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RESUMO 

 

 

O racismo gera impedimentos de ordem objetiva e subjetiva aos negros brasileiros e negras 

brasileiras, individual e coletivamente, se encontrando profundamente imbricado ao 

machismo, ao sexismo e à desigualdade de classes, conforme o referencial da 

Interseccionalidade aponta. O racismo epistêmico tem favorecido a soberania de uma única 

forma de saber, a da Ciência Moderna, levando à extinção de outros variados 

conhecimentos existentes, bem como de seus atores sociais, tal como o povo preto 

brasileiro. No entanto, a população negra periférica tem criado historicamente estratégias 

de enfrentamento em relação a essas opressões, o Movimento Hip Hop é uma delas, se 

utilizando da arte e do engajamento político como ferramentas para transmissão do 

Conhecimento, que inclusive é concebido como um de seus elementos artísticos. Esta 

pesquisa teve como objetivo compreender as configurações e contradições do processo de 

produção da Identidade Política Negra de uma Dj negra e de um Mc negro do Movimento 

Hip Hop de São João Del Rei, ambos moradores de bairros de periferia da cidade. Para o 

alcance desse objetivo foi utilizada a metodologia História Oral. Como resultados, foi 

produzido um documentário com integrantes do Movimento Hip Hop da cidade, assim 

como, a partir de entrevistas individuais temáticas realizadas e de uma autobiografia 

elaborada, encontrou-se que a Ideologia Hip Hop funcionou como instrumento para 

ressignificação da autoestima e das implicações psicossociais ocasionadas por opressões 

vivenciadas no seio familiar, no âmbito escolar e no mundo do trabalho, bem como aquelas 

sofridas através de violência policial. Além da dissertação, foi produzido um vídeo sobre a 

história do Hip Hop em São João Del Rei. 

 

Palavras-chave: Ideologia Hip Hop – Identidade Política Negra – Decolonialidade – 

Psicologia Social Crítica – Interseccionalidade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Racism generates objective and subjective impediments to Brazilian black men and 

women, individually and collectively, being deeply intertwined with machismo, sexism 

and class inequality, as the Intersectionality framework points out. Epistemic racism has 

favored the sovereignty of a single form of knowledge, that of Modern Science, leading to 

the extinction of other varied existing knowledge, as well as its social actors, such as the 

Brazilian black people. However, the peripheral black population has historically created 

coping strategies in relation to these oppressions, the Hip Hop Movement is one of them, 

using art and political engagement as tools for transmitting knowledge, which is even 

conceived as one of its artistic elements. This research aimed to understand the 

configurations and contradictions in the production process of the Black Political Identity 

of a black DJ and a black Mc from the Hip Hop Movement of São João Del Rei, both 

residents of the city's outskirts. To achieve this objective, the Oral History methodology 

was used. As a result, a documentary was produced with members of the Hip Hop 

Movement in the city, as well as, based on individual thematic interviews and an 

elaborated autobiography, it was found that the Hip Hop Ideology worked as an instrument 

for the redefinition of self-esteem and implications psychosocial problems caused by 

oppression experienced within the family, in the school environment and in the world of 

work, as well as those suffered through police violence. In addition to the dissertation, a 

video was produced about the history of Hip Hop in São João Del Rei. 

 

Keywords: Hip Hop Ideology – Black Political Identity – Decoloniality – Critical Social 

Psychology – Intersectionality 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa se delineia como uma possibilidade de subversão em relação 

aos modelos enrijecidos e hegemônicos de se construir conhecimento, se coloca como 

abertura para a construção de espaços e caminhos de fala aberta e democrática, de 

expressão de dores, de resistência e de sonhos, no tensionamento entre o universo 

acadêmico e o universo da experiência vivida. A academia, marcada por variadas vozes, 

em sua maioria ainda padronizadas e homogeneizadas, em contraposição a outras, que 

gritam pelo anseio de poder construir um saber válido e, ao mesmo tempo, criativo, 

poético, vivo, feliz, prazeroso, rico de vivências e emoções. E a experiência vivida, 

embasada em saberes não valorizados pela Ciência tradicional, que ainda está, em sua 

grande maioria, do lado de fora dos muros da universidade, estando em alguns momentos 

ansiosa para entrar e, em outros, receosa pelo medo da captura, da assimilação pela norma 

dura, que a engessa e camufla.  

É em meio a essas vicissitudes que se circunscreve esta pesquisa, perpassada pela 

emoção da militante-poeta que a tece, a escreve e a modela, com emoção e imaginação 

poética, e pelo rigor da pesquisadora, que toma toda essa sensibilidade e a usa de forma 

estratégica, pautada no crivo acadêmico, criterioso e bem fundamentado. Obra longa, de 

muitas páginas, tendo em vista que imbricamentos pedem justificativas e explicações. 

Produto afetivo, exatamente por ser marcado por elementos da vida, tanto da militante-

poeta, como da pesquisadora. E trabalho, acima de tudo, engajado e político, 

fundamentado na significação dada pelas populações negro-africanas e ameríndias acerca 

da morte. É que, perante o processo histórico de genocídio das/os negras/os, atravessado 

por mortes existenciais, físicas e epistêmicas, emerge como salvação a potência presente na 

memória coletiva, que participa da produção de identidades, tanto individuais, como 

coletivas.  

Assim, a ancestralidade traz à tona, para o povo negro, o entendimento de que só 

existe morte quando há esquecimento, logo, onde existe memória, lembrança, mesmo que 

saudosista, existe vida (Rufino & Simas, 2018). E é sobre a memória afro-brasileira, sobre 

esse resgate histórico, que versa o Hip Hop, em sua origem, possibilitando a 

ressignificação dos estereótipos duros e violentos construídos pela hegemonia, direcionado 

às/aos negras/os, e introjetados por elas/es. Nesse elas/es eu me incluo, pois sou exemplo 

desse resgate, este estudo é exemplo desse resgate, minha presença na academia é exemplo 



14 

 

desse resgate. Essa minha fala, que emerge como um grito alto, muito alto, contempla 

vários gritos, vários murmúrios, vários silêncios, vários choros e muita resistência.   

 

 

1.1. A Pesquisadora 

 

Primeiramente, é essencial salientar que a referida pesquisadora é mulher, negra, 

possui origem periférica, é graduada em Psicologia e é Mc do Movimento Hip Hop de São 

João Del Rei, o que diz de uma visão de mundo perpassada tanto por seus aspectos 

identitários, constituídos pela via do racismo, do machismo e da desigualdade de classes, 

como também pela via da busca da superação e do cuidado, por meio da Psicologia e do 

Hip Hop, em relação a si mesma e aos outros. Tais aspectos identitários precisam ser 

elucidados e frisados, pois foram eles que despertaram o interesse da pesquisadora em 

relação ao seu tema e problema de pesquisa. Portanto, grande parte da escrita dessa 

dissertação foi construída através da conjugação na 1ª pessoa do singular, sendo inclusive 

apresentada uma autobiografia, o que visa propiciar maior aproximação com o leitor e 

ainda demarcar de forma enfática a postura ética e política da pesquisadora, perpassada sim 

por elementos de sua vida pessoal, o que a instiga na direção da construção desta pesquisa 

e propicia, além disso, possibilidades, muito mais do que impedimentos e limitações.  

Nesse sentido, Collins (2019), renomada intelectual negra e grande referência nos 

estudos sobre Feminismo Negro, destaca que a ausência das mulheres negras em 

instituições organizadas por homens brancos, as conduziu a se focar no uso da literatura, da 

música, das conversas do dia-a-dia e do comportamento cotidiano como ferramentas 

potentes para a constituição de uma consciência feminista negra, marcada, logo, pela 

consciência acerca do que é ser mulher e negra nessa sociedade classista, racista e 

machista. Ou seja, escrever em primeira pessoa, trazendo minhas vivências, é também um 

modo de demarcar o lugar de onde estou falando, perpassado pela presença histórica de 

opressões e impedimentos (contra as mulheres negras, contra a população negra e contra a 

periferia), o que influenciou inclusive na possibilidade de estar falando sobre minha 

própria pessoa e sobre meu grupo e, nesse percurso, ser escutada.  

Seguindo essa linha de reflexão, Collins (2019) ainda faz sobressair que, para a 

maioria das mulheres negras, os/as estudiosos/as que vivenciaram as experiências, nas 

quais se dizem peritos/as, acabam por inspirar maior credibilidade e confiança do que 

aqueles/as que somente estudaram sobre tais experiências. Por este modo, ao se fazer um 
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questionamento acerca da desqualificação de saberes feita pela Ciência convencional, as 

mulheres negras costumeiramente se utilizam de suas próprias experiências como critério 

de credibilidade, exatamente porque a experiência vivida possibilita a reconstrução do 

particular e evidencia aspectos humanos mais universais. O que quero dizer com isso é que 

a universalidade, tão defendida pela Ciência tradicional, provém, na verdade, é da 

identidade daquele que vivencia concreta e visceralmente o fenômeno em questão.  

Pensando agora nas implicações que minha trajetória de vida pode ter na 

investigação em menção, Mama (2010) ressalta que os seres humanos constroem suas 

vidas por meio das suas identificações com várias identidades coletivas, ou seja, as 

escolhas humanas são realizadas a partir do tipo de corpo que se tem e pelo contexto social 

em que se está inserido. Tal fato coloca como possibilidade uma escolha ética, pois se pode 

escolher entre utilizar metodologias responsáveis, com vistas a denunciar e desmistificar as 

hegemonias globais, ou negar essa possibilidade reflexiva, epistemológica e prática. Diante 

desse quadro, fica evidente a responsabilidade que se faz presente diante de nós 

pesquisadores/as, que podemos optar entre valorizar o novo, que é aquilo que não foi 

previsto e que não é legitimado pela Ciência Moderna, ou seguir o discurso dominante que, 

de certa forma, apresenta o caminho “mais fácil”.  

Concluo que a possibilidade de transformação epistemológica e política na 

construção do conhecimento científico estão também em nossas mãos, enquanto 

pesquisadores/as, em nossa possibilidade de escolha, implicando inclusive na construção 

de uma Psicologia mais democrática e ética. Assim, o fato de a centralização do poder à 

palavra estar em escassas mãos, na mídia, nos jornais, na televisão, e controladas pela 

hegemonia, coloca para aqueles que almejam a verdadeira democracia, o esforço na busca 

por espaços de palavra livre, de comunicação alternativa e de expressão aberta (Portelli, 

2010). 

 

 

1.2. Autobiografia: Minha história carrega várias histórias 

 

É importante pontuar que, a partir dessa biografia, me apresento, justifico o porquê 

de ter buscado construir esta pesquisa a partir das temáticas investigadas, perpassando 

minhas vivências e sentimentos, assim como enfatizo minha própria localização social. 

Elementos de minha história de vida foram compilados às informações e narrativas 

utilizadas no tópico “Resultados e Discussão”. 
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1.2.1. Marina, Marininha, Mari P, Marina P-aula: Do quase afogamento ao mergulho 

 

 

Metaforicamente, utilizo o mar para expressar o turbilhão de emoções que surgem 

em nossa sociedade, especificamente em contextos de opressão. Logo, sendo eu uma 

mulher, negra e periférica, me encontro imersa em trechos de águas em que, culturalmente, 

convergem sentimentos vastos e polarizados, meus e de outras pessoas que, ao se 

encontrarem, podem modificar uns aos outros, assim como mantê-los. A intensidade e os 

sentimentos específicos variam de acordo com o momento histórico, com os interesses 

políticos predominantes, com a resistência emanada pelos grupos minoritários, com a 

direção das tensões suscitadas nas lutas pelo poder, com minha prontidão para perceber e 

refletir sobre meus sentimentos e buscar caminhos, entre outros fatores. Logo, percebe-se 

que as correntezas que influenciam o trecho de águas onde estou são diversas, de ordem 

social e individual, favorecendo que eu me afogue, nade ou mergulhe. 

Não tem como localizar precisamente de onde algumas águas vêm, afinal o que 

influencia seu teor sentimental são alguns ventos e massas de ar que pairam diversamente 

sobre o mar, tornando-o turbulento em alguns trechos e sereno em outros. No entanto, 

consigo perceber constâncias sentimentais em alguns cantos de águas que se aproximam 

frequentemente de mim, pois alguns vêm com sentimentos de prepotência, superioridade, 

desprezo, nojo e arrogância. Esses cantos se referem aos discursos que assombram nossas 

mentes, ligados às opressões que restringem nosso potencial individual e coletivo. Eles 

representam as ideologias, crenças que colocam alguns grupos em posições superiores e 

outros em posições inferiores, restringindo o acesso dos últimos a oportunidades materiais 

e simbólicas. No meu caso, e no do meu povo, essas ondas significam o racismo, o 

machismo e a desigualdade social, que impedem que alcancemos bem estar, qualidade de 

vida e o direito mínimo à sobrevivência. Assim, em alguns momentos de minha história 

nesse mar, estando minhas águas marcadas por medo, insegurança, falta de confiança, 

raiva de mim mesma e autoestima baixa, acabei intensificando essas minhas emoções ao 

colidir com os cantos de águas citados anteriormente. É que esses meus sentimentos 

negativos vieram de períodos iniciais dessa guerra no mar, vividos inclusive pelas águas 

que me gestaram.  

Porém, em períodos posteriores de minha vida nesse grande mar, outros cantos de 

águas se achegaram de minhas águas, com amor, compreensão, conhecimento, força e 

acalanto. As enormes águas desses cantos, que representam metaforicamente a 
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espiritualidade, o estudo e a música, pensando também no Movimento Feminista Negro e 

no Movimento Hip Hop, purificaram/purificam grande parte das minhas águas. Estes 

cantos de águas continuam trabalhando minhas águas ao se manterem próximos a elas, de 

forma intensa e permanente. Hoje minhas águas se misturaram com as desses cantos, sou 

elas, e elas sou eu. Minhas águas podem se afastar ou até mesmo limpar aquelas carregadas 

por sentimentos negativos contra mim. No entanto, como estou nesse imenso mar, de águas 

serenas e turbulentas, preciso constantemente renovar minhas águas, pois elas podem ficar 

confusas em meio ao turbilhão, recebendo novamente águas densas. Estou sempre 

vulnerável a esse risco e posso até contaminar outras águas nessas minhas fases 

desarranjadas. 

Às vezes, até mesmo as águas de sentimentos positivos acabam se confundindo 

com as de negativos, batendo em algumas partes de mim com afago e, em outras partes, 

com menos carinho. Mas vou tentando levar ao seu encontro águas minhas mais serenas, 

repletas de conhecimentos ainda desconhecidos por eles. Velhas águas e novas águas, 

movimentos constantes. Em outros tempos, essas mesmas águas serenas, ao qual faço 

parte, podem se misturar com outras correntezas, de águas suaves diferentes, se tornando 

novas e genuinamente originais. Novamente velhas águas e novas águas, movimentos 

constantes. 

Por isso, sou do mar e estou na base dele, em um ponto em que correntezas de 

forças sentimentais extremas convergem e divergem, assim recebo muito, logo sinto muito. 

Além disso, minhas águas influenciam diretamente a possibilidade de desenvolvimento de 

meu potencial para nadar, é que se elas estão turbulentas, nessa tensão entre sentimentos 

negativos e positivos, meus e de outros, não consigo sequer nadar; e se elas estão serenas, 

ainda nesses tensionamentos, consigo nadar e até mesmo mergulhar. Se, fora da metáfora, 

me torno imensa a partir de uma visão positiva sobre mim, imersa em segurança, 

autoconfiança, amor próprio e autoestima favorável, consigo despertar meus potenciais e 

alcançar realização pessoal e profissional, maior qualidade de vida e bem estar. Mas estarei 

sempre nesse mar, lutando para nadar em meio às correntezas serenas e às turbulentas, 

guerreando para muitas vezes conseguir mergulhar. 

 

1.2.1.1. Origens de Marina: Descobrindo que posso nadar  

 

Meu nome é Marina, cuja etimologia significa “do mar”, derivada da palavra em 

latim “marinus”. Aqueles que são oriundos do mar, na tradição religiosa umbandista, 
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costumam apresentar características individuais ligadas à sensibilidade, mergulham 

frequentemente num mar de emoções, se afetando facilmente pelo mundo a sua volta. 

Assim, pedindo licença aos meus ancestrais para fazer uma analogia entre meu nome e 

entre saberes dessa tradição religiosa de matriz africana, afirmo que, coincidentemente ou 

não, essas características me descrevem muito bem, afinal sempre me afetei 

emocionalmente de forma intensa com o que percebia/percebo ao meu redor. Portanto, 

precisei elaborar estratégias para lidar com esse meu modo específico de ver e perceber o 

externo, pois de modo contrário eu tenderia a sofrer excessivamente com questões que 

escapam de meu controle, com situações que eu não posso modificar. Por este modo, 

precisei criar caminhos que pudessem me auxiliar a entender meus limites e minhas 

possibilidades, a compreender quais ferramentas eu teria para canalizar essa imensidão de 

emoções, de forma que eu pudesse nadar e até mesmo mergulhar, mas não mais quase me 

afogar. 

 

Primícias: “Música à solta em minha família!” 

 

Assim, nasci em uma família composta por quatro pessoas: eu, meu irmão, meu pai 

e minha mãe. Tive a imensa alegria de ser filha de pais que mergulham profundamente na 

música e na arte, sendo que meu pai é cantor e violonista há 30 anos, profissionalmente 

falando, realizando várias apresentações em casas de show, festas, eventos e em igrejas da 

cidade. Minha mãe adora música e já cantou em variados corais da comunidade local. Os 

dois chegaram, em um curto período de tempo, a cantar juntos, em eventos da comunidade 

local. Vale lembrar também que meu avô, por parte de mãe, tocava contrabaixo na 

Orquestra Lira Sanjoanense. Nessa direção, em nosso cotidiano familiar, ouvíamos música 

praticamente todos os dias, fosse escutando meus pais treinando suas habilidades artísticas, 

fosse ouvindo músicas no aparelho de som, que ficava ligado praticamente o dia todo. 

Inclusive tive ainda a oportunidade de crescer vendo e acompanhando minha mãe trabalhar 

habilidosamente com artesanato, o que evidencia que outras formas de arte também 

estavam presentes em nosso dia-a-dia.  

E, por fim, tive a grande honra de conhecer o Movimento Hip Hop através de meu 

irmão, que desde o início de sua adolescência ouvia grandes clássicos do Rap Nacional, 

além de ter me convidado para participar das oficinas de Break que ocorriam no bairro. Foi 
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a partir dessa postura de meu irmão, de me apresentar o Hip Hop, que comecei a ouvir Rap 

Nacional, especificamente aqueles cantados por mulheres. Inclusive minha primeira grande 

referência de mulher no Rap Nacional foi Dina Di, e eu ouvia com grande frequência os 

álbuns dela, marcados principalmente pela expressão do sofrimento da mulher cujo marido 

está detido no sistema carcerário. Vale frisar enfaticamente que, para além dessa conexão a 

partir do Hip Hop, eu e meu irmão sempre fomos grandes amigos, de sangue e de coração, 

em uma relação fraterna marcada por muita compreensão. Em meio às várias dificuldades 

que passamos, fomos/somos grandes parceiros, nos sustentamos, a partir da música e do 

bom humor, transformando criativamente os cantos de água turbulentos que nos afligiam. 

Assim, tive a oportunidade gigante de, desde pequena, conhecer variadas formas de arte 

dentro de minha própria casa, a partir de meu pai, minha mãe e meu irmão. Assim, digo 

que nasci em meio à arte.  

Ainda sobre meu nome, Marina, não posso deixar de colocar que meus pais o 

escolheram inspirados em uma cantora que eles tinham grande admiração, chamada 

Marina Lima, uma famosa artista da vertente musical MPB. Esse fato revela ainda mais o 

significado brilhante da música para minha família, até mesmo porque meu irmão recebeu 

também o nome de um cantor muito famoso da MPB, Jessé. Desta maneira, pensando na 

importância que a música teve/tem em meu contexto familiar, posso pontuar que essa 

manifestação artística teve, para minha família, principalmente em minha infância e 

adolescência, as funções de: entretenimento, ferramenta para conexão espiritual, 

transmissão de conhecimento e estratégia para complementar a renda financeira familiar.  

Digo isso porque, ao ouvir Rap, eu e meu irmão obtínhamos conhecimento crítico e 

entretenimento. Meu pai, ao cantar e tocar violão e, minha mãe, ao cantar em corais, ambos 

na Igreja Católica do bairro onde morávamos, alcançavam conexão espiritual e 

possibilitavam o mesmo a outros. O entretenimento era obtido a partir da possibilidade de 

lazer que a música nos trazia, ambientando nossa casa e nos levando a não querer parar de 

dançar Break.  E, por último, o sentido financeiro era atingido a partir dos shows, das 

apresentações em casamentos e missas comemorativas, que meu pai realizava, às vezes 

através de apresentações solo, e outras por meio de sua participação em bandas e grupos 

musicais. Entretenimento, conhecimento, conexão espiritual e renda: possibilidades 

potentes que a música nos trouxe para lidar com nossa realidade dura, enquanto família 

negra, pobre e moradora de periferia.  
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Precipício já no início: “Apesar da música, me soltar era difícil!” 

 

Nessa direção, minha mãe é do lar, tendo deixado inicialmente seu emprego para 

cuidar de mim e de meu irmão, escolha que foi tomando maior consistência a partir das 

limitações que seu estado de profundo sofrimento psíquico foi lhe ocasionando. Não 

sabemos exatamente quando seu estado psíquico começou a ser perpassado por tanta dor, 

mas recebemos a informação de tias nossas de que, desde antes de seu casamento com meu 

pai, ela apresentava sintomas que já apontavam sofrimentos a serem elaborados. Quando 

nasci, meu parto apresentou complicações, e minha mãe relata que o obstetra não soube 

informar bem se ela sofreu uma crise convulsiva ou uma ameaça de eclâmpsia. Depois 

desta complicação, seu quadro de sofrimento psíquico se intensificou.  

Além disso, nasci com 1kg 400g, sem nenhuma questão de saúde, mas muito 

pequena, o que exigiria de meus pais cuidados redobrados e maior atenção em meu 

processo inicial de crescimento, conforme indicou o obstetra. Assim, quanto ao sofrimento 

de minha mãe, eu me recordo das vezes em que ela chegou a ter desmaios na rua, que não 

foram poucas, e a apresentar recorrentes crises epilépticas, com convulsões. Além disso, 

ela apresentava intensas alterações de humor o que, em consultas médicas, foi 

diagnosticado como Transtorno Afetivo Bipolar. A partir desse cenário, ela iniciou 

tratamentos medicamentosos, tendo passado por muitas/muitos médicas/médicos, 

neurologistas e psiquiatras. Minha mãe apresentou duras resistências a tais tratamentos, o 

que dificultou muito sua melhora, sendo constantes as recaídas.  

Eu me lembro claramente de discursos proferidos por minha mãe, em seus 

momentos de maior dor, quando sofridamente dizia ser excluída socialmente pelo fato de 

“ser negra, pobre e doida”. Meu pai, agora servidor público aposentado, trabalhava na 

Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de São João Del Rei, atuando durante anos no 

cargo de calceteiro, calçando e asfaltando ruas da cidade, um trabalho braçal que 

demandava enorme esforço físico e grande exposição aos importunos climáticos (sol em 

excesso, por exemplo) e inclusive a situações extremamente constrangedoras de ordem 

social e racial (ele sempre relatava variadas situações de racismo e preconceito às quais ele 

era vítima, principalmente quando trabalhava em bairros elitizados da cidade). Ele sempre 

dizia que os olhares direcionados a ele não eram os melhores e percebia que tinham relação 

com sua raça, aliada ainda a sua posição de operário, expressa em suas roupas, que 

voltavam marcadas de terra e asfalto, decorrentes de sua labuta.  
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Em minha infância, questões de sofrimento psíquico também acometeram meu pai, 

ele era/é alcoolista, e me lembro claramente de diversas cenas marcadas por grandes 

preocupações dele e de minha mãe quanto a nossa realidade financeira. Essas dificuldades 

eram visivelmente canalizadas no álcool, ao mesmo tempo em que essa dependência 

química dificultava a melhora econômica de nosso lar, junto a outros fatores. Vêm-me à 

memória lembranças de duras crises de abstinência de meu pai, inclusive com quadros 

depressivos e alucinações, em que ele ficava literalmente impossibilitado de realizar 

qualquer atividade, se mantendo basicamente em sofrido repouso. Inclusive, em consulta a 

um médico, o mesmo havia alertado para o fato de que, se meu pai colocasse mais uma 

gota de álcool na boca, ele morreria, dado o estrago que a dependência estava acometendo 

ao seu corpo, principalmente seu fígado. Quanto às angústias de meu irmão, minha mãe e 

eu, cada meia hora de atraso do horário habitual de chegada de meu pai do trabalho 

significava a possibilidade dele ter tido uma nova recaída e consequentemente estar mais 

próximo da morte. 

A ferramenta que auxiliou enormemente meu pai foi o grupo Alcoólicos Anônimos 

“Esperança de Viver”, do bairro Senhor dos Montes, tanto que, tendo passado inúmeras 

recaídas e inúmeros recomeços, hoje ele não ingere mais bebidas alcóolicas, desde 2013. 

Uma das recordações mais lindas que me vem das reuniões do AA é a oração que eles 

sempre faziam ao iniciar, em que, de forma simples e profunda, pediam às forças 

superiores serenidade para modificar aquilo que eles podiam mudar e serenidade para 

aceitar aqueles fatos que não eram passíveis de mudança. Lindo também foi o seguinte 

aprendizado adquirido nesse mesmo espaço, que carrego por toda minha vida: o 

alcoolismo é uma doença. Pensar nessa perspectiva aliviou a minha/nossa dor.  

Percebo de forma ainda mais clara hoje que o alcoolismo de meu pai 

desestabilizava emocionalmente minha mãe, o que a levava a ter novas crises e, ao mesmo 

tempo, as questões emocionais de minha mãe desestabilizavam meu pai, conduzindo-o 

novamente a mais uma recaída e assim sucessivamente. Um sofrimento mútuo, cíclico, que 

levava a uma angústia coletiva dentro do seio familiar. Assim, durante um longo período 

da infância e adolescência minha e de meu irmão, convivemos com nossos pais sofrendo 

enormemente, o que representou grande dor para nós. Eu me vi, nesses momentos, tendo, 

como única alternativa, tomar a frente da função do cuidado de minha família. Sendo “filha 

mulher”, a filha mais velha, e sem ter acesso a outras formas de amparo para minha 

família, me vi crescendo mais rápido. Dadas as questões de ordem estrutural, no 

imbricamento entre desigualdade de gênero, social e racial, eu era ali, durante árduos 
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períodos, a principal possibilidade de “solução”. Assim, em termos de duração temporal, vi 

minha mãe passar por incapacitância, inclusive na execução normal de suas atividades 

cotidianas, durante maiores intervalos de tempo do que meu pai, o que significava que a 

sobrecarga emocional que me acometia variava de acordo com o estado dele perante a 

dependência química. Durante longos anos, minha mãe resistiu severamente aos 

tratamentos. Nas fases em que meu pai estava bem, distante do álcool, dividíamos as 

tarefas de cuidado e eu ficava menos em estado de alerta.  

Minha infância e pré-adolescência foram muito doídas para mim, eu sofria muito 

com medo de perder um de meus pais ou os dois. Em crises severas, vi inúmeras vezes 

minha mãe entrando na ambulância, em direção ao pronto atendimento, dando adeus a 

mim e a meu irmão, dizendo que provavelmente não voltaria viva do hospital. As questões 

do meu pai não eram diferentes e o alcoolismo poderia levá-lo realmente à morte a 

qualquer momento. A morte pairava nossa família. E eu estava ali, era eu e meu irmão 

tentando equilibrar a balança, tentando, apesar de tudo, viver uma vida normal de criança. 

A ansiedade, a angústia, a tensão eram minhas grandes companheiras e eu não sabia o que 

fazer com elas. Nessas fases tensas, eu estudava, cuidava de casa, cuidava de meu irmão, 

cuidava dos medicamentos dos meus pais, lidava com as fortes resistências deles aos 

tratamentos, e lidava com o clima tenso e pesado dentro de casa. Eu e meu irmão 

recebíamos várias ligações na escola, de tempos em tempos, com notícias de que 

precisávamos ir urgentemente para casa ou para o pronto atendimento, para ajudar minha 

mãe que tinha sido socorrida na rua, após outro desmaio, ou que estava “agredindo 

verbalmente” os vizinhos. Em meio a tudo isso, a maior responsabilidade que eu carregava 

era a de proteger toda a minha família.  

Em minha infância, eu acreditava que aquele seria o sentimento e a vida que me 

acompanhariam, com minhas águas carregadas de pavor e desespero. Eu realmente não via 

outra possibilidade. Eu me indagava: "Será que minha vida será sempre assim?!". Eu 

estudava muito, mas não pensava tanto no futuro, sequer vislumbrava a possibilidade de 

criar grandes projetos e planos. Meu futuro não era pensado, era uma enorme incógnita. Eu 

achava que jamais poderia mudar de casa, construir uma vida autônoma, pois acreditava 

que eu teria que estar sempre ali cuidando, principalmente de minha mãe. Aí se encontrava 

um grande ponto em relação ao meu quase afogamento: eu via ali, próximo a mim, 

ferramentas para nadar, mas eu não me imaginava nadando ou mergulhando.  

Eu não sonhava com o mergulho porque primeiramente eu me percebia não tendo 

essa opção, afinal eu precisava realmente cuidar. Em meio a todas essas indagações e 
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questões, digo que, desde o momento em que tive consciência desses percalços que 

assolaram minha família, a música e a arte já estavam sendo apresentadas a mim, elas já 

eram ferramentas disponíveis. Mas, ao mesmo tempo, apesar de tê-las tão próximas, eu não 

podia ainda tomá-las como formas de expressão, canalizando meus pensamentos e 

sentimentos. Logo, posso dizer que eu estava percebendo a possibilidade de nadar, mas ela 

ainda não era pra mim, eu estava solta em minhas águas turbulentas, carregadas de medo e 

muita angústia. Assim, eu estava quase me afogando, ainda não tinha sido possível utilizar 

essas ferramentas, eu apenas as via. 

Não posso deixar de frisar que, apesar desses vários problemas que acometeram 

minha família, meus pais sempre buscaram nos apresentar os princípios e valores 

necessários para um crescimento sadio, pautados principalmente na responsabilidade, 

comprometimento, respeito e gentileza. Eles nos transmitiram saberes genuínos, nos 

oferecendo o que eles tinham de melhor. Vejo, por exemplo. que na periferia poucos são os 

pais e mães realmente presentes na vida dos filhos, o que ocorre por escolha e por 

necessidade. E eu vejo essa situação em repetidas vezes. Logo, percebo a ausência paterna 

sempre presente, ocorrendo desde o não assumir a/o filha/filho ao não pagamento de 

pensão alimentícia, e a ausência da mãe também constante, tanto pela necessidade de 

trabalhar para compensar a falta financeira do pai, como para obter o sustento dos filhos, 

vivendo uma injusta jornada dupla de emprego, em casa e fora. Em minha família, eu e 

meu irmão crescemos com referências, paterna e materna. Assim, digo que, apesar de todas 

as adversidades que passamos, oriundas de um imbricamento grande de opressões e 

questões pessoais mal elaboradas, cresci em uma família estruturada.  

 

Espiritualidade: “Sol-tando, SOuL sou!” 

 

Em minha infância quase me afoguei. No entanto, em minha adolescência, esse 

cenário começou a se modificar, exatamente porque surgiram possibilidades que me 

permitiram a utilização efetiva da música, que já tinha sido apresentada a mim por minha 

família, e que me possibilitaram ainda a descoberta e o uso concreto de novas ferramentas. 

Nessa direção, trocas comunicacionais e afetivas, em que eu e meu irmão nos encontramos, 

nos ajudaram demais a lidar com esses períodos, o bom humor e o entretenimento da 

juventude, que advinham dessas socializações, nos traziam paz e esperança. Conforme 

anteriormente elucidei minha relação com meu irmão, destaco ainda que ele sempre esteve 

presente nessas interações, e nossa proximidade etária nos proporcionou aproximações 
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afetivas potentes e lindamente ricas (ele é apenas 1 ano de idade mais novo do que eu). 

Estudamos durante anos nas mesmas escolas, participamos conjuntamente de alguns 

grupos na igreja e, em anos posteriores, participamos dos mesmos grupos de Break e 

inclusive cantamos Rap juntos.  

Dando continuidade a essa reflexão sobre a importância das trocas comunicacionais 

e afetivas em nossas vidas, percebo que, além da música e da arte, ao qual incluo também a 

dança, a espiritualidade funcionou para nós dois como uma possibilidade incrível de 

expansão e de conexão. Vejo as religiões como diferentes modos de lapidação da 

espiritualidade. Desta forma são vários os caminhos possíveis para se trabalhar o espírito e 

eu percorri alguns deles. Assim, ter participado de variadas ações na Paróquia do Senhor 

Bom Jesus do Monte, ao longo de anos, me ajudou a suportar o sofrimento da minha 

infância, como forma de socialização e possibilidade de transcendência espiritual. Tendo 

sido uma praticante fervorosamente assídua, descobri ali o prazer de pertencer a uma 

comunidade e o regozijo de me conectar espiritualmente com forças superiores. Além 

disso, me lembro de uma fala do padre que administrava a paróquia naquela época: 

“Família que reza unida, permanece unida!”, e essa ideia fez sentido para nossa família 

durante um grande período de nossas vidas. Por esta maneira, nesse período, ter 

participado genuinamente dessas ações me auxiliou a explorar parte de meu potencial, 

tornando possível a descoberta de novos modos de estar no mar, imersa em águas menos 

densas. 

Entretanto, as regras e dogmas católicos enrijecidos, institucionalizados, orientados 

na direção da homogeneização e da restrição da liberdade individual, tornaram, depois de 

longos anos, a Igreja Católica incoerente para mim, fato que foi se solidificando com a 

aproximação que fui construindo em relação à Umbanda, que me foi apresentada 

inicialmente a partir de uma familiar próxima. Logo, reitero o valor e importância que a 

Igreja Católica teve para mim, notadamente a paróquia em que atuei, afinal foi ela que me 

apresentou primeiramente a perspectiva do amor ao próximo, proposta por Jesus Cristo, 

que ainda hoje orienta minha vida, importância essa que se mantém, mesmo com todas as 

incoerências que posteriormente fui percebendo ali. É essencial, aliás, destacar que essa 

igreja foi um espaço em que pude começar a lapidar meu protagonismo, tendo em vista que 

gradualmente fui ocupando posições em que a fala era a principal ferramenta usada, tal 

como fazer leituras nas missas, ser catequista e ministra da eucaristia. Eu fui uma das 

primeiras meninas a participar do grupo de coroinhas da paróquia e fomos ocupando esse 

espaço, que foi composto durante longos anos somente por meninos. Estive entre as/os 
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primeiras/primeiras adolescentes a ocupar a posição de ministra/ministro da eucaristia, fato 

que inclusive foi alvo de duras críticas por alguns integrantes da comunidade paroquial, 

evidenciando o receio de que a presença de jovens significasse menor responsabilidade no 

cumprimento das atividades previstas. 

A Umbanda me apresentou a perspectiva do amar a si mesmo como caminho para 

amar ao próximo, a partir da conexão profunda que ela nos convida a ter com a natureza 

externa, que se comunica diretamente com nossa “natureza interna”, também divina. Trago 

esses argumentos para destacar que o caminho da religião, ou melhor, “das religiões,” 

como meios para trabalhar a espiritualidade, me trouxeram também esperanças em meio ao 

mar impetuoso que balançava minhas águas, que balançava nossas águas. Percebo que meu 

posterior afastamento em relação a ambas as religiões, tendo em vista que me dediquei de 

forma mais profunda a elas durante alguns períodos, se deu principalmente por mudanças 

na minha forma de ver o mundo. Penso que o tempo que estive nas duas religiões foi o 

suficiente para o crescimento necessário naquele momento. Após os devidos aprendizados, 

ciclos foram fechados e outros foram iniciados. Percebo que meu/nosso processo em meio 

ao mar é fluido, me transformo constantemente, assim águas que antes purificavam as 

minhas, acabam não sendo mais suficientes, logo busco novas águas. 

 

Periferia buscando o topo: “A música soltando meu corpo!” 

 

Pensando ainda nessas formas genuínas de interação, que nos abraçaram e 

acolheram grandemente, não posso deixar de destacar a importância que a Associação 

Movimento Força Jovem, uma dedicada instituição sem fins lucrativos do Bairro Senhor 

dos Montes, teve para mim e para meu irmão. Foi por meio dela que conhecemos o Break, 

que nos trouxe a possibilidade de expandir nossas potencialidades artísticas, através da 

diversão e da transmissão de mensagens positivas e conscientizadoras, exatamente em um 

período em que a juventude negra e pobre de São João Del Rei estava sendo enormemente 

desacreditada. Era 2005, nos jornais havia notícias semanais de homicídios de jovens, 

decorrentes de conflitos violentos entre grupos rivais de periferias da cidade. Nós que 

morávamos no CSM (Comando Senhor dos Montes, conforme se via escrito em variados 

lugares do bairro, sinalizando divisões no espaço físico e delimitações de território) não 

podíamos circular em determinados bairros da cidade, principalmente no turno da noite, o 

perigo era constante. Vários conhecidos nossos foram mortos nesses atritos.  
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E então, em meio a esse cenário caótico, a emergência da arte, protagonizada pela 

própria periferia, veio à tona, por meio da “força jovem”. E eu, meu irmão e muitos 

colegas nossos tivemos a graciosa oportunidade de fazer parte desse contingente que 

arrancou forças de onde não mais se esperava encontrar e produziu arte, como um levante 

não visto até então em nossa perifa. Eu sinto até arrepio ao escrever isso. Foram longos e 

árduos ensaios, que passavam num piscar de olhos e que arduamente consumiam nossas 

tristezas internas, numa mistura deliciosa de êxtase e alegria. Só quem viveu conseguirá 

compreender essa minha descrição. E essa “força jovem” nos lançou para São João Del 

Rei, da periferia para outras áreas da cidade, como jovens artistas, como jovens dançarinos, 

como jovens gigantes. Passamos a ocupar novos espaços, buscando desconstruir a visão 

negativa construída em relação à juventude de periferia e, ao mesmo tempo, percebendo 

que podemos estar em vários lugares da cidade, desenvolvendo inúmeras de nossas 

potencialidades. Aí novamente entra a música como resgate, como um dos caminhos que 

me ensinou a nadar, sendo que o impulso inicial foi dado pela nossa família, seguidamente 

acompanhado pela nossa “força jovem”, despertada pela Associação Movimento Força 

Jovem, uma de minhas bases de origem. 

 

 

Estudos: “Meus cabelos não são belos, mas posso soltar meu intelecto!” 

 

Tendo trazido, no transcorrer dessas linhas, a música e a espiritualidade, 

apresentadas pelos meus a mim, como ferramentas que utilizei para lidar com as várias 

angústias que vivi em meu passado, destaco agora a função dos estudos em minha vida. 

Primeiramente, é essencial salientar que todas as escolas em que estudei são públicas, 

tendo sido elas: Pré-Escolar Municipal Polichinelo, Escola Estadual Idalina Horta Galvão 

(ambas localizadas no bairro Senhor dos Montes) e Escola Estadual João dos Santos 

(situada na região central da cidade). Além disso, minha graduação em Psicologia foi 

realizada em uma universidade federal, sendo ela a Universidade Federal de São João del-

Rei. Assim, friso que o estudo e a dedicação à vida intelectual sempre foram muito 

importantes para mim, de tal modo que eles funcionaram como meios para aquisição de 

conhecimento, para conquista de reconhecimento e como tentativa de ascensão social.  

Sempre me esforcei muito para tirar ótimas notas, meu nível de exigência era 

sempre muito alto, o que me trazia grandes cobranças internas, mas ao mesmo tempo me 

trazia agradáveis resultados. Era no estudo que eu me encontrava, eu sentia que aquele era 
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meu lugar, afinal muitas outras características minhas não eram valorizadas pela sociedade. 

Vale pontuar que, antes de minha autoafirmação como negra, eu me nomeava “parda”, e as 

pessoas, ao caracterizar meu tom de pele, me chamavam de “morena clara”. Meu cabelo é 

crespo, com textura tipo 4C, cheinho de pequeninos cachos. Outros traços que me 

caracterizam fisicamente como negra são meu nariz, que é mais largo, “achatado”, e minha 

fronte, de maior comprimento. Minha família nuclear é toda negra, minhas duas avós eram 

brancas, e meus dois avôs eram negros retintos. Ambas as famílias, por parte de pai e de 

mãe, possuem origem periférica, a do meu pai, criada no bairro Araçá, e a de minha mãe, 

criada no Senhor dos Montes. Destarte, apesar do meu tom de pele ser mais claro, meus 

outros traços físicos, fenotipicamente negros, minha ascendência familiar, minha origem 

periférica, o fato de vivenciar o racismo ao longo de toda minha e meu processo constante 

de me tornar negra, imbricados a minha identificação com o gênero feminino, constituem 

os parâmetros para minha autoatribuição como mulher negra.  

Logo, retomando minha fala sobre essas escolas onde estudei, destaco que eu não 

cabia e não caibo no padrão de beleza eurocêntrico referendado socialmente, eu não tinha 

dinheiro para comprar as melhores roupas, as mais gostosas merendas, os mais requisitados 

materiais escolares e os variados produtos que garantem status social, mas eu tinha 

inteligência e ela eu poderia desbravar. Lembrando que as roupas que eu e meu irmão 

usávamos eram sempre ganhadas, o que nos levava a destoar ainda mais do grupo maior, 

em termos de estilo e moda, interferindo na relação com nossa própria aparência, 

principalmente pensando que parte desse cenário se deu no período de nossa adolescência, 

quando a pertença aos grupos juvenis reverbera com enorme importância. Porém, no geral, 

minha busca, enquanto “aluna cdf” e gentil, me trouxe muitas realizações, fui muito 

querida por muitas/muitos nesses três espaços, conquistei amizades de colegas de turma e 

de professores, além de muito conhecimento. 

No entanto, meu primeiro contato mais direto com o racismo se deu durante minha 

passagem no Pré-escolar Municipal Polichinelo, aos 5 anos de idade. Era um sentimento 

estranho que me acometia, ao ver as meninas brancas "balançando" seus cabelos e sendo 

elogiadas, principalmente por seus longos fios lisos. Eu me comparava com elas, afinal 

elas recebiam imensa predileção e isso me deixava inculcada: “Porque eu não recebia 

admiração? O que eu tinha a menos?”. Eu percebia que os meus cabelos não se moviam tal 

como os delas e em casa eu brincava colocando panos em minha cabeça, simulando o 

movimento dos meus fios. Eu sonhava demais em ter um cabelo liso e longo, batendo em 

minhas costas. Via na TV apenas mulheres brancas, com cabelos lisos, fazendo 
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propagandas de produtos que prometiam os mais lindos cabelos e a consequente beleza. Eu 

não queria meu cabelo, eu queria outro, eu odiava meu cabelo, eu desejava ser realmente 

bonita. Se eu tivesse o cabelo liso e longo eu não mais seria “bonitinha”, não me 

enquadraria no dito “feio com dó”. Deste modo, não me lembrando ao certo de qual 

pensamento exato motivou essa minha postura, um dia soltei meu cabelo na sala de aula e 

o balancei, tal como as outras meninas, brancas, faziam.  

Nossa, e toda turma riu de mim. Quanta tristeza! Em uma turma com crianças de 5 

anos de idade o aprendizado estrutural racista já estava posto, assim como o sofrimento 

propiciado pelo racismo também já estava consolidado. E não era maldade das crianças, 

elas não eram más, apenas estavam reproduzindo aquilo que aprenderam. Uma mescla de 

racismo e sexismo, afinal os meninos negros “somente” cortavam seus cabelos, apagando 

sua natureza crespa, o que com as meninas não ocorria, afinal as tranças escondiam apenas 

parcialmente a textura dos fios. Não sei o que é pior. É que, quanto ao racismo explícito, a 

melhor estratégia de proteção era esconder totalmente os cabelos preteridos. Ironia doída, 

direta e indiretamente somos condicionados a nos ocultar para fugir da violência racista e 

sexista. Não me recordo nitidamente da cronologia dos fatos, não sei se minha postura de 

soltar os cabelos na sala de aula surgiu como uma atitude “ingênua” ou como um 

posicionamento e denúncia ao preterimento, denotando um “eu também posso soltar meu 

cabelo”. Não sei se minhas brincadeiras simulando o cabelo liso vieram antes ou depois 

desse fato, só sei que o racismo já afetava minha autoestima desde esse cenário.  

Nesse período, eu chorava todos os dias na escola. Lembro-me que um dos motivos 

era que eu temia que minha mãe esquecesse de me buscar ou que, em meio às 

instabilidades familiares, não pudesse. Tive uma professora que nomeava esse 

comportamento como “manha” e que ficava irritada com meus choros repentinos. Desde 

pequena eu já sentia muito, isso era visível, somado a isso, minha sensibilidade natural era 

aguçada pelos contextos e situações de sofrimento em que estava inserida. Em minha 

infância eu quase me afoguei, as correntezas que estavam próximas as minhas águas 

intensificavam as inquietações e dúvidas em relação a quem eu realmente era, junção de 

sentimentos que tornavam minhas águas desequilibradas. No entanto, tive posteriormente 

outra professora, que era muito compreensiva, e que, nessa acolhida, me ajudava a lidar 

com minhas águas turbulentas. Vem-me à mente que essa minha postura, de chorar 

diariamente nas aulas, se modificou quando mudei de escola, pois esta era mais próxima de 

minha casa e eu sabia retornar.  



29 

 

No ensino fundamental, ainda criança, também vivi situações constrangedoras de 

racismo em sala de aula, quando meu cabelo também era ridicularizado. É inclusive 

importante citar que um dos problemas vividos nessa escola, que não é obviamente uma 

questão exclusiva desse local, era a proliferação de piolhos. E era dito, naquela época, que 

os cabelos mais volumosos tinham maior probabilidade de apresentar piolhos, o que 

significava que os cabelos crespos e cacheados eram vistos com certa desconfiança. Em 

minha sala, havia uma colega, também negra, que sofria com essa situação, e minha mãe 

sempre me aconselhava a socializar com ela. Tendo em vista que ela era enormemente 

discriminada, recebendo inclusive o apelido de “piolhenta”, minha mãe afetuosamente me 

ensinava que seria respeitoso de minha parte estar mais próxima a ela. E assim eu fazia. No 

entanto, juntas, o racismo não foi reduzido, e os piolhos também não. Recordo-me que 

nesse período eu já alisava meu cabelo, iniciei esse processo aos 8 anos de idade.  

Como breve parêntese, considero importante destacar que o alisamento de meu 

cabelo me trouxe inicialmente enorme alegria, até porque funcionava como um modo de 

conter os piolhos, mas depois fui sentindo que o sonho de tê-lo realmente liso era 

inatingível e isso me frustrava. O padrão eurocêntrico de beleza é inalcançável. Eu 

penteava meu cabelo sempre de um único modo, pois eu não me sentia confortável para 

deixá-lo solto, tendo em vista que ele não ficava tal como os lisos naturais. A química 

danificava demais meu cabelo, deixando-o quebradiço e muito fino. Assim, eu fazia um 

totózinho, com uma buchinha para prendê-lo, escondendo-o. A partir desse contexto 

apresentado, a ridicularização de meu cabelo era constante, e teve um dia que as crianças 

que faziam essas “brincadeiras” comigo, em um momento em que a professora não estava 

na sala de aula, começaram a arrancar minha buchinha, rindo de mim, assim eu colocava 

novamente em meu cabelo, e elas tiravam, eu colocava novamente, e elas tiravam, até que 

cheguei a chorar, fazendo exatamente o que eu evitava fazer, para não dar maiores motivos 

para a continuidade das “brincadeiras”. Meu cabelo era a minha principal característica não 

aceita pela sociedade, questão agravada pelos piolhos. Então, eu não tinha outro jeito, o 

caminho realmente seria desenvolver minhas habilidades intelectuais. 

A introjeção da ideologia racista já estava impregnada em mim e lembro-me de me 

sentir aliviada por “não ser negra”, afinal eu acreditava não ser. Eu percebia que as/os 

negras/negros que eu considerava como sendo apenas os retintos, eram extremamente 

preteridos, como se eles nem existissem. Então, eu acreditava ainda estar bem, pois eu via 

meu cabelo como sendo meu único problema e, além disso, eu obtinha reconhecimento por 

ser “cdf”. No entanto, essa ideia não era tão consistente e apresentava falhas, afinal mesmo 
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com o cabelo alisado eu era vítima de ridicularização. Será que era “apenas” meu cabelo? 

Depois, anos à frente, fui compreendendo que essa ridicularização se dava porque pertenço 

a um grupo social historicamente considerado inferior, visto como menos competente, 

preguiçoso e feio. Entendi depois que era devido ao fato de eu ser negra, que não era 

“apenas” pelo meu cabelo.  

