APOIO:

PATROCÍNIO:

REALIZAÇÃO:

MINISTÉRIO DO
TURISMO

GUIA METODOLÓGICO

S Ã O PA U LO
É N O I S L A B O R AT Ó R I O D E J O R N A L I S M O

Guia Metodológio

PARA
QUEM
É ESSE
GUIA?

Esse guia é para todas que desejam construir mapeamentos dos serviços que existem na sua quebrada para divulgá-los em seus territórios e outros espaços. É para grupos
de jovens comunicadoras, educomunicadoras, jornalistas,
articuladoras sociais, coletivos culturais e políticos, organizações não-governamentais, professoras, estudantes e
escolas. Ah, e não é só para as mulheres! É que decidimos
usar os substantivos e pronomes femininos como regra
geral neste trabalho. Ficamos cansadas de ler sempre tudo
em concordância com o gênero masculino. Então rapazes,
por favor, se sintam incluídos em “todas”.
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INTRODUÇÃO

POR QUE FAZER
PROJETO
DE J
P
ara responder essa pergunta precisamos pensar não só na

pesquisa e produção de informações, mas na distribuição. A

distribuição, ou seja, por quais canais e em que formatos e lingua-

gens o conteúdo vai chegar nas pessoas, é uma tarefa que precisa
ser pensada desde o princípio. É, na verdade, a parte mais importante de todo processo, porque quando fazemos jornalismo, nosso
objetivo deve ser entregar informação às pessoas, elas devem ser
o centro do nosso trabalho. Para isso, devemos falar a língua da
galera que queremos alcançar com esse trabalho. Isso deve ser o
guia. Precisamos, então, conhecer nosso público. É o que também
vai nos indicar se o projeto que imaginamos faz sentido para as
pessoas com quem queremos falar.
Para quem esse trabalho está sendo feito? As informações
levantadas vão servir a suas vizinhas, colegas, alunas? Ou vão
servir às pessoas de outras partes da cidade e do país, para que
conheçam essas histórias? Vão servir a jovens ou adultos? Às
mulheres, aos homens?
6
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R UM
JORNALISMO?
com acesso à internet assistem a

Você não precisa saber tudo sobre

conteúdos de gastronomia por lá, e

essas pessoas, mas é importante

que, entre elas, jovens são maioria.

ter uma noção de quem são e como

Se quisermos falar com jovens de um

costumam acessar informações para

bairro específico, podemos fazer uma

vocês conseguirem se comunicar.

oficina na praça onde frequentam,

Para isso, você vai precisar escutar

ou no bar da sinuca onde eles e elas

e observar. Pesquisar. Quais são as

sempre vão jogar.

formas dessas pessoas se comunicarem? Pelo zap? Ou elas se encontram

Não esqueça de incluir o afeto no

todo dia numa praça? Escute o seu

processo todo. Ele é um bom guia

público e vá até onde ele está.

para tomar decisões, assim como a
coragem, que é quando agimos pelo

Por exemplo, se nós queremos falar

coração. Com esses dois ingredientes

de alimentação com jovens brasilei-

podemos observar e escutar o que vier

ras, podemos fazer uma websérie

do público, sem julgamentos e sem

pro YouTube, já que ao pesquisar,

achar que sabemos o que é melhor

descobrimos que 68% das brasileiras

para a outra. A escuta ajuda a saber se
7
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o conteúdo vai ser compartilhado em

nião de pauta, a produção de textos,

livro, numa roda de conversa, num mu-

a edição de um zine e a distribuição

ral, ou de todas essas formas juntas.

acontece para as pessoas participan-

Em formatos diversos dá para atingir

tes dessa oficina, que levam a experi-

públicos diferentes com o mesmo con-

ência, a conversa e o zine consigo. Ou,

teúdo. A escuta pode apontar também

de repente, se as participantes dessa

se o conteúdo vai ser compartilhado

oficina são crianças pequenas, em vez

em ambientes digitais, como as redes

de textos, podem ser feitos desenhos.

sociais, blogs, sites de instituições

Se quiser compartilhar tudo isso na

parceiras, outros aplicativos... As par-

internet, convide alguém para registrar

cerias também cabem aqui. Quem é a

a oficina em fotos e vídeos e publicar

influenciadora ou influenciador na sua

nas redes sociais.

quebrada que o seu público segue?
Que tal fazer uma parceria para ela ou

Percebe que ao pensar a distribuição,

ele divulgar o conteúdo produzido?

você está entendendo melhor quem
vai ser a equipe, quais materiais vai

É possível fazer as etapas da produção

precisar para sua produção, quem é o

à distribuição em uma única oficina,

público com quem você quer conversar

numa tarde, por exemplo. (Você vai

e em que espaços vocês vão estar jun-

entender melhor essas etapas nas

tos? É por isso que pensar essa etapa

páginas seguintes.) Com auxílio

do começo ao fim de um projeto de jor-

de alguns materiais como papel,

nalismo é fundamental: a distribuição

canetinha e máquina de xerox, pode-se

contribui para efetivar a conversa entre

realizar o mapeamento afetivo, a reu-

você e a rede que você quer alcançar.
8
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Turma da EJ de 2019 distribuindo o Guia na Feira Preta.

