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Lendo a matéria Cultura e Periferia da Revista e, do 

Sesc (janeiro de 2015-nº7-ano21), me deparei com 

a matéria que fala sobre produção artística da 

suposta periferia. É uma revista muito boa que, além 

de trazer muitas matérias sobre arte em geral, é 

gratuita. A matéria é bem redigida. No entanto, eu 

não acredito e nem vejo motivo para algumas 

pessoas fazerem tais divisões. 
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Não existe arte de periferia; existe somente arte 

Não sei se existe periferia. Também não sei quem inventou esta divisão 

ou esse termo. Provavelmente algum acadêmico de plantão. 

 Provavelmente alguém que não tinha nada pra fazer. Aliás, parece 

que a humanidade, ou mais especificamente alguns, têm a necessidade 

de classificar, dissecar e dividir o que não é classificável, dissecável ou 

divisível. Não existe, a meu ver, arte de periferia; existe somente arte. Se 

bem que podemos mudar de ideia lendo Gombrich, Jorge Colin etc. 

 Porém essa discussão não cabe aqui. 

 

Por que a periferia foi fazer arte? Ora, foi fazer arte porque quis 

fazer arte? 

 

Sei que é chover no molhado, porém, como todos sabem, ou deviam 

saber, o ser humano já nasceu com o dom de criar. Posso até dizer, 

caindo no erro de exagerar, que todo indivíduo já nasceu com a arte no 

DNA. Então não sei por que, um dos tópicos da matéria da revista 

pergunta: Por que a periferia foi fazer arte? Ora, foi fazer arte porque quis 

fazer arte.  

 Porque é um direito de todos fazer arte se assim desejar. Porque 

fazer arte deveria ser algo espontâneo e natural e inerente ao ser 

humano. Então a pergunta me parece irracional e preconceituosa. 

Preconceituosa porque dá a entender que só os artistas fazem arte. Que 

só os burgueses fazem arte. Que só aqueles que moram no centro fazem 

arte Soa mais ou menos assim: nossa, vocês viram, a periferia, assim 

como nós bons burgueses (para citar Cazuza) também fazem arte. Que 

legal, né? 

 

        

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=gombrich-ernst-hans-josef
http://www.institutocpfl.org.br/cultura/2009/09/09/jorge-coli/
http://cazuza.com.br/


Barrista, eu? Claro que não. Mas minha cidade é de 1º mundo 

O termo periferia depende de nosso ponto de vista. Alguns podem achar 

que o grande ABC é periferia se comparado com São Paulo. Outros 

também podem pensar que alguns bairros de Santo André, são ou estão 

na periferia. Alguns indivíduos de determinada cidade, afirmam que esta 

é de 1º mundo. E o resto... Alguns, além de arrogantes, são barristas e 

não permitem que “outros” participem de algumas atividades nessa 

cidade, pois dizem que não são cidadãos deste município. 

 

Para alguns, se o grande ABC tivesse cu, este cu seria Mauá; outras 

acham que é Diadema. 

 

Em 2015 expus no Museu Barão de Mauá, em Mauá, algumas obras (40 

no total) que levavam o título de Cuidado: Frágil. Conversando com 

uma pessoa, de Santo André, sobre a exposição, disse, entre outras 

coisas, que o artista não deve ficar escondido, esperando as coisas 

acontecerem. Deve, sempre que pode, mostrar sua obra. Dar a cara pra 

bater. Ela virou pra mim e falou: você diz que o artista não deve ficar 

escondido, no entanto você está expondo em Mauá.  Como podemos 

concluir, para essa pessoa, Mauá é periferia. É o que está afastado. É o 

escondido. Segundo ela, se o grande ABC e redondeza tivesse cu, este 

cu seria Mauá (outras pessoas acham que é Diadema). 

 

 

Só existe violência na periferia? 

 

Voltando à matéria da revista, logo ao alto da página 47 está escrito “ 

nesse contexto de pobreza e violência, incentivar a produção artística e 

manifestações culturais foi uma das respostas encontradas por essa 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10203815151965720&type=1&l=04bd42580c


população para aliviar seu sofrimento, criar coesão social e possibilitar 

um futuro”. Belas palavras. 

 Como podemos perceber, segundo o texto, só existe violência na 

periferia. Só existe pobreza na periferia. Todos se esquecem que o 

transito mata muito mais do que muita guerras que já existiram. Muitos 

se esquecem dos crimes cometidos pelas pessoas de poder aquisitivo 

melhor ou de melhor estudo. 