Vêm-me à tona o registro mnêmico de que, nas duas últimas escolas, das três 

apresentadas, eu tive alguns poucos professores que reconheciam meus esforços em nada. 

E eu tirava ótimas notas também nessas disciplinas. Eu percebia uma nítida diferença de 

tratamento deles para com “os bonitos” e os “não bonitos”, e o critério de valorização deles 

não era o bom desempenho, mas sim a “boa aparência”. Eu sabia que obviamente ninguém 

poderia ter todo o reconhecimento, mas ao mesmo tempo uma pulguinha atrás da minha 

orelha ficava, e eu me indagava: “Por que sequer um mínimo reconhecimento?”. Saliento 

que essa questão do reconhecimento coerente é importante porque a contradição no 

tratamento dos alunos gera neles muitas dúvidas, produz ansiedade, acarreta uma sensação 

de insuficiência, como se o ápice do esforço alcançado ainda fosse pouco. É essencial que 

seja apontado pela/pelo professora/professor, de forma sincera e justa, se o desempenho 

da/do aluna/aluno está dentro do esperado ou se está aquém, se está suficiente ou se está 

falho, para que o processo de aprendizagem efetivo realmente ocorra.  

Porém, conforme citei, conquistei amizades e era muito querida pela maioria das 

professoras. Essas situações racistas não chegavam a afetar meu desempenho e eu me 

mantinha firme nos estudos. Lembro-me de uma colega, da segunda escola, que um dia, 

gentilmente, em relação às ridicularizações que eu passava, falou pra mim: “Não fica triste, 

você não tem lêndeas e piolhos, são só as pontas dos seus cabelos, mais claras”. Era doído 

o racismo, mas demonstrações de carinho, apesar de permeadas por piedade, ajudavam a 

serenar minhas águas. Na escola em que estudei posteriormente, a última, me recordo de 

uma ex-professora negra, que sofria com o quadro de bipolaridade, tal como minha mãe, e 

que sempre me defendia perante outra professora que não compreendia minha ausência em 

algumas aulas. Ausências essas desencadeadas pela necessidade, minha e de meu irmão, de 

ficar em casa para cuidar de minha mãe, em suas repetidas crises. Meu pai deixava de 

trabalhar para cuidar dela, mas ele não podia tomar essa atitude com frequência, pois 

poderia perder o emprego, então intercalávamos.  

Esse contato afetuoso com as professoras trouxe-me, em alguns momentos de 

minha trajetória escolar, o rápido vislumbre de exercer a profissão de professora, ou até 

mesmo, devido ao meu gosto pelos estudos, pela escrita e pela poesia, o de ser escritora. 
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Mas esses pensamentos vinham somente quando me perguntavam: “O que você vai ser 

quando crescer?”, ou seja, como uma obrigação de resposta a essa indagação. Tomar essa 

resposta como um projeto a ser planejado não era viável, exatamente porque eu estava 

extremamente preocupada em resolver primeiro minhas questões familiares. Primeiro nós, 

depois eu. No entanto, eu sequer imaginava que no futuro eu exerceria ambas as funções a 

partir do Rap e da Psicologia. Assim, conforme explicarei melhor posteriormente, o Rap 

me permite trazer o cunho artístico e pedagógico, a partir dos seguintes elementos: o 

primeiro, artístico, através da escrita das letras, repletas de poesia e expressão da minha 

sensibilidade; e o segundo, por meio do teor educativo das mensagens inscritas nas letras 

que crio e nas oficinas e palestras que realizo. Pela Psicologia, como quase Mestra, além de 

estar me habilitando como pesquisadora, estou me tornando professora, o que retoma o 

desejo não plenamente sonhado em minha infância. 

 

 

Soltar através dos saltos: “Além de estudar, meu corpo pode dançar!” 

 

Dando continuidade ao relato de minha trajetória escolar, destaco que finalizei o 

ensino médio na Escola Estadual João dos Santos em 2007, época em que eu já dançava 

Break. E tive a feliz oportunidade de realizar apresentações, junto ao meu grupo de dança, 

nessa escola. Deste modo, me vi nesse período alcançando outro tipo de reconhecimento, 

além daquele que já estava consolidado, que era o de “Marina cdf”. Eu era então, agora, 

uma “Marina cdf descolada”, a estudiosa artista, a “irmã daquele menino que também 

dança Break”, e isso foi incrível. Naquele momento eu não vivia mais dilemas tão duros 

tais como aqueles que eu vivi no ensino fundamental, mas meu cabelo, principalmente, 

ainda era uma incógnita para mim. “Mas tudo bem, apesar do meu cabelo não ser tão 

bonito, eu sou cdf e danço muito bem”. E de fato eu me dedicava muito à dança, eu e meu 

irmão ensaiávamos muito, tanto que, passados alguns anos de nossa atuação no grupo 

enquanto dançarinos, fomos convidados pelos coordenadores da “Associação Movimento 

Força Jovem” para ocupar a função de “instrutores”.  

Esse foi um fato muito marcante para nós, principalmente porque em nossa casa 

estávamos vivendo muito sofrimento. O reconhecimento que estávamos recebendo foi nos 

mostrando que a vida poderia ser muito mais do que sofrimento, que merecíamos também 

ser felizes. Todo esse processo me foi ensinando a compartilhar e a reter novas emoções, 

repletas de alegria e de amor, em um novo modo de lidar com meu corpo, por mais que 
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meu cabelo fosse ainda uma questão para mim. O quê, de bonito e valioso, meu corpo 

poderia me oferecer? Eu estava descobrindo o que mais eu poderia ser, o que mais, além de 

minha inteligência, eu poderia oferecer a mim mesma e ao mundo. Eu estava nadando em 

mim, em minhas novas emoções, em meu próprio corpo. Quais curvas, ao dançar eu 

poderia fazer com meu corpo? Quais ondas do grande mar de emoções eu escolheria 

sincronizar e dançar? Quais curvas sociais eu poderia fazer, a partir da dança, contornando 

os impedimentos impostos a mim? Nesse período, as questões doídas de minha família 

estavam borbulhando e eu fui aprendendo, por meio da dança, a me aproximar e a me 

distanciar delas, de forma estratégica. Ao dançar, eu me afastava dos problemas familiares, 

das emoções densas e depois voltava para casa com minhas águas mais apaziguadas. 

 

 

Saltando pelo afeto: “Pela ‘força jovem’ soltei mais meu intelecto!” 

 

Retomando a narrativa sobre minha relação com os estudos, me lembro de uma 

conversa com minha mãe, quando ela, triste, me disse que eu não poderia dar continuidade 

aos meus estudos, chegando ao ensino superior, pois não tínhamos dinheiro para pagar 

uma faculdade particular. No entanto, no mesmo período, na Escola Estadual João dos 

Santos, vim a saber que existia na cidade uma universidade federal, gratuita, e que, pelo 

vestibular, eu poderia adentrar nesse espaço. Estávamos em novos tempos, já que essa 

instituição, a anterior FUNREI, tinha sido transformada em 2002 em Universidade Federal 

de São João del-Rei. Assim, em 2008, ingressei no cursinho pré-vestibular organizado pela 

“Associação Movimento Força Jovem”, iniciativa de extrema importância desenvolvida 

por eles. Eu estudei e me dediquei muito. Eu me inscrevi no vestibular, para o curso de 

Psicologia, entrei na lista de espera como 8º excedente, e fui chamada. Em 2009 passei no 

vestibular! Música, espiritualidade e estudos, ferramentas que aprendi com os meus, e que, 

a partir delas, descobri que posso nadar, que eu não estava destinada a me afogar! 

Terminando esse tópico, saliento novamente que muitas pessoas das escolas por 

onde passei gostavam de mim, eu era querida, a gentileza que aprendi com meus pais 

contribuía. As pessoas viam minha dedicação e me olhavam como alguém que estava 

buscando superar limites. Em 2007 finalizei meus estudos na Escola Estadual João dos 

Santos, compondo a primeira sala formada no ensino médio dessa instituição, e minha 

turma me ofereceu uma entrada gratuita na festa de formatura, tendo em vista que eu não 

tinha recursos financeiros para o pagamento das parcelas para participação nessa 
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comemoração, o que pra mim significou uma demonstração genuína do carinho cultivado. 

Além disso, recebi notícias de que, ao saberem de meu ingresso na UFSJ, de que eu havia 

passado no vestibular, a escola ficou muito feliz. Quanto à E. E. Idalina Horta Galvão, tive 

a felicidade de realizar palestras, rodas de conversa, oficinas e apresentações de Rap nos 

últimos anos, retornando a esse espaço com novas perspectivas, e deixando meu 

agradecimento pelos aprendizados cruciais que trouxeram a mim. Em relação ao Pré-

Escolar Municipal Polichinelo, tive recentemente contato com a diretora que administrava 

essa instituição, no período em que lá eu estudava, ela me deu um livro de presente, 

inclusive é sobre o Movimento Hip Hop. Agradeço imensamente a essas pessoas e 

instituições, que me trouxeram valiosos conhecimentos, me fortalecendo no caminho dos 

estudos. 

 

 

1.2.1.2. Marininha cuida, cuida e cuida: Somos educadas para afogar 

 

O estranhamento com a nova realidade e o medo de não conseguir manter minha 

posição de aluna inteligente, tão trabalhosamente alcançado, acompanharam seguidamente 

meu processo de quase negação de minha conquista. Eu me lembro que, quando recebi a 

notícia de que eu tinha passado no vestibular, variadas indecisões já me seguiam, e eu me 

senti triste por não ter conseguido passar de primeira. Assim, quando eu soube que eu 

havia passado a partir da segunda chamada, um misto de alegria e insegurança veio à tona. 

É que eu fui boa, mas não tão boa aluna. 

 

 

Solta e afoita na universidade: “É esse meu lugar de verdade?” 

 

É como se minha posição de aluna inteligente estivesse ameaçada. E o que restaria 

para mim? E o que restaria de mim? A inteligência era o que eu tinha, me apeguei a essa 

crença. Vale destacar que, nesse período, fim de 2009, eu não integrava mais o grupo de 

dança de rua em que eu participava anteriormente, ele havia acabado. Assim, dilemas que 

vieram a partir de aprendizados que eu obtive com a vida vieram com muita força, de que, 

por eu ser mulher, negra e de periferia, eu precisaria ser bem melhor do que os outros. 

Precisamente porque, ao chegar a determinados espaços eu já chegava/chego 

indubitavelmente com enormes desvantagens, o que precisava/preciso ser compensado, me 
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esforçando e me dedicando duas vezes mais do que os demais. Sobre isso, posso trazer um 

fragmento da música “A vida é desafio” do grupo de Rap Nacional Racionais Mc’s, que 

ilustra muito bem essa exigência pessoal que carrego: 

 

Desde cedo a mãe da gente fala assim: 'filho, por você ser preto, você tem que ser 

duas vezes melhor.' Aí passado alguns anos eu pensei: Como fazer duas vezes 

melhor, se você tá pelo menos cem vezes atrasado pela escravidão, pela história, 

pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses... por tudo que aconteceu? Duas 

vezes melhor como? Ou melhora, você é o melhor ou o pior de uma vez. E sempre 

foi assim. (Racionais Mc’s, 2006) 

 

Esse trecho me traz enormes reflexões sobre o quão difícil é compensar esses 

déficits estruturalmente construídos. Por vezes, nos leva a sacrificar o pouco de saúde 

mental que nos resta. E, retomando minha argumentação sobre essa sensação de minha 

posição social ameaçada, enquanto aluna inteligente, destaco que, tornando ainda mais 

densa a situação, me recordo de ter sido indagada pelo meu pai, de um modo espontâneo e 

verdadeiro, sobre a concretude de meu nome na lista de selecionados. Ele me disse 

“confere se é seu nome mesmo”. E eu voltei e fui conferir. A insegurança de nós dois 

reflete bem a distância gigante que nós da comunidade temos em relação à universidade, e 

que a universidade tem em relação a nós, é como se estivesse entranhado em nós a certeza 

de que aquele não é meu/nosso lugar. Ambas as inseguranças, hoje, me parecem 

extremamente descabidas, mas, dentro da história que tivemos, dificilmente seria diferente. 

Em meio a toda essa tônica, marcada por inseguranças e sofrimentos em nosso 

contexto familiar, fui especificamente para a Psicologia impelida pelo desejo de obter 

conhecimento suficiente para “salvar” minha família das questões que nos trouxeram tanto 

sofrimento. Ao mesmo tempo em que eu fugia daquele quadro tão sofrido, mergulhando 

nos estudos, eu buscava ajuda. Deste modo, nesse movimento de distância e aproximação, 

eu me protegia e ao mesmo tempo buscava alternativas, pois se eu estivesse totalmente 

imersa naquelas situações eu sofreria ainda mais. Eu queria demais encontrar respostas 

para os dilemas que minha família vivia e, principalmente nos primeiros anos de 

graduação, minha ânsia para obter soluções era tão grande que eu sempre dava um jeito de 

inserir alguma pergunta sobre as questões de ordem emocional que meus pais viviam, 

mesmo se tratando de disciplinas que não possuíam muita relação com esses temas. 

Inicialmente, foi frustrante perceber que eu não encontraria facilmente o que eu buscava, 

mas gradualmente fui compreendendo que um caminho possível, pelo menos de início, 

seria eu começar a cuidar mais de mim mesma. À vista disso, busquei terapia através do 
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Setor de Assistência Estudantil, e consegui tratamento psicoterapêutico gratuito, o que 

muito me auxiliou na direção do autocuidado.  

 

Comunidade versus Universidade: “Estou presa nessa dualidade!” 

 

Pensando ainda nos dilemas que enfrentei ao longo desse meu processo, durante 

minha graduação, destaco que foi difícil para meus pais encararem, inicialmente, o ensino 

superior como uma engrandecedora forma de “investimento” para uma futura fonte de 

renda e realização profissional. Para as famílias pobres, a inserção dos filhos no mercado 

de trabalho acaba funcionando como uma possibilidade de aumento da renda familiar, e 

para minha família isso não era diferente. A espera pelo momento de início do trabalho dos 

filhos acaba sendo às vezes sacrificante. Assim, meus pais, no começo, não concordaram 

totalmente com meu ingresso na universidade, de tal forma que, para eles, finalizar o 

ensino médio já era o suficiente, não demandando a continuidade dos estudos, assim como 

foi para eles e sua proveniência. O intenso embate entre realidades diferentes, entre 

pessoas com maior privilégio social e outras com menor, que vivenciei em minha 

caminhada acadêmica, foi se intensificando ainda mais aí, nesse momento. Parece que 

nesse período fui desaprendendo minhas habilidades de nadar, é que a “Marina cdf” e a 

“Marina cdf descolada” estavam em xeque. A ferramenta “música”, a partir da dança, não 

estava mais em minhas mãos. A ferramenta “estudo” estava sendo questionada. A 

ferramenta “espiritualidade” não estava sendo tão potente para me auxiliar nesse contexto, 

afinal minhas dúvidas eram pessoais, mais do que espirituais. Eu precisava encontrar novos 

modos de nadar, pra não me afogar. Quem eu era agora? 

Dando continuidade à reflexão sobre os percalços passados nessa distância entre 

realidades, a maior questão que percebo é que, para meus pais, a espera pelo dinheiro doía 

neles, antes de tudo, porque eles acreditavam que doeria em mim. Eles se preocupavam 

porque meu irmão já trabalhava e tinha uma renda independente, o que significava maior 

acesso a bens materiais e simbólicos, e maior possibilidade de compra. É visível que eles 

defendiam/defendem o argumento, que eu também defendo, de que a autonomia financeira 

é uma porta para se acessar possibilidades. Comigo isso ainda não tinha acontecido, o que 

implicava, por exemplo, em dificuldades minhas para aquisição de materiais para estudo, 

tais como um computador. Naquele momento, a distância entre realidades doía mais em 

mim do que a impossibilidade de compra e de acesso. Meus pais não tiveram contato mais 

próximo e contínuo com pessoas que se dedicaram à carreira acadêmica, e isso 
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representava não proximidade com o dia-a-dia de uma/um estudante 

universitária/universitário. Eu fui a primeira da família, por parte de pai e por parte de mãe, 

a ingressar em uma universidade federal.  

Essa não proximidade levava à incompreensão de minha dedicação, aparentemente 

excessiva, aos estudos. E isso levou a variados conflitos com meus pais, decorrentes da 

ideia de que eu estava deixando de lado as atividades domésticas, as “atividades de 

mulher”, como se minhas longas horas de estudo revelassem uma fuga de minhas 

“responsabilidades femininas”, o que aponta para a reprodução de estereótipos machistas. 

Vejo ainda a presença de estereótipos racistas, pois esse discurso reitera o lugar estrutural e 

historicamente posto para os negros, como aqueles que devem servir. Nesse misto de 

repetição e introjeção de discursos machistas e racistas, percebe-se que o peso recai 

principalmente sobre os ombros das mulheres negras: como mulheres, espera-se que 

cuidemos; como parte da população negra, espera-se que sirvamos; cuidar e abnegar, 

elevados ao quadrado. Discursos machistas e racistas arraigados, aprendidos, 

reproduzidos.  

Não se pode negar que, ao buscar ser “duas vezes melhor”, como aponta Racionais 

Mc’s em trecho já citado, para compensar os déficits que cheguei carregando na 

universidade, minha disponibilidade de tempo era exaurida em meus estudos, assim como 

parte dele era usado para cuidar de minha família, quando meu pai e/ou minha mãe 

apresentavam recaídas. Essa expectativa de meus pais, quanto à realização mais assídua 

das atividades do lar, diz da reprodução de estereótipos machistas e racistas, aprendidos ao 

longo de suas vidas e transmitidos intergeracionalmente, mas ao mesmo tempo diz de uma 

centralização dessas atividades na figura de minha mãe, nos momentos em que seu estado 

emocional não estava oscilando. Creio que o fato de meu curso ter sido noturno, o que me 

levou, em vários períodos, a estudar durante longas horas do dia somente em casa, em meu 

quarto, trouxe aos meus pais questionamentos sobre a legitimidade de meu trabalho como 

estudante, como se eu não estivesse fazendo nada para a subsistência do lar, nem 

trabalhando, nem cuidando do que foi adquirido a partir do trabalho. Para a geração deles e 

para as anteriores, estudar não é trabalhar. Logo, estamos falando de mudanças, da lenta e 

atual possibilidade de ocuparmos novos lugares sociais, o que traz surpresas e 

estranhamentos, principalmente aos que não estavam nada acostumados com esse cenário.  

A tomada dessa função por minha mãe, com os cuidados da casa sendo sua 

obrigação, foi uma postura fortalecida também pelo meu ciclo constante de estudos, pois 

havia períodos em que eu não participava da execução dessas atividades, nos momentos 
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em ela estava bem. Ao mesmo tempo, quanto à divisão dessas atividades com os filhos, vi 

essas expectativas pairando apenas sobre mim, como filha mulher, sendo que essas 

solicitações não chegavam ao meu irmão, filho homem. Isso aponta para uma expectativa 

social colocada sobre as mulheres, principalmente as negras, oriundas de camadas 

populares, que não apresentam em seu entorno referências de mulheres negras ocupando 

cargos valorizados pela sociedade, vendo-as em sua maioria em profissões voltadas para o 

cuidado, principalmente como empregadas domésticas e funcionárias de serviços gerais. 

Eu percebo, em meu dia-a-dia e em diálogos corriqueiros, que essa diferença de visão 

sobre as funções que devem ser desempenhadas pelos homens e pelas mulheres aparece 

muito no sofrimento de meninas que apresentam irmãos homens, com a família já 

incumbindo de forma diferente os meninos e as meninas para seus “corretos” papéis 

sociais.  

Esse aprendizado intergeracional, que não foi iniciado na geração de meus pais, é 

bem claro: homens trabalham fora de casa para adquirir renda destinada ao sustento do lar, 

e mulheres trabalham em casa, cuidando dos filhos e dos afazeres domésticos. Assim, vejo 

a postura de meus pais como um simples reflexo da estrutura social, que diante dos atuais 

posicionamentos feministas, coletivos e individuais, tem sido questionada. Como o 

processo de mudança é uma construção gradual e coletiva, acredito, a partir do olhar que 

tenho elaborado, que as próximas gerações de mulheres negras apresentarão menores 

embates familiares quanto a esse fato, ou minimamente elas hesitarão menos em se 

posicionar, espero que eu esteja certa. É impressionante o nível de posicionamento, 

conhecimento e convicção, acerca dessa temática, que as gerações posteriores a minha têm 

apresentado, é o que tenho percebido em meu cotidiano. 

Essa expectativa social, como “do lar”, com a mulher compondo o cenário da casa, 

sendo quase um dos móveis, foi introjetada por minha mãe, que deixou seu trabalho 

externo para cuidar do lar. Expectativas que não podem ser olhadas somente sob a lente do 

posicionamento feminino atual, mas que devem ser compreendidas a partir de um olhar 

histórico. Minha mãe destaca, categoricamente, que abandonar o trabalho foi um ato de 

responsabilidade para com o cuidado de sua família, o que foi aprendido por ela, passado 

de geração em geração. Ter desenvolvido seu trabalho, na área de contabilidade de um 

hospital, já foi a realização profissional de sua vida, encerrada a partir de sua escolha. A 

partir desse panorama, olhando esse passado, percebo que eu fugia/fujo grandemente da 

regra que percorreu gerações antes de mim, ao mesmo tempo em que me aproximo das 

novas possibilidades enveredadas pela minha e pelas gerações subsequentes. Assim, os 
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caminhos possíveis, na visão de meus pais na distribuição das tarefas ligadas à 

subsistência, vendo-me como filha solteira, seriam trabalhar fora de casa, assim como 

minha mãe antes de se casar, ou trabalhar em casa, com foco nos afazeres domésticos. Para 

meus pais, que aprenderam outro parâmetro, que cresceram via outra possibilidade de ser e 

viver, assim como várias outras famílias oriundas de vivências e histórias de vidas 

similares, eu estava me distanciando de minha obrigação como mulher, especificamente 

como mulher negra. Eu estava literalmente fugindo da regra. 

 

“Ideologia, amém!”: A culpa é de quem? De alguém, de todos ou de ninguém? 

 

Mas meus pais, apesar de não compreenderem tão bem esse meu objetivo, devido 

às diferentes perspectivas históricas e ideológicas que perpassam nossas trajetórias de 

vidas, jamais deixaram de me auxiliar financeiramente, na medida do possível, com 

dinheiro para os gastos de meus estudos, tais como transporte, lanche e xerox. Até o 

momento em que consegui participar de projetos da universidade como bolsista, uma busca 

incansável que veio desde meus primeiros semestres como discente e que me trouxe maior 

autonomia. Quanto a minha postura mediante esses não entendimentos de meus pais, 

busquei ir gradualmente apresentando a eles meu novo universo, mostrando, por exemplo, 

a quantidade de textos que eu tinha para estudar e de atividades e provas para fazer. Além 

disso, tive grandes ajudas de meu irmão, que me auxiliava nesses diálogos.  

Outro fato de extrema importância, que solidifica meu argumento acerca da 

distância entre realidades que percebi e vivi nesse cenário, foi a postura específica de meus 

pais em relação ao meu “excesso de estudos”. Meus pais sempre me alertaram quanto ao 

cuidado que eu deveria ter em relação a uma possível “estafa” (quadro nomeado pela 

Psicologia como Síndrome de Burnout), certamente porque eu me mantinha durante longas 

horas em meu quarto, estudando. Essa fala me remete a dois pontos: 1) existe de fato uma 

sobrecarga excessiva imposta aos discentes e docentes, o que, inclusive, tem gerado muito 

sofrimento psíquico a várias/vários; 2) a preocupação de meus pais parecia remeter a um 

medo de que eu não desse conta de minhas obrigações acadêmicas, sofrendo com as 

grandes cobranças. De fato, não foi fácil me graduar, assim como no mestrado não tem 

sido, mas eu dei conta da graduação e estou conseguindo rendimento bastante adequado na 

pós-graduação. Logo, essa fala de meus pais sempre soou em mim como dual, afinal ela 

demonstra uma preocupação com minha saúde, ao mesmo tempo em que revela que, para 

eles, a atividade intelectual é muito difícil para nós. É como se não déssemos conta de lidar 
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com a sobrecarga que a atividade intelectual exige, é como se não fôssemos feitos para 

isso.  

Atravessa aí uma visão de inferioridade, como se eles, os ricos e inteligentes, 

conseguissem naturalmente suportar e lidar com o excesso de demandas acadêmicas, e nós, 

pobres e menos inteligentes, precisássemos de mais recursos cognitivos para alcançar esses 

objetivos. Estruturalmente falando, esse argumento de meus pais faz total sentido, pois 

chegamos com grandes desvantagens oriundas de nosso processo de escolarização anterior, 

exigindo que sejamos duas vezes melhores, no entanto, cognitivamente falando, essa 

argumentação não faz sentido. O que nos falta, por vezes, é um conhecimento específico, 

requisitado pela universidade, que não chega a nós devido à falta de investimento das 

instâncias governamentais no ensino público brasileiro, que acaba por interferir por vezes 

na qualidade do mesmo. Porém não nos falta, em hipótese alguma, habilidades cognitivas. 

Se eles dão conta, porque nós não daríamos?  

Compreendo a fala de meus pais, principalmente pensando que para eles, tal como 

é de fato, eu estava adentrando em um universo diferente, ocupado em sua grande maioria 

por pessoas bastante diferentes de mim, em termos de acesso e oportunidade. Inclusive eu 

mesma tive dúvidas, várias vezes, me indagando se eu conseguiria chegar ao fim. Mas, em 

contrapartida, esse argumento me remete ao estereótipo social que foi construído 

historicamente em relação a nós, população negra e pobre, e que introjetamos, eu, minha 

família e a gigantesca parte dos nossos, relacionado à visão de que cognitivamente nossa 

constituição é precária e deficitária, sendo que somos concebidos como primitivos, não-

civilizados e pouco inteligentes. Logo, nossa constituição nos possibilitaria apenas o 

exercício do trabalho braçal, pautado no servir e no cuidar. 

Nesse ínterim, argumentando agora sobre o fato, de que nós, mulheres negras, 

somos significadas socialmente como possuindo naturalmente uma tendência ao cuidado, e 

dificilmente ao desenvolvimento de nossas habilidades intelectuais, Hooks (1995) frisa que 

é o conceito ocidental, marcado pelo sexismo e pelo racismo, que expurga a possibilidade 

de vislumbrarmos mulheres negras como potenciais intelectuais. Endossando essa fala, ela 

enfatiza que, da escravidão até a atualidade, nossos corpos são concebidos pelos ocidentais 

como marcados por uma natureza primitiva e animalística. Corpos sem mente, corpos 

erotizados, voltados para servir aos outros, para o serviço abnegado e para a satisfação das 

necessidades alheias. Hooks belamente ressalta que o estereótipo da mãe preta leva nossos 

corpos a serem significados como endereçados ao papel social de mãe, com seios 
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amamentando e mantendo vidas, e ainda atuando na direção da higienização dos restos dos 

outros.  

Olhar esse que evidencia a teimosia social em se associar nós, mulheres negras, ao 

trabalho de empregadas domésticas, nos distanciando duramente da possibilidade de nos 

tornarmos intelectuais. O que, segundo Hooks (1995), é inclusive defendido, em muitos 

momentos, pelas próprias comunidades negras, a partir da visão do servir como a mais 

pura demonstração da caridade cristã. E o ponto principal desse discurso, para mim, é o 

fato de que, ao absorvermos as expectativas sociais direcionadas a nós, acabamos por 

introjetar esses rígidos papéis sociais, nos limitando quanto a outras possibilidades. 

Destaco que, não é que não se possa cuidar, mas é que associar a mulher negra somente ao 

cuidado é uma violência. Se eu me ocupo totalmente cuidando do outro, quando é que 

usarei meu tempo para mim, para meus projetos de vida, para me cuidar? Cuidar demais 

limita a autonomia de quem cuida e de quem é cuidado. Cuidar demais acaba funcionando 

como impedimento. 

Percebo que esses tensionamentos que surgiram em minha família, aparentemente 

individuais e circunscritos, revelam embates ideológicos que permeiam toda sociedade, a 

partir de um misto de crenças. Essa minha história representa várias outras, algumas muito 

mais doídas, outras menos. Coloco minha história como um micro que reflete o macro, 

como um singular que manifesta o universal. São várias as “Marininhas” (mais à frente 

detalharei melhor o que significa esse apelido). Quanto a esses tensionamentos e 

desentendimentos familiares, considero que não é que eu estivesse plenamente correta em 

todos os momentos, afinal não estamos falando de certo ou errado, mas sim de crenças que 

trabalham ou minam nossa autoestima, amor próprio, possibilidades de crescimento e 

maior bem estar, e a luta para modificá-los ou mantê-los. Logo, agimos a partir das 

ferramentas que temos no momento. Ninguém está pronto, estamos sempre 

metamorfoseando, parafraseando Ciampa (2003). A partir disso, eu vislumbro que o início 

do processo de conscientização, irreversível depois de já posto, nos impele enfática e 

fervorosamente ao rompimento, para a quebra de crenças aprendidas e transmitidas, que 

ferem alguns grupos e mantém ilesos outros.  As etapas subsequentes da conscientização, a 

partir de minha percepção, envolvem a complexa aplicabilidade do conhecimento 

apreendido. Diante disso, erramos, às vezes muito, às vezes pouco, até acertar, ou quase 

acertar. 

Assim, vejo esses diálogos e choques como sendo perpassados por duas grandes e 

difíceis posturas: absorver o conhecimento que questiona as ideologias dominantes; e 
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colocá-los na prática concreta, no dia a dia. É um desafio e tanto. Como trazer esse 

conhecimento para nossa própria vida, na lida com nós mesmos, para nossas águas densas 

e turbulentas? Como trazer esse conhecimento para os nossos? Como agregar o saber do 

passado, trazido pelas nossas gerações anteriores, que pode estar imbricado com a 

ideologia dominante reproduzida, e articulá-lo com esse novo conhecimento absorvido por 

nós militantes? Essa é uma questão que não perpassa apenas nossas relações familiares, 

mas que perpassa a maior parte dos contextos em que nos inserimos. Como trazer o novo, 

sem desconsiderar o antigo? O novo e o antigo apresentam, cada um, suas próprias 

limitações. Por isso, ao dizer que as posturas de meus pais, apresentadas anteriormente, 

foram oriundas da reprodução de estereótipos machistas/sexistas e racistas, falo com 

gentileza, afinal acredito que inevitavelmente, mesmo que pouco, no futuro estarei sendo 

tensionada com o novo das próximas gerações. E eu serei má por isso? Logo, eu percebo 

quão potentes podem ser diálogos, que inicialmente podem parecer pseudodiálogos. É que 

também podemos crescer nos desencontros, o ponto é como lidamos com eles. 

 

Solidão: “Estou só, no vão!” 

 

Deste modo, esses conflitos, que descrevi ao longo das últimas páginas, no seio de 

minha família, trouxeram a minha primeira grande solidão em meu período de graduação. 

Eu estava sozinha, eu e meus estudos, eu e minhas sobrecargas acadêmicas, eu entre duas 

realidades absurdamente diversas, eu em um ninho estranho. Em casa, eu e meus estudos, 

na universidade, eu e meus estudos. Não que as pessoas que conviviam comigo nesses dois 

âmbitos fossem más comigo, mas é que a barreira ideológica colocou cisões doídas entre 

minha pessoa e essas duas realidades. Foi tão difícil permanecer na universidade, 

principalmente no início da graduação, que me recordo de nos intervalos das aulas, eu ir 

rapidamente para o Laboratório de Informática. Eu me sentia à vontade com o servidor 

técnico que organizava esse espaço, a linguagem dele era próxima da minha e, além disso, 

eu tinha acesso à internet, as minhas redes sociais, e eu me sentia em casa, conversando e 

vendo as postagens dos meus. O Laboratório de Informática ressoou em mim como um 

ponto de conexão entre minha pessoa e o que era já conhecido por mim, e entre minha 

pessoa e os recursos que me faltavam. Quanto aos recursos, eu não tinha computador na 

época, e eu fazia todas minhas atividades acadêmicas ali, nesse laboratório. Eu chegava às 

14 horas no laboratório, momento que ele abria, e saía às 17 horas, pouco antes dele fechar. 
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Retornava para casa, 40 minutos distante (a pé), me arrumava e voltava para as aulas à 

noite. Pela manhã, eu estudava em casa. 

Aproveitando essa minha narrativa sobre o modo como eu me ocupava nos 

intervalos de tempo que eu tinha, sinalizo que a questão do deslocamento, da universidade 

até minha casa, e de minha casa até a universidade, me trouxe algumas dificuldades. Eu 

sempre me locomovia até ambos os espaços a pé, momento em que eu entrava em sintonia 

com a música, colocando meus fones de ouvido e ritualizando, fazendo internamente a 

passagem de uma realidade à outra. Esses períodos de tempo me traziam muita paz, pois eu 

me conectava com minhas origens, através da música. Inclusive em alguns intervalos das 

aulas, eu ficava em frente à Igreja Dom Bosco com meus fones de ouvido, sozinha, 

distraindo e me conectando, fugindo e me conectando. No entanto, pensando em minha ida 

e retorno das aulas, a distância entre ambos locais não era pequena, e isso representava um 

risco para mim, afinal sou mulher, e o perigo de andar à noite na rua, sozinha, é inegável.  

Porém, sempre tive em mente que o fato de conhecer as pessoas desses locais, por 

si só, me traria segurança. Mas, me recordo de um dia, por volta das 23 horas, quando, 

voltando para casa, passando pelo bairro São Geraldo (um dos bairros periféricos da 

cidade), quase no topo do morro principal, percebi várias pessoas saindo de suas 

residências, assustadas. Continuei ingenuamente andando, sem tirar os fones dos ouvidos. 

Entretanto, a continuidade dessa cena me intrigou e, ao tirar os fones de ouvido, me 

disseram “moça, anda rápido, tá tendo troca de tiros ali embaixo”. Aumentei a velocidade 

de meu andar e, a partir desse dia, passei a voltar da universidade de ônibus, contando as 

moedas de minha carteira. Desafios inúmeros, aos quais alguns grupos sociais estão mais 

expostos e outros menos. Distâncias entre realidades, até no circular pela cidade.  

Discorrendo agora sobre minhas conexões com as pessoas da universidade, não 

posso deixar de pontuar que eu sou uma pessoa mais introvertida, e isso significa que 

minha aproximação em relação às pessoas não acontece com tanta facilidade, tal como 

ocorre com as pessoas extrovertidas. Então, entendo que essas características pessoais 

minhas foram aguçadas nesse contexto, exatamente porque eu fui criando internamente 

proteções, já que eu me sentia ameaçada. A distância entre realidades me mostrava que 

aquele não era meu lugar. As pessoas de minha sala de aula sempre foram incríveis 

comigo, enormemente acolhedoras, abertas e disponíveis, não tenho o que reclamar 

pessoalmente. Mas algo já estava posto e isso não tinha relação com posturas pessoais 

delas. Recordo-me que o lazer, meu e da maior parte das pessoas de minha turma, era 

muito diferente, sendo que eu ia ao Baile Funk, onde entravam gratuitamente as 50 
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primeiras, e eles iam a festas caras, em espaços cuja música sequer era atrativa pra mim. 

Assim, basicamente, o que me aproximava deles era o fato de cursarmos o mesmo curso, e 

é aí que entra novamente a importância da minha posição enquanto “aluna inteligente”. Eu 

estudava muito e me esforçava demais para tirar ótimas notas. Felizmente, após minha 

grande insegurança inicial, eu fui conseguindo bons resultados, apesar de primeiramente eu 

ter duvidado de meu potencial para isso.  

Em meio a todo esse enredo, de grande distância entre realidades, a partir de minha 

inserção na universidade, de Marina, em sua descoberta quanto à possibilidade de nadar, 

fui à Marininha, mudei o modo de me nomear e me via frágil, podendo afogar. Em todos 

os lugares informais, quando não era requerido meu nome oficial, eu me nomeava como 

Marininha e eu sequer percebia o sentido desse diminutivo. Eu não me sentia realmente à 

vontade em nenhum desses dois espaços, casa e universidade, eu me sentia sufocada. Na 

universidade eu acreditava que eu tinha que interagir mais e em casa eu achava que eu 

tinha que trabalhar mais. A culpabilização me perseguia e eu sentia todos esses fatos como 

“viagens” minhas. Meu cabelo e minha voz, artisticamente falando, ainda estavam presos, 

lisos, finos, socialmente aceitáveis.  

Eu alisei meu cabelo, aproximadamente, dos 8 aos 25 anos de idade e, nos últimos 

anos de meu cabelo alisado, eu utilizava química, escovinha e chapinha, o que enfraquecia 

enormemente os fios e os deixava quebradiços. A força de meu cabelo ia toda embora e, 

com ela, uma parte de minha força se despendia também. Mas uma sementinha já brotava, 

afinal eu sempre me posicionava como porta-voz dos grupos onde eu estava. Eu sempre 

participava das aulas e, quando precisava, eu conduzia as demandas da turma aos 

professores. Além disso, sempre que possível, eu dava um jeito de citar meu bairro, Senhor 

dos Montes, como um modo de afirmar minha localização física e social. Porém eu ainda 

era Marininha, escondida. Conforme destaquei anteriormente, eu não dançava mais, os 

grupos de Break que eu participava não mais existiam. 

 

Presa na separação: “Em meio ao nosso luto, cuido ou luto?”  

 

Em 2014, eu passei por uma fase enormemente conturbada de minha vida: meus 

pais se separaram. Quando esse fato ocorreu já éramos adultos, e isso minimizou um pouco 

o enorme sofrimento que veio à frente. Não foi meu pai que se separou de minha mãe, não 

foi minha mãe que se separou de meu pai, eles separaram juntos, inclusive eles já estavam 

separados, mesmo juntos. Cada um teve seus motivos, afinal estamos falando de relações. 
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Essa etapa me abalou tanto, que a visualizo como um marco em minha vida, sendo que a 

partir dela vejo um antes e um depois. Emocionalmente, eu senti minhas águas 

extremamente densas, de um modo que nunca estiveram antes, numa mescla de desespero 

e sensação torturante de estar totalmente perdida. Sem sombra de dúvidas, esse foi o 

período mais difícil de toda minha vida, eu buscava ferozmente algo para preencher o 

vazio. A sobrecarga de cuidar se duplicou. Antes o estado de sofrimento psíquico de meu 

pai o retirava de sua posição de cuidar em alguns períodos de tempo, o que me levava a 

sofrer, mas não tanto, afinal existia em mim a esperança de sua melhora, que sempre 

ocorria, apesar das recaídas. Nesse momento, com a separação, eu sabia que sua presença 

em nosso lar não mais existiria, o que significava que toda responsabilidade que ele 

carregava, no cuidado de nosso lar, recairia sobre mim.  

E isso realmente ocorreu, e pior, afinal, além de cuidar de minha mãe, que chegou 

ao ápice de seu sofrimento psíquico, eu me coloquei na função de cuidar de meu pai, 

ajudando-o a evitar outra recaída, segundo o modo como signifiquei internamente esse 

enredo. Eu introjetei tanto a função do cuidar, como um caminho para evitar a morte 

repentina de meus pais, que me permiti cuidar mais, ou melhor, precisei cuidar mais. E eu 

me vi ali sem outro caminho, pois eles não tinham onde se amparar, e isso não era culpa 

deles. Minha mãe não aderia, de modo algum, ao tratamento medicamentoso, e meu pai 

precisava muito de apoio. Eu até poderia me focar mais em meus outros papéis sociais, 

mas como eu faria isso? Inúmeros dilemas! Meu irmão trabalhava o dia todo, e isso 

impedia que ele pudesse estar mais presente e atuante. Eu estava cursando minha 

graduação e, apesar da quantidade enorme de estudos, meus horários eram mais ajustáveis, 

o que me garantia certa autonomia para me organizar.  

Como uma pequena interrupção explicativa, sinalizo que, de certo modo, apesar 

dessa sobrecarga vivida, me sinto feliz por ter tido condições de auxiliar meus pais, afinal 

foi apenas uma longa fase, hoje as coisas estão muito diferentes. O que me dói é pensar 

que existem pessoas passando por estados de sofrimento psíquico exorbitantes, devido 

inclusive à junção de opressões e coerções sociais, sem nenhuma forma de apoio, até 

mesmo profissional. E ainda me entristece pensar que existem pessoas, pobres, negras, e 

outras, cuja vulnerabilidade social os atravessa mais incisivamente, que acabam desistindo 

de seus sonhos por não acreditarem suficientemente em seu potencial, dado a força que a 

ideologia dominante os perpassa, ou que não conseguem dar prosseguimento aos seus 

estudos acadêmicos pelo excesso de dificuldades e impedimentos que suas vidas familiares 

e pessoais apresentam. 
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Nessa acepção, a ideia que apresento acerca da crítica ao excesso do cuidar, em 

relação às mulheres negras, não tem relação exatamente com o abandono individual e 

repentino dessa função. Não estou dizendo, por exemplo, que mulheres negras devem 

abandonar seus empregos de empregada doméstica. Todas as formas de trabalho são 

legítimas, a questão que me intriga reside na exploração psicológica e física da/do 

trabalhadora/trabalhador, nas condições precárias oferecidas, na irregularidade da proteção 

à/ao funcionária/funcionário, na remuneração incoerente, no descumprimento das leis 

trabalhistas, coladas a algumas profissões, que não por mera coincidência são mais 

ocupadas pelos grupos minoritários. Sendo bastante clara, na visão hegemônica, é o lixo 

ocupando o lixo.  

Além disso, por vezes, é impossível individualmente largar essa posição do cuidar, 

que aparece nas profissões menos valorizadas socialmente, assim como nas expectativas 

sociais, direcionadas principalmente às mulheres negras, tal como em meu caso, que 

envolveu a vida ou a morte de familiares meus. Coloco que, o erro não reside no cuidar, 

mas sim, a título de exemplo, em ter que escolher entre cuidar de sua família que, como 

parte de um grupo social maior, é historicamente desassistida, e cuidar de seu futuro. Isso 

representa uma enorme falha estrutural. Reafirmo que o questionamento que coloco diz 

respeito a uma questão que é estrutural, tendo como alternativa a solidez da luta coletiva, 

de modo que as condições básicas de cuidado e saúde biopsicossocial possam existir para 

todos, e não apenas para alguns grupos, a fim de que pessoas não tenham que passar por 

tanto constrangimento, sofrimento e limitação. Logo, quanto ao cuidar, meu/nosso sonho é 

que a mulher não se sinta obrigada a desempenhar essas funções pelo simples fato de ser 

mulher. Dentro dessa minha visão, infelizmente para os dias atuais, ainda utópica, a 

mulher, sabendo que não é sua obrigação o cuidar, poderia ter em mãos a possibilidade de 

escolha, se sentindo livre para executá-la ou para dividir com outros essa função. 

Retomando minha fala sobre o processo de separação de meus pais, friso que passei 

a cuidar dos dois, de meu pai e de minha mãe, só que em casas separadas. À noite eu ia 

para casa de meu pai e de manhã eu ia para minha casa, cuidar de minha mãe. Na casa de 

meu pai, a tristeza profunda originada pelo luto da separação. Na minha casa, o sofrimento 

mais medonho de minha mãe que já vi e vivi, em um quadro marcado por alucinações e 

ainda por episódios de quase agressão física dela em relação a mim. O quadro de 

bipolaridade de minha mãe, junto a minha inabilidade para lidar com seus sintomas e 

projeções, trouxeram inúmeros conflitos para nós duas ao longo de nossas vidas. Desde 

pequena me diziam assim “essas pessoas acabam sendo grossas principalmente com 
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aqueles que mais amam!”. Projeções muito fortes. Junto a tudo isso, em meio a esse 

enredo, a dor de ver minha família desmoronada.  

Hoje eu entendo que a separação de meus pais foi um corte necessário, até porque 

ambos não estavam construindo uma relação saudável com eles próprios, individualmente, 

e nem entre eles mesmos, mutuamente. No entanto, o quase afogamento foi intenso. Se eu 

me afogasse, no estado de desespero em que eu me encontrava, seria muito difícil de ser 

resgatada. Algo em mim morreria, talvez a esperança de um dia conseguir mergulhar. Eu 

precisava de novas e límpidas águas, há tempo. 

 

 

1.2.1.3. Mari P luta, luta e luta: Estamos aprendendo a mergulhar  

 

Quase afogando, com as pulsações já enfraquecidas, à míngua, quando algumas 

correntes de água serenas, emanando conhecimento, cuidado, acolhida, crítica e empatia, 

se aproximaram de minhas águas, que até então estavam imensamente turbulentas. Minhas 

águas foram sendo filtradas, regenerei, re-existi, re-voltei, Mari P me tornei. Fui 

aprendendo a serenar minhas emoções, minhas águas, afinal eu sou do Mar, sou Marina, 

tenho potencialidade para mergulhar. Essas águas pacíficas e ao mesmo tempo cálidas, me 

trouxeram ferramentas para que eu mesma novamente pudesse me desbravar, trouxeram 

conhecimento para o meu despertar. Assim, ao longo desse tópico, detalharei melhor quais 

foram essas águas e quem me tornei a partir desses encontros. Lembrando que encontros, 

para serem reais encontros, costumeiramente necessitam de anteriores desencontros. 

 

Ouvidores de VOZes: “Minha mãe ressignificando o algoz, escutaram sua VOZ!” 

 

Assim, naquele momento, quando ocorreu a separação de meus pais, eu participava 

de um programa de extensão do Núcleo de Estudo, Pesquisa e Intervenção em Saúde 

(NEPIS), da UFSJ, com foco em Acompanhamento Terapêutico e, uma amiga, ao ver meu 

enorme sofrimento, me aconselhou a solicitar ajuda para minha mãe dentro desse mesmo 

grupo. Como eu acreditava que, devido à importância da neutralidade científica, eu não 

poderia trazer questões pessoais para grupos em que eu trabalhava, eu jamais havia 

imaginado que uma possibilidade dessas seria viável. Então conversei com o grupo e 

obtive ajuda instantânea, um amparo indescritível, que trouxe o início do novo 

serenamento de minhas águas, de tal modo que minha mãe passou a ser acompanhada por 
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uma dupla muito dedicada de estagiários. Nos momentos das supervisões em que os 

estagiários traziam o caso de minha mãe para ser debatido e trabalhado, eu me retirava da 

sala, tomando os cuidados necessários para que o sigilo fosse preservado. A partir desse 

contato, fui obtendo ajudas e informações práticas sobre o funcionamento do Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) e do Sistema Único de Saúde (SUS), em termos de serviços 

voltados para o cuidado psíquico, o que muito me auxiliou no cuidado de minha mãe. 

Anteriormente ela já havia recebido tratamentos por psiquiatras locais, havia passado por 

muitos, mas a resistência sofrida por ela a essas formas de cuidado, decorrentes de seu 

próprio quadro, impediram o bom êxito dos mesmos. 

Detalhando melhor o que havia acontecido anteriormente, até eu receber a sugestão 

de minha amiga quanto ao pedido de ajuda no AT, é de enorme importância enfatizar que 

nesse período eu estava na graduação em Psicologia, quase me formando, inclusive 

desenvolvendo a Iniciação Científica que cito várias vezes nessa dissertação, ao mesmo 

tempo em que eu estava cuidando de meu pai e de minha mãe, conforme salientado, além 

de estar numa profunda angústia, buscando cuidados psicológicos para ela. Eu me recordo 

de ter ido ao CAPS da cidade inúmeras vezes, sendo que nas primeiras, quando a situação 

de minha mãe estava mais crítica, minha solicitação de tratamento foi desconsiderada, com 

um “retorne aqui se continuar”. No entanto, ao comentar com um amigo do próprio AT 

sobre a situação, ele se disponibilizou a me acompanhar e, ao chegarmos, sua fala foi 

atendida instantaneamente.  

De três, uma: ou eu estava muito angustiada a ponto de não ter conseguido 

expressar claramente a situação de urgência de minha mãe; ou fui acometida por uma 

situação de preconceito, em que minha fala foi desconsiderada; ou simplesmente vi ali o 

reflexo da má administração governamental dos Serviços de Saúde Mental do Brasil, em 

que inúmeros burlos nacionais, estaduais, e/ou municipais, impedem a plena efetivação da 

legislação do SUS. Realizando um breve parêntese, é visível o sofrimento que familiares 

de pessoas em estado de profundo sofrimento psíquico passam, ao se depararem com as 

resistências a tratamentos engendradas pela gravidade do próprio quadro psiquiátrico, e 

ainda ao se verem abandonados pelo próprio Estado, que não se coloca na posição de 

implementar as políticas públicas postas pela lei do SUS. Eu felizmente consegui apoio, 

apesar de todas as extensas e angustiantes dificuldades. Ademais, retomando, a partir do 

Acompanhamento Terapêutico e do tratamento ofertado pelo CAPS, minha mãe foi 

gradualmente aceitando participar de oficinas e tomar as medicações. Eu a levava ao 

CAPS, às oficinas que ela foi aos poucos acolhendo e às consultas psiquiátricas.  
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Minha mãe teve ainda a oportunidade de participar do grupo “Ouvidores de 

Vozes”, anos mais tarde, do curso de Psicologia da UFSJ, aprendendo a lidar melhor com 

seus sintomas e ainda exercendo seu protagonismo nesse coletivo. Meu pai conseguiu lidar 

com seu estado de sofrimento também a partir de terapia, além de outras escolhas. Nessa 

direção, percebo que consegui encontrar na Psicologia caminhos potentes para cuidar de 

minha família, inicialmente em nível de tratamentos individuais. Poder encontrar direções 

para cuidar de minha família significou maior equilíbrio para todos nós. As águas 

familiares ficaram mais calmas. E não posso me esquecer de citar que, ao longo de nossas 

vidas, a música e a espiritualidade já funcionavam como formas significativas de cuidado, 

o que foi enormemente intensificado com a perspectiva psicológica de tratamento.  