9
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PRODUZIDO POR

4 edições

jovens de
17 a 47
ANOS

uma
websérie +
uma série
de podcast

O QUE É O
NAS ZONAS

ENVOLVEU

+ de
50

J O R N A L I S TA S
DE DIFERENTES
PERIFERIAS DE
S Ã O PA U LO

JÁ MAPEOU

150

restaurantes
10

norte, sul,
leste, oeste,
e região
metropolitana
DE SÃO PAULO

Prato Firmeza

Há mais de uma década o Paladar, guia gastronômico do jornal O Estado de São Paulo, mapeia
bares e restaurantes que oferecem bom serviço
e comida na cidade. Em três edições, o Prato Firmeza foi capaz de expandir a cobertura gastronômica de São Paulo – e provocar um olhar para
M A PA
PA L A D A R

o que existe de bom para além dos rios.

x
M A PA
PF

Premiações
•6º L U G A R N O P R Ê M I O J A B U T I 2 0 1 7
•M E N Ç Ã O H O N R O S A N O 2 0º E V E N C E D O R N O 2 1º T R O F É U S Ã O PA U LO
C A P I TA L D A G A S T R O N O M I A N A C AT E G O R I A G U I A I M P R E S S O
O U E L E T R Ô N I C O 2 0 1 7/2 0 1 8
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O

Prato Firmeza é o guia gastro-

degustar e experimentar os pratos

nômico das quebradas de São

caros de chefs famosos que estavam

Paulo, um projeto de jornalismo que

no centro de São Paulo. Mas como

nasceu na Énois. O PF nasceu como

assim? Não tem comida boa na que-

um serviço para quem come e empre-

brada? Gastronomia só tem no centro

ende na periferia e hoje se tornou uma

da cidade?

ferramenta de mapeamento e valori-

Daí nasceu a ideia:
por que não oferecer
na agenda cultural da
cidade dicas de onde
comer bem e barato
na quebrada?

zação da cultura gastronômica das
quebradas e das pessoas que habitam
e circulam por elas.
A história do Prato Firmeza se mistura
com a história da criação da Énois. O
projeto começou em 2012, na Casa
do Zezinho, ONG localizada no Capão

O Matheus topou. O projeto começou

Redondo, periferia da zona Sul de São

com R$ 100 para ele encontrar um

Paulo, onde as fundadoras da Énois,

restaurante por semana no Capão

Amanda Rahra e Nina Weingrill faziam

Redondo, onde se pudesse comer

trabalho voluntário. Lá conheceram

bem por até R$ 20. O nome é criado

o Matheus Oliveira, que frequentava

pelo Matheus. O PF de prato feito vira

as oficinas de jornalismo e gastrono-

Prato Firmeza e começa como um

mia. Ele dizia que não poderia ser um

guia online. Harrison Kobalski se junta

gastrônomo, porque não tinha como

no bonde para cobrir a Zona Leste. A
12
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O projeto começa a ganhar destaque
na mídia e gera repercussão. É a primeira vez que a Escola de Jornalismo
da Énois vira pauta. Em 2020, a Énois
Prato
Firmeza
Volume 1:
2016

se reestrutura e a Escola de Jornalismo se transforma em residência.
Ex-alunas passam a integrar todas as
áreas da organização para aprofundar

turma percebeu que o guia poderia

os aprendizados sobre jornalismo e

mobilizar outros jovens e decidiu

ampliar os conhecimentos nas dife-

criar uma equipe para realizar esse

rentes áreas que compõem a Énois,

mapeamento. Em 2016, pela primeira

como gestão de pessoas e captação

vez, a Énois inscreve um projeto via Lei

de recursos. Assim, o Prato Firmeza

de Incentivo à Cultura, que permite que

também muda. Pela primeira vez, o

projetos recebam recurso de imposto

recorte territorial se une ao recorte de

devido por empresas e pessoas físicas

raça e amplia as histórias da cadeia

ao governo federal. É quando o Prato

de gastronomia, passando a incluir

Firmeza sai do online para também

também textos sobre as entregadoras

virar livro impresso. A Énois capta R$

Após uma parceria de distribuição do

300 mil para formar jovens jornalistas

PF3 com a Feira Preta em 2019, e pen-

que vão produzir o guia. Na primeira

sando no público com quem queremos

e na segunda edição, buscamos uma

conversar, surge um Prato Firmeza

empresa financiadora que dialogasse

feito por pessoas pretas, que mapeia

com nosso conteúdo.

negócios e cozinheiras pretas.
13
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UM
JEITO
O
DE FAZER
Prato Firmeza nasceu a partir

cientização e a crítica vão logo para o

da realidade das pessoas que o

mundão, para a sociedade como um

fizeram e cada edição tem a cara da

todo. A ideia aqui é treinar o olhar para

equipe que o produz. Até 2019, o guia

elas conhecerem o mundo a partir do

foi construído durante processos for-

próprio território, para entenderem que

mativos de jornalismo para jovens das

todo território é carregado de afeto,

periferias de São Paulo. Ele parte da

símbolo, significado”, conta Vicente

iniciativa de exercitar outro olhar para

Góes, ex-coordenador da Escola de

o território periférico de São Paulo, um

Jornalismo da Énois.

olhar que veja o que de bom existe
Quando uma jovem do Capão Redondo

na quebrada.

