


Viemos para mostrar que o jovem negro é múltiplo,  
plural e influenciado por diversas referências.  
Não só as que nos dizem para consumir. 



UMA REDE DE SUPORTE QUE 
INJETA AUTO ESTIMA E 
MOSTRA QUE O JOVEM 
NEGRO PODE SER E CRIAR O 
QUE QUISER.

Temos a ambição de servirmos como um porto seguro  
para a comunidade se inspirar, se apoiar e se  
manifestar. Dar a possibilidade de ser diferente. 



Não nos  
interessa  
crescer  
se não  
crescermos  
juntos.  
Atuamos  
como uma  
rede para  
talentos  
da periferia  
que precisam  
de  
visibilidade.  
E terão. 

UM TRAMPOLIM QUE 
DÁ VISIBILIDADE,
FERRAMENTAS E
CONECTA OS NOSSOS.











COM QUEM JÁ TRABALHAMOS



O MOOC DESENVOLVE 
PROJETOS BASEADOS 
EM 3 VERTICAIS. 

DIREÇÃOCRIATIVA
MODA MÚSICA



“ A GENTE PIRA! ”

DIREÇÃOCRIATIVA
 

Vivemos em um contexto que, além de nos inspirar, nos 

estimula a ser criativos. Canalizamos nossas experiências 

na mistura entre referências globais e vivências locais.  

 

São justamente elas que nos fazem enxergar de forma 

diferente: nosso espectro de representações do que é ser 

jovem e negro é amplo e passa longe do óbvio. Ele começa na 

favela, mas não para nela. 

 

A partir de um pensamento voltado para imagem e estéticas, 

organizamos uma rede colaborativa que produz trabalhos 

fotográficos, filmes, design e suas interseções. 

Como podemos ajudar?  

Fotografia, filme e design. 



NIKE / BLACK HISTORY MONTH

Desafio - Recebemos um convite da NIKE para representar o 

nosso olhar sobre o Black History Month no lançamento de 

uma nova linha de sneakers lançada especificamente para 

homenagear o mês. 

 

 

O plano - Dar uma nova cara ao que é ser negro no Brasil. 

Mesclar o contexto e a vivência da nossa galera em 

diferentes comunidades e mostrar que para ser negro não 

necessariamente precisa ter a pele escura. 

 

 

Como colocamos de pé - Imergimos dentro das comunidades do 

Tucuruvi e Hebrom e fomos para a rua:  

através do movimento, dança e vivência de uma dupla de 

gêmeos negros de pele escura e uma dupla de gêmeas negras 

de pele albina representamos as ruas, a união, as 

brincadeiras e os becos pelos quais passamos no dia a dia. 

Junto a nossa rede desenvolvemos todos os aspectos do filme: 

trilha, visual, styling, direção, maquiagem e casting.  

 

 

 

 

 

 

 

 





OPORTUNIDADES PRAS 
PESSOAS FORA DE 
QUALQUER PADRÃO.

MODA
Usamos o nosso contexto para criar uma nova referência 

estética negra no Brasil. A colisão das nossas 

referências locais com tendências internacionais 

inspira uma visão mais aberta e ambiciosa do visual 

negro. Acreditamos em uma moda com inspiração no street 

style, por essência colaborativa, que não se molda a 

uma metodologia rígida.  

 

Essa visão nos dá liberdade para romper a lógica 

competitiva dentro da comunidade fashion, trazendo um 

novo olhar para a criação de filmes de moda, direção 

criativa de coleções, confecção e styling. 

Como podemos ajudar?  

Filmes de moda, direção 

criativa de coleções, 

confecção e styling. 



CASA DE CRIADORES FEAT MOOC

Desafio - Como trazer a representatividade negra no 

streetwear brasileiro de uma forma nova e provocadora? 

 

 

O plano - Assim como existe na moda uma divisão binária 

entre o mainstream e o underground, a representação da 

negritude em nosso mundo tem dificuldade em sair da 

simplificação binária - preto ou branco. 

 

 

Como colocamos de pé - De um jeito inovador e irreverente, 

exploramos a junção e a mistura de dois opostos para 

mostrar a pluralidade que nos representa. Misturamos as 

gêmeas albinas que participaram do projeto Nike com looks 

inteiros pretos, ao passo que modelos negros usavam roupas 

brancas na produção dos vídeos de abertura e encerramento 

do evento, bastidores, além da criação de um mini desfile. 





A GENTE
REGISTRA E FAZ AS 
CAIXAS BATEREM

MÚSICA
A música sempre esteve com a gente, ainda que a gente não 

percebesse. Sons e batidas nos acompanham desde as mix 

tapes e as rodas de dança nos intervalos da escola. A 

vontade de mostrar descobertas e experimentos ao mundo, nos 

levaram para festas capazes de fechar ruas inteiras.  

 

Mas pra gente, ainda tinha que ser diferente. Após um ano 

de busca intensa por novas referências e uma imersão no 

audiovisual, redefinimos a forma de produzir e documentar 

música negra. A gente aprendeu fazendo e quer gerar 

conteúdo original pra quem tá chegando. 

 

 

 

Como podemos ajudar?  

Clipes, produção musical, 

fotografia de eventos e DJs 



OUTRO PLANET
Desafio - Festas e manifestações musicais são escapes  

para um mundo cheio de responsabilidades e pressões.  

É lá que nos conhecemos melhor, dançamos e criamos  

laços com a comunidade. Nossa história se mistura  

com a música desde crianças. 

 

O Plano - Criar uma produtora capaz de movimentar  

a comunidade local e criar um espaço transgressor  

aberto à diversidade para ouvirmos o som que gostamos  

e com a galera da nossa rede. 

 

Como colocamos de pé - De festas na rua para 100 amigos , 

criamos um movimento que conecta pessoas com manifestações 

musicais, cobertura audiovisual e já teve mais de 30 

edições. A Outro Planet rompeu as fronteiras da comunidade 

e atrai pessoas de diversas regiões de São Paulo e cidades 

vizinhas. Ela é a manifestação do nosso sonho de dar um 

olhar que só a gente tem para a cobertura de eventos e 

produção de festas. 







OBRI         GADO!

INSTAGRAM @WEAREMOOC

CONTATO@WEAREMOOC.COM
FACEBOOK.COM/WEAREMOOC