 

Solta na caneta: “Com mulheres negras aprendi que ser preta não é treta!” 

 

Outro fato importante de ser citado é que, em meio ao meu percurso acadêmico, 

ainda em 2014, tive a alegria gigante de ser convidada para ser uma das quatro mulheres 

negras pesquisadas pela pesquisadora e intelectual negra Rosilene Cunha Trindade, em sua 

pesquisa de mestrado, realizada a partir do Departamento de Ciências da Educação da 

Universidade Federal de São João del-Rei. Sua pesquisa, intitulada “Quatro mulheres 

negras em cursos de graduação da Universidade Federal de São João del-Rei”, teve como 

objetivo compreender como se constituiu o processo de construção do “capital escolar” de 

estudantes negras, de cursos de graduação da UFSJ, advindas de camadas populares, a 

partir de um estudo etnográfico. A participação nessa pesquisa (Trindade, 2015) foi um 

marco de extrema importância em minha trajetória acadêmica, e futura trajetória artística, 

afinal ser pesquisada enquanto uma mulher negra advinda de camada popular permitiu que 

eu questionasse meus próprios processos pessoais de culpabilização, levando-me a 

perceber a influência de um contexto muito mais amplo em meu sofrimento. Além disso, 

me ajudou a compreender que, além da classe social, a problemática racial incidia/incide 

direta e fortemente em meus dilemas, o que me auxiliou a afirmar e consolidar ainda mais 

minha autoatribuição enquanto negra.  

Outro evento essencial nessa minha trajetória foi minha entrada, também em 2014, 

para o Coletivo Dandara, que se trata de um coletivo de mulheres negras, composto por 

estudantes da UFSJ e ainda por pessoas da comunidade local. Esse coletivo foi crucial em 

minha própria descoberta, enquanto mulher, negra e periférica. Foi nele que percebi a 

complexidade das opressões que nós vivemos; pude compreender o imbricamento entre 
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raça, classe e gênero; e ainda iniciei minha caminhada enquanto ativista do Feminismo 

Negro. O caráter mais reservado desse coletivo funcionava enquanto um espaço seguro 

para debatermos nossas pautas e compartilharmos nossas vivências pessoais, tão próximas. 

Além de toda essa expansão de minha consciência crítica, tive a oportunidade de iniciar o 

despertar de minhas habilidades artísticas, enquanto Mc, a partir de uma Oficina de Rap 

que oferecemos para alunos da E. E. Dr. Garcia de Lima. Recordo-me claramente que, 

durante os preparativos para a oficina, em casa, eu cheguei a construir uma letra de Rap, 

como modelo para os participantes da intervenção seguirem. E aí, eu cantei minha letra 

durante a oficina e, naquele momento, minha produção tomou a configuração de uma 

música, ganhando um tom artístico. 

A música falava sobre as pautas de luta e sobre a história do Hip Hop. Eu gostei 

tanto daquela sensação de pegar o microfone e cantar, de narrar minhas/nossas vivências, 

de trazer o conhecimento que estava sendo crucial em meu processo de despertar político, 

de falar e ser ouvida, que tomei coragem e cantei novamente a música em outra situação. E 

isso ocorreu em um evento do projeto “Hip Hop na Praça”, que acontecia periodicamente 

em São João Del Rei. E aquela minha apresentação me deu ainda mais empolgação e 

passei gradualmente a ir me vendo como uma Mc. E aí minha vida mudou enormemente. 

Comecei a realizar variadas apresentações e oficinas de Rap, em escolas, eventos sociais, 

variadas instituições e, posteriormente, em outras cidades de Minas Gerais. Inclusive, 

tendo oferecido oficinas em variados espaços ao longo desses anos, tive registrada uma 

dessas ações por meio do documentário “A artista e o Rap no Espaço Escolar”, coordenado 

por Weverton Andrade da Silva, em 2016 1.  

Em 2016, tive a oportunidade de participar da organização do Projeto Rap na Bika, 

que será mais bem explicado ao longo dessa dissertação, ao mesmo tempo em que pude 

apresentar meu trabalho artístico nesse espaço, fortalecendo minha inicial atuação como 

Mc. Além disso, a partir desse período, tive a chance de realizar pocket shows na Festa 

Quizumba, que abarcou oito edições, contemplando apresentações de Maracatu, Rap, 

escolas de samba de bairros de periferia da cidade, danças urbanas, exposições de 

artesanatos, entre outras manifestações artísticas, direcionadas principalmente para a 

população negra e periférica da cidade. Essa festa era produzida e levada por uma Dj, 

tendo sido iniciada e nascida na cidade a partir de um coletivo de amigos. Ambos os 

projetos me incentivaram e apoiaram, dando abertura para a apresentação de meu trabalho 

 
1 O link desse documentário, disponibilizado na Plataforma Digital Youtube, é o seguinte: 

https://www.youtube.com/watch?v=oYpE0mxpe_c&t=607s&ab_channel=WevertonAndrade. 
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a juventude da cidade. Assim, a partir dessas trocas e de outras, minha música e minha 

postura política e artística foram ganhando forma, até que eu decidi ter um nome artístico, 

e meu irmão me ajudou a escolher. Pensamos então em Mari P, como uma abreviatura de 

Marina Paula, outra versão de Marina. Eu substituí Marininha por Mari P, momento em 

que foi intensificado meu processo de nadar e o distanciamento cada vez maior em relação 

ao quase afogamento. Atualmente, mesclo o nadar, mais superficial, e o mergulhar, mais 

profundo. Afogar se tornou mais difícil depois que descobri meu poder.  

Dando continuidade à apresentação de minha história, saliento que, nesse mesmo 

ano, 2014, eu escrevi meu projeto de Iniciação Científica (Carmo & Miranda, 2016), que 

posteriormente foi executado, se corporificando na pesquisa intitulada “O Hip Hop, o 

racismo e os sentidos identitários de jovens negros da periferia”. Assim, realizei essa 

pesquisa motivada pelo desejo imenso de produzir academicamente uma investigação mais 

aprofundada sobre a relação entre Hip Hop e relações étnico-raciais, no cenário específico 

de São João Del Rei. Eu sabia que o fim de minha graduação já se aproximava e eu tinha 

em mente que eu precisava aproveitar esse espaço da universidade, tão dificilmente 

conquistado, construindo uma produção de denúncia e posicionamento político. Eu 

precisava transmitir e defender o conhecimento que eu estava aprendendo, eu precisava 

devolver ao Movimento Hip Hop um pouco de tudo que ele me proporcionou e estava me 

proporcionando. 

 

Cabeleira crespa bélica: “Me soltando do ideal da perfeita estética!” 

 

Em meio a esse panorama, cheguei ao ponto auge de minha relação com meu 

cabelo, que até então era tão sofrida. Fui reconhecendo gradualmente a opressão por trás 

do meu cabelo alisado e, ao mesmo tempo, foi ficando evidente que o ódio que eu sentia 

por ele não fazia absolutamente nenhum sentido. Então, inspirada pela presença de 

mulheres empoderadas e livres da química, principalmente do Coletivo Dandara, iniciei o 

processo de transição capilar e fui encontrando a alegria e a delícia de sentir e gostar da 

raiz de meu cabelo, a grandeza de descobrir os cachos pequeninos que o compõem. Eu não 

conhecia meu cabelo, eu não sabia que ele era tão lindo, ao longo de minha vida eu tinha 

significado ele enfaticamente como “duro” e pronto.  Dali a um tempo fiz o Big Chop 

(grande corte), cortei toda química do meu cabelo e o vi livre, todo natural, o meu cabelo 

tal como ele realmente é. Nesse processo, minha autoestima melhorou e passei a me achar 

mais bonita, o volume de meu cabelo combinava com meu rosto, deixando-o mais radiante 
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e vivo. Antes, para mim, todos eram bonitos, menos eu. Eu não sabia que eu era linda, eu 

lindamente me descobri linda.  

Com o passar do tempo, devido aos fechamentos de ciclos naturais da vida, fui 

centralizando meu tempo na construção de meu trabalho solo, o que se deu também a partir 

de minha saída do Coletivo Dandara. Isso ocorreu porque fui descobrindo meu modo 

específico de trabalhar e eu queria categoricamente disseminar, a partir do Rap, a 

mensagem que tanto me auxiliou a transformar minha relação comigo mesma e com meu 

entorno. O Coletivo Dandara funcionou como um espaço de formação pra mim, e depois, 

já tendo absorvido a base da mensagem do Feminismo Negro, pude construir minha 

própria caminhada. Sou muito agradecida por esse coletivo, que me auxiliou a lidar com 

minhas solidões e a me identificar com pessoas parecidas comigo, em um contexto em que 

me senti deslocada inúmeras vezes. Assim, ao desenvolver mais profissionalmente minha 

atuação artística, realizei algumas parcerias, incluindo algumas que fiz com meu irmão. 

Mas, mesmo realizando parcerias, de forma eventual, eu desejava enveredar na carreira 

solo, pois trabalhando sozinha eu teria maior independência para criar e expandir, além do 

mais, eu tinha convicção das pautas que eu desejava levantar, e isso já era o suficiente para 

eu ir só. Em minhas produções, eu trazia/trago principalmente as demandas das mulheres 

negras e o protagonismo da juventude periférica, tomando como base meu olhar enquanto 

psicóloga.  

E essa é a marca de meu trabalho, é onde reside sua originalidade: o conhecimento 

embasado na Psicologia, especialmente na abordagem Social Crítica, perpassa o modo 

como apresento minhas vivências como uma mulher negra e periférica, através do Hip 

Hop. Assim, denuncio as falhas estruturais e, ao mesmo tempo, busco refletir sobre 

possibilidades, coletivas e individuais. A Psicologia me auxilia a equilibrar a balança 

individual versus social. Não sei qual esfera pesa mais nas possibilidades de escolha dos 

indivíduos, se é a social ou a individual (para mim, esse é um dos maiores dilemas que 

atravessam a militância atualmente), mas sei que quanto maior é o estado de 

vulnerabilidade em que a pessoa se encontra, maiores são os impedimentos sociais que 

pesam sobre ela, mais o social pesa em comparação com o individual. Mas ainda assim, os 

potenciais individual e coletivo estão aí. O social não nos esmaga totalmente, sempre 

existe as possibilidades individual e coletiva de subversão, e essa ideia me auxilia a não 

cair em extremismos.  
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Solidão: “Estou só, mas não em vão!” 

 

 E, apesar de vários apoios que recebi, minha mensagem de denúncia, 

especialmente aquela voltada para a crítica ao machismo na sociedade e no Hip Hop, me 

trouxeram alguns desafetos e solidão. O início foi difícil, pois eu era a única mulher do Hip 

Hop de São João Del Rei a cantar Rap e, além disso, eu trazia as pautas feministas, 

questionando o que, até então, não havia sido questionado. Assim, minha solidão no Hip 

Hop se deu também devido a minha posição enquanto universitária, que não era tão bem 

interpretada por alguns colegas meus do Movimento. Portanto, cheguei a ouvir frases tais 

como: “Agora, como Mc, você pode falar lá da universidade, dos seus colegas (...)”, fala 

que me leva a acreditar que muitas pessoas do Hip Hop consideram que, ao se chegar na 

universidade, se alcança o ápice da felicidade. É como se, ao chegar lá, eu tivesse atingido 

o mais alto patamar social, não passando por nenhum sofrimento ou constrangimento. 

Talvez acreditassem que eu tivesse me embranquecido, que eu tivesse deixado de 

“ser periferia”. Talvez acreditassem que, até antes de minha entrada na universidade, eu 

não tivesse sofrido nenhum tipo de discriminação, o que torna claro que as opressões que 

vivenciamos, enquanto mulheres negras, são invisibilizadas até mesmo dentro da própria 

militância negra. Quanto a isso, Hooks (1995) sinaliza que as mulheres negras, ao tomarem 

para si mesmas a opção de intelectuais, acabam se deparando com um status periférico na e 

para a comunidade negra. E isso se processa porque, segundo ela, os círculos políticos 

progressistas raramente reconhecem os trabalhos dos intelectuais como uma forma de 

ativismo, esse status é dedicado apenas às expressões mais explícitas de ativismo concreto. 

Ainda discorrendo sobre essa solidão que senti dentro do próprio Movimento Hip 

Hop, em São João Del Rei e em outras localidades, o que evidencia a presença do 

machismo/sexismo nesse movimento, pontuo que vivi inúmeras situações de descrença em 

relação a minha competência para ser Mc, de críticas excessivas e “destrutivas” em relação 

às minhas produções e de erotização de meu/nossos corpos femininos. Assim, buscando 

expressar meu descontentamento em relação a essas várias situações que vivi, e outras que 

continuamente ouvi de colegas minhas do Movimento, lancei, em 2018, o videoclipe da 

minha música “Luta Dupla” (Mari P, 2018)2, a partir da qual denunciei o machismo 

presente dentro do Movimento Hip Hop, trazendo o seguinte refrão: “Ô mano, quero 

respeito/ Não vem me tratar de qualquer jeito/ Machismo enfraquece o Movimento/ 

 
2 O link da música mencionada, disponibilizado na Plataforma Digital Youtube, é o seguinte: 

https://www.youtube.com/watch?v=0rZZSvk1FiE&ab_channel=MariP 
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Mulher é tão capaz que dói o seu ego (...)”. Esse videoclipe teve uma repercussão que 

trouxe a mim, como resultado, inúmeros agradecimentos, devido a identificações que 

ocorreram e tensionamentos, pelo fato dessa letra ter tocado diretamente em feridas ainda 

abertas.  

Um trecho específico dessa música elucida, de forma clara, o posicionamento que 

sempre busquei tomar em relação a posturas machistas. Vale salientar que busquei sempre 

apresentar uma postura atravessada pela visão compreensiva e empática da Psicologia, 

acompanhada pela denúncia e crítica, que aprendi abundante e engajadamente com a 

própria militância. O trecho é o seguinte:  

 

Compreendo que a culpa não é sua/ Tem a ver com a estrutura/ Machismo é 

ensinado/ Desde criança esse aprendizado/ Mas entenda que seu privilégio só 

sustenta/ A dor da mina que tenta colar/ E encontra problemas/ Problemas e muitos 

dilemas/ Por ser vista como menos na cena/ Mesmo que não perceba você reproduz 

a lógica do sistema/ Se falamos em inclusão, se falamos em conscientização, é 

preciso reflexão pra gente não propiciar exclusão (...). (Mari P, 2018) 

 

Quanto a essas situações de machismo dentro do Hip Hop, percebo que elas 

ocorrem não somente a nível local, como posturas circunscritas ao Movimento Hip Hop de 

São João Del Rei e localidades próximas, mas vejo que elas revelam aspectos do cenário 

nacional, mais amplo de nosso movimento. Quanto a isso, cito um trecho da entrevista da 

ilustre rapper Negra Li, concedida ao Canal Futura (2015): 

 

‘Na van cabia 10 a 12, até 15, quando era uma van maior, às vezes no carro. Então 

comecei a mudar o meu jeito, eu comecei a ficar mais retraída, mais quieta. Muita 

gente me chamava de mala, mas eu era tímida demais. Eu tava ali sozinha, no meio 

dos manos, e assim, e uma menina de 17 anos recebendo conselhos, tipo assim ó: 

“Não dá risadinha ta?, não pode dar muita risadinha porque pode parecer que vc ta 

querendo coisa!”. Eu apavorada, então não dava risadinha, era tudo “pode crer, e 

aí?”, “ah, eu adoro seu som!”, “pode crer, obrigada!”. Eu tirei o sorriso do meu 

rosto. Eu tive que me virar. Eu conheci uma amiga chamada Tati, que é minha 

amiga até hoje, foi no show do RZO. Foi lá que ela me apresentou a maquiagem. 

“Prazer Negra Li, maquiagem”, ela que me colocou a primeira saia. Foi dela, foi 

emprestada (...)’ (Canal Futura, 2015) 

 

Negra Li é uma renomada Mc negra do Rap Nacional, e ela participou, no início de 

sua carreira, do grupo de Rap Nacional RZO. Ela é uma das minhas grandes inspirações. E 

a fala dela, ao discorrer sobre as dificuldades enfrentadas no início de sua carreira, 

evidencia, explicitamente, alguns dos dilemas vividos por mulheres que ingressam no 
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Movimento Hip Hop. Quanto a esses dilemas, posso citar Ribeiro (2017), que destaca que 

nós, mulheres negras, vivemos em um hiato de contradição e apagamento, a partir da 

divisão do mundo, em um polo sustentado pela presença masculina negra, e outro polo, 

marcado pela presença feminina branca. E nós, no meio desse caminho. Assim, carregamos 

um duplo vazio, sendo a antítese de masculinidade e de branquitude. Ainda de acordo com 

Beauvoir (1960) destaca que a mulher em nossa sociedade, por ser tratada como objeto, de 

tal modo que o mundo não é revelado a ela com todas suas possibilidades, foi 

impreterivelmente representada como o Outro.  

Nessa direção, Grada Kilomba (2019), citada por Ribeiro (2017), vai mais fundo, 

salientando que a mulher negra é o Outro do Outro, precisamente porque ela ocupa um 

espaço vazio, acima da raça e do gênero, de tal modo que, no Movimento Negro, a pauta 

racial abarca o homem negro como sujeito, no Feminismo o debate circula em torno da 

mulher branca como sujeito, e na luta de classes a raça não encontra lugar. Como 

exemplificação desse cenário, pode-se destacar a desigualdade salarial em nosso país, 

sendo que mulheres brancas recebem, em comparação aos homens brancos, 30% a menos, 

homens negros são remunerados com valores inferiores aos das mulheres brancas e as 

mulheres negras obtêm remuneração abaixo da de todos. Destarte, a partir desse complexo 

quadro, a mulher negra acaba sendo impedida de ser ela mesma, podendo ser apenas o 

Outro do Outro, consoante Kilomba (2019) postula.  

 

Feminismo Negro: “Negras no enredo, soltando as dores de meu peito!” 

 

Hoje, percebo que a visibilidade maior que tem sido conquistada por nós, mulheres 

do Movimento Hip Hop, levando consequentemente a maior disseminação de nossas 

pautas e mensagens feministas, tem mudado esse panorama geral. Especificamente, muitas 

mulheres negras do Hip Hop têm trazido, com muita consistência, coragem e criatividade, 

suas vivências permeadas pela justaposição de opressões as quais são alvo, como mulheres, 

negras e periféricas, narrando a particularidade e a universalidade dessas pertenças 

identitárias, e construindo um espaço de denúncia e resistência, transcendendo a não 

contemplação das mesmas no Movimento Negro, no Feminismo e na luta de classes. O 

respaldo para esse posicionamento coletivo é encontrado também, mas não apenas, no 

Movimento Feminismo Negro que, segundo Carneiro, Nogueira e Rodrigues (2018), ao ter 

sido proposto historicamente pelo coletivo Combahee River Collective, a partir do 

destaque dado à “simultaneidade” de opressões que se materializa na vida concreta das 



55 

 

pessoas, enfatizou que esse Movimento deveria combater as discriminações múltiplas e 

interseccionadas, sofridas pelas mulheres negras, preconizando uma articulação entre 

movimento antirracista, anticlassista e feminista.  

E é essa força, construída coletivamente, por mulheres do Hip Hop, de variados 

lugares do Brasil, que me trouxe contentamento em meio às solidões que vivi. Tive a honra 

de subir ao palco com grandes mulheres do Rap Nacional, tais como Chai e AfroLeti, do 

grupo Odisséia das Flores, de Franco da Rocha; Preta Rara, de Santos; Ohana Hoho, 

Tamara Franklin e Sarah Guedes de Belo Horizonte. Vale ressaltar que, em março de 2020, 

tive a honra de subir ao palco com Preta Rara, em um segundo encontro com ela, só que 

dessa vez no Teatro Municipal de São João Del Rei. Essa artista teve profunda influência 

em minha trajetória como Mc, sendo que a música dela, “Falsa Abolição”, na época como 

integrante do grupo Tarja Preta, me despertou enorme criticidade, principalmente no início 

de minha carreira, me trazendo um panorama histórico amplo sobre nossa população negra. 

Ela e várias outras Mc’s me mostraram que é possível enfrentar as barreiras racistas e 

machistas de nossa sociedade e construir uma proeminente trajetória artística. As músicas 

de inúmeras outras Mc’s, negras e não negras também me formaram, me trouxeram 

conhecimento e um gigante incentivo. 

Assim, participei de vários encontros de mulheres do Hip Hop, em algumas cidades 

de Minas Gerais, tais como Divinópolis, Conselheiro Lafaiete, Belo Horizonte, Esmeraldas 

e Congonhas. E, em Juiz de Fora, conheci a maravilhosa militante Adenilde Petrina. Pude 

me aproximar de mulheres empoderadas de minha cidade, que me fortaleceram 

imensamente, entre elas cito Vicentina Neves, do grupo de Inculturação Afrodescendente 

Raízes da Terra. Desta forma, eu percebo com muita nitidez que a persistência coletiva das 

mulheres do Hip Hop tem trazido algumas mudanças na visão do próprio Movimento para 

conosco. Inclusive colegas meus do Hip Hop, que inicialmente não concordavam com 

muitas mensagens inscritas em minhas letras, de denúncia ao machismo existente na 

sociedade e também nesse espaço me relatam hoje que o envolvimento com narrativas de 

outras mulheres feministas, até mesmo de outras cidades, mudou o modo como olhavam 

nossos trabalhos e o próprio Movimento Feminista, como um todo.  

Criei atualmente aproximações ricas com alguns deles e parcerias artísticas 

acontecerão. Eu posso destacar ainda que eu tive/tenho algumas grandes e destacadas 

amizades, algumas delas do próprio Hip Hop (inclusive entre elas/eles se encontra também 

meu irmão), que sempre me apoiaram muito, inclusive em minha atuação artística, e elas 

incluem não apenas mulheres negras, mas também homens, brancos e negros, e mulheres 
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brancas, o que evidencia a importância de que todos nos unamos em prol de uma única 

causa, que abrange e transcende o feminismo negro e abarca ainda variadas outras pautas, 

focada no amor e no respeito entre todos os seres humanos, na luta contra quaisquer formas 

de injustiça social. Porém, sem jamais desconsiderar as especificidades de cada bandeira de 

luta, pois é ao nomear as opressões que conseguimos enfrentá-las, na direção do amor entre 

todas/todos. 

 

Ancestralidade: “Pelos saberes ancestrais, me desprendo da solidão, me sinto parte!” 

 

Percebo então que, nessa etapa, enquanto Mari P, já não mais prestes a me afogar, 

vivenciei duas grandes solidões: solidão no Hip Hop, que foi gradualmente sendo 

transformada a partir da conexão com outras mulheres, anteriormente explicada, e solidão 

na universidade, melhor digerida a partir do fortalecimento de minha posição como 

feminista negra. Refletindo sobre esses momentos de solidão que vivi, destaco que, na 

universidade, ao longo de toda minha trajetória acadêmica, sofri as seguintes situações, 

entre outras, que evidenciam a presença de imbricados processos de opressão (classe, raça 

e gênero): homens interrompendo minhas falas e sendo sequencialmente ouvidos, aliás 

trazendo o mesmo discurso que o meu; falas sobre a importância de minha pessoa 

“aproveitar” o espaço da academia, por eu ser mulher, negra e pobre; diferenças de 

tratamento por parte de professores, com cobranças excessivas sobre mim e com menor 

valorização de minhas ações; posicionamentos meus, solicitando maior atenção à 

especificidade de minhas temáticas estudadas, ligadas ao Feminismo Negro e luta negra, 

sendo absurdamente mal interpretados; críticas absurdas e invasivas sobre minha vida 

particular, especificamente focadas em posturas feministas minhas nas redes sociais; visão 

preconceituosa de acadêmicos sobre meu bairro de origem e sobre o próprio Hip Hop, por 

exemplo, o primeiro visto como perigoso, e o segundo concebido como espaço de 

“incentivo ao uso de drogas”.  

Fica claro para mim que muitas dessas situações ocorreram devido a diferenças de 

linguagem e de realidades entre o universo comunidade e o universo universidade, 

marcadas pela divisão posta pela desigualdade histórica de oportunidades de nosso país e, 

outros desses acontecimentos se deram visivelmente, e também, pelo abismo estrutural que 

impede que grupos mais privilegiados compreendam as vivências dos grupos minoritários 

que, ao adentrarem na universidade, trazem com força suas pertenças identitárias, 

buscando estudá-las com profundidade, almejando melhorias para os seus. O imbricamento 
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entre racismo, machismo e desigualdade de classes me conduziu a ser tratada como inferior 

em muitos momentos, o que me levou, em alguns deles, a revidar, buscando me posicionar. 

Posicionamentos estimulados pela minha/nossa militância que, aliás, me moveu a realizar, 

no fim de minha graduação e após, intervenções artísticas, rodas de conversa e palestras, 

sobre essas temáticas, dentro dessa mesma universidade. Explanando ainda mais esse meu 

posicionamento, destaco que realizei em 2019 uma roda de conversa no curso de 

Psicologia da UFSJ, que contou com muitos participantes, abordando a temática “Ser 

mulher negra”. Por isso digo que re-voltei, voltei novamente, a partir de meu novo olhar, 

de minha nova perspectiva. 

No entanto, apesar dos constrangimentos citados e outros, que me conduziram a 

sentir a universidade e o Hip Hop como universos estranhos, ressalto que, passado o 

processo de quase afogamento, encontrei base para aprender a nadar e mergulhar, a partir 

da aquisição de conhecimentos, que foram oferecidos a partir das seguintes águas: projetos 

de extensão da Universidade, que auxiliaram minha mãe a lidar com seu profundo 

sofrimento psíquico; pesquisa que participei, desenvolvida pela intelectual negra Rosilene 

Cunha; pertencimento ao Coletivo Dandara; oportunidade de desenvolver minha Iniciação 

Científica; construção de meu trabalho artístico como Mc; aprendizado com mulheres 

Mc’s do Movimento Hip Hop; e o principal, a ideologia do Movimento Hip Hop.  

Não posso deixar de salientar a importância que o grupo Alcoólicos Anônimos 

“Esperança de Viver” teve para mim, para minha família e principalmente para meu pai. 

Ele se encontra sem ingerir bebidas alcoólicas há 8 anos, e mantém seu contato íntimo e 

sensível com a música, a partir de sua voz e violão. Assim, ressalto e reitero ainda o valor 

da arte em nossas vidas, que foi acolhida também por minha mãe como um dos caminhos 

para seu encontro consigo mesma, a partir da escuta assídua de música e pela prática 

contínua de artesanatos. Atualmente, ela tem se lançado afetuosamente na prática diária de 

caminhadas, circulando pelas ruas de São João Del Rei, as mesmas em que percebia 

posturas preconceituosas direcionadas a ela, como “negra, pobre e doida”.  

Sublinho ainda que hoje meus pais olham para meus estudos numa outra 

perspectiva levemente diferente, tanto que me permitiram apresentar neste material trechos 

de nossa vida familiar e da trajetória individual deles, inclusive me concederam outras 

informações importantes, que também utilizo aqui. Meu irmão se mantém firme em sua 

intensa conexão com o Rap, ouvindo diariamente tanto os clássicos como as novas músicas 

de nosso Movimento, valorizando a Velha Escola e a Nova Escola. Além disso, ele tem 

enveredado na carreira solo, elaborando Rap’s como uma forma de expressão de seu 
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conhecimento, vivências e sentimentos. Todas essas águas surgiram a partir do tripé 

espiritualidade, estudos e música. Quanto à espiritualidade, de 2017 a 2019, me aproximei 

efetivamente da Umbanda e passei a trabalhar minha espiritualidade a partir desses saberes 

de matriz africana, que meus/nossos ancestrais nos deixaram. Esses saberes me trouxeram 

um impulso maior para o conhecimento mais aprofundado de minhas origens, da raiz de 

minhas próprias águas.  

Considero que esses momentos solitários que vivi, como Mari P, são 

exponencialmente menos doídos do que aqueles vividos por Marininha. A dor é 

amortecida quando existe um conhecimento que possibilita uma interpretação mais realista 

e contextualizada dos fatos. A dor, originada por esse imbricamento de opressões, quando 

trabalhada a partir do conhecimento, deixa de ser exatamente dor e se transforma em luta, 

ela toma outra forma. Então, como Mari P, eu sei que grande parte dos sofrimentos que 

minha família viveu não decorreram de incompetência ou de fragilidades nossas, ao 

contrário do que eu pensava no passado. Ser liberta dessa culpa ou, pelo menos, 

parcialmente dela (já que nunca estamos prontos), a partir dessa visão mais ampla e crítica 

da realidade, abre caminhos para que eu explore meu potencial cada vez mais. Posso 

chorar, mas não me encontro mais imersa em águas fundas e turbulentas do mar, quase me 

afogando. Hoje me encontro mais segura, conhecendo melhor o mar, o que me permite 

nadar ou mergulhar.  

 

Sol: “Vendo a atuação solo como um fértil solo, crio um harmonioso solo!” 

 

À vista disso, com essas ferramentas que me foram apresentadas, fui da solidão à 

criação. E quanto a isso, Collins (2019) salienta que a forma peculiar de marginalidade, ao 

qual nós mulheres negras somos alvo, possibilita uma posição especial nossa, em relação a 

variados temas. Posição esta que nos traz diferentes formas de solidão, para além daquela 

oriunda dos preterimentos na área dos relacionamentos amorosos, que é a mais destacada 

em nossos círculos de militância, mas que podem ser acolhidas e transformadas. Assim, 

nossa postura crítica no pensamento feminista e a não presença de nossas ideias no 

discurso acadêmico dominante, nos levaram à descoberta do lugar de outsiders internas em 

variadas atuações acadêmicas. Collins (2016) pontua que esse status pode trazer benefícios 

para nós, sendo eles: maiores chances de, ao ser vista como uma estranha, se obter uma 

maior abertura e espontaneidade por parte de outras pessoas desse contexto; possibilidade 

de se alcançar uma maior objetividade, a partir dos extremos – preocupação e indiferença, 
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distância e proximidade; e a chance de se perceber padrões que não seriam reconhecidos 

por aqueles que pertencem àquele espaço.  

Quanto a esses argumentos de Collins (2016), destaco que me vi/vejo como 

outsider interna, tanto na universidade, como no Movimento Hip Hop. Estar dentro e fora, 

em ambos os espaços, me trouxe uma visão privilegiada e particular, que dificilmente 

alguém “de dentro” teria. E visualizo que consegui me beneficiar desse status, criando e 

recriando, de tal modo que hoje alcancei maior reconhecimento e respeito das pessoas, 

afinal meu trabalho atingiu públicos que não tinham sido diretamente atingidos pelo Hip 

Hop e pela academia até então. Questionar o aparentemente inquestionável doeu, mas hoje 

vejo resultados. Por exemplo, muitas pessoas que teriam menor probabilidade de ouvir Rap 

e conhecer o Movimento Hip Hop, tal como feministas brancas e professoras de escolas, 

devido a vivências diferentes daquelas apresentadas nas produções desse Movimento, me 

disseram que não o conhecia e que, através de meu trabalho, se sentiram impelidas a 

escutar e a desbravar.  

Como segundo exemplo, destaco que pude levar e apresentar o Hip Hop a variadas 

escolas de São João Del Rei e de outras cidades, expondo também sua raiz histórica, que 

por vezes é esquecida. Essa expansão para o espaço escolar, possível também pela minha 

formação acadêmica, permitiu reflexões sobre o potencial do Hip Hop como uma 

ferramenta educacional, dentro e fora desse cenário, assim como proporcionou embates 

com olhares que viam esse Movimento como exclusivamente composto por homens e 

apresentando apenas as vivências e demandas deles. Vejo aí essa minha posição como 

outsider dentro do universo acadêmico trazendo novas perspectivas para a própria 

Psicologia Social: por meio do novo que trago, sinalizo que é possível transformar 

educacionalmente também por meio do Hip Hop, da arte negra e periférica. Hip Hop como 

resistência que educa, em forma e conteúdo, mostrando como educar, e com o quê educar. 

Como outsider em ambos os espaços, levo o conhecimento acadêmico para variados 

lugares, por meio do Hip Hop, para o Hip Hop e para meu próprio povo, do mesmo modo 

que levo o conhecimento do Movimento, da periferia, das mulheres negras, da população 

negra, para a academia e inúmeros espaços da cidade.  

Saber lidar, aprender a lidar, com a solidão pode trazer caminhos inexplorados até 

então para os ambientes em que nos situamos. A principal mensagem que deixo para os 

meus que se sentem deslocados dentro da academia, e para todos que, dentro de suas 

realidades singulares se sentem como um peixe fora d’água nesse espaço, é a seguinte:  

pode brotar algo inovador do solo potencialmente fértil da solidão. São amarras diferentes 
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as que prendem aqueles que se sentem pertencentes e as que nos limitam, e essa diferença 

nos dá abertura para enxergarmos perspectivas não vistas até então, nesse mesmo contexto. 

Se você se sente como um peixe fora d’água, se permita voltar para o mar, reconheça que 

existem sim correntes de águas turbulentas que desestabilizam as águas onde você está, 

mas que, ao mesmo tempo, existem correntes de águas serenas. Sugiro que as procure e 

que com elas se fortaleça. Sempre existem caminhos, não desista, mesmo que demore, pelo 

menos é assim que tenho buscado fazer. 

Nessa linha, um grande aprendizado que fui construindo ao longo dessa jornada, é 

que nem sempre o resultado planejado é o que será posteriormente encontrado. É como 

uma semente plantada: você tem ideia da planta que ali irá brotar, pois não tem como 

destoar da expectativa inicial, a espécie não pode ser outra, afinal você sabe de onde ela foi 

retirada, no entanto não se sabe exatamente como ela irá desenvolver, nem quando, não se 

sabe que tamanho terá ou quantos galhos surgirá. O que pode ser feito é regar, adubar o 

solo, experimentar deixá-la ao sol ou mais próxima à sombra, testando, verificando, 

“escutando”, de modo a aumentar a probabilidade de que ela cresça com beleza e saúde. 

Do mesmo modo são os resultados de ações políticas e sociais, desejamos um resultado, 

mas são tantos os fatores que podem interferir, que não temos controle total do desfecho 

final. Portanto, é preciso olhar mais amplamente para perceber os frutos ali brotados. É 

preciso planejar, mas principalmente escutar e adequar. Olhar mais vastamente, para além 

do resultado específico, nos leva a economizar energia, para evitar frustrações e 

desistências.  

Um dos maiores resultados que percebo, nessa persistência que fui aprendendo, foi 

a realização do Show Resista, na 31º edição do Inverno Cultural da Universidade Federal 

de São João del-Rei, ocorrido em 2019. Nesse show, tive a imensa felicidade de trazer 

articulações artísticas entre universidade e comunidade, subindo ao palco com minhas 

músicas autorais; trazendo os 5 elementos artísticos do Hip Hop, a partir da presença de 

artistas do Hip Hop local; e apresentando mensagens políticas ligadas ao protagonismo 

feminino, negro, periférico e juvenil. Um show meu, uma mulher, negra e periférica, com 

uma produção maravilhosa, com direito à construção de um DVD e com a incrível 

presença de minha família. Meu pai subiu ao palco, com seu violão e cantou a música 

“Cálice” de Chico Buarque comigo. Meu irmão também se apropriou do espaço, cantamos 

duas músicas nossas e, além disso, ele apresentou alguns Rap’s com seu grupo. Ao fim, 

convidei minha mãe para subir também ao palco, junto a todos aqueles que haviam 

participado daquela construção coletiva magnífica.  
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1.2.1.4. Marina P-aula expande, expande, expande: Novos espaços a nadar e 

mergulhar 

 

“Flagrante!”: Prenderam o Senhor dos Montes no rótulo da violência constante 

 

Eu inicio o último tópico dessa seção trazendo algumas falas ditas por meu pai, 

quando comentei sobre esta pesquisa que estou fazendo. Logo que explanei, ele narrou a 

seguinte situação: Duas meninas estavam no ponto de ônibus situado na lateral da Estação 

Ferroviária da cidade, quando uma delas sinalizou errado, quase entrando naquele que 

conduz passageiros para o bairro Senhor dos Montes. Nisso, de forma assustada, a outra 

lhe disse "aí sua doida, pra onde você já ia!". Além de ter narrado essa situação, meu pai 

apresentou ainda duas outras informações, de fatos que ocorrem sob alegação de precaução 

quanto a possíveis assaltos: 1) moto táxi, motos de farmácia e de outros serviços de 

entrega, não subiam o morro do Senhor dos Montes a partir de um horário específico, no 

turno da noite; 2) o ônibus do Senhor dos Montes parou de finalizar seu circuito no ponto 

final a partir do horário das 19 horas, indo ao fim apenas com a sinalização de passageiros 

que moram nas proximidades.  

Tomando como base essa fala apresentada por meu pai, acrescento uma percepção 

que sempre ouço de pessoas moradoras do bairro, cuja resposta das mesmas sempre 

converge para a existência incontestável de preconceitos: turistas que visitam nossa cidade 

raramente sobem o Senhor dos Montes para conhecer a barroca Capela do Senhor Bom 

Jesus do Monte. Essa capela, assim como outras situadas em regiões periféricas, não 

entram no circuito turístico da cidade. Todos estes fatos expostos mostram dois pontos: a 

desigualdade de oportunidades que assola a periferia, fomentando situações de violência; o 

olhar preconceituoso de outros para com o Senhor dos Montes, com visões que o limitam a 

um bairro perigoso. Logo, no geral, o que é que se espera socialmente de pessoas 

moradoras desse bairro? Perigo! 

 

 

Expandir para re-existir: “Queremos liberdade de ir e vir!” 

 

Ao mesmo tempo, por outro lado, repassa em minha mente a dificuldade interna 

que enfrentei quando, em 2001, soube que não havia na escola de ensino médio mais 

próxima ao meu bairro, ainda situado na periferia, vagas para minha matrícula. Naquele 
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momento, eu coloquei como possibilidade de escola, para dar continuidade aos meus 

estudos, tendo já finalizado meu ciclo naquela localizada em meu bairro, duas opções: uma 

escola mais próxima ao local onde eu residia, sendo ela a E. E. Ministro Gabriel Passos, e a 

E. E. João dos Santos, situada no centro da cidade. Eu não desejava de modo algum estudar 

na escola do centro, exatamente porque eu a considerava “uma escola de ricos” e, portanto, 

eu sentia muito incômodo ao pensar nessa possibilidade. No entanto, não restando vagas na 

escola próxima ao meu bairro, me matriculei na E. E. João dos Santos, ao qual não me 

arrependo de modo algum de ter estudado.  

Pensando mais minuciosamente nessa questão, me recordo dos choros diários no 

Pré-escolar, quando meu medo era não conseguir retornar para casa. Comportamento que 

foi sendo modificado à medida que fui conseguindo me localizar melhor no espaço físico. 

Com toda certeza, nossa referência é sempre, de fato, o já conhecido, o não estranho, que 

acaba por nos trazer maior conforto. No entanto, sinto que na periferia isso se sucede de 

uma forma diferente, como se nos agarrássemos piamente a nossas referências, de modo 

que o sair da periferia acaba sendo considerado um “conspirar contra nossa origem”. Como 

se a negação histórica de nossas possibilidades de ampliação, engendrada pela força da 

ideologia dominante, que nos conduz a questionar até mesmo nosso potencial para 

expandir para além da caixinha posta, nos levasse a criar um vínculo surpreendentemente 

forte com nossa raiz. Não critico essa forte ligação afetiva, apenas a coloco como um fato. 

Eu vejo isso com total clareza, a partir de minha realidade e localização social. É 

pungente o desconforto que emerge ao adentrarmos, por exemplo, em um restaurante 

luxuoso. Nesses contextos, me surge instantaneamente a sensação de, até mesmo, esquecer 

como é que se come. Aliás, em 2004, aproximadamente, quando os conflitos entre grupos 

de bairros rivais da cidade se tornaram rotineiros, me recordo de brincadeiras que ocorriam 

entre a juventude, em momentos em que moradores do Senhor dos Montes iam a bairros 

“adversários”, tal como o Tejuco, por exemplo, com frases do tipo “Ó, foi no Tejuco, ta 

conspirando contra o Senhor dos Montes!”. Logo, esse sair de sua origem costuma ser 

visto com certa desconfiança, como se estivéssemos abandonando e deixando nossas 

referências, o que ocorre até mesmo com o deslocar da periferia em direção a outra 

periferia, tal como apresentei no exemplo. 

Esse fato revela o quão complexo costuma ser para nós, moradores de periferia, 

adentrar em outros espaços, expandir para outros lugares, especialmente para aqueles 

ocupados por pessoas mais privilegiadas socialmente. Minha posição, em relação ao 

ingresso na escola do centro da cidade, que percebo como representativa de outras várias, 
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mostra o modo como lançamos nosso olhar para essa região da cidade, numa postura de 

fechamento quanto a outras opções de expansão, no espaço físico e social. É como se a 

introjeção da divisão dos espaços e, consequentemente, das posições sociais, fomentada 

pela desigualdade de oportunidades, tivesse sido apreendida por nós como estática, não 

como fruto de um processo histórico, passível de transformação. Vejo que a absorvemos 

como um “sempre foi assim e assim sempre vai ser”.  

E isso é fruto da disseminação da própria ideologia hegemônica, que busca manter 

perene essa divisão, de forma a preservar os privilégios de alguns grupos, a partir dos 

históricos déficits oferecidos a outros. Segundo minha visão atual, é claro que a ideia da 

militância não deve abranger a expectativa de que todos nós, impreterivelmente todos, 

estejamos nesses recintos. Acredito que nossa luta deve sim acolher a visão da liberdade. 

Eu desejo que meus filhos, quando e caso eu seja futuramente mãe, se sintam livres para 

ser o que eles desejarem, de tal maneira que não tenham seus sonhos tolhidos por essa 

divisão insustentável de separação de espaços físicos e sociais. Que eles possam circular 

livremente pela periferia, pelo centro, por onde eles quiserem. Que se sintam livres para, a 

partir de suas raízes, expandirem alternativas. Eu vejo que, estando no centro, não deixo de 

ser periferia, levo todo o aprendizado que adquiri, sou periferia aqui e ali. 

É igualmente claro que essa possibilidade de liberdade não se dá como uma escolha 

individual, mas sim como um processo coletivo e histórico, embasado em outra ideologia, 

que visa quebrar essa primeira ideologia, a dominante. Assim, pensando nos impedimentos 

que limitam as chances para que essa liberdade tão almejada seja alcançada, percebo que a 

interseccionalidade de opressões acarreta um peso maior nessa busca. Como mulher e 

negra, para além de periférica, vejo que a proporção dessas restrições, quanto ao alcance de 

outros lugares físicos e sociais, se torna maior para nós, afinal, como Beauvoir (1960), 

citada por Ribeiro (2017), destaca, o mundo não é apresentado às mulheres com todas as 

possibilidades. Se, como mulher, nossas chances de ver o mundo, com todas alternativas 

possíveis, se tornam reduzidas, imagine como negras! Somos educadas, lapidadas e 

treinadas preferencialmente para cuidar, o que significa que várias outras possibilidades de 

experienciar o mundo não chegam até nós, limitando a exploração de nosso próprio 

potencial capaz de ser desperto a partir da disponibilidade oferecida ou que deveria ser 

oferecida, pelo espaço físico e social. Vejo-me, por exemplo, extremamente irritada com a 

impossibilidade de circular sozinha por vários espaços da cidade, inclusive em reservas 

naturais, devido ao risco ao qual posso nos expor, consoante a violência preferencialmente 

direcionada a nós, mulheres, principalmente negras. 
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Nesse sentido, pensando nessas barreiras territoriais e sociais, postas 

historicamente, considero que as divisões centro versus comunidade, universidade versus 

comunidade, entre outras, podem ser concebidas como relacionais e como mutuamente 

imbricadas, de tal modo que todos esses lados foram afetados pela mesma ideologia, 

dominante. Logo, todo ponto tem seu contraponto, assim como cada ponto sustenta um 

contraponto, ao mesmo tempo em que cada contraponto mantém um ponto, assim a nossa 

não ocupação do centro ou da universidade, por exemplo, diz da nossa não acolhida nesses 

espaços, da mesma maneira que evidencia nossa rejeição para com esses locais. Uma 

postura retroalimenta a outra. Por esta maneira, vejo nosso olhar, em relação aos lugares 

mais reconhecidos pela sociedade, como sendo perpassado por dois grandes sentimentos: 

1) desejo, considerado previamente como inalcançável, de ocupar esses locais; e 2) “desejo 

sequer desejado”, que passa a beirar e adentrar o âmbito da rejeição. A ideologia 

dominante cumpriu e tem cumprido muito bem os interesses da hegemonia. 

 

“Flagrante, mãos pro alto!”: Prisão pra ideologia dominante! 

 

PORÉM, e coloco o “porém” em caixa alta para sinalizar a possibilidade de 

subversão que carregamos e que temos engatilhado, ao mesmo tempo, são vastos os 

exemplos de criações que temos feito com as fendas que encontramos nos muros criados 

pela ideologia dominante. E trago, como exemplo que contradiz o olhar preconceituoso 

construído em relação ao Senhor dos Montes, a ação ocorrida no ano de 2018, por parte da 

Paróquia dessa localidade, quando realizou uma grande reforma da capela principal, 

anteriormente referenciada nesse texto, a partir de uma campanha intitulada “Todos pelo 

Bom Jesus”, realizada com amplas doações da própria comunidade. A participação 

comunitária foi incrível e a capela foi totalmente reformada. Posso ainda citar, como um 

dos exemplos de movimentos que buscaram quebrar esse estereótipo construído em relação 

ao bairro, o próprio surgimento da Associação Movimento Força Jovem, em 2004, já 

destacada nessa dissertação, com a oferta de variadas oficinas para a juventude da 

comunidade, por meio do protagonismo dos jovens desse mesmo bairro. É a própria 

comunidade se apropriando das ferramentas disponíveis, oriundas do mesmo bairro, para 

driblar a desigualdade de oportunidades e os impedimentos objetivos e subjetivos impostos 

pela hegemonia. Está aí o tão rotulado bairro perigoso! 

Nessa perspectiva, o que quis enfatizar, de forma firme e fundamentada 

principalmente em minha própria experiência de vida, ao longo das páginas desse tópico, é 
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que existe ainda um abismo medonho entre comunidade e centro, comunidade e 

universidade, marcado por relutâncias, tanto daqueles que se recusam a se aproximar da 

periferia, como das/dos moradores dessa mesma localidade, que não se sentem 

pertencentes às regiões centrais da cidade. No entanto, a população marginalizada não se 

coloca em uma postura de submissão e aceitação, criando modos diversos de resistência. 

Dando prosseguimento a essa reflexão, retomo as elucidações que apresentei em relação a 

minha posição enquanto outsider, que acabou por gerar alguns diálogos, conforme 

explicado no tópico anterior, entre universidade, Hip Hop, comunidade e cidade, sendo que 

eles foram construídos pela via da articulação entre minhas personagens Psicóloga e Mc, 

me possibilitando a criação de uma nova forma de estar na cidade.  

Seguindo essa linha de raciocínio, marco que antes eu circulava de forma mais 

restrita por São João Del Rei, me locomovendo prioritariamente pelo bairro Senhor dos 

Montes, meu bairro de origem. Cronologicamente falando, na infância e parte de minha 

adolescência, eu circulava apenas nesse bairro, focada nas atividades da escola e da igreja. 

Quando mudei para a segunda escola onde estudei, passei a circular no Senhor dos Montes 

e no centro, para as ações que desenvolvia na igreja de meu bairro e para as da escola. O 

que foi sendo modificado com meu ingresso no Hip Hop, quando realizávamos 

apresentações de dança de rua em várias partes da cidade, ampliando meu circuito. Percebo 

que nesse momento, através do Hip Hop, a expansão de nosso potencial para nadar e 

mergulhar foi ocorrendo na proporção da ampliação de nossa circulação na cidade. 

Quando fui para a universidade, durante aproximadamente os primeiros cinco anos 

de graduação, período em que eu não mais participava dos grupos de dança de rua, eu me 

deslocava fisicamente somente para ir à igreja do meu bairro e à universidade. 