pesquisa e escreve sobre um estabele“No contexto de formação com

cimento do Capão Redondo, a percep-

comunicação é normal que a cons-

ção sobre o seu lugar se amplia.
14
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“Esse trabalho me ajudou
a perceber que dentro do
Capão tinha muita
coisa bacana, que podia ser
explorada, e que não tava
sendo por puro preconceito
e falta de conhecimento
da galera”, conta
Matheus Oliveira.
Além disso, a rede de contatos e
relações no território também pode
ser ampliada. “Dois lugares em que eu

O caminho do Prato Firmeza passa pela

tive a relação bem diferente foi com o

cabeça, vai pro estômago, volta pelo

Pastel Gigante, a galera de lá acabou

coração e sai pela boca. O guia nasceu

gostando muito da review que eu fiz

como uma agenda cultural gastronômi-

do local, então eles me chamavam

ca online, virou livro e websérie. Esses

pra fazer alguns outros trabalhos. A

são alguns jeitos de fazer. Mas existem

maior, é claro, foi no Sustenta Capão.

outros, que podem olhar para outros

Eu me tornei muito amigo do pessoal

serviços e atividades, como marcena-

de lá, mas acho que isso foi mais pela

ria e brechós; que podem ter tempos,

história deles, por ser uma história

formatos e linguagens de produção e

muito cativante, muito parecida com a

distribuição diferentes e em dimensões

minha”, lembra Matheus.

territoriais diferentes.
15

Guia Metodológio

UM
JEITO
DE FAZER

1

EQUIPE
• 1 0 P E S S O A S E M F U N Ç Õ E S D E R E P Ó RT E R E S, P R O D U T O R A S,
F OT Ó G R A FA S, C Â M E R A S
• 2 E D U C A D O R A S PA R A C O O R D E N A R E E D I TA R O G U I A

O

Prato Firmeza é fruto de trabalho em equipe, formada pelas
integrantes da Énois, colaboradores externos, e por alunas e

ex-alunas da Escola de Jornalismo, que foi reformulada em 2020.
Até então, a equipe de repórteres, produtoras, fotógrafas e câmeras
- as funções dependem do formato da produção e da distribuição era formada pelas 10 jovens selecionadas para as turmas anuais da
Escola de Jornalismo.

A equipe deve ter diferentes habilidades técnicas e experiências, vir de diferentes periferias e
16
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precisa ser diversa em
raça e gênero.

teóricos que vão embasar a produção.
Uma fotógrafa fala sobre como retratar
restaurantes, uma jornalista que faz

Na Escola de Jornalismo, duas educa-

crítica gastronômica há muitos anos

doras guiavam o processo estruturando

conta como avalia uma comida.

aulas que embasaram os projetos
editoriais - e acompanhando a turma

Podem ser programadas aulas especí-

durante a realização do trabalho. Isso

ficas para “checagem de sentido”, que

tudo durava três meses.

é quando se faz um realinhamento do
processo. Participa quem quiser. A co-

O guia é pensado a partir
de 2 coisas: o formato
(se é livro impresso, online,
websérie, podcast, cartaz...)
e a pauta (o foco pelo qual
se olha os estabelecimentos, como sustentabilidade,
rolê em família, ancestralidade, empreendedorismo
negro).

ordenação do projeto pode fazer uma
leitura do grupo e do processo e readequar o caminho junto com a equipe.
O grupo está se comunicando bem?
Falta algo que a coordenação pode suprir? A experiência deve ser a de tentar
traduzir essas questões em atividades
que trabalhem o corpo ou a arte para
perceber a realidade de forma sensível,
não só racional.

Jornalistas e pessoas com habilidades
específicas podem ser convidadas
para agregar conhecimentos técnicos e
17
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UM
JEITO
DE FAZER

2

MAPA AFETIVO
O
mapeamento afetivo é um exercício que permite que as

pessoas envolvidas se conheçam, se reconheçam e também

olhem de forma mais atenta e curiosa para seus territórios e para
o mundo. Com ele, o grupo identifica quais são os sentimentos
que se manifestam no território e treinam o olhar para saber

encontrar lugares e histórias interessantes no seu cotidiano. É um
exercício de conscientização e crítica sobre a realidade, que ativa
a autoformação a partir das memórias afetivas e deslocamentos
no território urbano. É um jeito de treinar o olhar para conhecer o
mundo a partir dos seus territórios.
A atividade começa com uma lição de casa. É recomendado que a
equipe passe um ou dois dias prestando atenção nos lugares por
onde passam e nos sentimentos que esses lugares lhes despertam. Num primeiro momento, cada uma ilustra seu mapa da maneira que preferir. Depois, os lugares escolhidos podem ser organi18
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O Q U E É J O R N A L I S M O?
R E D E S S O C I A I S,
D I V U LG A Ç Ã O E E V E N T O S

M A PA S A F E T I V O S

FECHAMENTO

P R É-PA U TA

EDIÇÃO GRÁFICA DO GUIA

PENSAR A DISTRIBUIÇÃO
M E T O D O LO G I A

G R A M ÁT I C A / T E X T O

PRATO
FIRMEZA

PA U TA

EDIÇÃO DE TEXTO PRESENCIAL

PRODUÇÃO DE TEXTO E FOTOS
C I N E D E B AT E PA R A
DISCUTIR O TEMA

APURAÇÃO

R E U N I Ã O D E PA U TA:
E S C O L H A R E S TA U R A N T E S

T E X T O-N A R R A Ç Ã O

C O N V E R S A-D I G E S TÃ O

PROJETO EDITORIAL

EDIÇÃO

FOTOJORNALISMO

zados num mapa do Google Maps. Por

tar em lugares onde há natureza ou a

último, os mapas são compartilhados

maior parte das emoções ruins podem

para serem discutidos com todo o

estar onde há instituições do Estado.

grupo. A equipe deve observar quais

Esse processo também fornece pistas

padrões se formam. Por exemplo,

sobre temas que podem ser aborda-

todas as emoções positivas podem es-

dos nas apurações jornalísticas.
19
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MAPA AFETIVO EM 5 ETAPAS
1
Prestar atenção no seu
caminho pelo território.
2
10

Escolher dez lugares e os sentimentos que eles trazem e criar
símbolos para eles (coletivamente ou em grupos menores).