 Para fazer uma brincadeira, será que não poderíamos levar essas 

medidas artísticas para educar os indivíduos violentos no trânsito? Será 

que não poderíamos ensinar arte para as pessoas de classes superiores 

para que elas possam, também, serem menos violentas? E que tal se 

fôssemos para Brasília dar oficinas de artes para os nosso políticos para 

que eles não cometessem tanta violência contra o povo? 

 Como eu disse acima, a arte está em todo ser humano; a violência 

também. Ela se faz presente em todo e qualquer indivíduo. Ele não 

precisa ser da periferia pra ser violento. 

 

 

Pericentro ou centroria? 

 

Em 2014, participe do 

Educativo Bienal, da 31ª Bienal 

de São Paulo, onde foram 

desenvolvidos vária palestras, 

atividades, workshop e  

alguns laboratórios educativos. 

Um desses laboratórios teve 

como título Centro Periferia. 

Com lápis de cor, canetinas, 

cola, novelos de lã e mapas tínhamos que marcar, o que é pra nós, o 

centro e a periferia.  

Foto divulgação 

http://www.bienal.org.br/exposicao.php?i=2175
http://www.bienal.org.br/exposicao.php?i=2175


 Havia, também, outros materiais como textos de cadernos de 

professores, fichas de instruções de proposições práticas e cartazes de 

dez artistas para que completasse o debate. 

 Após a apresentação do material, os palestrantes propuseram uma 

atividade que consistia em  marcarmos no mapa, usando linhas de lã 

para interligar tudo, o nosso centro e a nossa periferia. Como centro eu 

marquei Santo André e como periferia, Suzano, cidade onde vivi boa 

parte de minha vida.Juntando as periferias e os centros de todos, 

construirmos um novo mapa. Concluindo, o arte-educador fez com que 

observássemos que alguns centros permaneciam; outros não. O mesmo 

acontecendo com a periferia. A periferia, perguntou ele novamente, ainda 

permanecem à margem? Depois discutimos todos esse ligamentos e 

concluímos, óbvio, que tudo está interligado. Não há separação alguma. 

 Todos dependem de todos. Não há divisões. O arte-educador me 

perguntou: se você 

morasse em Suzano 

seu centro e sua 

periferia seriam 

outras? Respondi que 

sim. Continuando 

nossa, alguém propôs 

dar um nome para 

esse novo mapa. Ele 

foi chamado, por 

alguns, de Pericentro, e, por outros, de Centroria. Concluimos com isso 

que não existe fronteiras. Se a gente muda algo, ou nosso centro, muda 

também a periferia. O contrário também é verdadeiro. 

 Outros grupos misturaram centros e periferias, formando outros  

mapas. Outros usaram o próprio cartaz da bienal para dar a ideia que há,  

assim como a ilustração do mesmo, várias pernas; consequentemente  
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10202230017578351.1073741860.1427374860&type=1&l=0eb5486bba
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10202230017578351.1073741860.1427374860&type=1&l=0eb5486bba


vários caminhos. Outro, ainda, utilizou a Fita de Moebius, da Lígia Clark, 

simbolizando que não há dentro nem fora. 

 

 

Eu moro no planeta Terra; os outros planetas são periferia 

 

Sempre que dividimos, separamos ou damos mais importância a alguma 

coisa em relação à outra, há preconceito. Dividimos as raças. Dividimos 

o poder aquisitivo (quer dizer...). Dividimos tudo. Colocamos nomes 

bonitos no que nos parece feio, e, passamos um verniz no que nos 

parece decadentes ou carcomidos. Desse modo, não existe mais os 

negros; agora somos afrodescendentes (digo “somos”, porque o Brasil é 

um país negro. E ponto.) Não existe mais favela; agora é comunidade. 

Não existe mais os burgueses; agora são os da nova classe média. Não 

sou mais surdo; sou deficiente auditivo. Cego também mudou de nome; 

agora somos deficientes visuais. 

 Um dia, talvez, tomemos consciência que somos uma única 

família, que somos uma única raça. A pergunta é: será que neste dia não 

passaremos a dividir também achando que a Terra é o centro (como já 

foi um dia) e os outros planetas periferia? 

 Se desejar ler outros artigos meus, clique aqui.  

 

 

 

Leia mais no meu perfil do Linkedin 

 

http://brmenosmais.blogspot.com.br/2010/08/lygia-clark-fita-de-moebius.html
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