Posteriormente, com o desenvolvimento de minha arte, comecei a circular em várias partes 

da cidade, inclusive indo a outros municípios. Por este modo, a partir da Iniciação 

Científica que desenvolvi em 2015, comecei timidamente a agregar Psicologia e Rap. Mas, 

depois de minha formação, com meu maior trânsito pela cidade e já com o título de 

psicóloga, fui percebendo mais aguçadamente as possíveis conexões entre ambas as áreas. 

Antes da Iniciação Científica, essa articulação entre essas duas formas de saber não ocorria 

e eu as vislumbrava como duas atividades distintas e estanques. Assim, gradualmente me 

expandi em minhas atuações, da periferia para a cidade, da cidade para a periferia, da 

periferia para outras cidades, ocupando novos espaços. Nessa direção, foi somente através 

do surgimento da personagem pesquisadora, a partir da realização desta pesquisa de 

mestrado, que a possibilidade de integração entre Mc e psicóloga se tornou possível. Logo, 
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não se trata mais de “apenas” uma inter-relação entre áreas, mas sim de uma 

complementariedade entre personagens, numa perspectiva identitária, de reconhecimento 

de minhas/nossas pertenças identitárias, acerca de quem fui me tornando, de quem estou 

me tornando.  

 

Graduada em Psicologia, pesquisadora e artista: “Criatividade à solta nas aulas da 

vida!” 

 

Nesse seguimento, pude nadar e, em alguns momentos, mergulhar em minhas águas 

com maior propriedade, me conhecendo melhor e construindo um novo sentido para meu 

fazer profissional e artístico. Nomeio essa personagem integradora, a pesquisadora que 

delineia poética e academicamente esta pesquisa, como Marina P-aula, trazendo uma 

completude maior, a partir de meu nome de origem. E ouso realizar uma brincadeira 

criativa com esse nome, colocando um hífen entre o “P” e o “aula”, fazendo menção às 

aulas que tive, em um sentido bem amplo. Quanto a essas “aulas”, as percebo advindo da 

articulação entre os saberes que apreendi a partir de minhas raízes com outro tipo de 

conhecimento, o acadêmico, sendo que este, por sinal, em relação às problemáticas que 

tenho me aprofundado é, em sua maioria, fundamentado em uma escrita protagonizada por 

nosso próprio povo, ou embasada em nossas próprias vivências. Essas “aulas” têm sido 

construídas inclusive a partir da escuta das narrativas dos integrantes do Hip Hop de minha 

cidade, ocorrendo ainda através do mergulho mais profundo nas produções artísticas desse 

Movimento e nas ricas reflexões sobre minha própria história de vida, por meio desta 

investigação acadêmica. Quanto ao resgate de minha biografia, aqui apresentada, esse 

caminho já vinha sendo construído a partir do início da pandemia, em que me deparei de 

forma mais intensa com a realidade da finitude, ao mesmo tempo em que já havia 

estabelecido para mim mesma a necessidade de realizar essa retrospectiva pessoal, a partir 

do meu aniversário de 30 anos, em 2020. 

Nessa linha, eu vejo as ideologias do Hip Hop, do Feminismo Negro e do 

Movimento Negro, funcionando como teorias para mim, como referências que instigam a 

reflexão sobre minha prática, na escrita desta dissertação e na de meu cotidiano, ao mesmo 

tempo em que a retomada de minha própria história de vida, registrada aqui, me auxilia a 

participar da construção dessas premissas e da história desses movimentos de luta. Da 

mesma forma, o “acadêmico”, nesse cenário, me trouxe as ferramentas necessárias para 

conhecer com maior profundidade, rigor e método, o universo desses movimentos e o meu 
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particular, que reflete o universal, trabalhando meu potencial para um mergulho mais 

profundo e mais completo.  

Logo, não abandonei meu saber anterior, mas pude unir mais proveitosamente 

prática e teoria, em termos da área de conhecimento da Psicologia Social Crítica e dos 

movimentos sociais em que me insiro, assim como o fiz entre minha prática acadêmica e 

meus saberes experienciais. Ou seja, não deixei de ser periferia, mas pude aprimorar o 

conhecimento emanado de minhas experiências como mulher, negra e periférica. Como 

Marina P-aula não deixo de ser Mari P, mas hoje sou mais do que ela, e isso permite que 

eu traga o novo na militância e na Psicologia, com as respostas já alcançadas e com as 

novas perguntas que têm surgido, aceitando o lugar genuíno do não-saber. Com essa nova 

personagem, Marina P-aula, me reconheço como uma intelectual negra, movimentada por 

várias/vários outras/outros intelectuais negras/negros, fazendo parte de uma grandiosa 

história. 

Não abandonei a Mari P e nem a Marininha. De acordo com o contexto onde estou 

inserida e com as vicissitudes que emergem, segundo o teor das águas que me atingem, 

mais ou menos turbulentas, me vejo seguindo pelo menos dois rumos: 1) ao desacreditar de 

mim mesma, posso me esquecer que sei nadar, tal como Marininha, que tinha ferramentas 

disponíveis para sua expansão, mas ainda não havia encontrado meios para explorá-las; 2) 

assim como, ao confiar em meu potencial, posso me fazer novamente forte e posicionada, 

nadando, mergulhando, da mesma maneira que Mari P faz/fez, explorando as ferramentas 

música, espiritualidade e ensino. De Mari P à Marina P-aula modifiquei algumas 

percepções, hoje tento encontrar um ponto maior de equilíbrio, pensando tanto nas 

determinações sociais assim como nas variações individuais, não parando tanto mais no 

social. Busco primeiro pesquisar, verificar, para apenas depois confirmar uma hipótese. 

Mesclo essas personagens, tendo como meta o equilíbrio, apesar de saber que nunca estarei 

totalmente pronta.  

 

Presa e livre: “Expectativas não me definem, mas ainda me comprimem!” 

 

Esse não estar completamente pronta, se relaciona, entre outros fatores, com as 

expectativas sociais que ainda estão presentes em nossa sociedade, em relação às mulheres 

negras, e não somente. Eu visualizo esse processo, metaforicamente, como o atravessar de 

uma ponte, de tal modo que, enquanto as ideologias hegemônicas continuarem sendo 

constantemente reproduzidas, chegar ao fim dela será praticamente impossível. Uma ponte 
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onde em uma ponta se encontra o abandono estrutural contra nosso povo e, na outra, a 

concretização de nossos sonhos. Antes, a ponte sequer havia sido construída, hoje nós a 

construímos, a partir de nossa resistência coletiva. No entanto, mesmo aquelas e aqueles 

que têm alcançando o acesso a espaços referendados socialmente, antes impossíveis para 

qualquer um de nós, não conseguem chegar totalmente ao fim dessa travessia, pois as 

expectativas sociais estão ainda aí. Estamos ainda em cima da ponte, não a transpusemos 

plenamente. É que quando estamos chegando quase ao fim dela, as expectativas sociais 

tendem a nos deslocar a algum ponto anterior, com uma força que visa nos retirar dela, 

almejando nos levar novamente ao visceral abandono estrutural.    

Mesmo como Marina P-aula, no ponto de minha trajetória de vida em que estou de 

cara com meus sonhos, tendo aparentemente, e apenas aparentemente, atravessado a ponte 

inteira, deparo-me frequentemente com o que Bento e Carone (2014) revelam, ao 

indicarem que quanto mais a/o negra/negro ascende, mais ela/ele incomoda, como se ele 

não pudesse penetrar no “mundo dos brancos”. Bento e Carone (2014) perceberam em seus 

estudos que, em relação ao âmbito profissional, os momentos de ocupação de postos de 

comando e de promoção profissional são aqueles em que as práticas discriminatórias 

ocorreram de forma mais acentuada e com maior regularidade, nas trajetórias das pessoas 

negras estudadas. Olham-nos como se estivéssemos fora do lugar, e assim tentam nos 

realocar constantemente. Nessa linha, a mira das depreciações contra nosso povo se centra 

nos contextos em que as/os brancas/brancos consideram que seu lugar exclusivo está sendo 

tomado por nós (Bento & Carone, 2014). É como se estivéssemos praticando um roubo 

desses lugares.  

A título de exemplo, posso citar os profundos sentimentos de inadequação e de 

deslocamento que senti, como se eu estivesse em um espaço errado, ao mudar de casa, 

saindo de meu bairro de origem. É que, com minha expansão a nível profissional, junto a 

outros fatores, fui construindo maior autonomia em minha vida pessoal, de tal forma que 

em 2019 saí do Senhor dos Montes e me mudei, morando durante um período de tempo no 

bairro Tejuco e, no início do atual ano, 2021, no bairro Bonfim, me deslocando para a casa 

de meu pai. Aliás, realizando um breve parêntese, é interessante salientar que eu morei 

com meu pai durante aproximadamente 1 ano, no bairro Araçá, em 2015, o que favoreceu a 

construção do Projeto Oficina de Rima e Poesia da Perifa, que desenvolvi durante 1 ano e 

meio com jovens e crianças desse bairro e adjacências. Esse projeto envolveu o 

desenvolvimento de uma oficina contínua, semanal, focada no aprendizado da poesia e do 
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Rap, que culminou no videoclipe “Poesia a 6”3, escrito, produzido e interpretado 

conjuntamente, por eles próprios, sob minha orientação. Pensar hoje nesse período em que 

morei no Araçá, me remete a um deslocar gradual, saindo de meu bairro de origem, 

retornando após um ano, e me mudando definitivamente 3 anos depois.  

 

Conspirar ou ocupar: “Me soltem! A vida me chama a mudar de lugar!” 

 

Retomando, essa mudança de lugar, do Senhor dos Montes para o Tejuco, gerou 

profundas e bonitas transformações em meus vínculos familiares, especialmente com 

minha mãe. A partir dessa transição com resultados positivos, fica visível que não posso 

me abster do processo fluido e natural da vida, marcado intrinsecamente por ciclos de 

instabilidades e estabilidades, por mudanças, que podem se apresentar inclusive no circular 

pelo território espacial, ocasionando outros tipos de transformações, inclusive afetivas. No 

entanto, apesar dos irrefutáveis benefícios afetivos e relacionais de minha mudança, 

grandes cobranças internas surgiram em mim. O local onde eu residi no bairro Tejuco, 

assim como o lugar onde moro atualmente são bem próximos ao centro da cidade, em 

comparação ao ponto onde eu vivia, no Senhor dos Montes. Mas eles não se situam no 

centro, se localizando no entremeio entre periferia e centro. Logo, essa mudança me trouxe 

as seguintes indagações: Conspirei contra meu bairro, ao morar em outros? Conspirei 

contra meu bairro ao me alargar profissional e artisticamente rumo a outras partes da 

cidade e a outros municípios? Conspirei contra minhas origens?  

E esses questionamentos me trouxeram e, por vezes, ainda trazem sofrimento. 

Novamente destaco que a ideologia dominante foi e é muito bem reproduzida socialmente, 

do mesmo modo que é amplamente introjetada por nós. E nesses momentos de duras 

críticas internas, sinto que regrido, como se às vezes viesse uma insegurança muito forte 

quanto ao meu potencial para estar nesse e em outros lugares legitimados socialmente, o 

que traz com força as defesas e a sensação de pequenez de Marininha. Por isso, destaco 

que, apenas quando a ideologia hegemônica for combatida com ainda maior força, dentro 

da persistência desse mesmo processo que já temos engendrado historicamente, e não 

apenas, conseguiremos sentir menos culpa por estar, e  para estar, nesses espaços. Não que 

já não estejamos preparados, é que os discursos hegemônicos nos levam a sentir que não 

estamos e nunca estaremos realmente preparados. Expectativas sociais e estereótipos 

 
3 O link da música mencionada, disponibilizado na Plataforma Digital Youtube, é o seguinte: 

https://www.youtube.com/watch?v=3i_4CVuCcco&t=86s&ab_channel=MariP 
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sempre nos puxam contra a outra ponta da ponte, sempre tentam nos trazer para bem perto, 

senão totalmente, do duro abandono estrutural.  

Posturas que vivenciei no próprio Mestrado se encaixam nessa perspectiva 

apontada por Bento e Carone (2014), como se a/o negra/negro estivesse fora do lugar. 

Desta forma, ao questionar o até então não questionado, ou o até então não verbalizado, 

percebi que fui interpretada como que agindo a partir de uma “agressividade 

desnecessária”. É que a partir do lugar que ocupo, das experiências que vivi ao longo de 

minha vida, e de meu posicionamento comprometido com meu povo, não pude não sentir 

vários fatos como questionáveis. O que para outros era suportável, para mim se tornou 

insuportável e insustentável. Nessa direção, Collins (2016) corrobora essa minha 

argumentação, destacando que esse processo de questionamento realmente pode ser mais 

agudo para nós, mulheres negras, pois os materiais com os quais nos defrontamos acabam 

por posicionar a subjetividade do homem branco no cerne das análises, lançando nossa 

condição, enquanto mulheres negras, para uma posição de marginalidade. Mediante essa 

realidade, precisei romper para corresponder a mim mesma, aos meus mais profundos 

anseios, pessoais e coletivos.  

No entanto, me percebi sendo muito mal compreendida. Usaram a palavra 

“resistência”, com menção direta e clara a minha tatuagem, caracterizando meu 

comportamento no sentido pejorativo de resistir, como se eu não estivesse querendo aceitar 

modelos postos de educação. É que me incomodam tanto os modelos extremamente rígidos 

de educação, que aparecem sob o título de “precisamos aumentar o desempenho dos 

alunos”, assim como os modelos excessivamente flexíveis, mascarados sob a expressão de 

“favorecer a autonomia dos alunos”, que pra mim acaba também sequer sendo educação. 

Além disso, desconfortos fortes surgiram em mim, relacionados à escassez de preparo de 

docentes para orientar os alunos quanto aos temas que estudo e afins, evento 

inquestionavelmente oriundo da pouca quantidade de pesquisas na área da Psicologia 

voltadas para o aprofundamento desses assuntos. Vejo isso como reflexo de um panorama 

histórico muito maior.  

A ausência ainda forte de reflexões e produções sobre o Feminismo Negro, sobre as 

pautas negras e sobre as demandas da periferia, no seio de nossa Psicologia, ou até mesmo 

o interesse reduzido em aprender com os materiais já disponíveis, acaba por permitir que 

nós, negras e negros, nos sintamos ainda muito desconfortáveis e preteridos no espaço 

acadêmico, dificultando até mesmo nossa permanência. Eu me vi sendo questionada em 

minha negritude, vi homens tomando minhas falas sobre o Feminismo Negro, e isso no 
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escopo mais geral das atividades do mestrado, não específico a um grupo. Os incômodos 

ligados ao despreparo docente me levaram a pedir maior atenção a minha especificidade 

temática, tentativa frustrada. Todavia, hoje percebo com muita nitidez que esses embates 

precisavam, e precisam, ocorrer, sinto que eles não dizem de ofensas pessoais, mas sim que 

revelam o cenário maior e profundamente complexo onde estamos inseridos. Têm sido 

necessário vários tipos de tensionamentos para que a estrutura se movimente, e eles não 

ocorrem sem a emergência de afetos. Alguns tensionamentos serão burocráticos, outros se 

darão na linha da comunicação direta, e ainda por meio de outras formas.  

Eu entendo que, no contexto acadêmico, somos ainda (e destaco o ainda) inábeis 

para a realização de verdadeiros consensos, percebi isso em mim e também em meus 

colegas. Eu apresentei posturas defensivas, inclusive buscando não estar presente em 

alguns contextos. É que confrontar gasta energia demais, gera cansaço, e isso me levou a 

me ausentar em algumas situações. Mas não justifico minhas posturas, sei que algumas não 

foram as melhores. Durante a emergência dos afetos, que felizmente não são desafetos 

(afeto no sentido de afetar), nesses embates diretos, é sentida como muito tênue e 

imperceptível a linha entre o pessoal e estrutural, apesar de, depois de uma reflexão mais 

profunda, ficar visível que eles revelam precisamente o âmbito estrutural. Mas sinto 

informar que vários tensionamentos ainda serão necessários para a real transformação 

estrutural, e que eles vão provavelmente ocorrer na lida diária, entre discentes e discentes, 

entre docentes e discentes, entre docentes e docentes. Sei que são inúmeros os embates no 

contexto acadêmico. Só não podemos parar no silêncio, o que nos afeta precisa ser falado e 

trabalhado. O novo e o antigo, movimentos necessários. 

Porém, apesar de ser claro que esses choques sinalizam a estrutura maior, não 

podemos nos desresponsabilizar, não revendo nossas posturas práticas e nossas próprias 

produções acadêmicas, teóricas. Desejo que, com o passar do tempo, com o aprimoramento 

de nossas habilidades comunicativas, esses desentendimentos tenham força suficiente para 

produzir movimentos, práticos e teóricos, cotidianos e metodológicos, em nossas vidas 

individuais e coletivas, principalmente na grande área da Psicologia. O que vivi, nesses 

embates, tem me auxiliado muito enquanto “Marina P-aula”, e espero, a partir de uma fala 

genuína, que eles não tenham passado despercebido pelos meus colegas, desejo que 

tenham trazido alguma mínima reflexão. Não obstante, tenho vivenciado outros tipos de 

experiência no Mestrado, que me auxiliaram a confiar em minhas percepções e em meu 

saber, me ajudando a sentir melhor que esse é meu lugar, que o mestrado é também meu 

lugar. Tenho conhecido professores responsáveis e abertos ao diálogo, tanto que, se isso 
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não fosse verdade, eu não teria escrito nessa dissertação várias linhas repletas de emoções 

encadeadas pelos próprios tensionamentos entre comunidade e universidade, que vivenciei. 

Existem sim aberturas para diálogos, e isso me conforta e revigora.  

Sobressai para mim que, mesmo com a negligência histórica da Psicologia em 

relação a essas temáticas, e com o claro não entendimento ainda de nossas demandas, por 

parte da própria universidade, é possível que os docentes busquem, ao longo do processo 

de orientação de seus alunos, se atualizar e compreender o que de fato está sendo falado 

pelos discentes, ou o que eles buscam falar, trabalhando principalmente a segurança em 

nossa escrita, em nossas biografias de vida, e em nosso saber. Felizmente tenho recebido 

esse respaldo. Trabalhar essa segurança é essencial porque, segundo Collins (2016), 

aprender a confiar em nossas próprias biografias culturais e pessoais, tomando-as como 

matrizes válidas de conhecimento, é a posição que deve ser defendida pelas outsiders, de 

modo que esses saberes biográficos possam ser usados na crítica dos fatos e das teorias 

sociológicas. Da mesma maneira que, em contrapartida, o pensamento sociológico deve ser 

utilizado de modo a proporcionar novas formas de se perceber a realidade experienciada 

por nós (Collins, 2016). 

 

Preta expande: “Mas a culpa me prende no meio da ponte!” 

 

Avançando e resgatando minha argumentação sobre as dificuldades que vão 

surgindo e que impedem que cheguemos plenamente a outra ponta da ponte, onde residem 

nossos sonhos, devido às expectativas sociais que acabam por nos colocar impedimentos 

objetivos e subjetivos, apresento como última exemplificação a situação ainda persistente, 

que vivencio, de ser cobrada quanto a necessidade de cuidar mais de outras pessoas. 

Quanto a isso, e não me refiro a minha família, consideraram que eu estava 

disponibilizando tempo demais a meus projetos profissionais, deixando de lado o cuidado 

de outras pessoas quanto a algumas de suas necessidades básicas. Perante essas demandas 

descabidas, mesmo tendo passado por bons anos de terapia e de, além disso, ter clara 

consciência do machismo/sexismo que habita essas expectativas, me senti desapontada, 

decepcionada, acuada e culpada. É como se a ferida tivesse sido aberta, só que hoje, 

parcialmente. É que, conforme já apresentado, sempre se espera que a mulher negra cuide, 

que ela desenvolva sim seus projetos, em alguns casos, mas que coloque em um grande 

lugar de sua vida o cuidar de outros.  
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E essas expectativas geram em nós, mulheres negras, culpa, quanto ao buscar 

cuidar efetivamente de si, quanto ao almejar realização profissional e pessoal. Entra aí 

novamente a visão de que estamos tomando um lugar que não é nosso, e abandonando 

nossa estrita função, cuidar. Claro que o defendo aqui não é uma vida total e 

excessivamente voltada ao trabalho, mas denuncio sim o peso que a enorme 

obrigatoriedade do cuidar nos coloca, principalmente em forma de culpa. Percebo com 

grande lucidez que a culpa, ao não ser bem trabalhada e questionada, pode nos levar a 

abandonar nossas prioridades, buscando responder ao que desejam de nós, mesmo que isso 

envolva restrições. A culpa pode nos levar a retroceder. Ela me leva, em espaços pequenos 

de tempo, como lapsos de memória, a agir como Marininha, como novamente pequena 

diante do mundo, restringindo meu próprio potencial. É como se, a partir da culpa, a 

expansão fosse se tornando mais limitada. A função do cuidar, que luto internamente para 

não a tomar de forma impensada e de modo a não me sufocar, sempre tendencia a retornar, 

a partir dessas cobranças sociais. Isso pode tornar minhas águas turbulentas novamente, 

mas ainda assim não me sinto mais sob o risco de afogamento. Felizmente, quando se toma 

efetiva consciência, não se pode retornar a um estado anterior.  

Pensando em minha mudança de casa, mesmo morando atualmente com meu pai, 

percebo que descolei grandemente da posição de cuidado excessivo em relação a minha 

família, o que me levou a dedicar mais ao autocuidado. A mescla entre distância e 

proximidade quanto a minha família tem funcionado como um impulso para que eles 

possam também desenvolver suas habilidades de nadar, por eles mesmos, sem minha 

presença direta e constante ao lado deles. Não que não possamos ou devamos cuidar dos 

outros, mas é que em excesso, e como uma obrigação posta socialmente, isso pode sugar 

nossa energia, deixando-a indisponível para nosso próprio crescimento pessoal, 

profissional, e em outros âmbitos. Apesar disso, durante o mestrado, vi se repetir 

emocionada e indignadamente a velha pergunta “O que faz tanto em seu quarto?”, uma não 

assimilação do que significa fazer uma pós-graduação em uma federal, demonstrando o 

quão difícil é ainda quebrar a distância ideológica entre comunidade e universidade, que 

leva ao não entendimento dos desafios e esforços intensos do tomar a carreira acadêmica 

como trabalho. A comunidade negra ainda não entende de fato o que significa para uma 

mulher negra se dedicar aos estudos, ainda não compreende o que representa socialmente 

uma mulher negra se dedicar aos estudos. 

É a partir do cuidar de si, primeiramente, que se pode cuidar do coletivo, esta minha 

dissertação diz de um cuidado interno que se reflete externamente. Temos aprendido a 
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nadar e mergulhar. O amor, próprio e em relação ao próximo, cuida e cura profundamente. 

E isso eu estou descobrindo nesse período “pandêmico”, em que a proximidade da doença 

e da morte me trouxe novas e intensas transformações. Além disso, pensando nesse 

cuidado, centrado mais dentro do que fora, mais no interior do que no exterior, posso 

pontuar que tenho me encontrado espiritualmente no contato íntimo comigo mesma, a 

partir da meditação e do estar mais próxima à natureza, eu me cuidando, eu me explorando, 

me autoconhecendo. Eu me contemplo, me torno um templo de mim mesma. Assim, me 

retiro do coletivo, do social, para me restituir, para ver minha diferença e minha 

semelhança perante os outros, e depois retorno, volto. Não ter para onde ir, devido à 

pandemia e ao isolamento social, tem me levado a buscar outros lugares, externos, na 

natureza, e internos, mais profundamente em mim mesma. Assim, o meu olhar hoje vai 

ainda mais na direção do amor universal, que é também o objetivo de nossa luta política, 

visando que não apenas a minha/nossa pauta de luta seja respeitada, mas sim todas. 

Novamente espiritualidade, música e ensino, desde o início.  

Nesse sentido, ao ter concedido parágrafos sobre minha relação com a periferia, 

considero que é também a partir da minha identificação com essa origem, assim como por 

meio de minha localização social enquanto mulher e negra, como pertenças identitárias, 

que apesar de estar ocupando outros lugares da cidade, como extensão de minha militância, 

pesquisei integrantes negras/negros do Hip Hop de São João Del Rei, moradores de 

periferia para as entrevistas individuais. É a partir desse lugar que falo. Assim, por ter 

crescido na periferia e conhecido o Hip Hop, criei uma relação diferente com meu bairro 

de origem, vendo-o além, e muito além da visão preconceituosa que possuem sobre ele. Do 

mesmo modo, por possuir origem periférica, tendo conhecido o Hip Hop a partir dessa 

minha raiz, meu vínculo com esse movimento se tornou ainda mais forte. Ser mulher e 

negra me trouxe um olhar diferenciado tanto em relação à universidade como em relação 

ao Hip Hop, e é a partir dessa visão, como outsider em ambos os espaços, que construo 

conjuntamente esta pesquisa. 

Desta maneira, a título de síntese, saliento que a visão preconceituosa e limitante 

em relação à periferia intensifica as dificuldades para nossa expansão pela cidade, e para a 

ampliação de nossos potenciais. Não que não consigamos trabalhar nossas capacidades 

dentro da própria periferia, claro que conseguimos, mas é que estamos falando do direito 

de se usufruir das várias possibilidades que existem no território, aumentando nossas 

chances de escolha. Por exemplo, se me limito ao meu bairro, acreditando que não 

pertenço ao restante da cidade, perco a chance de entrar numa universidade e trabalhar 
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ainda mais meus conhecimentos, podendo me tornar uma especialista na área que sonho. 

Novamente destaco que a ideia não é de que sejamos obrigados a circular por todos os 

espaços, mas sim que nos sintamos livres para isso, caso queiramos. Amamos a periferia, 

mas podemos expandir para além dela. Levamos a periferia para onde formos, até mesmo 

ao centro. 

Pontuo ainda que posso ter cometido, de forma irrefletida, algumas falhas em 

minha pesquisa, repetindo equívocos feitos pela academia já percebidos como limitações 

concernentes à distância de realidades entre comunidade e universidade, entre centro e 

comunidade, exatamente porque não estou específica e exclusivamente em um desses 

pontos, mas em ambos. Assim como posso falhar em possíveis exageros ou subestimações 

de possibilidades de diálogos entre esses espaços, numa posição defensiva. No entanto, 

espero que minhas tentativas, na direção de um comprometimento genuíno com esta 

pesquisa, orientada também por minhas pertenças identitárias, me levem a menores erros. 

Coloco-me na posição daquela que busca aprender com a imperfeição, afinal o 

reconhecimento do não-saber é o âmbito legítimo onde se pode um pouco conhecer. 

Por esta maneira, vou finalizando esse tópico ressaltando que a separação que eu 

fazia entre minhas personagens Mc e psicóloga, sequer vislumbrando a articulação entre 

ambas, diz da divisão de espaços físicos e sociais, entre comunidade e universidade, entre 

comunidade e centro da cidade. Logo, essa integração que Marina P-aula, pesquisadora, 

tem realizado identitariamente, é a que busquei fazer também por meio desta pesquisa, em 

termos de diálogos entre comunidade e universidade. Busquei realizar ainda articulações 

sobre relações dentro do próprio Hip Hop, entre Velha e Nova Escola, enfatizando também 

o movimento das mulheres. Eu me utilizei, inclusive, nos subtópicos, de títulos que 

incluíram repetidamente os verbos “soltar” e “prender”, remetendo estrategicamente a 

processos internos e externos, ligados a possibilidades de ampliação e também de restrição 

de potenciais. Assim, desejo que a história de minhas águas, ora serenas, ora turbulentas, e 

do deslocamento ao longo da ponte, construída a partir de nossa resistência histórica e 

coletiva, possa auxiliar no entendimento de questões que circundam vários dos nossos, que 

o meu particular reflita aspectos do universal. Portanto, em meio ao mar de emoções, de 

acordo com a densidade de minhas águas, solto ou prendo meus potenciais, criando ou 

retendo forças para atravessar, juntos aos meus, a ponte que nos direciona do abandono 

estrutural aos nossos sonhos, ainda não totalmente atravessada. 
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1.2. Delimitação do Problema de Pesquisa 

 

Dados estatísticos recentes evidenciam que o racismo, apesar de ser ainda muito 

negado na sociedade brasileira, continua presente. Deste modo, em resultados de pesquisa 

feita pelo IPEA em 2017 foi demonstrado que 71% das vítimas de homicídio no Brasil são 

pessoas negras e que jovens negros continuam sendo mortos anualmente como se 

estivessem em situação de guerra. Também entre as mulheres negras a problemática não 

destoa, sendo que, entre 2005 e 2015, enquanto a mortalidade de mulheres não-negras 

apresentou uma diminuição de 7,4%, a de negras subiu 22% acima da média do país 

(Corrêa & Furtado, 2018). É importante salientar também que o Brasil, em relação à 

proporção da população penitenciária, possui a quarta maior do mundo, com 622 mil 

detentos, sendo que entre eles 61,6% são pessoas negras (DEPEN, 2014).  

Quanto a essa discrepância acerca da taxa de negros no sistema penitenciário 

brasileiro, tem-se ainda que: em 2005 havia 92.052 negros presos e 62.569 brancos (58,4% 

eram negros), em contrapartida, em 2012, havia 292.242 negros presos e 175.536 brancos 

(60,8% eram negros), dados que evidenciam o aumento do número de negros/as 

encarcerados no Brasil (DEPEN, 2014). Continuando essa explanação, segundo dados 

coletados pelo PNAD (IBGE, 2016), a taxa de analfabetismo em 2016 foi de 9,9% entre 

pretos ou pardos, representando mais do dobro da proporção encontrada entre brancos, 

com 4,2%. Ainda em 2016, 1.835 crianças de 5 a 7 anos trabalhavam, sendo que entre elas, 

35,8% eram brancas e 63,8% eram pretas ou pardas.  

No mesmo ano, a partir dessa pesquisa, foi obtido que, em relação ao rendimento 

médio de todos os trabalhos, brancos adquiriram R$ 2.814, pardos alcançaram R$ 1.606 e 

pretos embolsaram R$ 1.570. Agora, de acordo com a mesma instituição de pesquisa, a 

partir de estudo realizado no 1º trimestre de 2019 (IBGE, 2019), foi encontrado que 63,9% 

dos desocupados no Brasil eram pretos ou pardos, sendo que os brancos ocupavam 35,2% 

dessa distribuição. O material ainda destaca que as taxas de desocupação constatadas entre 

os pretos e pardos vêm alcançando as proporções mais altas no transcorrer de todo o 

período de estudo da PNAD Contínua, que se estende de 2012 a 2019. Tais dados colocam 

em evidência a permanência do racismo na atualidade, que continua sendo negado, e ainda 

é pouco estudado.  

Por conseguinte, a partir dos dados estatísticos apresentados, ficam perceptíveis as 

consequências graves do racismo que, além de interferir diretamente nas oportunidades de 

acesso da população negra à Educação, ao emprego e à renda digna, o coloca de forma 
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direta e incisiva entre as mais altas estatísticas de mortalidade e de encarceramento em 

massa do Brasil. Endossando essas argumentações acerca dos efeitos caóticos do racismo, 

Bento e Carone (2014) afirmam que ele somente apresentou mudanças na sua expressão, 

não sendo revelado explicitamente, mas se manifestando nas representações que 

vangloriam a branquitude, pautada na individualidade e neutralidade racial do/a branco/a, e 

que circunscrevem o/a negro/a a uma coletividade racializada, pautada na atenção 

desmedida da sociedade à cor e outros traços fenotípicos dele, a partir de estereótipos 

conferidos a essa população. Os efeitos dessa equação são decisivos, de tal modo que os 

brancos são protegidos a partir da neutralidade de cor/raça, na mesma proporção que se 

constitui uma excessiva visibilidade direcionada aos negros/as, que se tornam mira 

exclusiva de frustrações colocadas pela sociedade.  

Indo na mesma direção dessas argumentações, posso citar as constatações que 

cheguei a partir da Iniciação Científica que desenvolvi (Carmo & Miranda, 2016), sendo 

que os resultados produzidos ao longo da pesquisa evidenciaram que os negros são mais 

criminalizados, em comparação com os brancos e que, ao mesmo tempo, são menos 

protegidos pela Justiça, evidenciando a seletividade do tratamento do sistema jurídico 

brasileiro, assim como foi encontrado na literatura científica em questão. A visibilidade 

excessiva direcionada aos/às negros/as traz graves consequências psíquicas, de modo a 

favorecer a interiorização dos discursos racistas, a alienação e rejeição da própria natureza 

humana, por parte dos/as negros/as, ocasionando cicatrizes invisíveis nas representações e 

no imaginário coletivos, que influenciam os processos de produção das identidades 

individual e coletiva. Além disso, interfere na construção da autoestima, frequentemente 

muito baixa, da população negra e também na valorização desmedida e idealizada dos/as 

brancos/as (Bento & Carone, 2014).  

Além dessas consequências graves apresentadas, que abarcam grandes 

impedimentos de ordem objetiva e subjetiva à população negra, com reflexo direto na 

saúde psicossocial dos mesmos, entre outros efeitos, consequências essas que inclusive 

justificam a elaboração desta pesquisa, tem-se a negligência da área da Psicologia diante 

dessa problemática. Nessa direção, no que concerne à responsabilidade social e política da 

Psicologia, pode-se discorrer sobre o material elaborado pelo Conselho Federal de 

Psicologia em 2017, denominado “Relações Raciais: Referências Técnicas para atuação de 

psicólogas/os”, que trouxe a constatação de que ainda hoje são escassas as produções sobre 

essa temática na Psicologia, o que evidencia que a última tem reproduzido a atitude 

constante da sociedade brasileira de negar a necessidade de reflexão e discussão sobre esse 
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assunto (CFP, 2017). Aspecto também salientado por Munanga (Ciampa & Munanga, 

2000), Costa et al. (2017) e Nascimento e Oliveira (2017), ressaltando a urgência de que 

sejam desenvolvidos estudos na Psicologia voltados para essa temática.  

Além desse fato, é apresentado no material explicitado que, das poucas pesquisas 

realizadas pela Psicologia acerca dessa temática, a grande maioria delas foca no 

adoecimento ocasionado pelo racismo, sendo pouquíssimas aquelas que se centram nas 

estratégias de enfrentamento e resistência da população negra (CFP, 2017). Logo, essa 

argumentação aponta também a relevância desta pesquisa, exatamente porque se busca 

compreender a produção da Identidade Política Negra de rapper’s negros/as, a partir do 

Movimento Hip Hop, com atenção direta à resistência desse movimento. Vale salientar que 

a pesquisa será feita especificamente em São João Del Rei, exatamente pelo fato de se 

tratar de uma cidade histórica e colonial, marcada pela presença intensa do racismo, sendo, 

ao mesmo tempo, atravessada por variadas formas históricas de enfrentamento por parte da 

população negra e periférica perante esse contexto, posicionamento esse visível na atuação 

do Movimento Hip Hop dessa localidade. No que se refere a esclarecimentos mais 

específicos sobre a realização da pesquisa nessa cidade, o tópico “Metodologia” apresenta 

explicações mais detalhadas. 

Deste modo, para além do preenchimento de uma lacuna na literatura científica, a 

presente pesquisa pretende ser um modo de efetivação do comprometimento da Psicologia 

com a transformação social, ainda deficitário. Isto porque o CFP (2017) reforça que o 

posicionamento do profissional de Psicologia em relação à luta contra o racismo vai em 

direção de dois dos princípios fundamentais do Código de Ética de Psicólogos e 

Psicólogas, que concebe que o/a profissional deverá atuar com vistas à promoção da saúde 

e qualidade de vida dos sujeitos e grupos, favorecendo a extinção de quaisquer modos de 

discriminação, negligência, exploração, crueldade, violência e opressão. É salientado 

também neste documento que o trabalho do psicólogo/a deverá ser respaldado na 

responsabilidade social, analisando histórica e criticamente o contexto econômico, político, 

social e cultural. 

A partir desses questionamentos apresentados, acerca das consequências graves do 

racismo e da negligência da Psicologia perante esse panorama, pode-se discorrer sobre o 

Hip Hop, um movimento sociocultural originado por jovens negros e pobres no Bronx, 

bairro negro de Nova Iorque (EUA), no final da década de 1960, apresentando como uma 

de suas vertentes político-artísticas o protagonismo e a resistência negros. Assim, o Hip 

Hop apresenta quatro elementos artísticos, sendo eles o Break, o Grafite, o Conhecimento e 
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o Rap (formado pela junção entre Mc e Dj), sendo este último o foco específico desta 

pesquisa, visto que serão entrevistados um/a Mc e um/a Dj do Movimento Hip Hop de São 

João Del Rei. Vale inclusive já destacar que foi escolhido o elemento artístico Rap, para 

ser estudado nesta pesquisa, porque, segundo Fernandes (2018), esse elemento acaba se 

destacando em relação aos outros, e se posicionando enquanto porta-voz desse movimento, 

seja no plano político-ideológico, seja no sociocultural. Além disso, escolheu-se entrevistar 

um/a Mc e um/a Dj porque ambos atuam de forma articulada, sendo que o elemento 

artístico Mc se apresenta enquanto uma continuidade da tradição de oralidade engendrada 

pelos griots da África Ocidental, e o segundo, a manifestação artística Dj engendra sua 

atuação enquanto herdeiro do tambor ancestral africano, os dois resgatando a memória 

coletiva das comunidades onde estão inseridos, e ainda a história afro-brasileira (Babi, 

2017).  

Nesse sentido, pode-se destacar que, de acordo com Scandiucci (2006), o Hip Hop 

é um importante instrumento na constituição da identidade negra, favorecendo o 

crescimento da autoestima da juventude excluída, ao propiciar a reflexão acerca de sua 

realidade social e favorecer a percepção de que fazem parte de uma história, marcada tanto 

pela constante opressão da hegemonia, como pela intensa força e luta dos antepassados. 

Além desses aspectos, a literatura científica aponta que uma das principais 

temáticas abordadas pelo Hip Hop é o conhecimento acerca da história da população 

negra na América e no Brasil, conhecimento que não é oferecido pela educação formal 

(Tavares, 2009), já que nos currículos escolares a visão acerca do/a negro/a, na maior parte 

das vezes, se restringe ao “escravo” e à história da escravidão, desconsiderando a cultura, 

tradições e identidade desse povo.  

É por meio dessa compreensão crítica que os integrantes do Hip Hop podem se 

identificar com os “heróis” da história negra, estabelecendo uma relação entre o passado 

e a situação que vivem atualmente, podendo constituir sua identidade racial (Weller, 

2000). Silva (1999) afirma também que, por meio dessa compreensão crítica, os 

integrantes do movimento podem reelaborar as relações sociais que são concebidas 

normalmente como cordiais. O Hip Hop traz em seu bojo uma crítica acerca da condição 

real dos negros que vivem em nosso país, evidenciando que o discurso da cordialidade, 

fomentada pelo mito da democracia racial, não passa de um disfarce que precisa ser 

desvelado. Deste modo, a partir da aquisição de informações acerca das origens negras e 

pelo pertencimento a um grupo, o Hip Hop pode levar seus integrantes negros a se 

posicionarem de uma forma diferenciada perante o racismo (Tavares, 2009), podendo 
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reelaborar sua identidade negra de forma positiva, e conseguindo com que sua autoestima 

passe por um processo de crescimento (Scandiucci, 2006).  

Logo, de acordo com Corrêa e Furtado (2018), pode-se tomar o Rap como uma 

forma de construção e ressignificação da identidade desses jovens, o que ocorre por meio 

da valorização da oralidade e do resgate do conhecimento ancestral. Vale salientar que o 

Movimento Hip Hop de São João Del Rei também defende esse discurso, consoante foi 

percebido a partir dos resultados parciais produzidos, apresentando em suas produções 

artísticas o resgate da história afro-brasileira e a denúncia do racismo, conforme será 

demonstrado em tópicos subsequentes, a partir de trechos de letras de Rap explanadas e 

articuladas.  

À guisa de conclusão, pode-se salientar que, é a partir dessas constatações 

apresentadas, que evidenciam a relevância e urgência do estudo e aprofundamento dessa 

temática, levando em consideração que o objeto da pesquisa é o Movimento Hip Hop de 

São João Del Rei, mais especificamente os elementos artísticos Mc e Dj, que as seguintes 

indagações direcionaram da execução dessa pesquisa: 

1) Como se constituiu, historicamente, o Movimento Hip Hop de São João Del Rei? 

2) Como a Ideologia do Branqueamento incidiu na produção da Identidade Política Negra 

desses/as rapper’s? 

3) Como se articulam as trajetórias individuais desses/as rapper’s com os discursos da luta 

anti-racista do Movimento Hip Hop? 

4) Quais as estratégias utilizadas por esses/as rapper’s perante as implicações psicossociais 

ocasionadas pela Ideologia do Branqueamento? 

Logo, tais perguntas culminam no problema de pesquisa, que pode expresso a partir 

da seguinte indagação: Como se configura/configurou a produção da Identidade Política 

Negra da Dj e do Mc, a partir do pertencimento ao Movimento Hip Hop de São João Del 

Rei?  

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A presente Revisão Bibliográfica abarca reflexões e estudos ligados às temáticas 

principais e ao referencial teórico, abrangendo materiais que serviram de base para a 

própria pesquisa, acerca do objeto pesquisado. Todo esse escopo, temático e teórico, foi 

enriquecido com falas e trechos de letras de Rap de intelectuais orgânicos do Movimento 
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Hip Hop, a nível nacional e local, objetivando trazer a prática, o concreto, a experiência 

vivida, a partir da fala pulsante e do protagonismo deles/as, que vivenciam visceralmente 

esse movimento. 

 

2.1. “Já fui ladrão sem ter roubado”: Adentrando os meandros do Racismo 

 

Para iniciar esse tópico, pode-se trazer o seguinte trecho da música “Camisa de 

Time II”, composta e interpretada pelos intelectuais orgânicos Cristiano de Souza, Frog e 

Iago de Souza4 (2019), integrantes do Movimento Hip Hop: “(...) Minha pele é preta, 

então minha pele é cara/ Já fui ladrão sem ter roubado/ Tem ferida que nunca sara/ 

Parado no mercado, me sinto suspeito/ Mesmo com grana pra comprar de tudo/ Não 

recebo respeito (...)”. Esse fragmento evidencia a persistência do racismo no cenário 

brasileiro, em que a criminalização da população negra é ainda enfática, e a associação do 

ser negro/a com ser “vagabundo” e “bandido” se estende até os dias atuais (Carmo & 

Miranda, 2016), ocasionando feridas e marcas emocionais profundas nos mesmos. Assim, 

corroborando com esse fragmento, Costa, Nunes e Schucman (2017) acentuam que o 

racismo e a construção social da raça são os organizadores centrais das desigualdades 

materiais e simbólicas sofridas pela população brasileira. Nesse ínterim, visando adentrar 

esses meandros, serão apresentados, na sequência, a definição do racismo, sua 

contextualização histórica no Brasil, o conceito de racismo epistêmico, e elucidações sobre 

o pensamento decolonial, a partir da Interseccionalidade e do conceito de Intelectuais 

Negros. 

 

 

2.1.1. Afinal, o que é o Racismo? 

 

No que se refere à definição de racismo, Campos (2017) propõem uma abordagem 

tridimensional deste fenômeno, argumentando que a mesma é capaz de possibilitar uma 

conceituação operacional e empiricamente direcionada, embasada em uma noção de 

unidade, que, ao mesmo tempo, não incorre em uma simplificação deturpada de aspectos 

 
4  Dois desses três Mc’s, intelectuais orgânicos do Movimento Hip Hop, moram em um bairro de periferia de 

São João Del Rei. Assim, Iago de Souza e Cristiano de Souza moram no Bairro Senhor dos Montes, e Frog 

reside na cidade de Barbacena - MG. Importante essa informação, para que se possa compreender a partir 

de qual lugar, de qual perspectiva, eles falam.  
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importantes de cada um desses eixos. Assim, compreender as dinâmicas do racismo exige 

um suporte que não se restrinja à realização de investigações empíricas, mas que envolva 

também orientações teóricas, acerca dos aspectos ontológicos que o caracterizam. Logo, as 

teorizações disponíveis sobre o racismo tendem a adotar uma dentre três dimensões 

unilaterais, com a proeminência ontológica de apenas uma. No entanto, por mais que 

inicialmente elas pareçam incompatíveis, cada uma delas se foca teoricamente em uma das 

esferas do mesmo fenômeno, é nesse sentido que se faz primordial, e possível, a integração 

entre elas, numa perspectiva analítica tridimensional.  

Por este modo, as três dimensões são as seguintes: a) Racismo como Ideologia, em 

que é pressuposto a existência de diferentes raças, hierarquizadas, sendo que a uma delas 

são conferidas concepções negativas, perpassadas pela ideia de inferioridade natural, de tal 

forma que se considera racismo somente quando são emitidas ações decorrentes dessas 

ideias, marcadas por teor ideológico; b) Racismo como Prática, sendo que nesse 

enquadramento a ênfase é colocada no preconceito racial, visto como fundamento do 

racismo, sendo definido como uma atitude que predispõe ações negativas em relação a um 

determinado grupo; c) Racismo como fenômeno estrutural, sendo uma perspectiva que 

concebe as estruturas, sistemas e instituições (políticas públicas, leis, práticas padronizadas 

etc.) como originárias do racismo, muito mais do que como fatores que simplesmente 

instigam e despertam potenciais conflitos entre grupos raciais. Desta forma, esses 

enquadramentos teóricos se caracterizam principalmente pelo modo como vislumbram as 

origens do racismo (ideologias, atitudes e estruturas), muito mais do que pela descrição das 

diferenças que apresentam entre si (Campos, 2017).  

Pensando agora nas limitações que esses referenciais, separadamente, apresentam, e 

os possíveis avanços que podem advir da integração entre eles, se faz propício destacar que 

as ideologias se fazem realmente importantes e operacionalizáveis, na análise do racismo, 

se for levado em consideração que, no concreto, são as práticas que conferem o tratamento 

diferenciado aos grupos. Ao mesmo tempo, por mais que as ideologias não possam ser 

concebidas como origem imediata do fenômeno, já que no momento exato do racismo o 

que se vê é uma prática (como se fosse uma fotografia daquele momento), elas possuem 

uma raiz histórica, logo, o que se quer dizer com isso é que as atitudes/práticas são 

orientadas historicamente por ideologias. Refletindo ainda sobre a articulação entre esses 

enquadramentos, se faz possível salientar que essas ideologias e práticas podem ocasionar 

mudanças sistêmicas e estruturais, de nível macro, do mesmo modo que, estruturas e 
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sistemas só fomentam efeitos racistas se são convertidos em práticas, essas, por sua vez, 

reforçam ideologias que, consequentemente, influenciam práticas (Campos, 2017). 

Para exemplificar de modo mais detalhado essa abordagem tridimensional, pode-se 

tomar o trecho apresentado inicialmente nesse tópico, da música “Camisa de Time II”. 

Nesse fragmento, o ser concebido como ladrão encontra respaldo no olhar do outro, no 

modo como as pessoas os olham, nos olhares persecutórios que monitoram e tentam 

disciplinar. Ora, podem-se conceber esses olhares como ações, práticas, de ordem 

imediata, como uma fotografia do momento presente, pautada no concreto, no cotidiano. 

No entanto, essas práticas não advêm do nada, são carregadas de sentido, de crenças 

ideológicas, marcadas pela hierarquização entre as raças. A crença histórica, de que os/as 

negros/as são vagabundos e perigosos, pode ser vista como uma ideologia que sustenta e 

reforça esses olhares preconceituosos. Da mesma forma, essa crença e esse preconceito 

visível nos olhares, são estimulados pela posição desigual dos/as negros/as na estrutura do 

sistema, de tal modo que, a título de exemplo, a inexistência de leis que favoreçam a 

distribuição igualitária dos recursos simbólicos e reais do Brasil, acaba por reforçar essa 

crença, de que os negros não estão em espaços mais valorizados socialmente por preguiça 

ou vagabundagem, e ainda por intensificar essas práticas discriminatórias, perpassadas 

pelos olhares que excluem.  

Por conseguinte, essa abordagem tridimensional visa dar conta, ou minimamente 

aproximar, da complexidade que vem a ser o fenômeno do racismo, tal proposta se articula 

com a tentativa aqui empregada, no presente projeto, de compreensão dos fenômenos 

históricos e sociais, numa perspectiva integral, articulando os âmbitos macro e micro, o 

concreto e o conceitual. Essa definição tridimensional pode auxiliar inclusive na leitura da 

realidade estudada, que será analisada por meio da técnica da Triangulação de Dados 

(Brisola & Marcondes, 2014), que apresenta uma perspectiva que perpassa o concreto, o 

particular, marcado pela imersão nos dados empíricos, seguido pela articulação destes 

dados com o referencial teórico, o que, por fim, alcança o macro, a conjuntura, numa 

síntese que abarca o âmbito mais amplo. O referencial teórico também se articula com essa 

abordagem tridimensional, afinal abarca o particular da identidade individual e coletiva 

(e/ou política), produzida a partir do concreto, do fazer cotidiano, e busca atingir o 

universal, a partir de um olhar dialético, que leva em consideração a historicidade e a 

estrutura macro.  
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2.1.2. Quais são as raízes históricas do Racismo no Brasil? 