Desenhar livremente o que vê
(não precisa ser um mapa).

3

4
Transferir os símbolos para os
pontos do mapa no desenho que
fizeram e no Google Maps.
5

Responder algumas das perguntas norteadoras sobre os locais, como: o que
você gosta de lá? O que não gosta? Quais são os lugares onde você mais passa
seu tempo? Onde você come? Quais memórias significativas tem dos lugares
frequentados? O que transformaria nesses lugares?
20
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UM
JEITO
DE FAZER

3

DA PAUTA
À EDIÇÃO

N

a Énois entendemos que todo processo de trabalho carrega um
percurso de aprendizado. Produzir um guia de serviços a partir

das periferias é uma ótima oportunidade para aprender a fazer jornalismo e se comunicar a partir das realidades desses lugares. Abre-se a
possibilidade de aprender o que é uma pauta, o que é apuração, o que
é escrever o texto, o que é fazer e transcrever uma entrevista, o que é
edição...Tudo isso faz parte da construção do Prato Firmeza.

O que é pauta?

O que é apuração?

Pauta é a história que vamos contar.

Para escrever essas histórias reais, pre-

As educadoras apresentam a neces-

cisamos pesquisar e conversar com pes-

sidade de relevância para escolher

soas que presenciaram os acontecimen-

uma pauta e as perguntas básicas: O

tos. As educadoras apresentam técnicas

quê? Quem? Como? Onde? Por quê?

e estratégias para entrevistar, pesquisar,

Quando? Quanto?

checar e comparar informações.
21
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Como escrever?

Imersão gastronômica

A equipe é apresentada a exemplos

É o momento de conversar sobre comida

de textos literários, de avaliações

e conhecer conceitos jornalísticos ligados

gastronômicas, de serviços e discu-

à gastronomia antes de ir à rua produzir

tem o que deve ter um bom texto.
A. Como?

Como fazer e transcrever
uma entrevista?

Comendo em um restaurante ou preparando uma comida coletivamente.

A turma é orientada sobre como gravar
bem uma entrevista, que tipo de equi-

B. Critérios

pamento usar, como se colocar diante

Antes de começar, é preciso definir

da entrevistada, como salvar o arquivo

como selecionar os serviços que esta-

e, depois, como transformar em texto

rão no guia para saber se a história vira

tudo que está em áudio.

pauta. A comida é saborosa? O preço
é honesto? Quais são os ingredientes

O que é edição?

usados no preparo?

Educadoras explicam como
funciona o processo de edição, o que

C. Mapeamento

a equipe deve esperar, as alterações

É a hora de pesquisar, visitar e comer

que podem ser feitas nos textos e

nos restaurantes definidos. Nesse mo-

como se dá a relação entre repórter e

mento, as repórteres também checam

editor. Os textos também vão ter que

se as pessoas no restaurante topam

caber nos espaços do projeto de

participar do guia, dar entrevistas

arte do seu guia.

e ser fotografadas.
22
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D. Crítica gastronômica

so, descreva a textura, temperatura,

Definem-se os restaurantes que serão

variedade de sabores... Tamanho e estilo

visitados e a grana de produção para

padrão para o texto devem ser definidos,

transporte e para experimentar os

com atenção para linguagem simples.

pratos em cada um.

Também vale atentar para a história das
pessoas que fazem a comida e informar

E. Divisão de tarefas

o serviço correto, com endereço, dias

Cada repórter pode fazer a visita indi-

e horários de funcionamento, tipos de

vidualmente, escrever seu texto e tirar

pagamento aceitos, faixas de preço dos

as fotos. Caso alguém não se sinta se-

pratos, redes sociais, se fazem entregas

gura em alguma atividade, a produção

e outras informações úteis às leitoras.

pode ser feita em dupla ou trio.
H. Edição
F. Atenção na produção

A equipe então passa pela experiên-

A saída para a rua pode trazer frus-

cia de ser editada – pelas próprias

trações com a desistência ou recusa

educadoras e colaboradoras do Prato

dos restaurantes, timidez para fazer

Firmeza. Idealmente esse processo é

contatos e dificuldade para redigir os

feito junto com as repórteres.

textos. É importante dedicar tempo
I. Identidade visual

para mediação de conflitos e escuta.

A última etapa é definir a cara que
G. Texto

o guia vai ter, ou seja, que símbolos

Não conte, mostre. Descreva a comida.

gráficos, cores e outros elementos

Em vez de dizer que o prato é gosto-

compõem a estética da publicação.
23

Guia Metodológio

UM
JEITO
DE FAZER

4

DISTRIBUIÇÃO
T

odo esse trabalho só ganha o mundo a partir da distribuição.
Distribuir é fazer a ponte de contato entre o guia e o público para

o qual ele foi pensado. A distribuição do Prato Firmeza é um trabalho
contínuo, que segue mesmo depois de passado muito tempo da publicação do guia online e físico, e se dá de diferentes formas.

