

5. RC, você aborda uma questão importante que é a au-
sência paterna nos lares periféricos. Como essa ausência 
afeta na formação dos jovens?

6. Kliff, a arte, a música, o movimento hip hop atua para a 
transformação das quebradas? Como?

7. Talíz, sua abordagem sobre informação, união e assis-
tência são muito importantes. A arte, o Rap, são formas de 
difundir pensamentos, gerar conhecimento e assim redu-
zir desigualdades?

Essa pergunta meio que quase responde a mesma, saca? 
Nosso direito de ir e vir primeiramente, antes de tudo, é fi-
xado por outro. E o objetivo do outro não é o acaso, há um 
plano de falta de acesso dos nosses a várias parada. E esse 
plano é estrutural. Prefiro acreditar que eles tem medo da 
nossa potência como pessoa, ser e identidade ancestral que 
se tiver acesso ao básico, voa fi. Mas sei que a realidade está 
aí e semprenos reinventamos pra qualquer circunstância. O 
som que fizemos, o projeto e todo mundo que tá envolvide 
nisso já mostra com muita expressão tudo isso.

Afeta de várias maneiras, principalmente no psicológico, 
uma figura paterna é essencial na formação de um jovem, 
há coisas que um jovem não consegue ser abrir com a mãe, 
são coisas masculinas, muitas vezes é até constrangedor 
uma mãe ter que fazer esse papel de pai, eu vivi muito isso.

O movimento Hip Hop me trouxe outra perspectiva de vida, 
onde posso expressar todos meus sentimentos, tanto na 
vestimenta quanto na expressão com a poesia, dança, dj ou 
um grafitte.

O Rap desde as suas origens tem sido instrumento de pro-
testo e gerador de pensamento crítico. É muito importante 
que nós de periferia nos apropriemos dos recursos ao nosso 
alcance para reivindicar melhores condições de vida. O rap 
e a arte no geral são um desses recursos e eu os utilizei, 
não só para falar da minha vivência enquanto mulher negra 
periférica, mas também retratar a realidade de milhares de 
pessoas que vivem nas periferias do DF e entorno.

71



4. Hud, o projeto Juventudes nas Cidades reúne pessoas 
de muitos territórios do DF. Falta muito para termos direi-
to de ir e vir em todos os territórios especialmente quando 
se fala de raça e território?

5. RC, você aborda uma questão importante que é a au-
sência paterna nos lares periféricos. Como essa ausência 
afeta na formação dos jovens?

6. Kliff, a arte, a música, o movimento hip hop atua para a 
transformação das quebradas? Como?

7. Talíz, sua abordagem sobre informação, união e assis-
tência são muito importantes. A arte, o Rap, são formas de 
difundir pensamentos, gerar conhecimento e assim redu-
zir desigualdades?

Essa pergunta meio que quase responde a mesma, saca? 
Nosso direito de ir e vir primeiramente, antes de tudo, é fi-
xado por outro. E o objetivo do outro não é o acaso, há um 
plano de falta de acesso dos nosses a várias parada. E esse 
plano é estrutural. Prefiro acreditar que eles tem medo da 
nossa potência como pessoa, ser e identidade ancestral que 
se tiver acesso ao básico, voa fi. Mas sei que a realidade está 
aí e semprenos reinventamos pra qualquer circunstância. O 
som que fizemos, o projeto e todo mundo que tá envolvide 
nisso já mostra com muita expressão tudo isso.

Afeta de várias maneiras, principalmente no psicológico, 
uma figura paterna é essencial na formação de um jovem, 
há coisas que um jovem não consegue ser abrir com a mãe, 
são coisas masculinas, muitas vezes é até constrangedor 
uma mãe ter que fazer esse papel de pai, eu vivi muito isso.

O movimento Hip Hop me trouxe outra perspectiva de vida, 
onde posso expressar todos meus sentimentos, tanto na 
vestimenta quanto na expressão com a poesia, dança, dj ou 
um grafitte.

O Rap desde as suas origens tem sido instrumento de pro-
testo e gerador de pensamento crítico. É muito importante 
que nós de periferia nos apropriemos dos recursos ao nosso 
alcance para reivindicar melhores condições de vida. O rap 
e a arte no geral são um desses recursos e eu os utilizei, 
não só para falar da minha vivência enquanto mulher negra 
periférica, mas também retratar a realidade de milhares de 
pessoas que vivem nas periferias do DF e entorno.

71



Coordenação nacional do projeto
       Tauá Pires (Oxfam Brasil)

Coordenação local (Inesc)
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