 

Revisando a literatura científica acerca dos aspectos históricos concernentes ao 

racismo no espaço brasileiro, foi encontrado que foram duas condições que favoreceram o 

seu surgimento. A primeira condição envolveu um processo histórico, que oportunizou a 

escravidão do africano e o levou a ser visto como mero objeto de uso (Ferreira, 2002), 

envolvendo uma quantidade incontável de mortes por negligência ou opressão, migração 

forçada, apropriação de terras, destruição de culturas e a institucionalização do racismo 

(Santos, 2009a).  

Por conseguinte, a segunda condição se deu após a Abolição, com o 

desenvolvimento de concepções “científicas”, engendradas pelo Movimento Eugenista e 

pelo Darwinismo Social, que favoreceram a constituição da “Ideologia do 

Branqueamento”, pautadas na concepção de inferioridade racial do negro, levando à 

tentativas de extinção dessa população do território brasileiro (Ferreira, 2002). Essa 

tentativa de extermínio, que levou ao fomento da imigração estrangeira com o fim de 

construir um povo brasileiro mais branco (Oliveira, 2001), foi fortalecida pelo mito da 

democracia racial, reforçando a culpabilização do negro por seu “lugar” nas relações 

sociais, e ainda desconsiderando a historicidade (Santos, 2009b).  

Tendo em vista que o Mito da Democracia Racial e o Ideal do Branqueamento são 

os dois principais pilares históricos para se pensar no sistema racial brasileiro e nas 

implicações psicossociais na identidade dos/as indivíduos negros/as, é essencial salientar 

que, no que concerne ao primeiro pilar, Munanga (2004) frisa que, a mestiçagem é 

concebida como resultado da dissolução da tríade branco-índio-negro em uma categoria 

única (mestiços), tida como representativa da nação, noção essa que abarca a ideia de que o 

povo brasileiro não é nem preto, nem branco, mas é sim miscigenado, um povo mestiço. 

Tal visão contribui para a negação das desigualdades raciais existentes no contexto 

brasileiro, dificultando a mobilização política dos/as negros/as contra essa opressão, e 

ainda conduzindo a uma deturpação do que é “ser negro”, de tal modo que a identificação 

como “negro/a” ou “preto/a” foi sendo vista, a partir dessa falácia, como sinal de 

rebaixamento e de estigma social (Santos, 2010), concepções essas fomentadas pelo Ideal 

do Branqueamento.  

Logo, segundo Bento e Carone (2014), o branqueamento funcionou, para além 

dessa corriqueira visão simplória e engrandecedora da mestiçagem, como uma forma de 

pressão cultural por parte da hegemonia branca, principalmente no pós-abolição, para que 
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o negro se anulasse, física e psiquicamente, em função da nova ordem social. Segundo 

Munanga (2004), os defensores da mestiçagem, no período pós-abolição, consideravam 

que ela ocasionaria uma sociedade pautada em uma única raça e uma única cultura, aos 

moldes do modelo hegemônico cultural e racial branco, que deveria englobar todas as 

outras raças e suas culturas, o que, na verdade, seria alcançado a partir do etnocídio e do 

genocídio de toda diversidade racial e cultural do país, apagando a diferença, em prol de 

uma nova civilização, considerada por eles como a “verdadeira civilização brasileira”. Fica 

visível que não se debateu a possibilidade, de forma alguma, em nenhum momento, de 

constituição de uma sociedade plural, coerente com a diversidade abarcada pelo país, desde 

seu início. Pode-se dizer então que, a mestiçagem, tão defendida a partir do Mito da 

Democracia Racial, seria uma fase intermediária no processo de branqueamento, se 

fazendo um elemento fundamental da ideologia racial brasileira. 

Dando prosseguimento a essa explanação, e apresentando elucidações sobre o 

racismo na atualidade, é possível afirmar que, atrelado ao discurso da Democracia Racial, 

se desenvolveu o “racismo cordial” que, segundo Camino, Machado, Pereira e Silva 

(2001), é uma maneira de não ofender mais ainda aquele que é discriminado, visando não 

ferir a norma da igualdade racial, sendo caracterizado por uma polidez aparente que 

tampona comportamentos e atitudes racistas (Lima & Vala, 2004). Este racismo, que na 

verdade nada tem de cordial, se manifesta por meio de ditos populares, piadas, brincadeiras 

de cunho “racial” (Lima & Vala, 2004), ironia, silêncio, sarcasmo, insulto, figuras de 

linguagem e trocadilhos (Sales, 2006). Por conseguinte, o “racismo cordial” faz sobressair 

que, mesmo com a existência do discurso que nega ou minimiza a presença do preconceito 

racial no país, ainda hoje manifestações racistas são vistas e persistem no cotidiano da 

sociedade brasileira (Ferreira, 2002). Seguindo essa abordagem, pode-se frisar que o 

racismo no Brasil se sustenta atualmente por ações que se concretizam de modo velado, 

sutil e implícito, fator que ocasiona o aumento das desigualdades raciais e a violência 

contra a população negra (Camino & Nunes, 2011). 

A partir dessa explicação sobre o racismo cordial, pode-se citar um trecho da 

música “Democracia Racial de Sangue” (Taddeo, 2020), que faz parte do “CD 2 - O 

necrotério dos Vivos”, lançado em 11 de março de 2020, de composição e interpretação do 

intelectual orgânico Carlos Eduardo Taddeo5, integrante do Movimento Hip Hop de São 

 
5  Carlos Eduardo Taddeo, chamado artisticamente de Eduardo FC, é cantor, escritor, palestrante, ativista e 

compositor de Rap, estando na lista dos mais destacados rapper’s brasileiros. Eduardo liderou e foi co-

fundador do grupo Facção Central, onde exercia a função de compositor e vocalista de todas as letras, 
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Paulo (SP). O fragmento é o seguinte: “(...) Hey, nação ariana, White Power imundo/ 

Curta o tour pelo país mais racista do mundo/ Negros perseguidos pelo Estado, ceifados 

por 12 pump/ Essa é a: Democracia racial de sangue (...)”. O trecho evidencia que seu 

discurso é endereçado à parcela branca, privilegiada, estrangeira, que traz genes, cor da 

pele e traços fenotípicos valorizados socialmente, e com aparência exaltada, de tal modo 

que essa estética se constituiu historicamente como o padrão de beleza referendado, 

enquanto “Poder Branco”, almejado por todos, brancos/as e negros/as brasileiros/as.  

Em relação à democracia racial, Taddeo (2020) a nomeia “democracia racial de 

sangue”, exatamente pelo extermínio físico, explícito, ao qual os/as negros/as são ainda 

vítimas, no país mais racista do mundo, em que a perseguição é institucionalizada pelo 

Estado, conforme o rapper aponta. Assim, ele parece se remeter especificamente à atuação 

da polícia, ao citar a espingarda pump, de calibre 12, uma arma utilizada principalmente 

pelas forças policiais. Percebe-se, nesse sentido, que é devido à constituição histórica do 

racismo, marcada pela assimetria entre as ditas raças e, consequentemente, pela 

desigualdade de privilégios e de acesso a recursos, materiais e simbólicos, entre negros/as 

e brancos/as, perpassada inclusive pela Ideologia do Branqueamento, que visou/visa 

extinguir a africanidade do Brasil, que se constitui o “racismo cordial”.  

Refletindo mais pormenorizadamente sobre essa questão, é possível salientar que, 

ao se olhar o dado em si, acerca da alta taxa de homicídios de pessoas negras, ocasionado 

pela polícia, conforme Taddeo (2020) destaca em sua música, pode-se, rapidamente, e de 

forma fácil e superficial, numa perspectiva a-histórica, tomar esse fato como decorrente de 

algum erro por parte desses indivíduos negros, o que pode ser concebido como uma 

interpretação dura e falha dos fatos. É que a democracia racial, que embasa essa ideia 

anteriormente apresentada, retira toda carga racista das ações do Estado e da hegemonia 

branca, e a coloca, sob forma de culpa, nas costas dos (as) negros (as). Já que não existe 

racismo, conforme o discurso da democracia racial aponta e fomenta, a polícia não é 

racista, argumento que sustenta a excessiva e doída criminalização da população negra, 

endossando o genocídio contra esse contingente. Misto de aparente cordialidade, 

engendrada pela visão romântica da falácia da democracia racial, e implícita agressividade, 

em que “(...) a casa grande surta quando a senzala/ passa com louvor na OAB disputada 

(...)” (Taddeo, 2020),  o “racismo à brasileira”, ou “racismo cordial”, é a definição que tem 

 
tendo deixado o grupo no dia 18 de março de 2013, com o objetivo de constituir sua carreira solo (The Hip-

Hop Thugsta, 2017). 
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sido usualmente utilizada para a conceituação dessa configuração atual do racismo no 

Brasil. 

 

2.1.3. O Racismo Epistêmico 

 

Dando continuidade à elucidação acerca das variadas facetas do racismo no cenário 

brasileiro, será apresentada, nesta subseção, uma problematização acerca do processo de 

produção do conhecimento, no que se refere, especificamente, às implicações ocasionadas 

pela soberania epistêmica da Ciência Moderna, que veio a culminar, como uma de suas 

consequências, no “Racismo Epistêmico”. Destarte, conforme Meneses e Santos (2008) 

afirmam, a epistemologia dominante foi constituída em um contexto específico, tendo sido 

perpassada tanto pela diferença política do capitalismo e do colonialismo, como pela 

diferença cultural da modernidade cristã do ocidente. Tais fatores incidiram tão 

profundamente nas esferas “científicas” do mundo que todas as formas de saber que não 

convergiam com os interesses a que serviam a epistemologia dominante foram 

descredibilizados e suprimidos.  

Por este modo, a busca pela universalidade, tão defendida pela Ciência Moderna, é 

efeito de uma intervenção epistemológica ocasionada pela imposição, às culturas e povos 

de outras localidades do planeta, que não do ocidente, e que adotaram outras perspectivas 

religiosas, diferentes da cristã, de parâmetros econômicos, políticos, e militares do 

colonialismo e do capitalismo na era moderna. Seguindo essa linha de raciocínio, pode-se 

salientar que, segundo Nunes (2008), a epistemologia pautada nos pressupostos dessa 

Ciência Moderna tomou uma posição de autoridade em relação a outras formas de saber, 

postura denominada “soberania epistêmica”, por conseguinte, ela buscou se colocar em um 

lugar externo e diferenciado no que se refere a outros modos de conhecer o mundo, 

avaliando-os independentemente, via definição do que seria o erro e a verdade. 

Sob a camuflagem de serviço missionário, o projeto da colonização objetivou tornar 

o mundo homogêneo, limitando a diversidade cultural, epistemológica e política do 

mundo. É exatamente essa extinção dos conhecimentos locais, por meio de um 

conhecimento externo e estranho, que fundamenta o epistemicídio (Meneses & Santos, 

2008). Dessa forma, o epistemicídio envolve a desqualificação dos sujeitos desses saberes, 

via apropriação ou exclusão, por meio do vislumbre de tais formas de conhecimento 

marginalizadas enquanto superstição, erro ou ignorância (Nunes, 2008). 

Consequentemente, grupos que se orientam no mundo através de outros modos de saber, 
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que não os defendidos pela Ciência Moderna, tiveram suas vozes emudecidas, foram 

postos à margem, invisibilizados, desqualificados ou anulados. O enfraquecimento da 

autorreferência sumamente própria desses povos não se deu somente epistemologicamente, 

mas foi concretizada também ontologicamente, já que se referia inclusive à percepção 

desses conhecimentos subalternizados enquanto oriundos de seres inferiores. 

Por este modo, cabe discorrer sobre o conceito de Racismo Epistêmico, que pode 

ser concebido como uma das facetas do epistemicídio. A fim de trazer essa conceituação, 

pode-se salientar primeiramente que, segundo Rufino e Simas (2018), o racismo opera 

incisivamente de três formas: na constituição da baixa autoestima dos negros, na 

desvalorização de seus bens simbólicos e ainda na discriminação perante a cor pele. Assim, 

o racismo se atualiza constantemente, adotando variadas configurações, agindo de forma 

plástica, sendo a presença do negro fato suficiente para a concretização dessa 

discriminação, independentemente do modo que se presentificará, física, epistêmica ou 

existencialmente. Seguindo essa abordagem, Rufino e Simas (2018) argumentam que o 

racismo epistêmico se sustenta a partir do seguinte tripé: família (marcada pelo viés 

patriarcal), ciência moderna (em sua profunda articulação com o colonialismo), e religião 

(embasada no cristianismo). 

Nesse ínterim, os pressupostos do projeto da Ciência Moderna foram tão efetivos 

que propiciaram restrições na possibilidade de vislumbre de outros caminhos para além 

daqueles estipulados pela norma e, além disso, ocasionaram a destruição e inúmeras 

mortes, tanto físicas, pela via do extermínio, como simbólicas, pelo desvio existencial, 

fatores que podem ser caraterizados como racismo epistêmico (Rufino & Simas, 2018). A 

partir de tais reflexões, é possível defender que o racismo epistêmico opera na junção entre 

o epistemicídio e o racismo, de tal forma que homicídios foram e são realizados pela via da 

dominação e imposição de uma única forma de saber, legitimada socialmente como aquela 

capaz de definir o que é o conhecimento verdadeiro, e o que não é, atuando principalmente 

na articulação entre os efeitos do colonialismo e da soberania epistêmica da Ciência 

Moderna.  
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2.1.4. Pensamento Decolonial: Uma alternativa Potencial 

 

No que concerne ao Racismo Epistêmico, o intelectual orgânico do Movimento Hip 

Hop, Emicida6 (2015) traz o seguinte trecho na sua música Boa Esperança: “(...) Sério, és 

tema da faculdade em que não pode pôr os pés (...)”, sinalizando a concretização dessa 

faceta do racismo na visível e explícita barreira entre comunidade e universidade, periferia 

e universidade, saber afro-brasileiro e saber hegemônico branco/europeu. Evidenciando 

ainda que as pesquisas feitas na universidade sobre os/as negros/as são feitas, na sua 

grande maioria, por pesquisadores/as brancos/as, o que dificulta a emergência do 

protagonismo desse grupo na esfera acadêmica, a constituição e valorização de 

intelectuais/acadêmicos/as negros/as, e ainda interfere na possibilidade de valorização dos 

saberes desse grupo. Além disso, esse trecho possibilita a afirmação de que o racismo 

epistêmico se presentifica na impossibilidade, ocasionada pelos impedimentos objetivos e 

subjetivos ocasionados pela hegemonia, do/a negro/a ingressar na universidade, e mais do 

que isso, se presentifica na tentativa de apagamento da história e das raízes da população 

negra, assim como é destacado nesse outro fragmento da mesma música: “(...) pois na era 

Cyber, cêis vai ler/ os livro que roubou nosso passado igual Alzheimer (...)”, evidenciando 

que o saber afro-brasileiro não está presente nos livros referendados pelo sistema de ensino 

brasileiro.  

No entanto, apesar desse cenário histórico caótico, pode-se destacar que tem sido 

constituída uma vertente da Psicologia Social Crítica que visa se posicionar perante o 

universalismo eurocêntrico/moderno/colonial, ao qual se faz possível dizer que a presente 

pesquisa faz parte, tal vertente tem reexaminado suas metodologias de pesquisa, buscando 

fortalecer o caráter político de suas intervenções no Brasil. Esse novo olhar tem se 

centrado nos valores e potencialidades que podem ser obtidas a partir da constituição de 

um corpo-geográfico-epistêmico, que ao longo do transcorrer histórico tem resistido às 

opressões ocasionadas pela colonização/genocídio/epistemicídio dos saberes da população 

negra. Por este modo, surge como alternativa potencial a Perspectiva Decolonial, que 

embasou também essa pesquisa, e que tem operado como um agrupamento de reflexões 

 
6 Emicida nasceu na cidade de São Paulo – SP, na Zona Norte. Ele é cantor, desenhista, compositor e 

produtor musical. É formado em desenho pela Escola Arte São Paulo. É ainda dono de poesias categóricas, 

revelando grande potencial na construção de rimas improvisadas. Sua obra é renovadora do Rap Nacional, 

apresentando um discurso político e se destacando por realizar parcerias com artistas de outros segmentos 

musicais (Enciclopédia Itaú Cultural, 2017). 
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epistêmicas-teóricas-metodológicas, direcionado para a (re)humanização, autonomia e 

liberdade dos/as negros/as, no âmbito epistêmico (Castro & Mayorga, 2019).  

Logo, a Perspectiva Decolonial reposiciona e questiona a visão construída acerca 

dos atores coletivos estudados no campo das Ciências Sociais e Humanas, privilegiando a 

valorização da experiência vivida, numa perspectiva afirmativa, política e feminista. 

Concebe ainda que é apenas a partir de outras narrativas sobre os grupos subalternizados, 

especificamente aquelas construídas por eles, que os saberes marginalizados 

tradicionalmente podem ser democratizados, numa ética voltada para a compreensão das 

contradições desses atores na sociedade, e ainda pela aceitação da desordem, da 

complexidade, da circularidade e da assunção criativa da ressignificação, como inerentes 

ao processo de resistência desses grupos, contra as opressões hegemônicas (Castro & 

Mayorga, 2019).  

Por conseguinte, a vertente teórica do Pensamento Decolonial abrange 

conceituações construídas por um conjunto de intelectuais que tem destacado de forma 

enfática as consequências negativas da modernidade europeia, propondo o conceito de 

decolonialidade, que diz de um processo longo de ressignificação, de busca pela 

transposição da colonialidade, que é a parte obscura da modernidade, irredutível à 

descolonização (que se trata de um acontecimento ligado à independência jurídico-política 

desses grupos, de superação do colonialismo), mas que a inclui (Almeida, 2018). Assim, a 

decolonialidade diz de uma luta contínua, cunhada pela árdua e extensa construção de 

novos sentidos em relação à opressão ocasionada pela modernidade europeia.  

Logo, a Perspectiva Decolonial foi aplicada nessa pesquisa a partir das seguintes 

premissas: a) trazendo através de trechos de letras de Rap, experiências vividas de 

intelectuais orgânicos/as do Movimento Hip Hop, negros e não-negros, o que, inclusive, 

favorece ainda a articulação da prática, da vivência cotidiana concreta, desses/as 

intelectuais, com a teoria que subsidia a pesquisa; b) concebendo a Dj e o Mc entrevistados 

como “intelectuais negros/as”, a partir da auto-atribuição “negro/a”, por parte dos/as 

mesmos/as; b) trazendo à tona essas experiências vividas, na pesquisa, a partir da produção 

de narrativas, via História Oral, que é uma metodologia voltada para o resgate da história 

de grupos subjugados, pela emergência da narrativa, em contraposição à história oficial; d) 

apresentando minhas experiências vividas, como mulher, negra, de origem periférica, e 

integrante do grupo que está sendo estudado; e) subsidiando a pesquisa a partir da 

perspectiva da Psicologia Social Crítica, que tem se posicionado perante a universalidade 

defendida pela Ciência Moderna, a favor do saber local, particular, parcial, que alcança, 
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posteriormente, o universal”; f) utilizando a Teoria da Interseccionalidade como um dos 

fundamentos teóricos dessa pesquisa, com vistas ao melhor entendimento do modo como o 

eixo de dominação que incide sob a Dj e o Mc pesquisado se configurou, em suas vidas e 

atuações artísticas.  

Finalizando esse debate, pode-se destacar que, segundo Castro e Mayorga (2019), 

ao se recusar a aplicação dos princípios modernos e positivistas da ciência, a oralidade é 

acolhida como meio para que outras experiências, anteriormente silenciadas, se tornem 

audíveis, numa abertura de possibilidades que, sem as mesmas, se manteria a continuidade 

do emudecimento dessas vozes. Logo, a oralidade abre caminhos para que a construção de 

narrativas traga à tona essas vastas e ricas vivências e impressões pessoais. Na pesquisa em 

questão, a oralidade se faz presente nos trechos de letras de Rap apresentados neste projeto 

e ainda nas narrativas, a partir da História Oral. Assim, a afirmação da geopolítica e da 

corpo-política do conhecimento, isto é, a afirmação das experiências vividas e do lugar de 

fala dos sujeitos do conhecimento, diz de uma afirmação da humanidade daqueles que 

falam a partir da face mais doída da modernidade, artifício primordial contra a 

colonialidade. Nesse sentido, a partir dessa afirmação ontológica, das experiências vividas 

e do lugar de fala, abre-se um caminho privilegiado para a afirmação epistemológica 

(Bernardino-Costa, 2018).  

 

2.1.4.1. Por que intelectual negra e intelectual negro? 

 

Para apresentar o motivo pelo qual nomeei a artista negra e o artista negro que 

foram entrevistados individualmente nesta pesquisa como intelectuais negra e negro, 

precisarei adentrar brevemente no conceito de Intelectuais Orgânicos, de Gramsci (1932), 

visando detalhar o caminho percorrido, a partir do qual cheguei a essa escolha. Logo, 

pode-se salientar que, de acordo com Gramsci (1932), os intelectuais orgânicos agem em 

sua realidade prática como contínuos persuasores, organizadores e construtores. Esse modo 

de agir não se dá a partir de uma fala abstrata, vazia de concretude, mas advém de sua 

atuação enquanto especialistas políticos. Especialistas, devido ao saber construído na lida 

diária, e políticos, em razão da concepção histórico-humanística, que os coloca na posição 

de líderes. Ele ainda acrescenta que os orgânicos advêm de variadas camadas de 

intelectuais, variando suas ligações com um grupo social de base, em mais ou menos 
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conectados. Além disso, se inserem em distintas funções da superestrutura, da base inicial 

até o topo (Gramsci, 1932).  

Deste modo, Gramsci (1932) concebe que a superestrutura pode ser compreendida a 

partir dos seguintes “planos”: o do Estado ou sociedade política, que desempenha o papel 

de hegemonia, exercida sob toda a sociedade a partir do grupo dominante, e o de domínio 

direto, representado no Estado e na esfera jurídica do governo; e o plano da “sociedade 

civil”, marcada pela junção de organismos nomeados habitualmente de “privados”. A 

partir dessa argumentação, Gramsci (1932) defende a existência de outro tipo de 

intelectual, o intelectual tradicional, que atua representando diretamente o grupo dominante 

na execução das funções subordinadas do governo político e da hegemonia. Esse tipo de 

intelectual acaba se embasando em erros cometidos por algumas vertentes filosóficas, que 

desconsideram a importância de uma unidade ideológica entre os considerados “simples” e 

os ditos intelectuais (Gramsci, 1932-1933). Em contrapartida, o “homem simples”, 

“comum”, age no mundo de forma prática, o que constitui um conhecimento no mundo, 

visto que o transforma, mas ao mesmo tempo não possui uma consciência teórica mais 

elaborada sobre essa sua ação (Gramsci, 1932-1933). 

Por esta maneira, Gramsci (1932-1933) evidencia a existência de duas concepções 

de mundo contrastantes, o pensar, manifesto por meio das palavras, e o agir, da ordem da 

ação concreta. E a possibilidade da unidade entre ambas aparece em Gramsci (1932-1933) 

a partir do conceito de hegemonia, que revela tanto uma transformação prático-política, 

tendo em vista que a base primeira da luta social se torna a ação prática, assim como um 

progresso filosófico, por se referir à aplicação ética da crítica sob a realidade concreta. 

Logo, Gramsci, destaca que a efetivação dessa transformação só se torna possível a partir 

de uma filosofia da práxis, que vem a ser uma postura crítica e questionadora voltada para 

a superação tanto de um modo precedente de pensar, como de um pensamento existente, 

oriundo da prática (Gramsci, 1932-1933).  

Soler (2017) salienta que Gramsci considera que a batalha contra a dominação se 

edifica no campo ideológico, exatamente porque a ideologia é uma produção 

superestrutural. Assim, Gramsci (1932-1933) destaca que o objetivo deve ser a criação de 

intelectuais orgânicos, advindos “dos simples”, que se mantenham em contato com essa 

sua origem, tornando-se sua base. É exatamente essa conexão profunda com a base, 

fundamentada em uma práxis, que transforma o cenário ideológico de um período 

(Gramsci, 1932-1933). Por esta forma, é nesse sentido que o intelectual orgânico é 

concebido por Gramsci como um organizador da sociedade, precisamente por contar com 
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um determinado conhecimento, construído a partir da articulação entre prática e reflexão 

(Soler, 2017). 

Já de início, pensando na conexão entre prática e reflexão, engendrada pelos 

integrantes do Movimento Hip Hop, torna-se claro o uso do termo intelectuais orgânicos 

para nomeá-los. Inclusive Soler (2017) pontua que, para Gramsci, a luta ideológica 

apresenta como base a disseminação do conhecimento, que é impreterivelmente 

transformador, o que se articula com o teor político-artístico do Hip Hop, que foca na 

transmissão do conhecimento, elencado inclusive como o Quinto Elemento deste 

movimento. Nessa perspectiva, agora se procederá a um detalhamento maior acerca do 

porquê escolheu-se nomeá-los não apenas como intelectuais orgânicos, mas sim como 

intelectuais orgânicas/orgânicos negras/negros, ou de forma sintética, intelectuais 

negras/negros.  

Desta maneira, a partir dessa elucidação sobre o conceito de intelectuais orgânicos, 

pode-se frisar que se justifica a denominação da artista negra e do artista negro, 

entrevistados nesta pesquisa, como intelectuais negros, tomando como base o conceito de 

Gramsci em menção, devido à possibilidade de articulação desse referencial com a 

perspectiva interseccional, que arcabouça esta investigação. Nesse sentido, Collins (2016) 

salienta que tanto o racismo como o sexismo são ideologias, e que eles apresentam 

similaridades quanto ao tratamento de grupos dominados, sendo vistos como objetos, 

esvaziados de subjetividade humana. Tendo em vista que, para Gramsci, o foco da luta 

deve ser o confronto contra as ideologias, por meio da práxis engendrada pelas/pelos 

intelectuais orgânicos, pode-se pensar que o uso do termo intelectuais negras/negros não 

destitui o conceito de Gramsci, ao contrário, vai em sua direção. 

Além disso, pode-se considerar que eles são intelectuais negros porque falam a 

partir de uma localização social específica, que os habilita a atuarem reflexiva e 

praticamente na busca da transformação da realidade. O próprio Hip Hop apresenta 

variadas vertentes de atuação, com foco tanto nas demandas de classe, culturais, de raça e 

de gênero. Não se pode pensar nas artes do Hip Hop como sendo perpassadas por 

demandas puras, com foco em somente uma dessas pautas de luta, até mesmo porque 

identitariamente essas/esses artistas são inspirados a falar sobre sua própria realidade, 

perpassada por todas essas questões, de classe, raça e gênero, tanto em termos de possíveis 

privilégios, como em relação ao vivenciar visceral e profundamente essas opressões. Ou 

seja, eles são perpassados por essa intersecção de opressões tanto identitária, a partir de 

suas experiências vividas, como artisticamente, em suas produções. Assim não se pode 
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pensar em um conceito que apresente amplitude de compreensão restrita, com foco em 

apenas uma dessas pertenças identitárias. Logo, nesta pesquisa em questão, sua elaboração 

foi realizada com vistas a dar destaque ao imbricamento entre raça, classe e gênero, 

evidenciando que, ao se falar sobre classe, a partir do conceito de intelectual orgânico, já se 

fala sobre raça, culminando no termo intelectual negra/negro.  

Vale destacar que, inclusive o próprio Gramsci (1982) se utiliza do conceito 

“intelectuais negros”, ao falar sobre como os intelectuais, orgânicos e tradicionais, se 

apresentavam no cenário dos Estados Unidos, naquele período. Deste modo, ele enfatiza 

que eram escassos os intelectuais tradicionais, e que, ao mesmo tempo uma notável 

manifestação surgia, sendo ela: o aumento exponencial de intelectuais negros nesse 

panorama. Nesse sentido, pode-se perceber que, ao discorrer, sobre os intelectuais 

orgânicos, que se apresentavam em maior quantidade nessa localidade, em comparação aos 

tradicionais, ele cita os intelectuais negros, colocando-os como uma possibilidade de se 

exercer a função de intelectual orgânico.  

Ainda nessa direção, Soler (2017) salienta, de forma enfática, que Gramsci centrou 

na luta contra o capitalismo tendo como base sua realidade, o que não significa que a 

operatividade dos intelectuais orgânicos deve se dar somente dentro desse contexto, 

conforme a realidade que o teórico em questão viveu na Itália. Esse fato também dá 

abertura para que se possa pensar nos intelectuais orgânicos dentro da luta negra, as/os 

intelectuais negras/negros. Além disso, a consideração trazida por Gramsci (1932), de que 

todos os homens/mulheres são intelectuais, mesmo que não exerçam efetivamente essa 

função, permite a aplicabilidade do conceito intelectual orgânico a outros contextos, 

marcados pelo capitalismo, mas não somente direcionados na luta contra ele. O foco 

trazido por Gramsci é o estatuto dos intelectuais orgânicos na luta contra as ideologias, 

mais do que uma centralidade na luta contra o capitalismo. 

 

2.1.4.2. A Interseccionalidade de Opressões 

 

No transcorrer da produção dessa pesquisa, a partir da imersão efetiva a campo, 

modificações foram sendo feitas, de tal forma que, tendo sido entrevistada uma intelectual 

negra, como uma das pessoas convidadas para a realização das entrevistas individuais, o 

referencial teórico-prático da Interseccionalidade foi agregado e aprofundado, visando 

oferecer uma compreensão mais integral e completa das pertenças identitárias, ligadas à 

classe, raça e gênero, das/dos intelectuais entrevistadas/entrevistados, com foco na 
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realidade concreta. Além disso, esse arcabouço possibilitou a utilização de minha própria 

trajetória de vida como fonte pertinente para a realização dessa pesquisa, conforme já 

apresentada. 

Nesse sentido, Rufino e Simas (2018), ao sagazmente apresentar conhecimentos 

originários de terreiros como possíveis bússolas para a reorientação da produção 

epistemológica, em seu livro “A ciência encantada das macumbas”, destacam que a 

associação, presente no imaginário social, entre a pombagira e a falta de ordem e de regras, 

e a marginalidade e a vulgaridade, se apresenta como um dos traços do racismo epistêmico, 

ligados a ideologias sexistas/machistas. Esses autores descrevem a figura da pombagira 

como uma grande marca existente no complexo cultural das Umbandas do Brasil, uma 

potência exusíaca encarnada no feminino, concebendo-a como representativa da 

transgressão, da desestabilização e da recusa contra os modos de ser sustentados em 

premissas patriarcais e racistas, mantenedoras do legado do colonialismo (Rufino & Simas, 

2018). Nessa direção, percebo que a pomba-gira representa a ampla gama de conhecimento 

das mulheres que foi excluído do cânone epistêmico convencional, assim como a própria 

força subversiva delas, nossa, contra os limites impostos pelo sexismo/machismo. Assim, 

torna-se perceptível que o racismo epistêmico que, segundo Rufino e Simas (2018), 

apresenta a família, com base no patriarcado, como uma de suas dimensões, se encontra 

profundamente imbricado ao machismo/sexismo.  

Quanto a isso, esses mesmos autores destacam que a clássica gargalhada da 

pombagira pode ser interpretada como simbolização da mulher rotulada como vagabunda, 

o que traz à tona, a partir dessa figura, o poder feminino interseccional e antirracista do 

universo dos terreiros, que visa incidir para além desse espaço, se espalhando pelo mundo. 

Assim, para o padrão epistêmico que toma, como única e possível relação com o corpo, a 

disciplina e a normatização, a representação da pombagira como dona de seu corpo e de si, 

fazendo com ele tudo o que quiser fazer, mas ao mesmo tempo controlado pelo próprio 

poder feminino, traz medo (Rufino & Simas, 2018), assim como acontece com as mulheres 

que, audaciosamente, defendem seus saberes, sua liberdade, e a sobrevivência e existência 

delas próprias e de seu povo. A pombagira traz o corpo como o templo de muitos saberes e 

memórias, contrapondo o exercício enfático do colonialismo, que toma o território corporal 

como o primeiro alvo de seus ataques, pela via da objetificação, do estupro, do sequestro, 

da tortura, do genocídio, e da morte simbólica e física (Rufino & Simas, 2018).  

É exatamente sobre essa questão que apresentei algumas falas introdutórias, em 

minha Biografia, quando discorri sobre as expectativas sociais que centralizam o papel do 
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cuidado do outro sobre a mulher negra, o que, por sua vez, regra seu corpo e potencial, não 

oferecendo abertura para que ela possa ser dona de si, expandindo toda sua capacidade e 

habilidades no espaço e no tempo, do seu corpo e alma para o mundo. Assim, é sobre a 

reinvenção, inclusive desse lugar historicamente endereçado às mulheres negras, que a 

mensagem da pombagira versa, rodando na gira e estimulando em nós as virações 

imprescindíveis para a transformação social. Essas estratégias da pomba-gira realocam 

gênero e raça em uma sociedade que toma o sexismo (abarcando o machismo) e o racismo 

como sustentáculos, trazendo a emergência do poder feminino interseccional, agindo 

contra a restrição de direitos e a disseminação das desigualdades (Rufino & Simas, 2018). 

Vale pontuar que, de acordo com Amaral e Macedo (2005), o sexismo é um termo que 

surge em 1965, aproximadamente, por correspondência a outros conceitos, tal como 

racismo, significando a discriminação (concebida como o comportamento oriundo de 

preconceitos) por razões de sexo ou gênero.  

Nessa linha de raciocínio, Bernardes et al. (2013) esclarecem a diferença entre sexo 

e gênero, sublinhando que o sexo se refere às características fisiológicas ligadas à 

reprodução biológica, enquanto que o gênero reporta ao modo como cada cultura significa 

essas diferenças sexuais, como elas veem a relação que transforma uma fêmea em uma 

mulher e um macho em um homem, logo o que determina o papel que cada sexo deverá 

desempenhar na sociedade é o processo de socialização e as significações derivadas do 

modo como cada cultura se organiza, em seus variados contextos socioculturais e 

históricos. Nesse seguimento, pode-se concluir que gênero não é igual a sexo, e que o 

primeiro fundamenta a divisão sexual do trabalho em todas as culturas. 

Deste modo, consoante Balbinotti (2018) aponta, o machismo se constitui como 

uma ideologia que divide os homens e as mulheres em espaços público e privado, 

respectivamente, determinando que os primeiros controlem a atividade pública, o governo 

e o mercado, e que as mulheres se coloquem submissas a eles. O espaço privado, 

desconsiderado socialmente, é aquele reservado à vida doméstica e familiar, e o espaço 

público, valorizado pela nossa sociedade, é o espaço social, voltado à literatura, à 

educação, à política, e ao trabalho (Balbinotti, 2018). Nessa perspectiva, o sexismo e o 

racismo constituem ideologias que instigam a manutenção da dominação (Collins, 2019), 

assim como se pode falar do machismo. Destrinchando ainda mais esses conceitos, 

Bernardes et al. (2013) revelam que a dominação se refere a uma relação assimétrica, entre 

grupos ou pessoas, em que uns influenciam ou se apossam das habilidades ou capacidades 

de outros. Tomando a afirmação de que, em nossa sociedade, o racismo epistêmico se 
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encontra intrinsecamente atrelado ao sexismo/machismo, podemos nos debruçar com 

maior profundidade sob o conceito de Interseccionalidade. 

De acordo com Collins (2019), a Interseccionalidade diz respeito a modos 

específicos de opressão interseccional, tal como intersecções entre sexualidade e nação, ou 

entre raça e gênero. Os paradigmas interseccionais remetem ao fato de que as formas de 

opressão operam em conjunto na produção da injustiça, assim como evidenciam que a 

opressão não pode ser limitada a um tipo fundamental. Collins (2019) salienta ainda que 

opressão é um conceito que descreve qualquer circunstância de injustiça, em que um grupo 

impede a outro o uso de recursos da sociedade, de forma contínua e longa. A ideia de 

matriz de dominação é conferida à maneira como essas opressões interseccionais são 

organizadas (Collins, 2019). Consoante Ribeiro (2017) elucida, a partir desse conceito, 

pode-se considerar que, a depender de suas características, uma mesma pessoa pode se 

enquadrar em diferentes posições dentro de matrizes específicas de dominação.  

Nesse cenário, toda matriz de dominação, como uma forma singular de disposição 

das opressões interseccionais, pode ser vislumbrada como uma organização de poder, 

construída histórica e especificamente, na qual os grupos sociais se inserem, e sobre a qual 

buscam interferir (Ribeiro, 2017). Carneiro, Nogueira e Rodrigues (2018) concebem que 

essa abordagem apresenta uma visão complexa, postulando que as pessoas coexistem 

sincronamente em diferentes posições sociais, tanto de oprimidas como de opressoras, a 

depender da estruturação da matriz de dominação onde estão inseridas. Afirmam ainda que 

perspectivas hierárquicas de opressão devem ser abandonadas, tal como o gênero tem sido 

para o feminismo e a classe para marxismo (Carneiro, Nogueira & Rodrigues, 2018). 

Assim, esferas de poder, a níveis disciplinares, estruturais, interpessoais e hegemônicos se 

presentificam em modalidades diferenciadas de opressão, independentemente de quais 

sejam essas opressões (Collins, 2019). Carneiro, Nogueira e Rodrigues (2018) afirmam que 

a Teoria da Interseccionalidade abrange a noção de que as opressões estão inter-

relacionadas e de que elas agem de forma multiplicativa, e não como a soma de 

discriminações estanques, gerando complexas e concretas vivências de discriminação.  

Quanto a isso, é essencial apresentar a importante diferenciação entre os conceitos 

de política identitária e de política interseccional, sendo que o primeiro se refere a um olhar 

específico, que toma como foco uma única pertença identitária de um grupo, em 

contraposição, o segundo referenda a visibilização e reivindicação de lutas interseccionais 

(Carneiro, Nogueira & Rodrigues, 2018). Porém, o conceito de política interseccional 

revela o desempoderamento interseccional inscrito nas políticas identitárias, devido ao fato 
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de acabar invisibilizando as pertenças interseccionais de uma pessoa, por buscar enfrentar 

cada opressão isoladamente. Esse desempoderamento interseccional do movimento é 

constituído a partir da tentativa de atuar no combate à opressão de forma restrita, como se 

as opressões não tivessem interseccionadas, não assumindo o potencial de alianças entre 

movimentos diferentes e ainda os propósitos de enfrentamento a discriminações múltiplas 

(Carneiro, Nogueira & Rodrigues, 2018). 

Logo, nessa dissertação, o olhar lançado sob os fenômenos estudados se sustentou a 

partir do conceito de políticas interseccionais, tendo em vista que as pertenças identitárias 

não são construídas de forma isolada em relação a nossa identidade social, do como é 

abordado a partir das políticas identitárias. Por este modo, segundo apontam Carneiro, 

Nogueira e Rodrigues (2018), a afirmação, a nomeação e a reivindicação dessas pertenças 

são essenciais, de maneira a superar as perspectivas separatistas e essencialistas, pela via 

da tomada de uma política feminista de coalizão com outros movimentos de luta. No que 

se refere aos benefícios que a adoção dessa abordagem apresenta, conforme Collins (2019) 

realça, os paradigmas interseccionais contribuem para a compreensão das relações entre 

conhecimento e empoderamento através de duas grandes maneiras: favorecendo a 

elaboração de um novo entendimento sobre a organização da dominação, e incentivando a 

construção de novas interpretações acerca da realidade das afro-americanas.  

Seguindo essa lógica, Carneiro, Nogueira e Rodrigues (2018) pontuam que o 

surgimento do Feminismo Negro, no final da década de 1960, enquanto compartilhamento, 

reflexão e institucionalização coletiva da percepção de que o Feminismo estava 

favorecendo a invisibilização de outras opressões, notadamente aquelas oriundas do 

classismo e do racismo, se deu como o despontar da Interseccionalidade. Nesse sentido, 

algumas feministas negras chamaram a atenção para o fato de que as políticas identitárias 

que visavam confrontar a violência contra as mulheres não favoreciam a desconstrução da 

opressão contra as próprias mulheres negras, devido ao fato de não considerarem suas 

realidades concretas (Carneiro, Nogueira & Rodrigues, 2018). Não obstante, a mutualidade 

das opressões de raça, classe e gênero, decorrentes da escravidão, interferiu na 

configuração de todas relações posteriores das mulheres negras, entre elas próprias, em 

suas famílias, em suas comunidades, e com seus patrões (Collins, 2019), o que permite 

inferir que não existe uma única identidade vinculada ao ser mulher, afinal essa 

experiência é constituída social e historicamente (Ribeiro, 2017). Destarte, é a posição 

ocupada numa matriz de dominação, em que raça, gênero e classe social se articulam em 

pontos diferentes, que configura a experiência da opressão sexista, intercepção que só pode 
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ser efetivamente compreendida se interpretada em sua multidimensionalidade (Ribeiro, 

2017). 

Ademais, é fundamental sublinhar que, para além desse não acolhimento das 

mulheres negras pelo Feminismo, pelo fato dele defender preferencialmente as mulheres 

brancas de classe média, o próprio movimento antirracista adotava postura semelhante, 

abrigando apenas as demandas dos homens negros, o que evidencia que o Feminismo não 

criou questionamentos sobre as implicações do racismo, assim como o movimento negro 

não criticou os efeitos do sistema patriarcal na reprodução da opressão sobre as mulheres 

(Carneiro, Nogueira & Rodrigues, 2018). Este processo de dupla exclusão se constituiu 

como barreira para o desenvolvimento do processo político de emancipação das mulheres 

negras, impulsionando fervorosamente a construção do Feminismo Negro (Carneiro, 

Nogueira & Rodrigues, 2018). Isto posto, um dos objetivos desse movimento é demarcar o 

lugar de fala das mulheres negras, visando o entendimento de realidades que foram 

excluídas da normatização hegemônica. Este processo se faz importante porque a 

impossibilidade da ocupação de determinados espaços por grupos desvalorizados 

socialmente gera a não existência de produções e epistemologias desses mesmos grupos 

nesses locais, impedindo que vozes sejam ouvidas, e de que, consequentemente essas 

pessoas existam (Ribeiro, 2017). 

Detalhando o que seria lugar de fala, Ribeiro (2017) afirma que reivindicá-lo 

significa questionar a historiografia tradicional e a classificação de saberes, que valida 

hierarquicamente alguns conhecimentos em detrimento de outros. O direito a falar implica 

no direito à ocupação de espaços sociais vários, e à consequente possibilidade de expansão 

de potenciais. O que, em contraposição, não significa que apenas um grupo possa falar de 

sua experiência e realidade (Ribeiro, 2017). Deste jeito, todos possuem lugar de fala, tendo 

em vista que essa abordagem se foca nas localizações sociais, com cada pessoa se situando 

em uma posição específica da estrutura social hierárquica, dentro de uma determinada 

matriz de dominação. E é a partir dessas localizações diferentes que se busca refletir e 

dialogar sobre as hierarquias sociais, de tal modo que os indivíduos integrantes do grupo 

social privilegiado reparem as assimetrias onde seu lugar reside e o modo como ele 

influencia diretamente nos lugares de grupos marginalizados (Ribeiro, 2017). Assim, 

localizações sociais diferentes engendram formas diferentes de se experienciar as 

opressões, de maneira que, por exemplo, negras e negros vão vivenciar o racismo a partir 

do lugar de quem é alvo dessa violência, assim como brancas e brancos o farão pela via do 

lugar de quem dele obtêm benefícios. Nesse sentido, tanto negras/negros e brancas/brancos 
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podem e devem debater essas temáticas, mas a partir de seus lugares diferentes (Ribeiro, 

2017).  

Essa reflexão sobre o que é lugar de fala e interseccionalidade subsidia minha 

justificativa acerca da escolha feita quanto a abordar as categorias raça, gênero e classe 

nessa pesquisa, assim como me auxilia a explicar o lugar a partir de onde falo. Tendo já 

explanado, em minha biografia, minha relação pessoal com essas categorias, e apresentado 

conexões entre raça e gênero, realizo agora articulações com a temática periferia. Assim, 

falo de classe, fazendo menção à periferia, já que a classe trabalhadora ainda reside 

prioritariamente nas periferias. Quanto a isso, segundo Ávila (2006), a população negra 

não obteve nenhum tipo de assistência após a abolição da escravatura, de forma que não foi 

desenvolvida nenhuma política de inserção no mercado de trabalho e nem de obtenção de 

terras o que, entre outras consequências, os levou a formar os guetos e periferias das 

grandes cidades.  

Tendo especificado de forma mais clara a articulação existente entre classe, raça e 

gênero, o que também justifica a escolha que fiz quanto às/aos intelectuais negras/negros 

pesquisadas/pesquisados, friso que, abraço a Teoria da Interseccionalidade como 

perspectiva que auxiliará a orientar meu olhar sob a realidade pesquisada, assim como 

apresento o pensamento decolonial, nas linhas subsequentes, como a estratégia concreta 

que utilizarei nessa pesquisa, visando fazer frente ao racismo epistêmico, que se encontra 

entrelaçado ao sexismo/machismo e à classe. Quanto a isso, em relação ao posicionamento 

da Psicologia Social Comunitária em relação à emergência de sujeitos silenciados 

socialmente, percebe-se o comprometimento da perspectiva interseccional, atrelada os 

estudos feministas decoloniais, que tomam a (re)humanização, a liberdade e a autonomia 

da população negra e das mulheres negras como centro de sua atuação epistêmica, a partir 

do lugar do Sul Global (Castro & Mayorga, 2019). 

 

 

2.2. O Movimento Hip Hop 

 

 O Hip Hop é um movimento sociocultural que se originou nos EUA, no bairro 

negro do Bronx, situado na cidade de Nova Iorque, no final da década de 1960. Nesse 

período, a população norte-americana sofreu com questões relativas a conflitos e 

enfraquecimento de políticas afirmativas. Este enfraquecimento acabou ocasionando a 

redução de serviços sociais e a valorização imobiliária, levando, consequentemente, muitos 
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moradores latinos e afro-americanos, com baixa condição econômica, para os guetos. 

Outros fatores, tais como o desemprego, o agravamento da violência urbana, o assassinato 

de Malcom X (1925-1964) e de Martin Luther King (1929-1968), dois grandes líderes da 

luta negra, favoreceram o surgimento desse movimento. A derrota militar dos EUA na 

Guerra do Vietnã, em 1975, também teve papel importante nesse contexto de origem do 

Hip Hop (Assumpção, 2009).  

Por conseguinte, o termo Hip Hop, cujo significado literal é “movimentar os 

quadris”, foi constituído em 1968, pelo Dj Afrika Bambaataa, atribuindo essa denominação 

aos encontros dos Mc’s, dançarinos de Break, e Dj’s, nas festas de rua que ocorriam no 

Bronx. Bambaataa chegou à constatação de que a dança seria um modo potente e pacífico 

de expressão dos sentimentos de discriminação e de indignação, uma forma de reduzir os 

conflitos entre gangues no gueto e de, consequentemente, conter a violência. Por este 

modo, em sua raiz, o Hip Hop é atravessado, primordialmente, pelo caráter político e 

voltado para a conscientização coletiva (Casseano, Domenich & Rocha, 2001). Agora, no 

que se refere à variedade de manifestações culturais, o Hip Hop engloba 4 elementos 

artísticos, sendo eles o Break, o Grafite, o Rap e o Conhecimento. Assim, o Break é uma 

dança pausada e robotizada, constituída por movimentos inspirados na Guerra do Vietnã, 

que trouxe em sua execução uma crítica simbólica ao sofrimento dos soldados afro-

americanos que foram enviados para essa guerra (Assumpção, 2009). Já, o grafite é a 

pintura aerográfica do Hip Hop (Tavares, 2009), expressão artística que se utiliza de 

suportes como trens e paredes e tintas em spray, como meios para sua execução 

(Assumpção, 2009).  

O Rap (rhythm and poetry), elemento artístico que será estudado mais 

pormenorizadamente na pesquisa em questão, significa “ritmo e poesia”, e se refere a um 

tipo de música, uma espécie de canto falado ou fala rítmica (Scandiucci, 2006), que se 

tornou o elemento mais propagado do Hip Hop (Tavares, 2009). Por este modo, o Rap é 

constituído pela figura do/a Mc (mestre de cerimônia), que inspirado nos toasters 

jamaicanos narra a história do cotidiano da sua comunidade, seguindo a tradição de 

oralidade dos griots africanos, e ainda pela figura do (a) DJ (disk jockey), cuja atuação está 

ligada à tradição africana, especificamente ao tambor ancestral. Além disso, o (a) DJ é 

responsável pela produção musical, que funciona como base para a atuação do Mc (Babi, 

2017).  