Imprensa: divulgue em sites, blogs,

dos, reunir repórteres, suas famílias

jornais de bairro, veículos de grande

e algumas das entrevistadas para

circulação, rádios, podcasts, carro-

celebrar. Também pode participar de

-som ou televisão. Vale dar atenção

rodas de conversa, visitar empresas

a possíveis convites ou buscar es-

e escolas para apresentar o guia.

ses canais para divulgar o trabalho.

É bom que alguém no grupo fique
responsável por entrar em contato

Eventos: você pode planejar

com esses lugares e atender con-

lançamentos em restaurantes ou

vites espontâneos que surgem de

outros estabelecimentos mapea-

pessoas próximas.
24
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A DISTRIBUIÇÃO
EM 7 PASSOS:

Patrocinadores: Uma das
primeiras financiadoras do Prato
Firmeza foi uma grande rede de

1

Pensar na distribuição desde o
começo do projeto e em paralelo
à produção.

2

Definir o perfil das pessoas
que você quer alcançar.

3

Escutá-las sobre o que acham da
ideia do seu projeto.

4

Com base na escuta, elaborar
as estratégias de distribuição, que
podem acontecer em paralelo à
produção, com conteúdos de
bastidores, por exemplo.

5

Com base na distribuição para
o público, definir o formato de
produção.

6

Estabelecer parcerias de
distribuição com veículos, coletivos,
influenciadores, etc.

7

Medir a partir das impressões do
público alcançado o que pode ser
melhorado no projeto.

supermercados. Fomos vender
os livros lá e isso fez com que
funcionárias e clientes, nosso
público, tivessem acesso ao
resultado do trabalho.
Territórios: as repórteres
podem vender os guias e ficar
com a renda ou distribuir alguns
pela vizinhança. É importante levar o guia para os estabelecimentos e pessoas entrevistadas, isso
fortalece a relação e dá sentido
ao trabalho. Nesse momento,
dá pra checar o que as pessoas
acharam, se tem críticas ou
sugestões. No Prato Firmeza, os
exemplares são entregues junto
de um certificado que diz “Este é
um restaurante Prato Firmeza”.
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O SEU PRATO FIRMEZA
VEJA UMA VERSÃO RESUMIDA DO PROJETO COMO BASE PARA MONTAR A SUA
OBJETIVO

E TA PA S

O Prato Firmeza é um guia gastronômico das

•Seleção dos jovens repórteres:

quebradas, feito para mapear e valorizar a

construção do processo seletivo, divulga-

cultura e a identidade das periferias por meio da

ção e escolha dos jovens moradores das

comida. Um dos objetivos específicos do pro-

periferias que vão desenvolver o guia

jeto é formar jovens em jornalismo dialogando
com os territórios e as experiências que vivem

•Planejamento da formação

e produzir um guia impresso com 40 estabeleci-

em jornalismo gastronômico:

mentos com comida boa fora do centro.

desenho do processo formativo que
contempla conhecimentos técnicos em
jornalismo, mapeamento afetivo dos territórios e definição da pauta

J U S T I F I C AT I VA

•Produção:
etapa de pesquisa e seleção dos

O Prato Firmeza traz uma seleção de lugares

lugares para comer em diferentes regiões

bons para comer nas quebradas de São Paulo,

das periferias, apuração com experimenta-

ampliando o entendimento dos guias gastro-

ção da comida, redação dos textos, edição

nômicos tradicionais e do rótulo da cidade

e impressão

como capital gastronômica do país com uma
produção focada no centro. O projeto muda o
olhar dos próprios moradores para os territórios,
estimula o comércio local e os empreendedores
e articula a comunidade em torno da cultura e
da identidade periférica.
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EQUIPE
• Coordenador editorial:
coordena produção dos
livros e do guia;
•Coordenadora pedagógica:
desenvolve a capacitação e
metodologia do guia;
•Coordenadora de articulação: articula empreendimentos, academia e consumidores e desenvolve estratégia
de impacto do projeto;
•Coordenadora geral:
coordena de forma articulada formação, produção e
divulgação;
•Gestora Financeira: faz a
administração financeira;
•Designer: executa
material gráfico;
•Fotógrafa: faz fotos e
tratamento de imagens;
•Repórteres: jovens repórteres que farão apuração e
redação dos textos;
•Revisora de Texto;
•Editora de texto: faz a
edição final;
•Diretora de arte: define a
linguagem gráfica de todas
as produções;

CRONOGRAMA
MÊS

Planejamento da formação
em jornalismo gastronômico
Seleção dos jovens das periferias

01

02

03

04

x
x

Aulas teóricas sobre gastronomia e jornalismo
Produção do guia gastronômico
Fechamento do guia

x

x

x

ORÇAMENTO
Correios

Envio dos livros pelo Correio
para os patrocinadores e
pontos de cultura

R$ 1500

Material de Escritório
e Consumo

Compra de materiais de
papelaria e apoio para desenvolvimento do projeto

R$ 1200

Coordenação Editorial

Responsável pela produção
dos livros e guia

R$ 20000

Designer

Profissional executor do
material gráfico e para as
redes sociais durante todo
o projeto

R$ 6000

Reportagem

Bolsa dos jovens repórteres
para apuração e redação dos
textos do livro e das redes
sociais

