
Fatura da Viatura

Obras periféricas feitas pela e para periferia, mais especificamente a literatura
marginal, nos mostra as dinâmicas e vivências de quem é, em sua maioria, excluído
socialmente. Nossa inspiração vem de artistas como Linn da Quebrada, Monna Brutal
e Jup do Bairro que dão voz aos marginais: prostitutas, homossexuais, travesti,
negros e tantos outros indivíduos relegados as margens da sociedade. Das
intersecções entre gênero, classe, sexualidade e religiosidades de origem africana
surge o Pajubá, “dialeto” utilizado para pela comunidade trans para, dentre outras
coisas, se comunicarem de modo que a polícia não pudesse entendê-las.

Existem diversas maneiras de expressar as vivências e dilemas, como poesias, raps,
fanzines, entre outros. Jup do Bairro expôs seus primeiros pensamentos através de
textos e colagens com genitálias retiradas de revistas pornôs do irmão, chocando
seus leitores. Monna Brutal com 10 anos participava de oficinas de coletivos locais
que buscavam apresentar às crianças e adolescentes do bairro em que morava os
fundamentos do movimento hip-hop, tendo também participado no início da carreira
de algumas batalhas de rimas, como a Batalha de Santa Cruz, em São Paulo. Linn da
Quebrada estudou na Escola Livre de Teatro, em Santo André, iniciando sua carreira
se apresentando em um festival chamado Periferia Trans, no Grajaú, São Paulo.

Tomando por base o tema da periferia e aplicado a um recorte com enfoque sobre a
comunidade trans, nosso trabalho tem o formato de arte visual, mais especificamente
uma colagem que tem como inspiração a pintura O Nascimento de Vênus, de Sandro
Botticelli, trazendo elementos que mostram as dificuldades de morar na periferia,



violência policial e a crueldade que mulheres trans e travestis enfrentam todos os
dias.

Vênus é retratada como uma mulher trans (através de colagens de uma mulher cis,
pênis e a própria Vênus) sobre de uma caçamba de lixo, significando a forma como a
sociedade vê a comunidade trans, de forma marginalizada e excluída. Ao fundo vê-se
imagem de uma favela representando a periferia e/ou todos os outros grupos
marginalizados pela sociedade. O policial apontando sua arma representa toda a
violência, ameaça e discriminação que esta comunidade sofre, enquanto do lado
oposto uma entidade de religião de matriz africana joga um manto vermelho que
parece envolver a Vênus, significando proteção e resistência, as rosas brancas
simbolizam a paz, a pureza e a proteção contra energias negativas, estando
relacionadas aos orixás Oxalá e Iemanjá. As nuvens escuras ao alto representam
todo o clima de opressão que paira sobre a Vênus.

Grupo 12N:

Eduardo Hiroshi Hirayama
Laura Helena de Abreu Tavares
Ofélia Luna