O quarto elemento é o Conhecimento, e foi acrescentado aos elementos anteriores 

no início dos anos 80, por Afrika Bambaataa, para impedir que continuassem concebendo 
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o Hip Hop como sinônimo de Rap, no sentido de gênero musical, desconectado do caráter 

político e do protagonismo social da população marginalizada (Bastos, 2014). Realçando o 

Conhecimento como o fator que solidifica o aspecto ético, epistêmico e político do Hip 

Hop, Teperman (2015) frisa que esse elemento diz respeito a saberes específicos, 

direcionados para a transformação da realidade, assim como salienta Santos (2017), ao 

enfatizar que, de acordo com Bambaataa, o Conhecimento sustenta a união dos outros 

elementos artísticos, com vistas à causas coletivas, se consolidando como crucial na luta 

deste movimento contra a opressão e o racismo. Reforçando essas argumentações, Costa e 

Menezes (2013) defendem que o Conhecimento abarca e fomenta a construção de 

informações sobre a colonização no Brasil e suas implicações, sobre relações de poder, 

sobre a relação colonizador-colonizado, sobre os tensionamentos entre o global e o local, 

temas capazes de evidenciar que o viés político, ético e epistêmico do Hip Hop se dá 

também por meio do estímulo à reflexão crítica, acerca da realidade. 

Sharylaine, intelectual orgânica do Movimento Hip Hop de São Paulo, negra, uma 

das primeiras rapper’s do Brasil, endossa essa argumentação, sinalizando que o 

Conhecimento se constitui como fundamento e justificativa primeira para a existência do 

Hip Hop, destacando ainda que ele está presente em todas as etapas de aprimoramento das 

habilidades artísticas/culturais dos integrantes, gerando a singularidade de cada um dos 

elementos artísticos (Santos, 2017). Logo, a partir dessas reflexões, pode-se tomar o 

Conhecimento como o elemento do Movimento Hip Hop que articula os restantes, através 

de um processo de construção coletiva, fomentado por reflexões políticas e pelo 

aperfeiçoamento da esfera artístico/cultural, sendo esta última responsável ainda pela 

conscientização protagonizada pelo Movimento, em direção à sociedade. 

Por esta maneira, de acordo com Tavares (2009), o Hip Hop, desde seu início, tem 

sido visto como uma arte direcionada para grupos excluídos no espaço urbano, tais como 

negros e latinos de grandes metrópoles americanas. Essa manifestação artística e cultural 

envolve variadas formas de expressão artística e de comunicação, que não se restringem a 

comunidades específicas, mas que envolvem jovens de um universo social mais 

abrangente. Tais manifestações trazem em seu bojo um protagonismo social marcado por 

uma atuação consciente (Filho & Marcon, 2012) e voltada para o desenvolvimento de 

opinião crítica na juventude (Bastos, 2014). A principal contribuição do Hip Hop é 

possibilitar que os jovens percebam que fazem parte de um grupo racial e social excluído e 

oprimido, e que isso é fruto de um processo histórico que pode ser transformado via 

protagonismo deles próprios. 
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No Brasil, o Hip Hop surgiu na década de 1970, quando proliferaram nas periferias 

dos grandes centros urbanos, os chamados Bailes Black (Alves, 2009), que eram festas 

dançantes, animadas principalmente pelos gêneros Soul, Rock e Pop Music. Nesse período, 

esses bailes começaram a passar uma mensagem didática, construindo uma visão positiva 

da cultura negra, e trazendo também um discurso de protesto e contestação (Assumpção, 

2009). Enquanto os frequentadores dos bailes dançavam, eram projetados slides com 

retratos de músicos negros internacionais e nacionais, e cenas de documentários sobre a 

música negra. Esse ritmo musical foi acompanhado por elementos estéticos ligados à 

expressão “Black is beautiful”, tais como os Black Powers, os cabelos afro, as calças de 

boca estreita e os sapatos pisantes (Said, 2007). A propagação do Hip Hop entre a 

juventude dos subúrbios, favelas e periferias brasileiras ocorreu de forma gradativa, 

primeiramente se concretizou com a exibição de Raps norte-americanos, de filmes e 

posteriormente de Break. As competições de dança de rua, a formação dos primeiros 

grupos de Rap Nacional e a produção de grafites em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 

Horizonte aconteceram por último nessa etapa de disseminação do Hip Hop (Assumpção, 

2009).  

Pensando agora nas temáticas que têm sido defendidas de forma mais veemente por 

esse movimento, Bastos (2014) sinaliza que o Hip Hop no Brasil possui uma grande 

diversidade, de tal modo que debates e dilemas internos acabam sendo suscitados. Desta 

forma, existem três eixos históricos fundantes do Hip Hop em solo brasileiro, que abarcam 

as tendências globais do mesmo, a nível mais amplo. Nessa direção, a primeira vertente se 

refere àquela que toma como foco a luta de classes, se circunscrevendo à problemática 

social, e vislumbra o próprio Movimento Hip Hop como elemento potente para que a 

juventude de periferia forme uma identidade de classe, se fazendo como um meio de luta 

contra a opressão e exploração do capital. A segunda vertente centra seus esforços na 

questão cultural, concebendo a formação artística dos jovens como fomentadora de 

transformação e como caminho para a construção da cidadania, ainda que esteja 

desvinculada de uma atuação política. Já, a terceira vertente é direcionada para a questão 

racial, concebendo o Hip Hop como uma ferramenta de luta efetiva contra o racismo, 

atuando a partir de estratégias voltadas para a formação de uma identidade negra afirmada 

para a juventude negra moradora de periferia. Essa terceira vertente será a focada nesta 

minha pesquisa de mestrado. Ademais, é de grande importância salientar que as mulheres 

do Hip Hop têm trazido suas pautas de luta para esse Movimento, conforme foi encontrado 

também nos resultados dessa pesquisa. 
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2.2.1. Histórico do Movimento Hip Hop de São João Del Rei 

 

Discorrendo agora sobre aspectos históricos concernentes ao Movimento Hip Hop 

de São João Del Rei, pode-se enfatizar que, na Iniciação Científica que desenvolvi durante 

minha graduação em Psicologia (Carmo & Miranda, 2016), que teve como um de seus 

objetivos específicos a realização de um breve histórico desse movimento na referida 

localidade, visando entender como ele pode ter auxiliado na construção das trajetórias 

individuais dos entrevistados, foi encontrado que esse movimento está sendo marcado por 

5 períodos principais. O primeiro período foi marcado pelo início efetivo do movimento, 

na década de 80, com pequenos indícios de sua chegada em anos anteriores, quando 

ocorria na cidade um baile denominado "Custa", sendo que o estilo musical Black Music, 

já presente na localidade, propiciava a execução dos primeiros passos do Break. O segundo 

momento, por sua vez, condiz com a formação da Posse Del Rei de Hip Hop em 1999, 

constituída inicialmente por dois grupos de Rap da cidade e um de dança, marcada pela 

junção daqueles que se interessavam e praticavam os elementos artísticos do Hip Hop, a 

partir da valorização do elemento Conhecimento. Deste modo, eles se reuniam e 

estudavam temáticas abordadas nas revistas de Rap, fanzines e informativos da época.  

Já, a terceira etapa do processo histórico do Movimento Hip Hop de São João Del 

Rei pode ser datada entre os anos de 2005 a 2010, época atravessada pelo aumento 

significativo da violência, com grande número homicídios entre a juventude negra e de 

periferia da cidade. Período que, ao mesmo tempo, o Movimento Hip Hop se disseminou 

com mais força no município, principalmente nesses bairros marginalizados, propiciando a 

tomada de consciência de vários jovens, e ainda levando-os a vislumbrar alternativas, além 

da criminalidade que acabava lhes sobrando como opção. Nesse sentido, em articulação 

com outros projetos sociais da cidade, várias ações político-sociais foram engendradas, de 

tal modo que foram constituídos grupos de dança em vários bairros periféricos da cidade, 

que se expandiram até a zona rural e municípios adjacentes, além dos grupos de Rap terem 

abordado mais enfaticamente temáticas ligadas a esse contexto de grande violência, tais 

como a luta pela paz e contra racismo, a denúncia do racismo da polícia em relação ao 

negro da periferia, os impedimentos fomentados pelo sistema a esses grupos oprimidos, a 

falta de amor no mundo, narrativas de vivências sobre o cotidiano dos moradores de 

periferia (apontado as consequências negativas da violência, do uso de drogas e da 

criminalidade) entre outros assuntos. 
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A quarta fase do movimento ocorreu com o início do projeto “Hip Hop na Praça”, 

em 2014, efetivado pela realização de eventos mensais em praças públicas da cidade, 

organizados pela Associação Movimento Força Jovem, que contaram com a participação 

de integrantes do Hip Hop de variadas cidades vizinhas. O objetivo desse projeto foi de 

propiciar o fortalecimento do Movimento Hip Hop, precisamente por meio da união de 

todos os elementos artísticos do mesmo e, além disso, oferecer lazer e conhecimento à 

juventude. Sequencialmente, em 2015 foi desenvolvido o projeto “Acordando 

Comunidades”, que periodicamente realizava trabalhos sociais e eventos em bairros 

periféricos da cidade, de forma itinerante.  

Já, a quinta fase é datada a partir de 2016, se estendendo até a atualidade, tendo 

sido marcada pelo surgimento do projeto “Rap na Bika”, originado a partir da iniciativa de 

jovens que frequentam/frequentavam a “Praça da Biquinha”, situada no Bairro Tejuco (um 

dos bairros periféricos da cidade). Essa iniciativa, por meio de variadas ações e 

intervenções socioeducativas, políticas e artístico-culturais, trouxe mensagens ligadas ao 

protagonismo da juventude de periferia, luta contra o racismo e o machismo, a valorização 

da arte como uma forma de resistência, entre outros. Nesse cenário, emergiu a articulação 

entre jovens negras/os universitárias/os (algumas nascidas/os e residentes em São João Del 

Rei, e outras/os vindas/os de outras localidades, integrantes também do Hip Hop), e a 

comunidade local, que já ocupava o espaço da Praça da Biquinha, como uma forma de 

entretenimento e desenvolvimento de habilidades artísticas. Atualmente, o Movimento 

continua desenvolvendo suas atividades, tal como através de oficinas, eventos, Batalhas de 

Rap e rodas de conversa, em articulação com outros grupos da cidade, tal como skatistas e 

admiradores do gênero musical Reggae.  

 

 

2.2.3. O Hip Hop e seus inversos: Controvérsias que versam além dos Versos  

 

No que se refere às controvérsias que emergem dos processos coletivos dos grupos 

e indivíduos, pensando na perspectiva do/a pesquisador/a da área da Psicologia Social, 

Castro e Mayorga (2019) acentuam que o olhar sob as narrativas comunitárias não deve 

desconsiderar a insolência dos contradiscursos hegemônicos, muito menos rejeitar os laços 

históricos dos subalternizados, que possibilitaram que eles criassem outras possibilidades 

de ser e de ver o mundo, na tentativa de amenizar as violências ao qual são alvos 

constantes. Portanto, é preciso que o/a pesquisador/a participe de um processo de 
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responsabilização conjunta pelo sofrimento coletivo engendrado pelo projeto de 

colonialidade, agindo de forma ética, de modo a não totalizar esse mal-estar, mas focando 

nos deslocamentos que esses sentimentos podem possibilitar às narrativas convencionais. É 

essencial que não se romantize o ponto de vista do subalternizado, afinal ela é passível de 

reavaliação crítica, assim como qualquer outra perspectiva. Tais posturas, por parte do/a 

pesquisador/a, junto a todo aparato teórico-metodológico que as sustentam, possuem o 

potencial de favorecer a historicização (auto)crítica dos processos de resistência coletiva 

dos subalternizados, estas, por sua vez, funcionam como elemento de resgate da memória, 

de produção da ação política e de ressignificação subjetiva. 

Por este modo, buscando adentrar nesses inversos, que versam além dos versos do 

Rap, foram encontradas na literatura científica três fatores principais, externos ao 

Movimento Hip Hop, a nível nacional, que acabam fomentando dilemas internos ao 

mesmo, sendo eles: a indústria cultural, a sociedade de consumo e a mídia. Em relação ao 

primeiro fator, a indústria cultural, Miranda (2006) salienta que ela movimenta grandes 

recursos a partir do Hip Hop, o que pode ser complementado com o argumento de Costa e 

Menezes (2013), que abordam esse fator a partir do fenômeno globalização, 

especificamente em relação ao aspecto tecnológico da mesma, que interfere no processo de 

produção e de veiculação de informações, sendo que essas, por sua vez, passam a ser 

concebidas como capital.  Aliado à indústria cultural, entra o segundo fator, a mídia, que 

faz parte desse aspecto tecnológico da comunicação, sendo que, de acordo com Costa e 

Menezes (2013), ela é instaurada, nesse cenário, como prática de consumo. Logo, os meios 

de comunicação tradicionais, junto à Internet e aos variados recursos audiovisuais 

disponíveis, acabam funcionando como espaço de competição de interesses e de 

publicização de inúmeras demandas.  

Ou seja, a possibilidade de acesso e de divulgação de pautas coletivas/individuais é 

atravessada pela lógica de consumo atual, tendo em vista que tais informações se tornam 

produtos, sujeitos aos princípios do capital. Nesse sentido, Costa (2005) discorre sobre a 

problemática da assimilação do Movimento Hip Hop pela lógica do capital, destacando 

que essa distorção é efeito da sociedade-mercado de hoje, em que tudo pode ser 

transformado em produto. Por esta forma, já trazendo o terceiro fator, a sociedade de 

consumo, é possível sublinhar que, nessa sociedade-mercado, são criados estereótipos e 

são impostos modelos aos indivíduos, exatamente para que se possa vender mais, 

conduzindo a grandes desigualdades sociais e a uma necessidade enorme de compra 

(imposta), o que também, em contrapartida, acaba fazendo com que alguns 
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aspectos/componentes do fazer dos artistas do Hip Hop acabem sendo sobressaltados, mais 

veiculados e valorizados, especificamente aqueles mais aceitos pelo público geral, em 

detrimento de outros, precisamente para que se tornem comercializáveis. 

Essas dificuldades fomentadas pela lógica do capital acabam favorecendo o 

surgimento desses e de outros dilemas internos no Movimento Hip Hop, alguns deles se 

circunscrevem à nomenclatura e à emergência de divisões internas. Em relação à 

nomenclatura, existem divergências que englobam a dubiedade entre o Hip Hop se tratar 

de um Movimento Social ou de uma Cultura de Rua. Nessa direção, aqueles que defendem 

que o Hip Hop é um movimento social, destacam que ele é conduzido por algumas 

premissas ideológicas, de reconhecimento e valorização da juventude negra, através da 

negação de estereótipos que lhes são direcionados, e ainda pela propagação de mensagens 

ligadas a conscientização, fomentando o potencial reflexivo e crítico dos jovens negros e 

de periferia, capaz de lhes mostrar sua própria capacidade para transformar a realidade. Em 

contrapartida, aqueles que afirmam que o Hip Hop é uma Cultura de Rua, enfatizam o 

caráter cultural/artístico que o atravessa, desde sua origem, marcado por um conjunto de 

manifestações culturais: dança (Break), música (Mc), pinturas aerográficas (Grafite) e a 

produção/acompanhamento musical (Dj) (Casseano, Domenich & Rocha, 2001).  

Outra barreira fomentada pela lógica do capital abarca a divisão Velha Escola 

versus Nova Escola. Por esta maneira, de acordo com Costa (2005), a Velha Escola (Old 

School) é constituída por aqueles membros que orientam suas intervenções e ações a partir 

da história de formação e desenvolvimento do Movimento Hip Hop, enquanto que, por 

outro lado, a Nova Escola (New School) é formada por aqueles integrantes que não se 

centram nos fatos históricos e nem nos discursos de luta social defendido principalmente 

nos períodos iniciais desse movimento, recebendo interferência dos efeitos da indústria 

cultural, que impõem um modelo padrão de vestimenta, de ação e de pensamento. Pode-se 

então afirmar que exista uma possível relação entre a denominação Cultura de Rua e as 

argumentações defendidas pela Nova Escola, e ainda entre a nomenclatura Movimento 

Social e os discursos apresentados pela Velha Escola.  

Tomando como fundamento os fatores sociedade de consumo, mídia e indústria 

cultural, que acabam por provocar divergências tanto na nomenclatura, como nos objetivos 

(político ou artístico) das ações dos integrantes desse movimento, pode-se sobressair que 

todos esses elementos têm ocasionado discrepâncias mais concretas, causando 

interferências na visão que se tem sobre as mulheres e sobre a negritude. De tal modo que, 

segundo Novaes (2002), dentro do Hip Hop, ora as mulheres são invisibilizadas, pela 
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crença de que o mundo delas é outro, não o do Hip Hop, ora elas são criticadas, 

vislumbradas como se estivessem prosseguindo no caminho errado, além do fato de serem 

tão compelidas a acreditar nessas ideias, que acabam por as introjetar, a ponto de não sentir 

que possuem o direito de ali estar. Atualmente, as mulheres que fazem parte do cenário do 

Rap estão alcançando uma visibilidade maior, inclusive novos grupos e novas Mc’s têm 

surgido, no entanto o Hip Hop ainda está distante de ser politicamente correto no que se 

refere a um equilíbrio de gênero, conforme Novaes (2002) enfatiza. Vale salientar que, a 

partir dos resultados produzidos, foram encontradas também algumas dessas contradições 

no panorama do Hip Hop de São João Del Rei. 

Costa e Menezes (2013) argumentam sobre a influência desses fatores supracitados 

na perspectiva do Hip Hop em relação à negritude, que tem abrangido contradições 

também nesse aspecto. Assim, eles enfatizam que o elemento artístico Conhecimento é a 

“bússola” que direciona ética-politicamente o movimento, e que o mesmo tem concorrido 

com uma cultura política marcada por práticas personalistas, clientelistas e 

assistencialistas. Nesse sentido, a partir dessas reflexões, levando em consideração que as 

pautas do âmbito ético-político do movimento estão sustentadas historicamente na luta 

racial, pode-se dizer que, a partir da contradição apresentada, a valorização dessas pautas 

sobre a negritude, pelo Hip Hop, acaba ficando prejudicada, em alguns aspectos. Novaes 

(2002) explica essa contradição, entre o Hip Hop ser um movimento apoiado nas pautas da 

luta da negritude e, ao mesmo tempo, em alguns momentos apresentar posicionamentos 

que fogem dessa premissa política, destacando que os limiares que a compõem são fluidos, 

variando de grupo para grupo, consoante as convergências e divergências de pontos de 

vista.  

Por esta forma, pode-se concluir que essas variações de posicionamentos dentro do 

Hip Hop são possibilidades diferentes dentro de um mesmo processo, não existindo 

portanto posturas melhores e nem piores, mas sim configurações que vão sendo 

constituídas a partir do entrelaçamento entre as trajetórias individuais dos integrantes, o 

momento histórico, a presença mais ou menos incisiva de impedimentos objetivos e/ou 

subjetivos engendrados pela hegemonia, os recursos simbólicos e reais disponibilizados a 

esses grupos, as estratégias que vão sendo construídas intragrupo e intergrupos para 

enfrentamento dessas barreiras hegemônicas, os objetivos específicos de cada grupo local, 

as especificidades que cada localidade apresenta e que se concretizam enquanto facilidades 

ou dificuldades para esses grupos, etc. São múltiplos os fatores envolvidos, que não 
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podem, em hipótese alguma, ser descartados em função de uma interpretação que reduza 

todo o processo a uma mera questão individual.  

 

 

2.3. A categoria Identidade à luz da Teoria de Ciampa        

 

2.3.1. O que é a Identidade? 

 

Inicialmente é importante ressaltar que, conforme exposto anteriormente, Ciampa 

instaura na Psicologia Social brasileira um questionamento em relação ao essencialismo 

nas questões identitárias. Ao trazer essa preocupação, ele centra seus esforços na busca do 

entendimento dos processos que levam a essa visão essencialista de identidade. Assim 

sendo, ele ressalta que o modo costumeiro de se identificar as pessoas é pelo nome, pelo 

uso de um substantivo singularizante, sendo que é a partir dessa denominação, dada pelos 

outros, que o indivíduo é chamado, assim ele se torna esse nome, o mesmo ocorre com os 

rótulos. Essa forma de conceber os substantivos gera uma ideia de que o ser humano possui 

um núcleo identitário, que leva o sujeito a ser visto como idêntico a si mesmo e imutável 

(Neto, 2015). Portanto, em sua tese de doutorado, que culminou no livro “A estória do 

Severino e a história da Severina: um ensaio de Psicologia Social” (Ciampa, 1987), 

Ciampa buscou compreender como a identidade é frequentemente vislumbrada enquanto 

uma substância ou um traço imóvel, como algo que restringe o ser humano a um modo 

limitado de vida, desta maneira ele estava respondendo e reagindo a toda uma tradição 

aristotélica de identidade (Neto, 2015). 

Por esta forma, em contraposição às concepções essencialistas de Identidade, pela 

análise das narrativas de Severino e de Severina, Ciampa (1987) procura evidenciar que a 

identidade é mutável e, ao mesmo tempo, concreta. Nesse aspecto, a partir da história de 

vida de Severina, ele explicita que a assunção de diferentes “personagens” diz de uma 

superação dialética do personagem anterior (Neto, 2015), mostrando que a mesmice 

somente aparenta imobilidade, pois envolve reposição de uma identidade pressuposta e, 

portanto, sinaliza metamorfose (Filho & Santos, 2017). Para fins de esclarecimento, pode-

se argumentar que, segundo Ciampa (1987), a identidade-mesmice se produz quando o 

projeto político do indivíduo sofre impedimentos, de tal modo que ele passa a aderir às 

imposições da hegemonia. Retomando a discussão, é possível afirmar que é por meio da 

narrativa de História de Vida que ele propõe metodologicamente a superação da dicotomia 
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social/individual (o que favorece a transposição do caráter naturalizante e reducionista das 

concepções essencialistas de Identidade), demonstrando, a partir do poema Morte e Vida 

Severina de João Cabral de Melo Neto e das narrativas autobiográficas de Severina, a 

materialização do universal no singular, e ainda o modo como os indivíduos assumem 

diferentes personagens nas suas interações sociais (Filho & Santos, 2017).  

Logo, ainda dissertando sobre o caráter dinâmico da identidade, é possível destacar 

que o ser humano produz sua identidade em uma relação dialética, historicamente situada, 

com o contexto social, processo este constituído como síntese dos variados personagens 

que os indivíduos assumem e dos significados e sentidos a eles vinculados (Filho & 

Santos, 2017). Nessa direção, a obra de Ciampa parte da noção de papel social, acentuando 

que o ator é aquele que executa papéis sociais previamente determinados por instituições e 

organizações, e a partir daí coloca em cena distintos personagens. Por este modo, o 

processo de metamorfose ocorre pelo movimento desses personagens, ao longo da vida do 

sujeito (Ciampa & Souza, 2017). 

Desta maneira, esse processo de metamorfose acaba por revelar a Ideologia da não 

transformação do ser humano como sendo perpassada pela circunstância da não 

transformação do contexto social (Lane, 2009), evidenciando que são os impedimentos 

impostos pela ordem sistêmica, sinalizadores da não transformação estrutural, que acabam 

por aprisionar o ser humano em papéis rígidos e previamente determinados, conduzindo a 

errôneas concepções cristalizadas de Identidade, que concebem tal processo como 

indicador de não transformação do indivíduo. Torna-se possível então realçar, a partir 

desse novo ângulo acerca da Identidade, que a anterior atenção dada à objetividade do 

empírico, que também engendrou a chamada “crise da Psicologia Social”, passa a dar lugar 

à subjetividade como processo historicamente construído (Filho & Santos, 2017). 

 

2.3.2. A reformulação da teoria de Ciampa: O sintagma Identidade-Metamorfose-

Emancipação 

 

Discorrendo agora sobre o percurso de construção dessa teoria, pode-se marcar que 

a tese identidade-metamorfose foi ressignificada após 1999, momento em que Ciampa 

(1987) concluiu que a conceituação de identidade social, se sustentada somente no 

processo de metamorfose humana, seria um tanto simplória para o entendimento dos 

processos da atualidade. O que ocorreu é que ele foi percebendo que conceber a Identidade 

somente como metamorfose já não era suficiente, pois se defrontou com o fato de que o 
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próprio sistema impele os indivíduos a uma transformação contínua, ou seja, ele chegou à 

conclusão de que a hegemonia coopta a concepção de metamorfose, mais do que 

“somente” colocar barreiras, impor coerções e estabelecer papéis sociais enrijecidos, 

conforme acreditava anteriormente. Posto isso, em articulação com o pensamento 

habermasiano, que tornou ainda mais potente essa teoria, fazendo ressaltar o caráter ético e 

político da mesma (Miranda, 2014), Ciampa preconizou expandir a tese Identidade-

Metamorfose para o sintagma Identidade-Metamorfose-Emancipação (Filho & Santos, 

2017). 

Comentando sobre essa nova configuração teórica, Miranda (2014) destaca que 

Ciampa compreende que a Emancipação propicia a Autonomia, por meio de relações que, 

embasadas na ação e na linguagem, engendram a superação de práticas coercivas, via 

negação de identidades pressupostas socialmente. A Autonomia é tomada aqui como a 

condição de se relacionar com os outros de forma igualitária, sem coibições, presumindo a 

constituição de uma identidade embasada na crítica perante a si mesmo, as pessoas e ao 

mundo, e pressupõe ainda o reconhecimento e a autoexpressão do indivíduo. Além disso, 

Ciampa (2003) afirma que é por meio de projetos políticos, concretizados 

intersubjetivamente, que a meta de humanização pode ser alcançada, embasada em uma 

ética emancipatória. Nessa direção, Ciampa (2002) propõem a articulação de sua teoria 

com o arcabouço habermasiano, focando especificamente no conceito de “razão 

comunicativa”, que envolve a busca do entendimento sem coerção, possível pelo 

multilateralismo. Assim, essa articulação entre os elementos da teoria do agir comunicativo 

habermasiano com o conceito de Emancipação de Ciampa, colocando como foco a 

linguagem, torna ainda mais profícua a teoria do último, dando maior legitimidade ao 

sintagma Identidade-Metamorfose-Emancipação (Miranda, 2014).  

Em diálogo ainda com a teoria de Habermas, Ciampa e Souza (2017) refletem sobre 

o capitalismo nos tempos atuais e sobre as invasões sistêmicas no Mundo da Vida que 

fomentam o agir estratégico, oposto à ação comunicativa, marcado por relações de caráter 

instrumental (Miranda, 2014). É inclusive de grande importância salientar que o Mundo da 

Vida é onde, e por meio do qual, se dá a ação comunicativa, é a base onde a vida humana 

flui, onde ela transforma e ao mesmo tempo é transformada pelo mundo. Seus 

componentes advêm do equilíbrio alcançado pelas solidariedades grupais, da constância e 

preservação de saberes, e ainda da constituição de atores sociais comprometidos, por meio 

dos quais o Mundo da Vida é mantido. Já as invasões sistêmicas no Mundo da Vida 

ocorrem por meio de uma racionalidade instrumental-cognitiva, que desvirtua as interações 



112 

 

comunicativas e compreensivas das relações humanas, levando a coisificação da vida, 

esquecimento das tradições e empobrecimento cultural, com visíveis e ardilosos objetivos 

de controle e cooptação, por trás de uma lógica gananciosa e capitalista (Filho & Santos, 

2017). Os autores colocam que, apesar disso, as mudanças ocasionadas pelo capitalismo 

instigam novas alternativas, que surgem com a atualidade, trazendo entre os exemplos 

citados os/as rapper’s, atores coletivos marcados por configurações identitárias que são 

instigadas pela indignação com a degradação do outro, o que se faz a partir da energia 

utópica.  

Trazendo mais elementos teóricos para a construção do presente tópico, é de crucial 

relevância pontuar que, desde a publicação do livro A estória do Severino e a história da 

Severina, realizada em 1987, Ciampa tem liderado o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa 

sobre a Identidade Humana, focando no desenvolvimento e orientação de pesquisas de 

Doutorado e Mestrado. Este grupo faz parte do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre 

Identidade-Metamorfose (NEPIM), da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP), onde Ciampa tem se empenhado em organizar e investigar mais 

pormenorizadamente os estudos sobre a produção e transformação dos processos 

identitários contemporâneos, perpassados pela relação dialética entre regulação e 

emancipação. Desta forma, à guisa de síntese, pode-se enfatizar que as premissas 

principais, em relação ao estudo da Categoria Identidade, que orientam os projetos desse 

grupo são: a) o sujeito se constitui na e por meio de seu ingresso em uma rede de relações, 

cujas articulações entre as mesmas ocorrem por intermédio da linguagem; b) a identidade, 

concebida enquanto metamorfose, se produz em um processo contínuo, no transcorrer da 

socialização; c) é do desenvolvimento da autonomia pessoal que depende a individuação, 

estando ambas associadas; e d) o reconhecimento por parte de outros é elemento crucial 

para a efetivação da pretensão identitária do indivíduo (Lima, 2012). 

 

2.3.3. Políticas de Identidade e Identidades Políticas 

 

Ciampa (2002) se ampara no conceito de Políticas de Identidade, articulando-o com 

a temática das Identidades Políticas, definições essas que possibilitam o debate, tanto de 

aspectos regulatórios, quanto de emancipatórios, tendo em vista os jogos de poder 

inerentes às relações sociais. Nesse seguimento, Ciampa avulta que o ponto chave do 

debate acerca das Políticas de Identidade envolve o fomento, ou não, de autonomia 

oferecida pelo grupo aos indivíduos, o que, por sua vez, reverbera em questionamentos 
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sobre a autenticidade ou a inautenticidade de individualidades políticas. Ambas as 

possibilidades evidenciam dois olhares contrários: o do Estado, com foco na igualdade, e o 

dos indivíduos, com foco na liberdade. Por este modo, é basilar assinalar que, ao longo do 

desenvolvimento histórico dos estudos sobre os movimentos sociais, a conceituação de 

Políticas de Identidade foi sempre a que definiu esses processos coletivos, trazendo à tona 

sua significação, sua produção e seu caráter reivindicatório. Devido a isso, as Políticas de 

Identidade se centram na afirmação identitária das pessoas que participam de grupos 

marginalizados, tais identidades afirmadas se transformam em elementos cruciais para a 

mobilização coletiva política (Lima, 2007). 

Dando prosseguimento a essa discussão, é possível pontuar que Ciampa buscou 

instaurar também um olhar diferenciado e crítico, em comparação às teorias clássicas, 

sobre o estudo da Identidade Coletiva, para tanto, ele opta pelo conceito de Políticas de 

Identidade, para marcar essa diferenciação e fundamentar sua teoria. Partindo, por 

conseguinte, para a conceituação de Políticas de Identidade, pode-se enfatizar que 

Guareschi (2000) salienta que os primeiros estudos sobre essa temática emergiram a partir 

do foco na opressão das mulheres do Terceiro Mundo, com o Movimento Feminista Negro, 

que defende as pautas das mulheres oprimidas e marginalizadas, lutando pela 

transformação das estruturas da sociedade e das relações sociais.  

Deste modo, as autoras Bromley, Tessman e Eisenstein, referidas por Guareschi 

(2000), marcam que essa ótica, acerca do estudo das Políticas de Identidade, apresenta 

grande diferença em relação às pesquisas desenvolvidas por mulheres brancas de classe 

média e ocidentais, pois o enfoque das últimas se sustenta na abordagem pós-modernista, 

que frequentemente possui um entendimento apolítico e reducionista acerca dessa 

conceituação. Assim, o termo “Políticas de Identidade” foi usado pela primeira vez em 

1977, pelo grupo feminista negro Combahee River Collective, fundamentado nas opressões 

sofridas por elas próprias, defensoras da ideia de que a política mais frutífera e intensa é 

aquela que advém da própria identidade dos grupos marginalizados (Guareschi, 2000). 

Além disso, o termo “Políticas de Identidade” foi utilizado inicialmente também 

pelos novos movimentos sociais, das décadas de 60 e 70, tais como movimentos pelas 

demandas das mulheres, movimentos a favor das pautas dos homossexuais, movimento 

Black Power, e movimentos de luta pelos direitos civis, todos se focando nas próprias 

vivências dos indivíduos que compõem esses grupos minoritários (Guareschi, 2000). 

Realizando aqui um breve comentário, pode-se assinalar que essa conceituação, de 

Políticas de Identidade, vai em direção do posicionamento defendido pela pesquisadora, 
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que vem a salvaguardar a importância do protagonismo dos grupos marginalizados, no que 

concerne a possibilidade de fala sobre sua própria luta. Deste modo, a pesquisa em menção 

traz como um de seus pilares a valorização da fala dos próprios integrantes do Movimento 

Hip Hop, tanto por meio da construção de narrativas, durante as entrevistas, como por 

meio da postura política da pesquisadora, que faz parte também desse Movimento. Logo, o 

que se defende é o “Hip Hop falando pelo próprio Hip Hop”, é a democratização do direito 

à fala, é a abertura para que o tema de pesquisa seja concebido a partir dos pontos de vista 

e das vivências dos intelectuais orgânicos/as desse Movimento.  

Ciampa (2002), por seu turno, ao discorrer sobre a história do conceito Políticas de 

Identidade, cita o livro “Estigma”, de Goffman, destacando que ele apresenta a primeira 

menção nítida ao termo em questão. No material, são apresentados os termos “normais” e 

“estigmatizados”, como as duas possibilidades em relação à expectativa social, no que se 

refere a papéis sociais previamente determinados e esperados, sendo que o primeiro termo 

se refere àqueles que não se distanciam de forma negativa de tais imposições sociais, e o 

segundo é relativo àqueles que não se adequam a tais ditames, sendo esses perpassados por 

três tipos de estigmas, a saber: as culpas de cunho individual, os estigmas tribais (de raça, 

nação, religião, entre outros) e as deformidades do corpo. Logo, existem dois tipos de 

discursos para os “estigmatizados”, um com ênfase psiquiátrica (constituída pelo exogrupo, 

conduzindo à heteronomia) e outro com ênfase preponderantemente política (constituída 

pelo intragrupo, visando conduzir à autonomia), discursos esses que entram em conflito, 

atravessando a problemática das Políticas de Identidade.  

Assim, ambos os discursos (o com ênfase psiquiátrica e o com ênfase política) 

constituem um dos dois pontos elencados por Ciampa (2002) como relativos a conflitos 

fundantes das Políticas de Identidade, perpassados por tensionamentos entre a autonomia e 

a heteronomia, conferidos pelo intragrupo e pelo exogrupo aos indivíduos, 

respectivamente. Deste modo, o segundo ponto, defendido por Ciampa, se refere a um 

conflito entre a fala do próprio indivíduo e a do grupo, que busca falar por ele. 

Argumentando ainda mais sobre as Políticas de Identidade, Ciampa (2002) realiza uma 

distinção entre tal termo e a conceituação de Identidade Coletiva e a de Identidade Política, 

enfatizando que a coletiva costuma ser sempre remetida a um personagem coletivo, tal 

como “negro”, “mulher” ou “homossexual”, cada um deles se referindo a um ou mais 

Movimentos Sociais.  

Em contrapartida, as Políticas de Identidade fomentam a constituição e a 

preservação das identidades individuais, podendo ser regulatórias, quando as coerções 
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sociais impedem o processo de diferenciação, ou emancipatórias, quando são expandidas 

as possibilidades de autonomia e diferenciação, em relação ao grupo de referência.  As 

Identidades Políticas emergem quando as pessoas constroem para si uma concepção de 

identidade autêntica, se diferenciando do grupo maior e, concomitantemente, se 

identificando com ele (Ciampa, 2002). Nesse sentido, progredindo nessa reflexão acerca da 

produção do político no processo de constituição da Identidade Coletiva, Ciampa (2002) 

sinaliza que não existe nas ações coletivas nenhum cunho emancipador que possa ser 

predeterminado antes da constituição desse processo, de produção da Identidade Coletiva.  

 

 

2.3.4. A Identidade Política Negra 

 

Segundo Munanga (2004), a Ideologia do Branqueamento ocasionou grandes 

constrangimentos para os africanos e seus descendentes, de tal modo que, pela coibição, 

eles foram obrigados a alienar sua identidade, buscando se tornar brancos. Além disso, 

Miranda (2017) reforça que, ao serem barrados quanto à possibilidade de alcançar seus 

próprios projetos, os (as) negros (as) foram conduzidos a um duro processo de 

interiorização da inferioridade (sentimento de inferioridade cravado e estrategicamente 

elaborado pela hegemonia branca do país), atravessada pela introjeção de uma imagem 

distorcida de si, capaz de lhes ocasionar um sofrimento medonho, insuportável. Essa 

introjeção influencia na constituição da autoestima dessa população, no processo de 

produção da identidade negra, tanto coletiva, como individual, e ainda na valorização 

excessiva e idealizada dos/as brancos/as (Bento & Carone, 2014). 

Em articulação com a Teoria de Ciampa, Nogueira (2014) denomina como Política 

de Identidade Colonial Moderna a branquitude, que se refere ao modelo padrão de 

humanidade pautado no Ideal do Branqueamento, que ao longo do encadeamento da 

história brasileira concedeu um espaço de privilégio, a nível simbólico e material, aos 

brancos/as, de estética e origem europeias, e decretou um espaço de inferiorização e 

desqualificação a variadas populações, sob o título coletivo de “negros”. Ela faz sobressair 

ainda que essa suposta hierarquia entre os diferentes grupos sociais acaba por conduzir a 

um processo de desumanização, de tal modo que, tanto os indivíduos brancos, que, ao não 

reconhecerem a humanidade do Outro, padecem de uma pseudoconcepção psicossocial de 

superioridade, quanto os indivíduos negros, que são inferiorizados, portanto impedidos de 

se autorreconhecerem como seres humanos, (ambos, brancos e negros) são interditados 
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quanto à possibilidade de reconhecer a sua própria humanidade e a do Outro. A partir desse 

quadro, o caráter ético da identidade é invertido, convertendo-se em desumanização 

(Ciampa, 2003), ao mesmo tempo, se colocando à disposição dos interesses do sistema, de 

tal modo que, o indivíduo negro tende a reproduzir o discurso hegemônico e a se agarrar 

em modelos identificatórios nos quais o povo negro é aniquilado e anulado simbolicamente 

(Miranda, 2017).  

Diante desse cenário, pode-se discorrer que, embora não exista nenhuma 

demonstração científica acerca da natureza biológica da categoria “raça”, e isso é 

comprovado, ela existe de forma efetiva e incisiva a partir da esfera político-social, à nível 

de representações sociais e imaginários coletivos, essa construção sócio-política da raça 

permitiu/permite a naturalização das desigualdades raciais em nossa sociedade. No entanto, 

apesar desses percalços, a categoria “raça” tem sido ressignificada e mobilizada pela 

população negra, com vistas à luta pela sua emancipação, de forma a propiciar a produção 

de uma identidade coletiva política nos movimentos sociais, que emergem pela via do 

pertencimento étnico-racial. Um exemplo dessa ressignificação é a reapropriação do termo 

“negro” no Brasil, processo iniciado no final da década de 70, especificamente com a 

criação do Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial (MNU), que 

enfrentou diretamente a democracia racial brasileira, tornando essa denominação um 

símbolo sócio-político do orgulho de ser negro (a) e de reivindicação das demandas dessa 

população (Monagreda, 2017). 

À vista disso, levando em apreciação que esses processos de ressignificação são 

constituídos visando a produção de como Políticas de Identidade, Munanga (2012), ao 

argumentar sobre a Identidade Negra, também nomeada por ele como Negritude, salienta 

que são quatro os fatores constitutivos da mesma, sendo eles a história, a cultura, as línguas 

e o fator psicológico. Nesse sentido, quanto à história, é crucial pontuar que a da população 

negra é sempre contada de maneira pejorativa e negativa, a partir da perspectiva 

hegemônica, o que dificulta inclusive a construção da memória coletiva desse grupo, no 

entanto, os movimentos de luta dos/as negros/as têm se focado na reconstrução dessa 

história, pela via da consciência histórica, que cria de forma mais consistente o sentimento 

de coesão e de segurança para cada povo.  

Em relação à cultura (tecnologias, religiões, medicinas, ciências, educação, artes, 

visões do mundo, entre outros), Munanga (2012) acentua que a da população negra foi 

sempre concebida como menos impactante na constituição cultural do país, afinal 

prevalece ainda a ideia de que os africanos escravizados eram primitivos e sem capacidade 
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suficiente para deixar alguma contribuição para o Brasil. Por este modo, o aporte cultural 

afro-brasileiro precisa ser resgatado de maneira positiva, por meio da desconstrução dessas 

ideias que permeiam ainda hoje o imaginário coletivo brasileiro. Quanto às línguas, as da 

população negra, de origem africana, se esvaeceram ao longo da história, a partir da 

dominação colonial, porém, nos terreiros de candomblé, por exemplo, essas línguas se 

fazem enfaticamente presentes, em articulação com a língua portuguesa, produzindo 

identidades no âmbito da religiosidade negra. Ambos os fatores, cultura e línguas, podem 

ser (e têm sido) ressignificados a partir de processos coletivos que fomentam a produção da 

Identidade Negra (nas linhas desse texto, pode ser nomeada como Identidade Coletiva 

Política Negra), aparada nas pautas de luta dessa população. 

Já, o fator psicológico, que exige cuidados ao ser analisado, não pode ser 

confundido em vista de possíveis questionamentos acerca de diferenças de temperamento 

entre brancos/as e negros/as, como atributo da identidade dos últimos, precisamente porque 

tais variações devem ser lidas sob a lente da estrutura sociopolítica assimétrica do país, das 

opressões históricas vivenciadas por esse grupo, e ainda das suas estruturas sociais 

comunitárias, jamais deve ser lido como fruto de diferenças biológicas, pois isso, por si só, 

poderia ser definido como uma postura racista. Em nível coletivo, no imbricamento com a 

identidade individual, pode-se destacar que, para além da cor da pele, pois ela por si só não 

caracteriza esse processo, a Identidade Negra, ou Negritude, diz respeito à tomada de 

consciência de todos/as negros/as que sofreram as consequências da interiorização e 

negação da sua própria humanidade, por parte do mundo ocidental, sendo essa identidade 

perpassada pela corroboração e constituição de uma solidariedade entre esse grupo 

(Munanga, 2012). 

Nessa direção, atrelada ao referencial teórico de Ciampa, Nogueira (2014) nomeia 

como Política de Identidade Afro-brasileira Democrática, essa resistência dos/as negros/as 

aos processos de opressão fomentados pela hegemonia branca, reconstruindo e mantendo o 

caráter de dignidade e humanidade dos indivíduos, sustentada, além disso, por um conjunto 

de valores africanos, que incluem a xenofilia e o reconhecimento do coletivo, que se difere 

do nível individual, ao mesmo tempo em que o constitui. À guisa disso, a nível individual, 

pode-se defender que o engajamento na luta política propicia que uma parcela de 

autorrespeito seja restabelecida aos indivíduos, particularmente nos casos que não são 

motivados pela heteronomia, de tal forma que a transposição dessas experiências de 

desrespeito pode conduzir à produção de uma Identidade Política, fortalecida pela 
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solidariedade intergrupal, que propicia que seus integrantes construam uma estima 

recíproca (Lara, 2011).  

Por esta forma, no que concerne às Identidades Políticas, Ciampa (2002) destaca 

que elas se alicerçam em Políticas de Identidade, que inicialmente funcionam como 

modelo para identificação dos indivíduos, propiciando a construção de laços solidários que 

possibilitam a luta pela igualdade. Porém, é a partir de um movimento de individuação, 

capaz de possibilitar que os indivíduos possam se diferenciar e constituir uma identidade 

própria, a partir da reflexão, fomentadora de novos projetos, que a Identidade Política se 

produz. Fato que pode ser marcado é que Ciampa (2002) destaca que toda identidade é 

política, precisamente porque a identidade (coletiva ou individual) é a contínua história da 

metamorfose humana buscando a emancipação, capaz de humanizar.  

Assim, finalizando a reflexão, a partir dessas argumentações, pode-se nomear a 

Identidade Política, que emerge a partir da Política de Identidade Afro-brasileira 

Democrática, como Identidade Política Negra. Vale explicar que, apesar do termo 

“afrodescendente” ser o preferido entre alguns intelectuais que estudam a temática das 

relações étnico-raciais, já que foi criado com o objetivo de enfatizar a constituição 

identitária das populações na Diáspora Africana da América Latina (Monagreda, 2017), 

escolheu-se utilizar o termo “negro”, devido ao seu teor político, ressignificado por esse 

povo como símbolo de conscientização e do orgulho de ser negro (a). 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

Compreender as configurações e contradições do processo de produção da Identidade 

Política Negra de rapper’s negras/os do Movimento Hip Hop de São João Del Rei. 

 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

1) Elaborar um documentário sobre a História do Movimento Hip Hop de São João Del 

Rei; 



119 

 

2) Investigar se, e como a Ideologia do Branqueamento repercutiu na constituição da 

Identidade Política Negra dessas/es rapper’s, tomando como base a perspectiva 

interseccional e decolonial; 

3) Investigar se existem possíveis relações entre as histórias individuais dos/as rapper’s e 

os discursos da luta anti-racista presentes no Movimento Hip Hop; 

4) Compreender as estratégias utilizadas por eles/as perante as implicações psicossociais 

ocasionadas pela Ideologia do Branqueamento, interseccionalmente imbricada às opressões 

de classe e de gênero. 

 

 

4. MÉTODO 

 

4.1. A Pesquisa Qualitativa 

 

A presente pesquisa se inseriu no universo metodológico da Pesquisa Qualitativa, 

sendo que, de acordo com Lima e Moura (2014), ela é caracterizada por possibilitar a 

compreensão dos significados das relações e ações humanas, que não podem ser 

apreendidas a partir de números e mensurações. Por esta forma, a Pesquisa Qualitativa, que 

não se fundamentada a partir dos moldes das ciências naturais por conceber como 

diferenciada a natureza dos fenômenos sob os quais se debruça, é sustentada em critérios 

de análise e observação, apresentando rigor, por meio dos quais se torna tangível desvelar 

os sentidos e significações. Corroborando essas informações, Codo e Lane (1984) 

sinalizam que a Pesquisa Qualitativa se foca numa análise profunda, com vistas à captação 

da totalidade dos fenômenos históricos e sociais, partindo do aparente, do empírico, por 

meio da retomada do processo histórico, em direção ao concreto. 

 

4.2. Descrição do Local da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada na cidade de São João Del Rei – MG, exatamente 

por se tratar de uma cidade colonial e que, portanto, vivenciou de forma incisiva o 

processo de escravidão dos negros retirados da África, o que torna coerente a escolha 

desse local como palco para a realização da pesquisa, tendo em vista que se articula com o 

referencial temático, voltado para a compreensão da Identidade Política Negra da Dj 

entrevistada e do Mc entrevistado. Outro fato que justifica a opção pela realização da 
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pesquisa nesse local é que a referida mestranda é integrante do Movimento Hip Hop dessa 

cidade e, deste modo, acredita-se que desenvolver seu projeto nessa localidade pôde 

facilitar sua aproximação em relação aos colaboradores da pesquisa, aumentando as 

possibilidades de êxito do estudo.  

A realização da pesquisa nessa cidade pode ser ainda justificada a partir dos 

resultados encontrados na Iniciação Científica desenvolvida pela pesquisadora (Carmo & 

Miranda, 2016). Nesse estudo, foi encontrado, a partir do relato dos entrevistados, que 

ocorreram grandes dificuldades quanto ao ingresso do Movimento Hip Hop na cidade de 

São João Del Rei, conforme é apresentado nos resultados dessa dissertação. Em 

consonância com essa investigação, outros estudos realizados revelaram também a 

intensidade do racismo nessa localidade, tal como o de Silva, Paiva e Miranda (2005), que 

demonstrou, a partir de pesquisa realizada com o Grupo de Inculturação Afrodescendentes 

Raízes da Terra, que esse coletivo foi alvo de duras críticas e grande rejeição, em relação à 

realização de missas inculturadas, recebendo esses ataques inclusive por parte da Igreja 

Católica.  

Cardoso (2015) aponta também, através de sua investigação, que essa cidade revela 

a tradição brasileira de conceber como patrimônio cultural somente elementos voltados 

para a defesa da identidade nacional, favorecendo os interesses e os bens da elite e de 

grupos conservadores, além de apresentar uma valorização incomensurável dos 

monumentos identificados com a hegemonia dominante, deixando de lado inclusive o 

patrimônio material e imaterial edificado pela população negra. Além dessas pesquisas, 

tem-se também a de Pereira (2011), que encontrou evidências relativas ao racismo contra 

grupos de Congado da cidade, sendo que alguns destes, do bairro São Geraldo, promovem 

a festa em Honra à Nossa Senhora do Rosário, na maioria das vezes, sem nenhuma ajuda 

da Igreja Católica local, e do lado de fora da mesma.  