R$42000

Revisão de Texto

Profissional destacado para
revisão de textos dos guias

R$ 2000

Edição de Texto

Edição dos textos do livro

Impressão

Impressão dos guias na gráfica

R$ 7500

Cartaz

Cartazes para exposição
em locais específicos e nos
eventos de divulgação

R$ 2000
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O SEU PRATO FIRMEZA
P R E E N C H A A Q U I C O M S E U P R O J E T O, C O M B A S E N O P R AT O F I R M E Z A
OBJETIVO

E TA PA S

Explique qual é o projeto que vai ser feito e qual

Liste e detalhe cada passo para

a intenção e propósito dele. Vale listar também

desenvolver o projeto

os objetivos específicos

J U S T I F I C AT I VA
Explique em que contexto o projeto está
inserido e como vai melhorar a realidade que
pretende impactar
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EQUIPE

CRONOGRAMA

Liste as pessoas que vão

Organize no tempo as atividades

desenvolver o projeto

que serão desenvolvidas

e as funções

ORÇAMENTO
Liste o que você precisa para construir o projeto e quanto
custa cada coisa como equipe, equipamentos, estrutura, etc
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UM
JEITO
DE FAZER

5

IMPACTO
Q

uando toda essa história começou, em 2012, na Zona Sul de
São Paulo, algumas das jovens estudantes que chegavam

para o curso da Escola de Jornalismo da Énois tinham vergonha
de dizer onde moravam. Outras já tinham bem nítida a relação de
pertencimento com seus territórios.
O Mapa da Desigualdade, produzido pela Rede Nossa São Paulo,
apontou, em 2012, a disparidade entre as periferias e o centro da capital. As periferias das zonas sul, leste e norte tinham os piores índices
de disponibilidade de emprego, todas abaixo da média da cidade.
Marsilac, por exemplo, no extremo da zona sul, tinha o pior índice
(0,003%) de empregos disponíveis; ou seja, tinha 2.520 vezes menos
empregos que o Itaim Bibi, avaliado com melhor indicador (7,56%),
em 2012. A taxa de desemprego geral também era maior na zona sul,
no Campo Limpo, Capela do Socorro, Cidade Ademar, M’Boi Mirim
e Parelheiros (13,91%). Entre jovens de 16 a 29 anos, o desemprego
30
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PORCENTAGEM DE EMPREGOS NA REGIÃO
EM RELAÇÃO AO TOTAL DA CIDADE.
MAPA DA DESIGUALDADE, 2013

M E L H O R Í N D I C E:
I TA I M B I B I

7,56%

P I O R Í N D I C E:
MARSILAC

0,003%

Alta/Melhor
Acima da média
Média

era maior na periferia da zona leste, em

Abaixo da Média

Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo,

Baixa/Pior

Guaianases, Itaim Paulista, Itaquera, São
Mateus e São Miguel (16,49%).
O preconceito era muito maior e o debate sobre raça, classe e gênero era ainda
mais marginalizado do que atualmente.

O processo de formação e produção

Hoje, as periferias furam a bolha das

do Prato Firmeza dá às pessoas a

pautas de violência e é valorizada cultu-

possibilidade de olhar para essa

ralmente em muitos espaços e veículos.

relação com os territórios.
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A jovem descobre que sua
quebrada tem valor, que
existe um rolê maneiro pra
ir com a família ou a crush
e, ainda por cima, com
preço que cabe no bolso. O
trabalho também passa a
fazer parte do currículo e
do portfólio e abre portas
para outras oportunidades
de trabalho.

rante Prato Firmeza” não é tarefa menor. Em pesquisa realizada pela Énois
depois do lançamento da segunda edição do Prato Firmeza, contatamos 60
empreendedoras e cerca de um terço
delas respondeu que o guia contribuiu
de alguma forma com o seu negócio
(seja com divulgação, visibilidade,
valorização, como referência ou pelo
orgulho de melhorar a quebrada).
Na imprensa, o guia é pauta todo ano

O impacto para a autoestima é imenso.

desde a primeira edição. Os veículos de

Imagina você ter um livro publicado com

maior alcance e estrutura ainda não en-

seu nome aos 17 anos? Isso também

tendem que periferia é cidade e, a cada

repercute entre as empreendedoras.

ano, tratam o mapeamento como uma
novidade interessante. Em reportagem

Os restaurantes se fortalecem pois ganham mais
divulgação, clientela e
credibilidade.

do Estadão, por exemplo, em 2017, a
classificação da comida passa pela
marcação de que os restaurantes do
Prato Firmeza não são necessariamente “alta gastronomia”, sem entender que

Por isso, certificar os espaços com

esse conceito parte de uma classifica-

uma placa que diz “Este é um restau-

ção elitista da gastronomia.
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O guia cumpre uma
função pedagógica à
imprensa e propõe a
revisão de conceitos e
culturas da gastronomia.

“Para mim, foi uma questão de olhar
muito pra dentro, para entender o que
além da comida também me alimenta”,
reflete outra ex-aluna, a Nayra Lays.
“Eu descobri outras relações afetivas,
comecei a olhar para minha quebrada

Sanara Santos, aluna da turma de 2018,

de um outro jeito. Isso também me

que participou da produção da websé-

alimentou de uma forma diferente.”

rie, conta que o processo a ajudou a
ter noção sobre o poder das periferias.