Outro fato que é destacado nesta pesquisa, é que, no bairro São Dimas, devido às 

restrições colocadas quanto à entrada de grupos de Congado na Igreja local, foi construída 

na comunidade uma Capela, para que os mesmos pudessem assim adentrar nesse espaço, e 

realizar suas atividades religiosas e culturais. Uma última pesquisa que pode ser citada é a 

de Coelho (2011), que constatou, a partir de seu estudo, que a música em São João Del 

Rei, no século XIX, foi uma estratégia de reconhecimento e de ascensão social para os (as) 

negros/as da cidade, por meio da participação em corporações musicais. No entanto, em 

termos mais amplos, a mobilidade social consistia em uma forma de manutenção das 

assimetrias sociais, já que era embasada em negociações entre subalternos e elites 
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dirigentes. Apesar dessa dubiedade, esse fato pode ser tomado como mais uma justificativa 

para a realização da pesquisa nesse local.  

Finalizando essa seção, pode-se frisar que o fato de não ter sido encontrado na 

literatura científica revisada estudos sobre as pautas da luta negra do Rap dessa cidade, 

evidencia a existência de uma lacuna do conhecimento científico, possibilitando e pedindo 

o desenvolvimento de estudos que venham sanar tais déficits, o que inclusive pode ser 

tomado como mais uma justificava acerca da escolha da cidade São João Del Rei para a 

realização da pesquisa. Vale salientar que toda essa problemática ligada ao racismo no 

município é detalhada em “Resultados e Discussão”, a partir da análise triangulada das 

narrativas orais e informações produzidas. 

 

4.3. Participantes da Pesquisa 

 

Devido ao contexto da pandemia de Covid-19, alterações foram necessárias para a 

efetiva concretização da pesquisa. Desta forma, com a implementação das Ondas 

Vermelha e Roxa na cidade de São João Del Rei, precisamos retirar a Roda de Conversa, 

que seria realizada com muitos integrantes do Movimento, visando evitar aglomerações 

desnecessárias. Assim, levando em consideração que o documentário seria construído a 

partir de uma ou duas entrevistas coletivas, foi preciso alterá-las para individuais, gerando 

33 entrevistas individuais. Deste modo, o objetivo específico que contempla o Histórico do 

Hip Hop da cidade foi modificado, se voltando para a elaboração do documentário, que 

seria anteriormente uma forma de devolutiva “apenas”. A partir desse quadro, foram feitas 

mudanças nos roteiros das entrevistas individuais, e também nos da roda de conversa, 

sendo que estes últimos se tornaram variados roteiros para o documentário. Estes novos 

roteiros foram construídos e adaptados de acordo com as pessoas escolhidas, e com suas 

sugestões de acréscimos e alterações, segundo a etapa histórica do Movimento Hip Hop 

discorrida por elas.  

Para o documentário, as pessoas foram convidadas a partir de divulgação que fiz 

em minhas redes sociais, solicitando a indicação de pessoas que fizeram parte da História 

do nosso movimento. A partir das pessoas indicadas, outras foram sendo sugeridas. Deste 

modo, busquei compor as etapas históricas do Hip Hop da cidade, assim como os quatro 

elementos artísticos do mesmo. Além disso, o documentário engloba artistas que possuem 

algum tipo de atuação vinculada ao Hip Hop São João Del Rei, que participaram e/ou 

participam da construção do mesmo, incluindo, portanto, pessoas que moram também em 
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outras localidades. Alguns convites realizados para participação no documentário não 

foram aceitos, ou não foram respondidos, ou não foram dados retornos quanto à 

disponibilidade perante datas possíveis sugeridas. Logo, algumas peças podem faltar na 

construção desse quebra-cabeça histórico. Para tentar reverter isso, busquei compensar 

algumas ausências trazendo novas perguntas a outros, relacionadas àquelas que seriam 

feitas para essas/esses que não puderam comparecer.  

Assim, a produção desse material audiovisual, abarcou as seguintes etapas: 1) 

retomada do histórico do hip hop de SJDR construído em 2016 (Carmo & Miranda, 2016), 

com associação dos resultados parciais provenientes dessa presente pesquisa; 2) 

planejamento e criação de roteiros de entrevista; 3) replanejamento, devido às Ondas 

Verde e Roxa, abandonando o plano de realização de entrevistas coletivas, a partir de 

Rodas de Conversa, e atualizando para entrevistas individuais; 4) seleção de integrantes do 

Hip Hop, com foco naqueles que estiveram durante períodos maiores de tempo nas etapas 

elencadas; 5) gravação das entrevistas; 6) replanejamento para um documentário/série; 7) 

gravação de imagens de cobertura; 8) edição; 9) postagem na plataforma digital 

“Youtube”, no dia da concretização da Defesa de dissertação. Por este modo, no dia 20 de 

novembro de 2021, dia da “Consciência Negra”, em que se homenageia Zumbi dos 

Palmares, foi lançado o documentário, que recebeu o título “A História do Movimento Hip 

Hop de São João Del rei: 22 anos de Resistência”7. A data foi escolhida visando o 

fortalecimento da mensagem transmitida, tomando o Movimento Hip Hop como uma 

forma de resistência da população negra, com foco específico em São João Del rei. 

Nessa direção, tendo em vista que não foi realizada a Roda de Conversa, a partir da 

qual seriam selecionados as/os dois rapper’s negras/os do Movimento para as entrevistas 

temáticas, foi alterado o critério de inclusão. Desta forma, dentre aqueles/as Mc’s e Dj’s, 

fenotipicamente negras/negros, que apresentam em suas produções a proeminência da 

pauta negra e/ou feminista negra, se auto-atribuindo, por este modo, enquanto 

negras/negros, serão selecionados dois (duas), a partir dos seguintes critérios de inclusão: 

aqueles/as que moram em bairros periféricos da cidade e que moram, ao longo de toda sua 

vida, em São João Del rei. A partir dessa premissa, foram escolhidos o Mc Xexéu, e a Dj 

Damy Silva, em novembro de 2020. A entrevista de Damy Silva foi realizada em sua 

própria casa, assim como a de Xexéu, em sua residência, conforme preferência revelada 

 
7 O documentário pode ser acessado através do seguinte link: 

https://www.youtube.com/watch?v=qrEXqYSgzSQ&t=10s&ab_channel=MariP 
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por eles. Ambos permitiram a revelação de seus nomes artísticos e de trabalho, portanto o 

uso de Xexéu e Damy Silva. 

 

4.4. Procedimentos de Produção de Narrativas 

 

4.4.1. A Entrevista Informal 

 

Segundo Colognese e Mélo (1998), a Entrevista Informal é usada como 

procedimento exploratório e formativo de investigação, visando ampliar um panorama de 

reflexões que possibilite a elaboração das temáticas que serão mais bem aprofundadas em 

entrevistas subsequentes, na etapa informativa da pesquisa. Deste modo, a Entrevista 

Informal não objetiva favorecer o entendimento de questões definidas anteriormente, 

exatamente por possuir caráter formativo, e não informativo. No que se refere a sua 

aplicação, os autores frisam que o/a pesquisador/a deve inicialmente apresentar os temas 

que deseja investigar e, sequencialmente, abrir espaço para que o/a entrevistado fale 

abertamente sobre eles, de tal modo que ao serem esgotados os assuntos, outros devem ser 

expostos, visando manter a continuidade da entrevista. Se for preciso que algum tema seja 

mais bem explorado, o/a pesquisador/a pode retornar a eles, com vistas à compreensão 

mais detalhada do fenômeno investigado. Por esta maneira, com fins conclusivos, pode-se 

ressaltar que essa entrevista, apesar de seu caráter informal, demanda por parte do/a 

pesquisador/a grande habilidade, e ainda a determinação de estratégias sólidas, para sua 

exitosa aplicação. 

 

4.4.2. A História Oral 

 

Levando-se em consideração o foco da referida pesquisa, escolheu-se, como uma 

das metodologias, a História Oral, que é um recurso voltado para estudos relacionados com 

a experiência social de sujeitos, e para o arquivamento e construção de documentos 

(Meihy, 2005). É um procedimento dirigido para a produção do conhecimento histórico, 

que propicia a coleta de informações relacionadas tanto com o passado do sujeito, 

quanto com o tempo presente (Delgado, 2006). Por lançar um olhar diferente em relação 

ao passado, sendo visto como contínuo e inacabado, a História Oral é concebida como 

“história viva”, o que favorece uma mudança no conceito tradicional de história. Além 

disso, ela é capaz de propiciar que os sujeitos confiram sentido social a suas vidas, a 
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partir da compreensão do caráter histórico dos fatos e por possibilitar que se sintam 

pertencentes ao contexto em que se situam (Meihy, 2005). 

É essencial salientar que existem dois tipos de entrevistas que podem ser realizadas 

como técnicas concernentes à História Oral, sendo elas os depoimentos de história de 

vida e as entrevistas temáticas. Para esta pesquisa foram escolhidas as entrevistas 

temáticas, que buscam coletar informações e interpretações acerca de vivências e 

experiências específicas dos entrevistados (Delgado, 2006). Por esta maneira, o foco 

será compreender a produção da Identidade Política Negra de dois (duas) rapper’s 

negros/as de São João Del Rei, no que concerne à incidência da Ideologia do 

Branqueamento em suas trajetórias e às implicações psicossociais do Movimento do Hip 

Hop em tais processos, o que será feito também a partir do acesso a suas narrativas, via 

entrevistas temáticas. Pensando na articulação entre o sustentáculo teórico que orienta este 

projeto e a metodologia escolhida, é importante destacar que, Pollak (1992) salienta que a 

História Oral deve ser concebida como ferramenta de reconstrução identitária, propiciando 

a ressignificação a partir da reinterpretação do passado.  

Deste modo, o mesmo autor ainda destaca que o que é considerado na atividade 

mnêmica é o sentido da identidade social e individual. Tais argumentações corroboram 

com a ideia de que existe uma forte ligação fenomenológica entre a memória e identidade. 

Outro ponto que justifica a escolha da História Oral, se refere ao fato de que ela se 

articula com o marco temático da referida pesquisa, se aproximando de alguns aspectos 

referentes ao caráter político engendrado pela oralidade do Rap. Isto porque tal 

metodologia traz como um de seus objetivos a emergência das memórias dos 

subjugados (Pollak, 1989), se aproximando do Rap no ponto de que ele se foca no 

resgate de histórias relacionadas à negritude que foram silenciadas e desconsideradas na 

educação formal (Tavares, 2009). Fato este que pode enriquecer a contribuição política 

dessa pesquisa, já que a denúncia dos jogos de poder e dominação revelados pelo 

registro desigual da história oficial é também um dos fins da metodologia de História 

Oral.  

  

4.5. Procedimento de Análise de Narrativas Orais 

 

Para análise dos dados coletados, foi utilizada a Triangulação, que pode ser 

aplicada em três perspectivas diferentes, a saber: na avaliação de programas, na coleta 

de dados ou na análise de informações coletadas (Brisola & Marcondes, 2014). Na 
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referida pesquisa, será utilizada a Análise por Triangulação de Dados, que é 

geralmente usada para análise qualitativa das narrativas orais, enriquecendo as 

interpretações do objeto de estudo e aumentando a consistência das conclusões (Brisola 

& Marcondes, 2011). Essa análise é feita a partir de três processos interpretativos, sendo 

que no primeiro o foco se situa na valorização fenomênica e técnica das informações 

coletadas (Brisola & Marcondes, 2014), por meio da preparação e reunião dos dados, 

avaliação da qualidade dos mesmos e elaboração de categorias de análise (Gomes, 

Malaquias, Minayo, Silva & Souza, 2010). O segundo processo interpretativo envolve a 

análise contextualizada e triangulada dos dados, com leitura aprofundada do material 

(Brisola & Marcondes, 2011), investigação ancorada no diálogo com autores e macro-

análise.  

Já o último momento é o de construção síntese, pautado na reinterpretação dos 

dados, por meio do diálogo entre dados empíricos, autores que tratam da temática e análise 

de conjuntura (Brisola & Marcondes, 2014). A Análise por Triangulação de Dados se 

alicerça na compreensão de que as pessoas pesquisadas são atores históricos e também 

construtores do processo investigativo, deste modo é preciso que se tome diante deles a 

atitude de responsabilidade, ética e respeito, que vai além do contexto da pesquisa (Brisola 

& Marcondes, 2011). É exatamente esse comprometimento que converge com o aspecto 

político da História Oral, que toma os participantes como ativos, se fazendo não como um 

meio de “dar voz aos sem voz”, mas sim enquanto possibilidade de amplificar e levar essas 

vozes ao espaço público do discurso e da palavra (Portelli, 2010). Diante disso, uma 

análise que focada no respeito aos sujeitos pesquisados e que trata as narrativas produzidas 

a partir da contextualização, articulando particular e universal, micro e macro, acaba por 

contribuir para o alcance dos objetivos propostos. 

 

4.6. Considerações Éticas 

 

No que concerne aos cuidados quanto a possíveis interferências da pesquisadora no 

processo de pesquisa, pode-se destacar que, para Haraway (1995) é exatamente a 

perspectiva parcial, de saberes locais, não generalizáveis, que possibilita a realização de 

uma avaliação racional, firme, objetiva e crítica. Por esta maneira, a escolha da História 

Oral como metodologia para a realização da pesquisa teve relação inclusive com a 

importância do posicionamento e responsabilidade, ressaltados por Haraway (1995) ao 

propor uma ciência que fuja de reducionismos e relativismos, e que tome as pessoas 
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pesquisadas como agentes e não como recursos ou seres passivos. É o posicionamento e a 

parcialidade, ao contrário da totalidade tão defendida pela Ciência Tradicional, que 

garantem a objetividade da pesquisa. 

A partir dessa perspectiva crítica acerca da postura do pesquisador, foi pedida a 

autorização aos entrevistados para a utilização dos dados coletados, por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, e mais do que isso, o preparo e análise das 

informações foi feita de forma cautelosa e cuidadosa, tendo em vista que para Portelli 

(2010), é preciso que se tenha respeito com as palavras vivas e com as pessoas, o que 

transcende a simples coleta de assinaturas. Para ele, as gravações em um arquivo são feitas 

para que as pessoas tenham acesso a elas e, além do mais, tais informações foram 

confiadas ao pesquisador, o que pede sua responsabilidade no manuseio delas. 

 Em relação à divulgação da pesquisa, foram apresentados três produtos, a presente 

dissertação e um artigo, seguindo de forma minuciosa as regras acadêmicas, e o 

documentário/série, voltado para a academia, mas principalmente para as e os integrantes 

do Movimento Hip Hop de São João Del Rei, com formato e linguagem condizentes com o 

universo de saber onde estão inseridos, como uma forma de registro dessa história, não 

contemplada na historiografia tradicional sanjoanense. Deste modo, esse vídeo será 

divulgado não somente entre os/as artistas participantes da pesquisa, mas também nas 

plataformas digitais. Portanto, foi possível alcançar tanto o público acadêmico, assim como 

as e os integrantes do Movimento Hip Hop de São João Del Rei, além do público externo, 

mais amplo. Conforme Hooks (1995) salienta: “O trabalho intelectual só nos aliena de 

comunidades negras quando não relacionamos ou dividimos nossas preocupações por 

miríades de interesses. Essa divisão tem de transcender a palavra escrita já que tantos 

companheiros negros mal são alfabetizados ou são analfabetos” (p. 476).  

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesse tópico, apresento os resultados produzidos pela pesquisa, a partir de 

articulações realizadas entre: 1) as narrativas produzidas nas entrevistas gravadas para o 

documentário; 2) as narrativas das entrevistas temáticas individuais construídas com o Mc 

e a Dj entrevistados; 3) alguns dos resultados encontrados a partir da Iniciação Científica 

que realizei em 2016 (Carmo & Miranda, 2016); 4) elementos postos em minha 

autobiografia e outros novos sobre eventos de minha vida; 5) os referenciais teóricos 
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estudados; 6) notícias, dados estatísticos e reportagens recentes, com vistas à análise de 

conjuntura. A compilação desses dados foi feita com vistas à aplicação da estratégia 

adotada para a análise das narrativas, a Triangulação (Brisola & Marcondes, 2014). 

Assim, levando em consideração a explanação realizada na subdivisão 2.1.4.1., 

apresento, na análise que será exposta nas próximas linhas, a Dj e o Mc entrevistados a 

partir dos conceitos de intelectual negra e intelectual negro, respectivamente. A 

compatibilidade com o critério de inclusão dessa pesquisa, quanto a se auto atribuírem 

negra e negro, que será mais bem elucidada ainda nesse tópico, favorece sua utilização. Do 

mesmo modo, colocando-me também como uma intelectual negra, acrescento, às 

articulações dessa análise, elementos de minha biografia, narrada na Introdução dessa 

dissertação, bem como outros pontos que emergem da relação com minhas pertenças 

identitárias, que revelam tanto minha vivência particular assim como vivências coletivas 

dos grupos onde me insiro, atravessados pela concomitância das opressões de classe, raça e 

gênero. Quanto a isso, embasando esse argumento, Ciampa (1987) salienta que as 

identidades podem ser caracterizadas como fenômenos tanto individuais como grupais, 

exatamente porque as interações sociais são essenciais em suas constituições.  

Um ponto que necessita ser esclarecido é que, gradualmente, a partir do mergulho 

no estudo do referencial da Interseccionalidade, o critério de inclusão “ser 

moradora/morador de periferia” foi sendo percebido como elemento importante para a 

compreensão das configurações e contradições da Identidade Política Negra da intelectual 

negra entrevistada e do intelectual negro entrevistado, se tornando um aspecto a ser mais 

pormenorizadamente investigado, tendo em vista que as opressões classe, raça e gênero 

estão interseccionadas em nossa sociedade, não podendo ser concebidas de forma isolada. 

Assim, aliás, através da escolha da intelectual negra pesquisada, do gênero feminino, foi 

preciso ressaltar e lançar um novo olhar também sobre a pertença identitária gênero, 

incluindo-a na análise dessa pesquisa, a partir da Interseccionalidade. Essa ampliação 

contribui para o entendimento de que a opressão racial e de classes intercepta de forma 

diferente mulheres negras e homens negros, moradores de periferia, levando ainda a uma 

atenção maior também à vivência diferenciada de ambos. 

Logo, perguntas iniciais, ligadas aos objetivos específicos dessa pesquisa, foram 

ampliadas e reformuladas, buscando pensar na intersecção da raça com classe e gênero. 

Assim, como essas opressões estão interligadas, elas não aparecem separadamente nessa 

análise, exatamente porque elas se presentificam concretamente como um fator 

multiplicativo, e não aditivo, consoante Carneiro, Nogueira e Rodrigues (2018) salientam. 
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No entanto, pensando na categoria raça, que foi a primeira a ser focada no planejamento 

dessa pesquisa, e nas de classe e gênero, posteriormente contempladas, foi seguido aquilo 

que Carneiro, Nogueira e Rodrigues (2018) postulam, ao pontuarem a importância de se 

fazer negociações entre políticas identitárias e políticas intersecionais. Por conseguinte, ao 

longo da análise, as pertenças identitárias em menção, foram olhadas, tanto de forma 

estanque, em alguns momentos, como conjuntamente, à guisa de síntese, em outros, dada a 

complexidade desse eixo de dominação. Além desses aspectos, conduzindo essa reflexão, 

tomar a Dj e o Mc investigados como intelectuais negra e negro permitiu maior ênfase e 

valorização de suas falas e de suas atuações, na busca do questionamento à primazia dos 

conhecimentos referendados pela Ciência Moderna, que tende a desconsiderar outros 

vários.  

É de grande importância pontuar ainda que o uso do referencial da 

Interseccionalidade auxiliou a se pensar não apenas nas estratégias desenvolvidas por 

integrantes do Hip Hop da cidade quanto ao enfrentamento do racismo, mas também 

quanto à lida com o machismo/sexismo e com a desigualdade de classes, mutuamente 

imbricados, conforme inclusive a intelectual negra e o intelectual negro entrevistados 

revelam em suas narrativas. Aliás, a utilização desse arcabouço contribuiu para a 

percepção de aspectos que são capazes de evidenciar como essa matriz de dominação se 

concretiza no contexto específico de São João Del Rei, com sua história e peculiaridades, 

perpassando o particular, assim como o universal, pois estamos falando das vivências de 

homens negros e mulheres negras de periferia de São João Del Rei, assim como do Brasil, 

consequentemente. Alguns elementos se repetem ao se olhar o contexto brasileiro, assim 

como novos surgem, a partir da singularidade do panorama sanjoanense. Essa constatação 

ganha maior pertinência ao se pensar no fato de que o singular materializa o universal, 

conforme Ciampa (1987) salienta. 

Além disso, detalhando ainda mais o processo percorrido para construção dessa 

presente sessão, destaco que compilei, junto aos resultados finais analisados, os parciais, 

realocando-os, conforme os apresento na Parte 2, sendo que no projeto de qualificação eles 

foram dispostos no tópico Introdução, como referências que compuseram a apresentação 

da configuração do Movimento Hip Hop de São João Del Rei, naquele material específico. 

Por esta maneira, foi a partir da imersão a campo, realizada no início da execução dessa 

pesquisa, com as entrevistas informais construídas, que o histórico do Hip Hop da cidade 

foi atualizado, dando abertura para a construção dos roteiros do documentário e das 

entrevistas individuais, que conduziram à produção dos resultados e análises aqui expostos. 
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Damy Silva e Xexéu: Quem são eles? 

 

A partir dos critérios de inclusão adotados para a escolha dos entrevistados, que 

incluem auto atribuição enquanto negra e negro, residir em um bairro de periferia da 

cidade, e serem moradores da mesma desde seu nascimento, foram escolhidos uma Dj e 

um Mc do Movimento Hip Hop de São João Del Rei para a realização das entrevistas 

individuais. Por este modo, a Dj convidada se chama Damy Silva, ela se enquadra na faixa 

etária dos 22 anos de idade, se identifica com o gênero feminino e, quanto à escolaridade, 

possui ensino médio completo. A intelectual negra Damy Silva iniciou sua atuação 

enquanto Dj há 5 anos atrás, ao mesmo tempo em que participava do Coletivo Dandara e 

do projeto cultural Rap na Bika. No entanto, sua carreira como Dj foi interrompida, tendo 

iniciado posteriormente o trabalho como trancista, com foco na estética negra. Já, o Mc 

que também disponibilizou a entrevista para essa pesquisa se chama Xexéu, possui 24 anos 

de idade, se identifica com o gênero masculino, e possui ensino médio completo. O 

intelectual negro começou sua atuação como Mc há 3 anos atrás, tendo trabalhado 

anteriormente com o gênero musical pagode, como músico. 

 Em relação à auto atribuição enquanto negra e negro, ela se tornou perceptível a 

partir do pertencimento da intelectual negra Damy Silva ao Coletivo Dandara, 

anteriormente explicitado nessa dissertação, evidenciando sua identificação enquanto 

mulher negra. Do mesmo modo, essa auto atribuição se tornou clara, por parte do 

intelectual negro Xexéu, a partir do seguinte trecho de sua música “DissTopia (Xexéu, 

2020)”: “A cada 23 minutos nós morremos”. Nesse fragmento ele faz clara menção ao 

extermínio físico ao qual a juventude negra do Brasil está exposta, ressaltando sua 

identificação como parte do contingente jovem negro brasileiro. Nessa direção, quanto ao 

lugar onde residem, a Dj mora no bairro Dom Bosco, e o Mc, no bairro Tejuco. Damy 

Silva relata, em sua entrevista, que nasceu na rua mais antiga do bairro São Dimas, uma 

das periferias da cidade, que foi inclusive construída pelos próprios moradores na época, 

tendo mudado posteriormente para o Dom Bosco, bairros vizinhos, residindo hoje 

exatamente na divisa entre ambos. Xexéu mora, ao longo de toda sua vida no bairro 

Tejuco, especificamente na Rua Operário Luiz Andrade, que recebe o vulgo de “Águas 

Férreas”.  
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PARTE 1 

 

Como atravessar a ponte?: “Tem muitos tabus ainda a serem quebrados né, pela 

cidade ser Barroca” 

 

A partir dessas reflexões sobre os bairros onde residem Damy Silva e Xexéu, pode-

se discorrer especificamente sobre a cidade de São João Del Rei, pensando principalmente 

na análise de conjuntura que a Triangulação prevê, como uma de suas etapas. Vale lembrar 

que foi escolhida essa estratégia metodológica como ferramenta para análise das narrativas 

orais produzidas na pesquisa. Nessa perspectiva, após a realização das outras duas etapas 

da análise condensa-se aqui o último momento, de construção síntese, ao longo desse 

tópico “Resultados e Discussão”, pautado na reinterpretação dos dados, com foco na 

articulação entre dados empíricos, autores que abordam a temática e análise de conjuntura 

(Brisola & Marcondes, 2014).  

Nesse sentido, de acordo com Cardoso (2015), com uma história de 308 anos, a 

cidade de São João Del Rei faz parte da listagem dos municípios mineiros nomeados como 

“cidades históricas”. Título que os agrega a um passado colonial semelhante, construído 

em decorrência do desenvolvimento da mineração de ouro e diamante, ocorrido no 

transcorrer do século XVIII. Essa visão habitual de “cidade histórica” a coloca em uma 

perspectiva engessada, como se abarcasse um presente pautado em um passado não 

atualizado, e ao mesmo tempo “curioso”, numa direção que oferece abertura para a 

atividade turística no município. Tal concepção não possibilita a percepção concreta das 

dinâmicas várias que perpassaram o transcorrer histórico dessa cidade, com adaptações 

diversas e manutenções vastas (Cardoso, 2015). Toma-se assim a cidade como uma São 

João Del rei de uma única história, ou melhor, de uma única versão histórica, precisamente 

daquela referenciada pela historiografia tradicional. Consequentemente isso leva a uma 

desvalorização de muitos outros saberes e memórias edificados nesse local, que escapam 

daqueles ligados à elite e grupos dominantes, desqualificando inclusive aqueles vinculados 

à população negra. 

Assim sendo, para se pensar nesse processo de silenciamento e apagamento de 

variadas histórias na localidade em questão, pode-se adentrar brevemente no enredo da 

escravidão que ocorreu na cidade, como via para se refletir sobre as implicações desse 

quadro no processo de produção identitária da e do intelectual negra e negro convidada e 

convidado, assim como do próprio Movimento Hip Hop do município, que será exposto 
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mais adiante. Nessa perspectiva, de acordo com Souza (1994), durante a escravidão, o 

povo negro escravizado formou em Minas Gerais, assim como em toda a Colônia, a mão 

de obra que sustentou toda a economia, retirando o ouro da terra e dos córregos, escavando 

galerias, lavando cascalho, se mantendo no transcorrer de longas horas, dias completos 

com pés imersos na água. O desejo de furtar uma pedra ou pepita era intenso, de modo que 

muitos escravos puderam fazer alguns acúmulos, capazes de conferir a alforria. No 

entanto, isso era exceção, pois a maior parte da população negra vivia mal alimentada, em 

condições desumanas, enfraquecida, torturada por crueldades e castigos dos donos das 

lavras, feitores e capitães-do-mato, sendo que os últimos buscavam os indivíduos que 

fugiam, nas serras e matagais (Souza, 1994). 

Por conseguinte, detalhando o período entre 1740 e 1750, 138 anos antes da 

“abolição” da escravatura, Souza (1994) pontua sobre a situação que se encontravam os 

escravos livres naquele momento, o que aponta a presença do recorte de classe no debate 

racial já naquela época:  

Conforme foi-se desenvolvendo a atividade extrativa, avolumou-se na capitania do 

ouro uma grande quantidade de gente que não tinha posição definida na escala 

social, que o sistema criava e deixava sem razão de ser. Sujeitos a ocupações 

incertas e intermitentes, esses indivíduos viveram na miséria e na promiscuidade, 

procurando, muitas vezes, fugir dessa situação através do crime, da infração e da 

violência. A camada dos homens livres mais miseráveis era predominantemente 

mestiça e negra, a ela pertencendo muitos escravos que haviam obtido alforria, mas 

que não conseguiam manter-se na nova vida. Viviam em choças, os mais 

afortunados morando em casas que dividiam com outras pessoas (...) (p. 60)  

 

Ao mesmo tempo, quanto ao cenário familiar dos escravizados libertos, Souza 

(1994) enfatiza que o casamento era extremamente caro e restrito pelas várias limitações 

colocadas pela Igreja aos cônjuges, sendo uma regalia que não incluía em hipótese alguma 

a população negra livre. A organização das famílias era marcada pela liderança das 

mulheres negras, que em sua exacerbada maioria eram deixadas pelo companheiro, sendo 

viúvas, mães solteiras, sozinhas, e trabalhavam arduamente para prover o mínimo do 

alimento diário à prole (Souza, 1994). Essa última informação adianta pistas acerca do 

quadro histórico em que se insere a mulher negra pobre em São João Del Rei.  

Nessa época, a população escrava foi grandemente numerosa em Minas Gerais, o 

que gerava constante inquietação por parte das autoridades coloniais, receosas com a 

possibilidade da ocorrência de conflito semelhante ao de Palmares (Souza, 1994). Em 

1742, mais de 70% do total de 266.868 habitantes era composto pelo contingente escravo. 

Em 1786, havia 65664 pessoas brancas, enquanto que os pardos alcançavam a marca de 
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100685 e os escravos chegavam ao número de 196468.  Negros e mestiços ultrapassavam 

80% da quantidade total de habitantes de Minas Gerais, porcentagem que se manteve 

intocada no início do século XIX (Souza, 1994). Assim, a população branca se encontrava 

em menor proporção, sendo que a proeminência numérica dos escravos, do mesmo modo 

que a alimentação de má qualidade e os maus tratos deram origem a inúmeras fugas, 

crescendo os quilombos. As penalizações aos quais os escravos recebiam, quando ocorriam 

privadamente, aconteciam por meio de chibatadas no tronco, espancamento, e outros 

abusos cruéis realizados pelos senhores. Quanto a isso, Souza (1994) afirma 

minuciosamente:  

Quando fosse grave a infração – como era o caso do assassinato dos senhores pelos 

escravos -, o cativo ficava à mercê da justiça oficial. Poderiam, neste último caso, 

receber a pena de morte, a sua cabeça sendo exposta publicamente nas praças, 

conforme presenciou o viajante Pohl quando esteve em São João Del Rei, já nos 

primeiros anos do século XIX. Abundam na documentação as referências a 

senhores que não davam sepultura aos escravos, deixando seus corpos expostos aos 

bichos e animais de rapina. (p. 70)  

 

Ao mesmo tempo, na história dos quilombos de Minas Gerais, dois se sobressaíram 

pelas dimensões que obtiveram, de maneira que as autoridades tinham que mandar tropas 

reforçadas para defrontar a população negra escravizada que lá habitava, sendo eles o 

Quilombo do Ambrósio e o Quilombo Grande (Souza, 1994). Os dois se fixaram no 

mesmo local, o segundo como uma reestruturação do primeiro, que foi destruído em 1746, 

cuja sede era São João Del Rei (Souza, 1994). Porém, em 1759, foi iniciada a organização 

de uma expedição custeada por várias Câmaras para atacar o Quilombo Grande. No 

entanto, o povo negro que ali habitava, fugiu e se salvaguardou em vários quilombos de 

menor porte. Logo, a ação se descentrou, rumo a esses diferentes pontos, numa busca que 

se delongou pelo ano inteiro de 1759. O extermínio foi intenso, e após esse episódio, não 

surgiram mais quilombos dessa proporção, apesar de terem persistido, enquanto se 

manteve a escravidão, alguns menores, que comportavam aproximadamente 100 ou mais 

pessoas (Souza, 1994).   

Nessa direção, remontando agora ao período da “abolição” da escravatura em São 

João Del Rei, consoante Teixeira (2015) afirma, nos jornais da cidade, da década de 1880, 

a informação principal que circulava envolvia a problemática da mão de obra, de maneira 

que o imigrante europeu era ultravalorizado, em contraposição ao trabalhador nacional, 

que era desprestigiado. Nesses debates, não era feita nenhuma menção às teorias racistas, 

diferente do que ocorria nas assembleias legislativas daquele período (Teixeira, 2015). 
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Essa não menção revela que a percepção acerca da população negra na cidade era tão 

depreciativa que a imprensa do município não precisava sequer citar nomes de cientistas 

para justificar a hierarquia entre negros e brancos, como forma de convencer a população, 

precisamente por ser um município que adotou o escravagismo em grandes proporções nas 

suas relações de trabalho (Teixeira, 2015). As discussões que se explanavam nesses 

periódicos e jornais locais eram condizentes com o panorama nacional, de tal forma que os 

debates políticos sobre a emancipação do povo negro foram intensamente atravessados 

pela busca de um trabalhador ideal, incumbindo o imigrante europeu branco o encargo de 

purificar a raça brasílica, concebido como aquele que traria o progresso e a civilização, e 

ainda reavivaria a economia local (Teixeira, 2015).  

Assim, nesse palco, a população negra não era mais vista como adequada ao 

trabalho, uma mudança oriunda do impacto das teorias científicas raciais, que remetem 

diretamente à Ideologia do Branqueamento. Por este modo, em fim de 1888, os italianos 

chegaram a São João Del Rei, evento noticiado nos jornais e periódicos da cidade como 

um grande triunfo (Teixeira, 2015). Pensando no modo como se configurou a “abolição” 

da escravatura em São João Del Rei, primeiramente é essencial salientar que o Brasil foi o 

último país do ocidente a “abolir” a escravidão. Em segundo lugar, pode-se marcar que, de 

acordo com Souza (1994), Minas Gerais foi “a síntese da Colônia no século XIX”, o que 

expressa a intensidade marcante com o qual esse processo se efetivou no estado, em 

comparação com a Colônia inteira, do mesmo modo que esse fato pode ser visto como 

evidência para se pensar no quadro específico e característico do racismo atual em São 

João Del Rei.  

Contemplando o terceiro argumento, consoante Teixeira (2015) alerta, Minas 

Gerais abraçou de forma tardia as políticas imigratórias, ao contrário de outras províncias 

brasileiras, sendo que especificamente em São João Del Rei foi somente em novembro de 

1888 que ocorreu a chegada dos primeiros imigrantes, com a “abolição” tendo ocorrido em 

maio. Aliás, uma ressalva a ser feita é que, segundo Nunes (2006), o que se modificou após 

a “abolição” foi apenas a aparência do contexto da escravidão, já que a essência das 

relações interpessoais não foi alterada, o que nos conduz a pensar em uma falsa abolição, 

perspectiva que aparece nesse texto a partir das aspas colocadas sob o nome “abolição”. 

Essa falsa abolição não aconteceu de forma diferente na cidade de São João Del Rei, 

apresentando suas peculiaridades.  

Nessa linha de reflexão, pelo processo da “abolição” no Brasil, no quadro nacional, 

foi oferecida ao povo negro a liberdade, mas não lhe foram dadas condições dignas de vida 
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(Nunes, 2006), de forma que não foi elaborado nenhum tipo de política voltada para a 

obtenção de terras ou ingresso no mercado de trabalho o que, entre outras desvantagens, 

conduziu à formação dos guetos e periferias (Ávila, 2006). Assim, retomando a 

argumentação sobre o processo de implementação da “abolição” em São João Del Rei, 

percebe-se especificamente uma soma de atrasos, primeiro do país, depois do estado, e no 

próprio município, assim como o fato da cidade ser considerada “histórica”, questões que 

marcam retardos complexos nas possibilidades de concretização da emancipação do povo 

preto local, o que nos conduz a vislumbrar a intensidade da persistência e a configuração 

do racismo no seio da cidade, assim como suas particularidades, com implicações diretas 

no cenário atual.  

 

Imobilizados no e pelo rótulo de “bandidos” e “vagabundos”: “Eu fiquei deitado no 

chão” 

 

Para tanto, recorrendo à atualidade e centrando nas narrativas da Dj e do Mc 

convidada e convidado para a pesquisa, pode-se dizer que, ao discorrer sobre São João Del 

Rei, Xexéu apresenta que ser negro e morador de periferia nessa cidade tem suas 

complicações, tendo em vista que as temáticas negritude, raízes negras e ancestralidade 

ainda são tabus no município, sendo pouco faladas, interferindo diretamente na construção 

da identidade negra de nossa população. Em sua entrevista, ao falar sobre o lugar onde 

reside, o intelectual negro sinaliza que aprendeu, como estratégia de defesa contra o 

preconceito imposto em relação a sua rua e moradores, a não nomeá-la através de seu 

vulgo, Águas Férreas, mas sim por meio de seu nome oficial, a partir de ensinamento 

passado por seu pai. Ele pontua que aprendeu isso como uma estratégia para lidar com a 

violência policial. Um aprendizado intergeracional que evidencia o claro preconceito da 

cidade contra esse local e a consequente necessidade, por parte da população negra e 

periférica, de criar meios para driblar essas barreiras.  

Ao mesmo tempo Xexéu declara uma situação, descrevendo-a como o evento de 

racismo mais pesado que já experienciou. Ele conta que estava passeando de moto com um 

amigo, branco, que não tinha carteira de habilitação. De repente, policiais os viram e os 

vistoriaram, logo perguntando de quem era o veículo. Xexéu respondeu que não era dele, 

enquanto seu amigo assumiu a situação, dizendo ser dele próprio. No entanto, mesmo com 

a afirmação do amigo, três policiais centraram a atuação toda no intelectual negro, com 

cada um solicitando uma ação específica dele, confundindo-o, o que Xexéu relata como 



135 

 

tendo sido proposital, uma clara forma de opressão. Além disso, discorrendo ainda sobre o 

acontecimento, o Mc diz: “(...) quando foi ver me deitou no chão, fiquei com peito assim 

no chão. E o menino que tava errado mesmo, tipo, tranquilo. Quando ver pegou meus 

documentos, abriu, jogou tudo no chão, cartão do banco, identidade, toda carteira no chão 

(...)”. Quanto a esse momento, ele indaga “Porque eu não tive o mesmo tratamento que o 

menino?”. Dando prosseguimento ao seu relato, revelando a concomitância das opressões 

raça e classe, o intelectual negro narra mais um trecho desse evento, deixando claro, a 

partir, dele, que “Tem toda a questão racial, mas também teve a periférica”:  

‘Aí quando foi ver, eu no chão, perguntou ‘onde você mora?’ Aí quando ver eu 

falei, falei assim ‘nem vou falar como é o vulgo do bairro, vou falar o nome da rua 

mesmo pra não pegar’, falei ‘Rua Operário Luiz Andrade’. ‘Águas Férreas né? E 

você nunca foi preso? Não vende droga não?’. Eu falei assim ‘Não!’. Ele falou ‘O 

quê? Você morar, ocê, morar lá e falar que não vende droga? Conta outra!’  

 

Damy Silva, ao realizar sua entrevista, trouxe também como informação a atuação 

seletiva da polícia, citando um episódio ocorrido no final de um dos eventos organizados 

pelo Projeto Cultural Rap na Bika. Vale destacar que esse projeto é situado no histórico do 

Hip Hop de São João Del Rei como um dos marcos da última etapa da trajetória do 

mesmo. O fato citado por ela foi o seguinte: 

 

‘(...) último Rap na Bika que a gente fez, policial chegou lá apontando revólver pra 

todo mundo. (...) Isso uma hora da manhã. Pensa você, no meio de uma praça do 

centro, chega três policiais te apontando uma arma, ce pensa o quê? “Eu vou 

morrer!” Tudo por causa de uma garrafa de cerveja, que o policial achou que era 

um revólver. (...) Eu de costas, quando olho pra trás, três policiais apontando a arma 

pra todo mundo, falando pra gente levantar a mão, o que que tava acontecendo. 

Sendo que, toda vez que teve o Rap na Bika, toda vez que a gente foi lá conversar, 

eles conheciam a gente, mesmo conhecendo a gente, os policiais tavam cansados de 

ver nossa cara lá, no Batalhão, sendo que nem é aqui que a gente tem que pegar 

autorização, é lá em Santa Cruz de Minas. Tavam cansados de ver a nossa cara, 

chegou lá esculachando a gente, falou que se a gente quisesse denunciar, era pra 

gente ligar pra Ouvidoria, e que eles não tavam nem aí (…)’ 

 

Na Iniciação Científica realizada (Carmo & Miranda, 2016), a partir de entrevistas 

individuais realizadas com um B.boy e um Mc do Movimento Hip Hop da cidade foram 

encontradas narrativas que corroboram a argumentação de que a Justiça brasileira é 

seletiva, arbitrária e imparcial, de tal forma que o povo negro é criminalizado sem um 

critério específico, recebendo tratamento diferenciado em comparação à população branca, 

ao mesmo tempo em que ele não é coerentemente protegido, com as leis e procedimentos 
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que deveriam incumbir-se dessa função, sendo enormemente banalizadas e simplesmente 

fraldadas. Na mesma direção desse discurso, Damy Silva argumenta:  

‘(...) a gente foi lá e falou “Olha aqui, a gente acabou de fazer um evento cultural, 

educacional, pras crianças, pras famílias, e vocês que deveriam ta fazendo a nossa 

segurança, chega aqui apontando arma pra todo mundo!”. Isso é porque era de 

noite, se fosse de tarde ele ia chegar lá fazendo a mesma coisa? Com um monte de 

criança lá? “E não adianta você reclamar não, porque Bolsonaro vai ganhar e vai 

ficar pior!” Essa é a resposta de um policial, sabe, uma pessoa que deveria ta 

fazendo a nossa segurança, tava colocando medo na gente. A gente já viu assim 

“Opa, com esse aí não dá pra conversar!”.’ 

 

Assim, o policial traz e defende um discurso claro da ideologia dominante, 

identificado com os interesses dos grupos elitizados de nossa sociedade, ao citar a possível 

eleição de Bolsonaro, buscando invalidar e enfraquecer tanto o posicionamento presente, 

assim como o futuro, das organizadoras do projeto cultural, perante a falsa acusação de que 

uma das pessoas do local estaria portando uma arma. Ao mesmo tempo, essas narrativas 

produzidas expõem que o Movimento Hip Hop, ao defender determinadas pautas de luta, 

principalmente aquelas atreladas à negritude e desigualdade de classes, sendo formado 

prioritariamente por pessoas que vivenciam visceralmente essas opressões, negras/negros 

periféricas/periféricos, e valorizando exatamente elementos e marcas desses grupos que 

são desqualificados socialmente, tal como vestimentas e símbolos de resistência, se torna 

também alvo desses estereótipos elencados, e de racismo, assim como da atitude violenta 

da polícia.  

Quanto a isso, agregando maiores evidências, pode-se ressaltar que, através da 

iniciação científica desenvolvida (Carmo & Miranda, 2016), foi obtido que o b.boy 

entrevistado percebeu claramente que o uso de vestimentas no estilo Hip Hop leva a maior 

quantidade de situações de racismo vivenciadas, e principalmente por parte da polícia. 

Nesse ínterim, ao realizar uma comparação quanto a abordagem policial em dias que 

estava utilizando roupas no estilo Hip Hop e naqueles em que não estava, ele enfatizou que 

em um único dia, quando estava circulando pelas ruas do município, usando roupas 

próprias do Movimento, em apenas uma tarde foi revistado três vezes. Endossando esse 

argumento, nessa mesma pesquisa (Carmo & Miranda, 2016), é relatada como uma das 

posturas seletivas da Justiça em relação ao Movimento Hip Hop da cidade, o fato dela ter 

embargado o show de Rap do Grupo Facção Central, organizado pela Posse Del Rei de Hip 

Hop. 
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Logo, nesse mesmo raciocínio, ainda quanto aos resultados obtidos na Iniciação 

Científica desenvolvida (Carmo & Miranda, 2016), foram relatadas situações de racismo, 

presentificadas coletivamente, expressas no rótulo comumente disseminado de que o “Rap 

é música de bandido”, voltado para integrantes do Movimento Hip Hop, evidenciando, 

conforme constatado na investigação em questão, o lugar posto pela sociedade a esse 

Movimento e à população negra e periférica, como “vagabundos” e “marginais” (Carmo & 

Miranda, 2016). Nesse estudo, a realidade do racismo foi percebida também 

individualmente, a partir do tratamento diferenciado da polícia para com um dos 

entrevistados, consoante relatado pelo mesmo, sendo que em vários episódios a polícia o 

chamou de “safado” e “vagabundo”, além afirmar, sem nenhuma evidência, que ele usava 

drogas (Carmo & Miranda, 2016).  

Trazendo espontaneamente exemplos de situações racistas vivenciadas, tanto Damy 

Silva como Xexéu, assim como o Mc entrevistado na iniciação científica desenvolvida, 

discorreram sobre a postura racista da polícia local. Portanto, pode-se realizar aqui algumas 

analogias entre os acontecimentos mencionados por ela e eles. No caso de Xexéu, ao citar 

o nome da rua onde mora, uma das mais rotuladas pejorativamente da cidade, os policiais 

inferiram que ele era traficante, além de terem feito uma abordagem incoerente, violenta, 

colocando-o deitado no chão, e desnecessária, tendo em vista que a moto sem habilitação 

não era dele, mas de seu amigo branco. Um caso de preconceito de classe, por se referir ao 

local onde ele mora, com a periferia sendo associada à criminalidade, assim como um caso 

de racismo, conforme afirmação feita pelo próprio intelectual negro e posto nesse texto 

anteriormente, e segundo ainda é defendido por ele no seguinte fragmento: “E o menino 

não passou nem por um terço do que eu passei sabe? (...) Ele só tomou a padrão ali e tal 

(...) porque ele tem bem o estereótipo de menino tranquilo (...)”.  

Em contrapartida, com o Mc entrevistado na iniciação científica (Carmo & 

Miranda, 2016), negro e morador de um bairro nobre da cidade, as situações de violência 

policial ocorreram de forma diferente, mas fundamentalmente semelhante, sendo que ele 

destaca que sempre foi abordado por policiais recebendo alegações de que era morador de 

periferia, por ser negro, e sendo, na sequência dessas afirmações, rotulado como traficante 

ou usuário de substâncias psicoativas. Assim, ele narra um dos eventos em que foi 

desacreditado em sua resposta, quanto ao ser morador de um bairro nobre da cidade: “O 

policial não acreditou, quase me deixou pelado na rua (...) Aí eles chegaram a duvidar 

tanto de mim que me puseram no carro pra me trazer aqui em casa (...) O que aconteceu 

comigo foi uma situação tão ridícula! (...)” (Carmo & Miranda, 2016). Esses exemplos, 
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assim como os postos por Damy Silva e pelo b.boy entrevistado na iniciação científica, em 

relação ao Movimento Hip Hop revelam a clara associação feita entre ser negra/negro, ser 

periférica/periférico e ser criminosa/criminoso. Logo, se é negra/negro, ela/ele 

impreterivelmente será moradora/morador de periferia, não existindo a possibilidade de 

residir em outro espaço da cidade, e inegavelmente será “traficante”, “bandida/o”, 

“vagabunda/o”, “viciada/o”, “maloqueira/o”, segundo o estereótipo reforçado pela 

sociedade brasileira e sanjoanense, ainda hoje. 

Do mesmo jeito, através das constatações colocadas, pode-se destacar que esse 

estereótipo é expresso de forma mais escancarada e direta em São João Del Rei, apesar de 

cordial aos olhares externos, a partir da atuação seletiva da mesma, que o faz a partir de 

abordagens e enquadres abusivos e desumanos, assim como proferindo xingamentos e 

abusos verbais, ambos incoerentes com os procedimentos postos para uma atuação ética e 

profissional, que deveria gerar segurança e não medo. A legislação contra o racismo, já não 

sendo efetivamente aplicada na nossa sociedade em geral, é muito menos por aqueles que 

estão na posição de executá-la, pois eles podem burlá-la a seu bel prazer, tanto em termos 

de punirem, como em termos de serem punidos por ela. O boletim de ocorrência funciona 

para nós muito mais na posição de agressores, ao qual somos sempre associados, e muito 

menos na de vítimas, ao qual somos sempre desacreditados.  

Quanto a isso, Furtado e Corrêa (2018) colocam a seletividade penal como um 

empreendimento genocida, o que, por sua vez, aparece claramente na seguinte fala de 

Damy Silva: ‘Pensa você, no meio de uma praça do centro, chega três policiais te 

apontando uma arma, ce pensa o quê? “Eu vou morrer!”’. Xexéu também apresenta essa 

problemática nesse fragmento de sua música (Xexéu, 2020): “Faz parte da minha geração 

morrer antes dos 20 (...)”. Ambos os fragmentos revelam a persistência do extermínio 

físico e de sua ameaça contra nossa população, que reverbera inclusive no centro histórico 

sanjoanense, aparentemente requintado, pacato, angelical e religioso, que ainda assim se 

torna palco de políticas genocidas. Estamos falando de vidas ceifadas, e de vidas 

constantemente ameaçadas de serem ceifadas, sob o peso fatal de armas apontadas pelo 

próprio Estado brasileiro. Esse panorama expõe a presença do racismo epistêmico, que se 

revela também pela via do extermínio físico, segundo Rufino e Simas (2018) sinalizam. 