Alexandre Ribeiro, estudante que

“Acho que o Prato Firmeza, para além

participou da primeira edição do guia,

de ser um guia que foge do padrão do

destaca: “O Prato Firmeza é esse exer-

que são os guias gastronômicos em

cício de olhar para quem está perto de

São Paulo, tem poder de fazer a gente

você e valorizar. Valorizar sua família

valorizar mais nosso território.

e seus amigos, olhar para as pessoas
que se parecem muito mais com você

“É um rolê de autoestima.
Você saber que tem um
restaurante na sua quebrada que está dentro de
um guia gastronômico que
é premiado, é mudar a narrativa de como a gente
enxerga a periferia.”

do que algum discurso que alguém
está vendendo.”
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FINANCIAMENTO

O

primeiro Prato Firmeza foi feito com R$ 100. Em 2012, a Énois
produzia a agenda de eventos nas quebradas para o Catraca

Livre e tinha essa grana de produção freelancer para um site.
Anos depois, em 2016, o projeto foi inscrito em um edital de financiamento de projetos culturais do ProAC, da Secretaria de Cultura
do Estado de São Paulo. Com os R$ 20 mil levantados, o projeto
começa a ganhar sustentabilidade e a se pagar. Assim, tem espaço
para crescer. Por isso, fiquem sempre atentas aos editais de cultura ou áreas ligadas ao seu projeto!
Quando o projeto cresceu, a equipe decidiu inscrevê-lo em editais
maiores como a Lei de Federal Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet.
Foi por meio dela que empresas como Atacadão, Uber, Fundação
Cargill, Total Express e Editora Abril começaram a patrocinar o
Prato Firmeza. O orçamento do projeto hoje chega a R$ 800 mil.
34

Prato Firmeza

Para ter patrocínio - seja de uma

um edital voltado a projetos sociais

empresa, de empreendedoras locais

ligados à alimentação.

ou das moradoras do bairro - o projeto
tem que fazer sentido para quem

A divulgação também pode trazer

o financia. É importante que essas

oportunidades de financiamento, com

pessoas ou organizações tenham uma

parcerias com empresas que convi-

relação afetiva com o tema, interesse

dam para participar de eventos ou que

com o mapeamento e com o potencial

passam a conhecer o projeto e se inte-

de divulgação de suas marcas.

ressam. E outra possibilidade é levantar
uma campanha de financiamento

O Atacadão, primeiro grande financia-

coletivo para custear a sua iniciativa.

dor do Prato Firmeza, tinha entre o pú-

Vale muito ter escrito o
projeto que você quer desenvolver para preencher
editais de oportunidades
de financiamento.

blico e os funcionários o mesmo perfil
das clientes e donas dos serviços que
o guia pretendia mapear. A Fundação
Cargill apoiou o projeto por meio de
2012

R$ 100
Ter alguém dedicado a explorar possibi-

2016

lidades de financiamento, seja por meio

R$ 20.000

de parcerias ou editais, é fundamental
para conseguir ter sustentabilidade.

2019

Uma parte importante desse trabalho é

R$ 1.000.000

estruturar os custos do projeto.
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REFERÊNC
Aqui separamos alguns materiais

Curadoria da Agência Mural

que podem servir de referência

no Guia da Folha de S. Paulo:

para o seu projeto.

https://guia.folha.uol.com.br/
busca/mural/

Caixa de Ferramentas
da Escola de Jornalismo da Énois

A Agência Mural, em parceria com

http://escoladejornalismo.org/

a Folha de S. Paulo, faz a agenda

caixadeferramentas/

cultural para o Guia da Folha com os
eventos que rolam nas periferias da
capital paulista.

Esse material foi organizado pela
Énois para ser utilizado de forma a se
adaptar às suas necessidades como
professor(a)/educador(a). Para usar,

Guia Cultural de Favelas

basta selecionar as caixas que têm a

http://guiaculturaldefavelas.org.br/

ver com a sua necessidade. Os conteúdos estão organizados por: contexto,

O Guia Cultural de Favelas é um

materiais de referências, sugestões

mapa colaborativo de visualização de

de atividades, sensibilizações e aulas

práticas culturais em favelas cariocas.

exemplo (que são um resumo de como

Desenvolvido pelo Observatório de

formatamos uma aula – que dura, em

Favelas do Rio de Janeiro, o Guia é um

média, três horas).

desdobramento do Solos Culturais,
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CIAS

projeto que no ano de 2012 e 2013

todos os restaurantes na ativa, com as

formou 120 jovens de seis territórios

resenhas originais feitas.

populares da cidade em produção
cultural e pesquisa em cultura.

Sobre o projeto
https://enoisconteudo.com.br/

Quebrada Gourmet

pratofirmeza/

https://www.youtube.com/channel/
UCcNVW5wxiTot7voaH5l-T0g

A Énois reuniu informações sobre o
histórico do projeto Prato Firmeza,

A Quebrada Gourmet é uma série au-

estrutura e alcance na mídia.

diovisual da Periferia em Movimento,
produtora do Jornalismo de Quebra-

Websérie do Prato

da. Na série, conhecemos alguns dos

Firmeza na TV Folha

melhores restaurantes das periferias

https://www1.folha.uol.com.br/

de São Paulo.

comida/2018/07/webserie-comida-dequebrada-apresenta-gastronomia-da-periferia-de-sao-paulo.shtml

Prato Firmeza
Versão online do guia

Desenvolvida pela turma de 2018 da

www.pratofirmeza.com.br

Escola de Jornalismo, a websérie documenta, em quatro vídeos, as histórias de

A versão online do Prato Firmeza

restaurantes que estiveram nas edições

reúne todas as edições do guia com

impressas do guia, além de um novo

a possibilidade de pesquisar entre

restaurante, selecionado pela turma.
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E

sse projeto contou com a

AUTORAS E AUTORES:

participação de muita gente ao

Bianca Tavares Tracanella, Breno

longo de todos esses anos. Foram

Andreata, Gustavo Felipe Lopes

jovens, adultas, adultos, designers,

Gonçalves, Ingryd Victorya Prado

jornalistas, educadoras, educadores,

Jacometti, Julia Vitoria da Silva, Júlio

empreendedoras, empreendedores,

César Cordeiro Batista, Nathália Ract

cozinheiras, cozinheiros, administra-

da Silva, Nathalí Monteiro Cratz,

doras, administradores, comilonas e

Thamires Vieira de Melo, Vitória

comilões, famílias, amigas, amigos,

Guilhermina Alves Moreira.

apaixonadas, apaixonados.
João de Mari, Edilaine Santos,
Aqui um agradecimento coletivo

Leonardo Heckmann, Raphaela

especial para todas empreendedoras e

Ribeiro, Gabrielly Oliveira, Gabriella

todos empreendedores mapeados no

Mesquita, Erick Araujo, Sanara Santos,

Prato Firmeza - sem elas e eles nada

Mury Euzébio e Camila da Silva.

disso seria possível.
Jeferson Delgado, Thaís Marques,
E um para cada uma dessas pessoas

Glória B. Mattos, Paulo Victor Ribeiro,

AGRADECI
que construíram e seguem aprimoran-

Jonathas Carvalho, Kelayne Santos,

do esse processo formativo, jornalísti-

Mel Oyá, Eduardo LeBuorsier, Raphael

co e degustativo.

Guimarães e Kemilly Matos.
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André Luis, Guilherme Petro, Steph

Pachas, Tatiana Fulas, Vanessa Sayuri

Minucci, Isis Naomí, Nayra Lays,

Sawada, Olívia Tavares, Melissa

Alexandre Ribeiro, Yuri Ferreira,

Rodriguez Leite, Juliana de Araújo

Marcela de Paula, Carol Rocha e Beá

Rodrigues, Ana Maria Latgé, Eliane

Lima. Matheus Oliveira e Harrison

Fornari, Renato Duarte, Checho

Kobalski.

Gonzales, Eitan Rosenthal, Natália
Garcia, Adriana Barbosa, Vera Nunes,
Rosana Serra, Lúcio Roberto.

COLABORAÇÃO ESSENCIAL:
Amanda Rahra, Bruna Gonçalves,
Fred Di Giacomo, Gisele Brito, Jessica

Andrea Gebin, Ellen Faria, Lucio Silva,

Mota, Simone Freire, Simone Cunha,

Solange Amadeu, Vanessa Silva

Natalia Barbosa, Nina Weingrill, Tatiana

Oliveira, Antonio Carlos Antunes

Dias, Thais Erre, Vicente Góes,

Morais, Álvaro Modesto, Mirela

Vinícius Cordeiro, Simone Freire e

Mariano, Vicente Finageiv Filho.

Jamile Santana.
Tia Nice (Agência Solano Trindade),
Luiza Fecarota, Lucas Souza, Heloísa

Dona Marlene (Restaurante da

Ferreira, Andréa Delgado, Anahy Sales,

Marlene), Teomila Veloso (Point do

IMENTOS
Lucas Amorim, Isabella Marques,

Acarajé), Regiane Moura e Ricardo

Rodrigo Oliveira, Adriana Salay,

Vieira (Pantcho’s House Burguer),

Marina Colonelli, Marcelo Duarte, Patth

Bianca Souza e Rafaela Souza (Pane-
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larte), Luci e Valdemir (JLV Doces e

Império. Eduardo Bernardo, Peterson

Salgados), Aline e Vinícius (Sonho

Prates e Wallace Moraes de Souza, do

de Tapioca), Nathalia Cirilo e João

Vozes das Periferias.

Steves (Novos Veganos), Cidinha
Nogueira e Antônio Nogueira

E ainda faltou muita gente.

(Tapiocaria Paladares do Sertão),

Porque para fazer esse lindo projeto

Larissa Queiroz e Marcelo Mota (Casa

nascer, acontecer e permanecer,

da Árvore), Cristiana Maymone

é muita gente mesmo!

(Sem Conservadores), Reinilson Silva
(Comida Di Rei), Alex Oliveira (Akemi
Açaí), Matheus Gregório (C-Burguer e
Sônego Bistrô), Francine Motta (Rock
It), Thaís Aguiar (Alla Coci).
Camila Araújo, Camila da Silva, Gabrielly Oliveira Eduardo Silva, Wesley
Galzo, Kátia Flora, Danielle Lobato
e Thalita Monte Santo, da Agência
Mural. Nataly Simões, Beatriz Mazzei,
Guilherme Soares Dias e Juca Guimarães, do Alma Preta. Aline Rodrigues,
Camila Lima, Carolina Gomes Messias
e Lais Diogo, do Periferia em Movimento, Dimas Reis e Priscila Reis, do Preto
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