É de enorme relevância enfatizar que Damy Silva não traz situações em que a 

abordagem policial ocorreu quando ela estava sozinha, mas apenas em situações coletivas, 

em contextos em que estava fazendo parte da organização do Rap na Bika, como reflexo 

do estereótipo atrelado a esse movimento e à população negra. Ao mesmo tempo, ela 
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realça que a atitude da polícia, na situação descrita anteriormente, foi voltada para o Hip 

Hop, mas teve como mira preferencial o rapaz que estava com uma garrafa de cerveja, 

confundida com um revólver. Eu também não cheguei a vivenciar situações de abordagem 

policial quando eu estava sozinha, apenas coletivamente. No entanto, todos os três homens 

negros entrevistados, Xexéu para essa pesquisa de mestrado, e o Mc e o b.boy para a 

iniciação científica (Carmo & Miranda, 2016), relatam ter vivenciado frequentes situações 

de violência policial. Aliás, endossando esse argumento, posso frisar que, inclusive meu 

irmão, homem negro de periferia do Movimento Hip Hop, conforme já destacado, 

costumeiramente me relata as situações de abordagem policial que experiencia, ao qual ele 

é sempre visto como suspeito.  

O que acontece é que nós, mulheres, só podemos ser revistadas por policiais 

mulheres, que são ainda escassas nessa profissão, em comparação à proporção masculina 

(o que nos remete inclusive à reflexão sobre o possível machismo/sexismo que perpassa 

essa área), o que confere, portanto, menor probabilidade de sermos abordadas. O que não 

significa que nós, mulheres negras, não seríamos alvo de intensa violência policial, caso 

existissem mais mulheres policiais. No entanto, segundo reportagem comemorativa posta 

pelo site Diário do Grande ABC (2021), tem aumentado no Brasil o número de mulheres 

no efetivo da Polícia Militar, o que representa uma antagônica conquista para nosso grupo, 

enquanto mulheres, afinal essa vitória pode ser pensada também como demonstração da 

necessidade pungente do recorte racial nessa. Ou seja, de quais mulheres estamos falando? 

Conquista para quais mulheres? Aliás, o ponto aqui levantado não é a presença ou não das 

mulheres nessa categoria, mas sim o fator estrutural que o antecede, conduzindo as 

mesmas a reproduzirem violência policial contra as próprias mulheres, prioritariamente 

negras.   

Porém, a partir deste e de outros fatores, me parece que os homens negros 

periféricos são maiores vítimas desse tipo de racismo, ligado à violência policial, em 

comparação às mulheres negras, no atual momento. Assim, essa afirmação pode ser 

concebida como uma das especificidades do racismo voltado para homens negros de 

periferia em São João Del Rei, o que pode ser corroborado com dados encontrados pelo 

IPEA em 2017, que mostra que jovens negros do gênero masculino continuam sendo 

mortos anualmente como se estivessem em situação de guerra (Corrêa & Furtado, 2018), 

informação a partir da qual se pode inferir que esse lugar de maior vulnerabilidade possa 

estar associado também a atuação da polícia, atual capitão do mato camuflado, como um 

dos fatores encadeadores desse quadro. O que quero dizer é que a população negra 
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periférica é a maior vítima da atuação violenta da polícia, dado o estereótipo construído 

historicamente como “perigosa”, no entanto os homens jovens negros são os mais 

frequentemente perseguidos por esse órgão do Estado. A partir dessas questões, fica claro 

que são outras as particularidades que perpassam o racimo, inerentemente imbricado ao 

sexismo/machismo e desigualdade de classes, sofrido por mulheres negras periféricas da 

cidade, conforme será apresentado ao longo desse tópico. 

Dando prosseguimento a essas reflexões, conceituando o racismo, pode-se tomar 

um dos discursos apresentados por Damy Silva, verbalizado da seguinte forma: “Porque o 

racismo existe, ele tá aí, a gente convive com ele todos os dias né? Ele é estrutural, ele é 

cotidiano.” Logo, tendo em mente todo esse cenário de atuação violenta da polícia, é 

pertinente pensar na abordagem tridimensional do racismo, proposta por Campos (2017), 

percebendo que nesse quadro específico o que se destaca de forma enérgica é a dimensão 

do racismo como estrutura, devido às leis infringidas pelo próprio Estado, principalmente 

na figura da própria polícia, que deveria oferecer segurança a toda população. Em 

contrapartida, apesar disso, o enxerto retirado da narrativa de Damy Silva revela que essa 

opressão se presentifica na vida das pessoas a partir do cotidiano, nos entremeios do dia a 

dia, o que pode ser entendido como evidência do racismo como prática, revelado ainda nas 

constatações apresentadas nas linhas anteriores, em que foi salientado o tratamento 

diferenciado da polícia entre negras/negros e brancas/brancos. Ao mesmo tempo, ambas as 

dimensões revelam o racismo como ideologia, pautado na ideologia do branqueamento 

que, conforme já salientado, é embasado na ideia de inferioridade racial do negro, levando 

as tentativas de extirpação da africaneidade do território brasileiro (Ferreira, 2002). 

Fazendo um breve retorno temporal capaz de reforçar a argumentação sobre o 

imbricamento das opressões de raça e classe que perpassa os estereótipos postos, em 

relação às concepções racistas da sociedade brasileira, Silva, L. e Silva, N. (2008) 

destacam o conceito de “Classes Perigosas”, ao historicizar o processo de construção das 

periferias, ressaltando que este termo começou a ser utilizado a partir de um medo das 

classes elitizadas, direcionado à população negra, que não estava inserida no mercado de 

trabalho, concebidos como vagabundos, desviantes, animalescos, grosseiros, imorais e 

como pessoas que trabalham e se divertem quando querem, sem seguir os “bons modos” da 

sociedade. Assim, a imagem do povo negro e pobre como “vadio”, no Brasil, que se 

constituiu aproximadamente na segunda metade do século XIX, começou a ser 

disseminada quando o contingente negro escravizado foi liberto e começou a formar a 

categoria dos pobres urbanos. Aliás, contrariando essa última informação, em São João Del 
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Rei esse rótulo foi consolidado anteriormente, por volta de 1740 e 1750, durante a própria 

escravidão, conforme Souza (1994) defende. Tal categoria era formada principalmente por 

pessoas negras e desempregadas, que se sustentavam por meio de trabalhos não 

permanentes e de esmolas. A importação da mão de obra estrangeira e a ideologia do 

branqueamento evidenciaram a negligência a qual os negros foram e ainda são alvos 

(Ávila, 2006).  

Nessa perspectiva, a população negra no Brasil é ainda sempre vista como perigosa, 

sendo sempre associada ao crime e à pobreza (Adorno, 1996; Maschio, 2006; Nunes, 

2006), assim como foi percebido no contexto específico de São João Del Rei, 

principalmente por parte das abordagens violentas da polícia. Pode-se articular todo este 

modo de tratamento dispensado a esse grupo como uma forma de manifestação do 

“racismo cordial”, tendo em vista que, segundo Pacheco (2011) ele é uma forma leve, não 

segregacionista e sem expressão escancarada da violência, exercida em todos os âmbitos, 

disfarçando modos de opressão altamente agressivos. Pode-se conceber as situações de 

violência policial relatadas como uma expressão dessa forma de racismo porque ela se 

apresenta como um misto de agressividade e cordialidade. Para aqueles que foram alvo 

desses acontecimentos, a agressividade é absurdamente visível, mas para aqueles que 

estavam olhando externamente, através da cordialidade expressa a partir da figura presente 

no imaginário coletivo dos “homens da lei”, como representação da segurança, não houve 

violência. Isto pode ser percebido na fala de Xexéu: “Porque tipo assim, pra quem tava 

vendo, a abordagem tava tão pesada que parecia mesmo que tinha pegado alguma coisa”.  

 

Interseccionalidade de opressões no trabalho: “As pessoas não querem pagar o justo 

pelo seu trabalho” 

 

Nessa direção, levando em consideração que os estereótipos apresentados, 

elencados anteriormente, possuem como fundamento histórico a falta de assistência do 

Estado brasileiro à população negra liberta após a falsa abolição, inclusive em relação à 

inserção no mercado de trabalho, trago alguns elementos de minha vivência nesse âmbito 

em específico. Assim, apresento como exemplo as primeiras experiências que vivi nessa 

área, e que revelam as dificuldades que jovens negros e negras de periferia em São João 

Del Rei sofrem para conseguir seu primeiro emprego. Em um país em que a desigualdade 

de oportunidades, inclusive na busca de emprego, assola preferencialmente a população 

negra e pobre, os jovens desse grupo que estão saindo do universo escolar, sem possuir 
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nenhuma experiência prévia de trabalho, acabam por se submeter a situações marcadas por 

vínculos empregatícios precários, empregos menos valorizados socialmente, e por variados 

eventos de racismo, preconceito de classe e/ou machismo/sexismo. Assim, minha relação 

com o trabalho foi atravessada por variados “bicos”, em empregos menos valorizados 

socialmente, e algumas desistências de minha parte, sendo que o primeiro, em 2008, 

envolveu a experiência de panfletagem em período de eleições, trabalhando em um 

semáforo, ao qual me mantive até o fim previsto. Na sequência, comecei a trabalhar em 

uma loja de roupas do centro da cidade, no entanto, a partir de um erro cometido no 

segundo dia, a funcionária que estava me treinando me chamou a atenção agressivamente, 

inclusive me dispensando daquele turno de trabalho, o que me levou a não retornar ao 

local.  

Minha terceira experiência foi a partir de um serviço como babá, em uma área 

nobre da cidade. E o quadro era o seguinte: eram dois bebês de poucos meses para cuidar, 

recebendo apenas um salário, o que seria ainda mais dificultado com a pretensão da mãe 

das crianças, que desejava, dentro de algumas semanas, incluir em minhas atividades a 

realização de afazeres domésticos. Um único salário para cuidar de duas crianças de 

poucos meses, e ainda trabalhar com mais uma função, de empregada doméstica?! Assim, 

perante esse cenário, logo saí dessa ocupação. O quarto contexto de trabalho em que me 

inseri, em 2012, foi em uma loja de presentes, no qual me mantive durante alguns meses, 

com carteira assinada. Eu me recordo claramente que eu recebia reprimendas da dona da 

loja com maior facilidade do que as outras vendedoras, obtendo instruções confusas e 

arbitrárias sobre como eu deveria me portar em minha função. Era ensinado que eu deveria 

atender os clientes e vigiar o estabelecimento, no entanto, quando eu me focava em um ou 

outro, recebia repetidas admoestações, o que não ocorria com tanta frequência com as 

outras, brancas e negras com tom de pele mais claro, que agiam por vezes de forma 

similar.  

Nesse período, eu já estava na graduação, e na loja eu recebia constantes críticas e 

deboches da filha da dona da loja, que comparava sua profissão com a minha futura, 

sempre afirmando que eu estava fazendo algo errado que me impediria de chegar lá. Aliás, 

algumas colegas do trabalho intensificavam essas críticas destrutivas. Vale salientar que 

sempre escutei pessoas falando sobre as humilhações que funcionárias passavam nas lojas 

de São João Del Rei, e essa onde eu trabalhava, especificamente, ganhava destaque nesses 

comentários. Assim, o episódio que levou a pedir demissão deste espaço ocorreu assim: me 

acusaram de ter vendido um produto com defeito, sendo que não fui eu quem havia 



143 

 

vendido, e, além disso, fui chamada a atenção brusca e agressivamente na frente de 

variados clientes, por parte da dona da loja. Cheguei em casa chorando, e meu pai foi no 

dia seguinte ao estabelecimento, para me defender. Nesse período eu era Marininha, e 

pouco me posicionava. 

Assim, posteriormente, em 2017, já graduada, trabalhei como freelancer em um 

restaurante do centro da cidade, e vivenciei repetidas situações de objetificação de meu 

corpo, com convites escancarados para relações sexuais, principalmente. Eu me lembro de 

uma situação em que, ao atender a mesa de um grupo de amigos, um rapaz me disse “vou 

te esperar depois do seu trabalho, moça”, e eu disse que não queria. No entanto, ele 

realmente passou lá. Uma situação que me deixou com muito medo. Vêm-me à mente a 

lembrança de ter comentado indignadamente com uma moça negra, que trabalhava também 

no espaço, sobre esses assédios, e ela interpretou como se eu estivesse “tirando onda”, o 

que denota que esses discursos foram tão introjetados por nós, e tão pouco questionados, 

que aceitamos esse lugar com muita facilidade. Do mesmo modo, esse diálogo que tive 

com essa colega de trabalho, pautado em minha indignação, já evidencia uma saída de meu 

lugar de culpabilização, precisamente porque eu tinha uma maior compreensão do contexto 

social e estrutural maior, marcado por opressões. 

Assim, minhas experiências no mundo do trabalho não foram nada animadoras, 

tendo sido atravessadas por empregos informais e em posição de menor crédito social, 

serviços mal remunerados e com sobrecarga laboral, diferenças de tratamento, acusações 

indevidas, xingamentos, humilhações, críticas e assédios sexuais. Algumas dessas 

situações revelam claramente a concomitância das opressões de raça, classe e gênero. O 

trabalho em lojas é intensamente marcado pela exigência da “boa aparência”, pré-requisito 

que, conforme Carneiro (2003) acentua, ao falar sobre mulheres negras no Brasil, 

evidencia todo o teor arbitrário do mercado de trabalho, como um eufemismo 

repetidamente denunciado pelas mulheres negras como um modo sutil de limitar os anseios 

dos negros, prioritariamente delas próprias. Quanto a isso, eu via claramente que ocorria 

um tratamento diferenciado endereçado a mim, a que apresentava maiores traços 

fenotípicos negros.  

A postura da filha da dona da loja, ao reafirmar constantemente que eu não 

alcançaria o patamar profissional pelo qual estava lutando, solidifica a argumentação de 

que os espaços profissionais mais privilegiados socialmente não são endereçados a nossa 

população, principalmente às mulheres negras periféricas, que estão na base da pirâmide 

social. É como se eu não me encaixasse naquele trabalho, que já se enquadra entre aqueles 
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que recebem pouco prestígio social, e ainda não pudesse ocupar um notoriamente 

reconhecido. E demonstra, aliás, que os grupos mais privilegiados socialmente apresentam 

gigantescas dificuldades para reconhecer seu lugar de privilégio, o que sustenta a constante 

e árdua tendência de nos recolocar em nosso “devido lugar”, principalmente se estamos 

nos movimentando para abandoná-lo, do modo como Xexéu salienta no trecho de sua 

música (Xexéu, 2020): “Vive e enxerga tudo do alto do prédio, quantos andares são 

necessários pra entender o próprio privilégio?”.  

Do mesmo modo, as diferenças de tratamento que perpassam as acusações 

indevidas, xingamentos, humilhações e críticas só endossam essa afirmação anterior, 

evidenciando que por vezes a elite dominante busca nos colocar insistentemente no papel 

social, destacado por Hooks (1995), de deficientes, incompetentes e inferiores, pressuposto 

socialmente, seja na presença ou na ausência de equívocos cometidos. A distinção presente 

nas advertências feitas às vendedoras, perante erros realizados, de modo que eu era a mais 

penalizada, reforça essa argumentação. Todo esse quadro nos remete inclusive à falsa 

abolição, pelas marcas do trabalho escravo que se estendem até os dias de hoje na 

“histórica” São João Del Rei, 133 anos depois, aproximadamente 3 gerações anteriores a 

minha.  

Escravidão manifesta na infração de direitos trabalhistas e na remuneração 

incoerente, de modo que a renda e a possibilidade de estabilidade para a sobrevivência de 

nosso povo continuam comprometidas, assim como exibida na violência e penalizações 

externadas quando erros são cometidos, chibatadas hoje simbólicas, feitas também ao 

tentarmos fugir da senzala nacional institucionalizada, que se expande pelos vários espaços 

sociais que nos são limitados. Não poder estar em todos os espaços públicos é clara 

extensão da senzala, como uma presença que é tão veementemente torturada, que chega a 

se presentificar a partir da ausência. O que novamente nos leva a comprovar a teimosia do 

racismo cordial, que se materializa a partir de uma aparente cordialidade, expressa nesse 

caso pela trapaça que atravessa a ideia de que “só estou ensinando minha empregada”, 

escondendo uma intrínseca agressividade.  

Endossando o discurso sobre a presentificação do racismo através de ofensas 

verbais, tal como as situações que experienciei, pode-se citar um evento que foi reportado 

pelo site Mais Vertentes (2021), sobre situação de racismo ocorrida contra duas 

funcionárias negras de caixa do supermercado Bahamas, e sucedida da seguinte forma: na 

noite do dia 25 de abril de 2021, ao solicitar que um cliente colocasse sua máscara de 

proteção contra a Covid-19, uma das trabalhadoras foi ofendida moralmente a partir de 
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injúrias raciais. Além disso, ela foi ameaçada, com o agressor afirmando que pediria ao 

dono do estabelecimento, seu amigo, para demiti-la. A outra funcionária, ao pedir maior 

respeito ao homem para com a colega, acabou por receber também injúrias raciais por 

parte do ofensor. Vale frisar que, de acordo com Sales (2006), a injúria racial se apresenta 

através de piadas, trocadilhos, provérbios e figuras de linguagem (metáforas, eufemismos, 

metonímias), que são realocados para um enredo de maior agressividade, podendo ser 

classificada como uma forma de expressão do racismo cordial. Vale salientar que esse fato 

ocorreu atualmente, no ano de 2021, o que revela, a partir das informações apresentadas, 

que de 2009, quando se iniciaram minhas primeiras experiências nessa área, até os dias 

atuais, não se modificou tanta coisa quanto ao tratamento oferecido a trabalhadoras negras, 

seja por patrões/patroas ou clientes desses espaços. 

Retomando os relatos sobre minhas experiências laborais, quanto aos assédios 

sexuais que vivi, Carneiro (2003) destaca que a violência sexual diminui a autoestima, 

restringe ou interfere o íntegro exercício da sexualidade pelo fardo dos arcaicos estigmas, 

coíbe o acesso ao trabalho, compele a possibilidade de se criar uma imagem ou uma 

representação positiva de si, esmorece as aspirações e limita as chances de realização no 

mercado afetivo. O assédio sexual contra mulheres negras me remonta ostensivamente ao 

lugar presente no imaginário social da mulher “mulata” “fácil”, “puta”, conforme o ditado 

popular bem ressalta com o “branca pra casar, mulata pra fornicar e negra pra trabalhar”. 

Quanto a esses estereótipos, Hooks (1995) enfatiza que a cultura branca precisou criar a 

imagem das negras como intensamente providas de sexo, possuindo só corpo, sem mente, a 

singular encarnação de um erotismo sem limites e arcaico como justificativa do estupro das 

mesmas ao longo da escravidão e da exploração masculina branca.  

Refletindo sobre esse cenário na trama brasileira, Gonzales (1984) avulta que a 

mulher negra em nossa sociedade é perpassada pelas seguintes expectativas, em termos de 

lugares sociais ocupados: prostituta, trocadora de ônibus, servente, faxineira e cozinheira. 

Além disso, ela destaca que a representação da mulher negra no Brasil é consolidada a 

partir do lugar da mulata, com a erotização colocada a partir do cenário carnavalesco, e da 

doméstica, que leva o peso de sua família e a de outros sob seus ombros, estereótipos que 

sobressaltam o mito da democracia racial (Gonzales, 1984). A sobrecarga de trabalho 

proposta em minha terceira experiência de emprego, a partir da inclusão de atividades do 

lar, evidencia o lugar de doméstica enfatizado por Gonzales (1984), assim como a 

ocupação de babá confirma o lugar do servir sempre destinado a nós, mulheres negras. 

Ademais, minhas impossibilidades de posicionamento em alguns dos contextos expostos 
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evidencia que a introjeção da ideologia dominante foi tão forte em mim que eu reiterei a 

identidade pressuposta socialmente a mim, como inferior, me portando como Marininha, 

gentil e indefesa. No entanto, conforme Ciampa (1987) desponta, reiterar a expectativa 

social posta não significa fixidez, mas desponta ainda assim movimento, metamorfose. 

Pensando ainda no lugar da mulher negra periférica no mundo do trabalho em São 

João Del Rei, a intelectual negra Damy Silva, ao discorrer sobre a dificuldade de espaço 

que enfrenta a partir dessa sobreposição de opressões, salienta: “(...) a gente esbarra com a 

dificuldade da valorização do nosso trabalho, que as pessoas não querem pagar o justo pelo 

seu trabalho (...)”. Essa fala vai em direção de um dos aspectos que vivenciei em minha 

relação com o mundo do trabalho, a saber a persistência de serviços mal remunerados. Ao 

mesmo tempo ela descreve os obstáculos que encontrou em sua atuação como Dj, tão 

limitantes que a levaram a não continuar sua carreira. Por esta forma, ao ser indagada sobre 

ter sofrido preconceito por ser mulher, ela sublinha: “(...) Ah, por ser mulher, diariamente 

né, é o que mais acontece. As pessoas subestimam muito a nossa inteligência (…)”. E ela 

completa: 

‘(...) Já discuti numa festa porque eu cheguei na festa, meus equipamentos, e aí, eu 

cheguei, eu fui no banheiro, deixei meus equipamentos lá pertinho do som, lá onde 

ia ficar as coisas. Lá do banheiro eu escutei uma música minha tocando, uma 

música que é, assim, do meu pen drive, era um dancehall, eu falei assim “Não, não 

é possível que eles têm essa música!”. (...) É, aí eu falei “Uai, não!”, rapidinho eu já 

saí do banheiro, fui lá ver, falei “Gente, eles colocaram o meu pen drive para 

tocar!” (...) Só que assim, em momento nenhum ele perguntou primeiro se podia 

mexer nas minhas coisas. (...) E eu nunca vi uma pessoa, uma pessoa da produção 

soltar música de DJ, sabe? Tipo assim, é eu que vou mexer, é eu que vou tocar, 

você não pode soltar minha música! (...) Mas eu fiquei indignada, falei assim 

“Gente, que audácia. Porque que ele tá fazendo isso?”, sendo que antes disso os 

amigos dele tava lá tocando, ele não tava em cima dos amigos dele (…)’  

 

Nesse sentido, ao destacar a constante subestimação de sua inteligência e 

desvalorização de sua atividade laboral ao qual é alvo, a Dj cita como exemplo essa 

situação, em que as opressões de raça, classe e gênero se revelaram concretamente no ato 

de ter seu espaço tomado e invadido. Eu posso salientar que vivenciei situações 

semelhantes a apresentada por Damy Silva, em contextos de questionamento de minha 

competência intelectual em minha atuação como Mc, conforme apresento em minha 

biografia. Por conseguinte, refletindo agora sobre o modo como o racismo se circunscreve 

no dia-a-dia de homens negros periféricos, no que concerne ao âmbito do trabalho, Xexéu 

destaca em sua entrevista, ao narrar sobre preconceitos vivenciados por ser morador de 

periferia, a seguinte estratégia de defesa que aprendeu com seu pai: 
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‘Tipo essa questão de bairro e tal foi mais em escola. E também (...) a gente cresce 

tão com isso, que eu lembro de uma entrevista de emprego que eu fui fazer, meu pai 

virou e falou assim “Não fala Águas Férreas, fala Rua Operário Luiz Andrade”.’  

 

Xexéu evidencia utilizar essa estratégia como modo criado para lidar com a 

violência policial, conforme pontuado em linhas anteriores, assim como para evitar ter uma 

possível vaga de emprego comprometida pelo racismo, que se imbrica nesse quadro à 

ferrenha desigualdade de classes, já que o vulgo de sua rua “Águas Férreas” é 

frequentemente associado ao crime, visto como uma rua perigosa. Posso abarcar nesse 

panorama o evento acometido ao b.boy entrevistado na iniciação científica concretizada 

(Carmo & Miranda, 2016), vítima de um acidente de trabalho, tendo perdido parcialmente 

os dedos de uma mão. Assim, ele frisa que surgiram inúmeros obstáculos para a efetivação 

da proteção que a legislação trabalhista prevê, o que ele vislumbrou, dentro da história toda 

transcorrida, como uma clara demonstração de racismo. Além disso, pode-se perceber 

novamente o quanto estamos atrelados ainda às funções menos qualificadas de nossa 

sociedade, o que se evidencia no caso do b.boy com a ocupação de operário. Logo, 

focando na vivência dos dois intelectuais, homens negros, pode-se constatar o quanto os 

estereótipos raciais restringem a possibilidade de acesso a cargos referendados 

socialmente, e mais, o quanto eles interferem no cumprimento adequado das leis 

trabalhistas, assim como na simples possibilidade de se obter um emprego. 

Assim, verificando esse cenário na atualidade, pode-se trazer dados estatísticos 

recentes sobre o panorama em que se encontra nossa população dentro do contexto da 

pandemia de Covid-19, no quadro brasileiro. Silva e Silva (2021), ao discorrer sobre os 

dados estatísticos da PNAD Covid-19, salientam que trabalhadoras/trabalhadores 

negras/negros têm ocupado grande parte dos trabalhos essenciais, principalmente nas áreas 

de saúde, alimentação e de serviços, de forma específica nas atividades operacionais e de 

menor renda, o que nos leva a perceber que ainda estamos pouco vinculadas/vinculados 

aos cargos de concepção, e muito ligadas/ligados àqueles de execução, dada a persistência 

histórica das desigualdades sociais e raciais, profundamente intercambiadas.  

Por esta maneira, Silva e Silva (2021) sobressaltam que, além da população negra 

sofrer os efeitos de vínculos precários de trabalho, devido ao uso constante de transporte de 

público e às condições de moradia, ela apresenta menos recursos materiais para se 

resguardar quanto à Covid-19. Nessa linha, caso contraiam a doença, vivenciarão maiores 

barreiras em relação ao tratamento, consoante sua menor disponibilidade financeira para 

acesso aos serviços de saúde. Assim, complementando essas reflexões, dada a conexão 
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visceral entre as desigualdades sociais, raciais e de gênero, tendo inclusive a presidenta 

Dilma afirmado, em 2011, que “a pobreza no Brasil tem face negra e feminina”, vemos que 

o cenário atual, de pandemia da Covid-19, agravou esse panorama, sendo que Silva e Silva 

(2021), a partir da PNAD Covid-19, perceberam que, em maio de 2020, 18,6% dos 

ocupados encontravam-se na situação de afastamento temporário de algum trabalho, de tal 

modo que a população negra, que representava 52,3% dos ocupados, alcançou 58,4% 

daqueles que foram afastados provisoriamente em maio. Desta forma, apesar da 

diminuição desse percentual, que ocorreu em meses subsequentes, o grupo das mulheres 

negras se manteve como o mais impactado pelo afastamento do trabalho (Silva & Silva, 

2021).  

A mesma constatação foi verificada nos meses posteriores, sendo que esse 

afastamento foi mais acentuado entre as mulheres negras. Nessa direção, mesmo com elas 

atingindo 21,5% do percentual de ocupados, elas representaram 30,9% das pessoas que 

foram desligadas temporariamente do trabalho (Silva & Silva, 2021). Considero essas 

informações e dados estatísticos de extrema importância, principalmente porque eles 

revelam a realidade atual, perpassada pela pandemia da Covid-19, em que os 

impedimentos históricos e sociais que constantemente minam as nossas possibilidades de 

acesso a variados espaços físicos e sociais, principalmente aqueles historicamente 

ocupados pelos grupos dominantes, se mantém presentes. 

Portanto, pode-se perceber que, nos casos analisados, o racismo se presentificou, no 

âmbito do trabalho, a partir da maior oferta de empregos informais, em comparação com 

aqueles que respondem às leis trabalhistas postas; pela maior disponibilidade de trabalhos 

em posição de menor crédito social, quando contrastado com aqueles mais valorizados pela 

sociedade; serviços mal remunerados e com sobrecarga laboral; diferenças de tratamento 

por parte de patrões e patroas; humilhações, acusações indevidas, xingamentos e críticas; 

assédios sexuais; e descumprimento de leis trabalhistas. Ao mesmo tempo o estereótipo de 

deficientes, incompetentes e inferiores, assim como a exigência da “boa aparência”, 

parecem ter exercido grande influência ideológica sob a parcela dos comportamentos 

listados. O estereótipo da prostituta permeou claramente os assédios sexuais sofridos, 

voltados principalmente para a mulher negra periférica. Da mesma forma, posturas como 

subestimação da inteligência, que trouxeram como reverberação a desvalorização de 

atividade laboral e intromissão no espaço de trabalho, se mostraram mais recorrentes em 

mulheres negras, em articulação com a literatura pesquisada já previa. O estereótipo de 

perigoso surgiu nos relatos apresentados, parecendo ser destinado com maior frequência 
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aos homens negros periféricos, e ocasionando menor probabilidade de seleção em 

entrevistas de emprego. 

 

Religião Católica: É ao espírito impulso ou é corrente em nossos pulsos? 

 

Eu dou início a esse tópico trazendo mais alguns elementos de minha vida que não 

chegaram a ser expressos na biografia exposta no começo dessa dissertação. Assim, posso 

destacar que vivencio em uma das ramificações de minha família, e não me refiro à 

nuclear, graves conflitos internos concernentes ao nosso patrimônio material na relação 

direta com dilemas relacionados à Igreja Católica e à Umbanda. Minha família, por parte 

de pai e de mãe é fundamentalmente católica e, conforme detalhei em minha biografia, 

cresci nessa religião. Meus sobrenomes expressam a religiosidade católica de minha 

família, a saber, “Sacramento” e “Carmo”, em menção aos sacramentos católicos e à Nossa 

Senhora do Carmo, respectivamente. Recordo-me de minha mãe me dizer que minha avó e 

meu avô, pais dela, trabalhavam na limpeza e ornamentação da Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário. Meus avós, por parte de pai, trabalharam nas igrejas de São Geraldo e capela 

Santa Rita do Araçá.  

Ao mesmo tempo tenho um primo distante que participa ao longo de anos 

assiduamente de um grupo de Folia de Reis da cidade. Assim como os meus primeiros 

contatos com a Umbanda ocorreram através de uma familiar consanguineamente muito 

próxima. Salta aos olhos a percepção de que esse quadro em minha família revela 

tensionamentos e conflitos existentes na cidade, assim como resistências suscitadas sob a 

égide da luta do povo preto. No entanto, apesar das tentativas de supressão de outras 

formas de aprofundamento espiritual em meu seio familiar mais amplo, posso ressaltar 

também que colhi potentes frutos nessa minha relação com a igreja católica, em termos de 

desenvolvimento de habilidades sociais, de aprofundamento em reflexões e experiências 

espirituais, a partir inclusive da participação em grupos de jovens e de retiros espirituais 

vários que fiz, assim como pude iniciar um exercício profícuo de protagonismo no recinto 

da paróquia onde trabalhei durante longos anos, conforme apontei no começo do presente 

produto.  

Fazendo um rápido parêntese, é de extrema pertinência lembrar que, a partir de 

minhas vivências em religiões, enredadas em alegrias e frustrações, fui aprendendo que 

elas abrangem a institucionalização de ferramentas e estratégias desenvolvidas histórica e 

culturalmente pelo ser humano, visando acessar e lapidar a espiritualidade, sendo que esta 
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é lida como caminho direto ao divino, uma potência intrínseca que habita o interior 

humano. Ou seja, são várias as possibilidades de se desenvolver a espiritualidade, para 

além de um único caminho religioso posto. Aspecto importante de ser salientado é que 

Damy Silva e Xexéu, em relação à religião, evidenciaram que em suas vidas novos e 

outros significados foram dados ao desvio existencial posto pelo extermínio negro o, 

caminhos diferentes daqueles estabelecidos pela Igreja Católica. Essas estratégias 

espirituais serão enfatizadas em um dos tópicos posteriores. Para tanto, se faz necessário 

apresentar o contexto em que se insere a religião dominante da cidade de São João Del Rei, 

assim como seu posicionamento perante as religiões de matriz africana e manifestações 

culturais negras.  

Recordo-me de, em 2018, ao acompanhar apresentações do grupo Jongo Negra 

Mina da cidade em questão, ouvir variadas falas de integrantes do mesmo destacando que, 

como não era permitido a entrada delas/deles dentro da Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário, suas apresentações eram realizadas em frente a esse recinto. Importante adendo 

que pode ser feito é que esse grupo abarcava entre os temas abordados nos seus cantos, 

ritmados por tambores e danças, elementos das religiões de matriz africana. 

Simultaneamente, Brügger e Júnior (2017) ressaltam que as primeiras expressões da 

cultura do Congado se instituíram na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, 

atravessadas desde seu começo pelo catolicismo e pela busca de elementos das culturas 

africanas. Pode-se perceber o sincretismo já presente, marcando a tentativa estratégica de 

manutenção das manifestações negras. No entanto, a impossibilidade atual de entrada na 

Igreja revela impedimentos que foram sendo postos posteriormente.  

Nessa mesma direção, ainda discorrendo sobre os obstáculos postos pela cidade a 

variadas expressões culturais e religiosas negras no município, a recente pesquisa de 

Teixeira (2020), sobre a trajetória de dez mães e pais de santo de São João Del Rei, traz 

como uma de suas constatações a percepção de que a cidade apresenta o costume de 

conferir rótulos a pessoas que fazem parte de religiões de matriz africana. Pensando no 

quadro brasileiro, o estudo aponta que os dados sobre intolerância religiosa no país são 

inquietantes, de modo que a mira principal tem sido as religiões de matriz africana. Foi 

descoberto, a partir dos relatos produzidos nessa investigação, que alguns terreiros de São 

João Del Rei se situam em lugares escondidos e, trazendo maiores indícios acerca da 

intolerância religiosa presente na cidade, o medo apresentado por alguns pais e mães de 

santo em oferecer entrevistas para a pesquisa em questão trouxe maiores corroborações na 

direção dessa hipótese (Teixeira, 2020).  
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Aliás, o percurso das e dos sacerdotes entrevistados envolveu situações claras de 

intolerância religiosa, através de invasão de terreiros pela via de mandado judicial e de 

variadas denúncias feitas à polícia, devido a oferendas realizadas e a sons de tambores e de 

orixás, sendo que em um dos casos houve inclusive necessidade de depoimento de todos os 

filhos e filhas da casa, perante processo na Justiça (Teixeira, 2020). Nesse sentido, um dos 

pais de santo estudado realizou uma analogia de um dos episódios relatados como sendo 

similar à Santa Inquisição, assim como outro criticou a folclorização ao qual essas religiões 

são alvo, sendo muitas vezes aceitas apenas a partir desse viés, inclusive pela universidade 

da cidade (Teixeira, 2020). A afirmação da predominância visível das religiões de cunho 

judaico-cristão no município apareceu em uma das narrativas produzidas, bem como o 

entendimento de que essas coibições comprovam a tentativa de desqualificação das 

religiões de matriz africana. Quanto aos sons oriundos dos terreiros, que inúmeras vezes 

foram criticados e denunciados por moradores, um dos pais de santo salienta que a 

assertiva contrária nunca ocorre, no sentido da população se incomodar com os sinos da 

cidade, o que evidencia perceptível diferença de tratamento (Teixeira, 2020).  

Assim, ampliando essas considerações, é tangível citar que o site Estado de Minas 

Gerais (2021) noticiou a situação acontecida em Tiradentes, quando o Congado Nossa 

Senhora do Rosário recebeu o impedimento, ocorrido desde 2019, de celebrar dentro da 

Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que faz parte da Diocese de São João Del Rei. 

Fazendo frente ao fato, o congado realizou uma petição virtual, nomeada “Senhor Padre 

abre a porta, povo negro quer entrar”, trazendo o questionamento sobre a seletividade da 

Igreja, se ela seria um espaço para todos ou apenas para alguns, ação que levou a obtenção 

de aproximadamente 1.500 assinaturas. Respondendo à ação do grupo, em início de 2021, 

o pároco e o bispo informaram que o motivo para a restrição feita seria o louvor à Escrava 

Anastácia, que é uma santa não católica, assim como a crença na reencarnação, própria do 

Espiritismo, incompatível com a fé cristã. Posteriormente, em nota promulgada pelo bispo 

Dom José Eudes, é afirmado que, após esse esclarecimento, foi realizado um convite 

formal ao capitão do Congado, Capitão Prego, para a participação na Festa de Nossa 

Senhora do Rosário, comemorada todo ano, oferecendo inclusive acesso ao templo, do 

mesmo modo que foi realizado consenso entre a paróquia e o grupo para a realização de 

um trabalho social após a resolução da pandemia de Covid-19. 

Dando sequência a essa discussão, pode-se resgatar o debate apresentado em outro 

momento dessa dissertação sobre aspectos da história de São João Del Rei. Diante disso, é 

possível acrescentar que Cardoso (2015) sobressalta que essa cidade apresenta uma intensa 



152 

 

religiosidade católica, manifesta nas imponentes arquiteturas eclesiásticas, oriundas do 

Rococó e do Barroco de Minas Gerais, com uma tradição católica abraçada como um bem 

patrimonial, que conduziu a variados outros bens imateriais conservados por habitantes do 

município. Da mesma maneira, percebe-se que o património real e simbólico de nossa 

população negra não é valorizado na cidade, mediante evidência posta por Cardoso (2015), 

demonstrando que essa cidade revela a tradição brasileira de conceber como patrimônio 

cultural apenas aspectos voltados para a defesa da identidade nacional, ao mesmo tempo 

em que esses elementos supervalorizados pelo município se atrelam principalmente ao 

corpo de saberes e bens da Igreja Católica, ligado aos grupos dominantes (Cardoso, 2015).  

Além disso, nossa população negra não pode acessar com facilidade os espaços do 

centro que foram construídos por nossos antepassados, inclusive os católicos, tornando 

claro que eles foram construídos por nós, mas não para nós, conforme a notícia do site 

Estado de Minas Gerais (2021) expôs. A pesquisa de Silva, Paiva e Miranda (2005), sobre 

racismo vivenciado pelo Grupo de Inculturação Afrodescendente Raízes da Terra em 

relação à realização de missas inculturadas em bairro periférico da cidade, ao qual recebeu 

duras críticas, inclusive por parte da Igreja Católica, mostra que não apenas espaços 

localizados no centro da cidade barram nossos saberes, manifestações e tradições, o que 

marca a extensão do impacto do racismo epistêmico (Rufino & Simas, 2018) em São João 

Del Rei, nesse aspecto perpassado por opressões postas pelo colonialismo e pela igreja 

católica, como marcas da ideologia dominante, o hipócrita projeto nacional do 

branqueamento. Racismo epistêmico (Rufino & Simas, 2018), que também no caso da 

religiosidade sanjoanense dominante, envolve também o desvio existencial colocado 

historicamente à população negra e pobre, desde seus primórdios. 

Porém, contornos estratégicos a essas barreiras são feitos, de modo que, conforme 

colocado em outro momento dessa dissertação, foi edificada na comunidade de São Dimas 

uma capela, com título de Nossa Senhora do Rosário, para que os integrantes do Congado 

local pudessem entrar nesse espaço (Pereira, 2011).  Assim também, Brügger e Júnior 

(2017) enfatizam que na cidade, anualmente, no bairro Matosinhos, que não permeia o 

centro histórico, é realizada a Festa do Divino, que possui como ponto ápice da expressão 

da cultura do Congado o dia principal da festividade. A notícia do site Estado de Minas 

Gerais (2021) revela que o Congado em questão efetivou uma petição virtual contra o 

impedimento à entrada dos mesmos na igreja. Nessa mesma linha, Teixeira (2020) salienta 

que, táticas foram sendo desenvolvidas nos terreiros, tais como realização de registro legal 

de estabelecimentos junto à Justiça, como forma de proteção, bem como mudança do local 
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de oferendas e limitação do horário do toque dos atabaques, devido às denúncias feitas. 

Percebe-se que as movimentações em torno da conquista de maior espaço para as 

manifestações culturais e religiosas negras acabam por ocorrer a partir de atos de 

resistência da nossa própria população, tendo em vista que, de modo contrário, a mudança 

de posicionamento não surge instantaneamente naqueles que praticam o racismo, assim 

como se vê em São João Del Rei, não ocorrendo de modo diferente com o Movimento Hip 

Hop local, conforme dito em tópicos anteriores. 

 

Famílias Negras: Proteção e coerção 

 

Outra categoria que surgiu na narrativa da intelectual negra Damy Silva e na do 

intelectual negro Xexéu foi família. Assim sendo, a Dj narrou ter passado por situações de 

machismo e grosseria, além de expectativas grandes quanto à realização de afazeres 

domésticos, por parte de homens próximos de sua família. A desqualificação da 

competência da mulher negra apareceu não apenas na família, assim como no âmbito dos 

relacionamentos amorosos, conforme Damy Silva apresentou em sua narrativa, o que 

afirmo também ter vivenciado. Quanto a alguns desses eventos, ela destaca: “Porque se 

fosse um homem, você não falaria desse jeito, você não cobraria desse jeito coisas que são 

deveres de todo mundo aqui na casa. Mas aí virou um dever nosso, só porque a gente é 

mulher.”  

Xexéu chegou a mencionar sua família somente nos momentos em que relatou 

receber instruções de seu pai acerca de como deve se portar na esfera pública, a saber, no 

mundo do trabalho e na relação com a polícia, segundo colocado em subseções anteriores, 

não revelando o vulgo de sua rua. Fazendo um paralelo entre ambos os contextos, de Damy 

Silva e Xexéu, mesmo tendo em mãos apenas esses relatos do segundo, fica visível o 

quanto nós mulheres somos direcionadas principalmente para a esfera privada, enquanto 

que os homens são mais encaminhados para a lida com o âmbito público, do mesmo modo 

que Balbinotti (2018) salienta em sua produção, citada aqui no tópico sobre 

Interseccionalidade. Logo, a família contribui para a permanência dessa nítida divisão, 

mulheres na esfera privada e homens na esfera pública, pressupondo o lar como nosso 

“devido lugar”. Quanto a isso, interseccionalmente, Bell Hooks (1995) fala sobre a 

especificidade da vivência das mulheres negras nesse quadro, de modo que as próprias 

comunidades negras acabam nos incentivando apenas a cuidar de casa, em detrimento do 

possível estímulo ao desenvolvimento de outros potenciais.  
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Ao mesmo tempo, percebo que a desigualdade de classes comprime muitas 

mulheres negras periféricas para a jornada dupla, com trabalho externo frequentemente 

voltado ao servir e cuidar, somado ao trabalho dentro de casa, cuidando de filhos e do lar, o 

que já era relatado em 1986 pela Associação Ecumênica de Teólogos do Terceiro Mundo 

(ASETT). Em minha biografia trago algumas singularidades sobre essa constatação, assim 

discorro sobre como experienciei isso em meu lar, em termos de expectativas quanto a 

afazeres domésticos e a cuidados de saúde, somados aos extensos estudos, de forma que 

acabei priorizando me focar mais na caminhada intelectual e nos cuidados de saúde, 

ademais, consequentemente podendo sobrecarregar minha mãe em relação a tarefas da 

casa. Relato o quanto a Interseccionalidade das opressões raça, classe e gênero 

favoreceram o descompasso no seio de minha família, principalmente em termos de 

questões de saúde mental complexas, oriundas e ao mesmo tempo desencadeadoras de 

instabilidades, que perpassaram inclusive essa má divisão das atividades na família, 

reforçadas com o machismo/sexismo aprendido através de gerações. Inclusive minha mãe 

deixou seu trabalho para cuidar da família logo que se casou, antes de meu nascimento.  

Endossando esse cenário, pensando que todas essas narrativas acontecem no 

contexto específico da “clássica” São João Del Rei, conforme descrita em subseções 

anteriores, é claro para mim que a religiosidade contribuiu para que eu fosse incentivada a 

ocupar esse lugar do servir, me ensinando a somente e enfaticamente casar, gestar e cuidar 

de filhos, conforme Hooks (1995) relata comumente ocorrer entre as famílias das 

comunidades negras, nessa relação com a religião. Quanto a isso, pode-se trazer a 

afirmação de Rufino e Simas (2018), ao destacar que a família, com base no patriarcado, 

constitui um dos pilares do racismo epistêmico, assim como a religião, especificamente o 

catolicismo, se estabelece como mais um de seus sustentáculos. Mas, refletindo sobre 

outros aspectos, a vivência de Xexéu, como homem negro, não passa despercebido, afinal 

evidencia a necessidade de negar sua origem como tática para lidar com o racismo e a 

desigualdade de classes. Em relação a isso, a ASETT (1986) já salientava: “A violência 

policial nas metrópoles golpeia os pobres e é especialmente dirigida contra a família negra. 

O fato de ser negro já estabelece a suspeita de que seja marginal (...)” (p. 36), questão que 

aponta a família negra como mira, algo que ainda hoje se presentifica, inclusive em 

cenários outros para além das grandes metrópoles. Uma postura estratégica, por parte do 

pai de Xexéu, mas que demonstra a violência estrutural. Diante disso, seu pai o protege, 

instruindo. Em referência a isso, pode-se citar o seguinte trecho posto por ASETT (1986): 

“(...) a família negra é sobretudo um núcleo de resistência” (p. 36).  
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No entanto, pensando na maior complexidade que esse eixo de dominação raça e 

classe ganha, ao ser associado ao gênero, constata-se, a partir das narrativas analisadas, que 

com os homens negros a estratégia familiar acaba sendo de proteção perante a violência na 

esfera pública, enquanto que com as mulheres negras a própria família age coercivamente, 

restringindo as possibilidades de acesso a esse âmbito, o que muitas vezes é visto pela 

própria família como forma também de proteção, por elas estarem dentro do lar. No 

entanto, apesar de nem sempre isso ser feito conscientemente, o que se oculta por detrás 

das atitudes desses atores sociais são as ideologias, transmitidas de forma intergeracional. 

Ao mesmo tempo, Oliveira, Oliveira Jr., Rodrigues, Sá e Temóteo (2021) retratam, a partir 

de análise feita sob o Filme Moonlight, abordando os impactos da masculinidade tóxica na 

vivência emocional do homem negro, que a própria educação familiar pautada no 

patriarcado, que lança o homem na esfera pública, conduzindo-o à função de prover e 

proteger sua futura família acaba por produzir modelos masculinos que reiteram o lugar da 

mulher como dominada, assim como modelos que desconsideram a adesão dos homens a 

práticas de autocuidado, o que pode se revelar inclusive na dificuldade de exposição de 

sentimentos, bem como na necessidade constante de afirmação de sua virilidade.  

 

Escola: “Escola é a máquina de sofrer certos bullying” 

 

Ao longo das entrevistas, quando Damy Silva e Xexéu receberam a indagação 

“Você já sofreu racismo?”, ambos trouxeram rapidamente o espaço escolar como o local 

onde tiveram suas primeiras experiências com essa opressão. Assim, Xexéu declara: 

“Então a gente teve aquilo ali. Desde a escola ne, desde a escola, tanta zoação que eu sofri, 

tudo ali, já começou ali (...)”. Quanto à zoação, Sales (2006) aponta que o “racismo 

cordial” se manifesta por meio piadas, ditos populares, risos, ironia, sarcasmo, insulto, 

silêncio, figuras de linguagem e trocadilhos. Logo, sob a aparência de brincadeira, a 

violência se revela. Já, relatando sobre as vivências de racismo ao qual ela e familiares 

foram alvo na escola, Damy Silva salienta: 

 

“Já, já, na escola (...) Mas assim, na escola, na sala de aula, já peguei na escola, 

lembro que no segundo ano, a última briga que eu tive na escola foi por causa de 

racismo, que nem foi comigo, mas foi com um primo meu, que era uma criança na 

época, hoje já é maior do que eu, bem grande, sabe se defender sozinho. Mas na 

época não era, já briguei por causa de racismo algumas vezes, já sofri racismo na 

escola, na rua, no meio de discussões, as pessoas sempre tenta diminuir a gente pela 
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cor né, por onde a gente veio, por alguma coisa da nossa aparência né? Física ou 

genética. (...)”  

 

Além disso, ao listar os motivos pelos quais as pessoas tentam diminuir nossa 

população negra e periférica, pensando também no ambiente escolar, a intelectual negra 

Damy Silva cita o lugar de onde veio como um dos elementos costumeiramente associados 

às situações de racismo que experienciou. Assim, também o intelectual negro Xexéu 

revela: “escola é a máquina de sofrer certos bullying ne, (...) escola acho muito pesado, e lá 

foi o que eu mais escutei em relação a bairro né (...)”. Ambas as falas exibem a 

interseccionalidade de raça e classe presente nos eventos de racismo vivenciados. Posso 

enfatizar que, em minha vivência escolar passei por situações similares, tal como descrevo 

em minha biografia, em que claramente se articularam as opressões de classe, raça e 

gênero. Por este modo, sofri variadas ridicularizações quanto ao meu cabelo, mesmo já 

sendo alisado, fato intensificado pela presença de piolhos. E me sentia diferente e não 

pertencente àqueles espaços devido a discrepâncias financeiras, que levavam, a mim e a 

meu irmão, a destoar em termos de estilo de roupa, assim como na impossibilidade de 

levar merendas e comprar materiais escolares e produtos que asseguram status social. 

Diferenças de tratamento por parte de professoras e professores entre alunas com aparência 

diversa e “alunas padrão” também foram percebidas.  

Quanto a esses variados percalços listados, e enfatizando que esses acontecimentos 

se sucederam no contexto da “histórica” São João Del Rei, pode-se pensar no modelo 

escolar tradicional como uma das ferramentas que tem favorecido a manutenção do 

racismo epistêmico (Rufino & Simas, 2018). Um dos fatores que permite que se traga esse 

argumento vai em direção do que a intelectual negra, mineira, Mirian Cristina dos Santos 

(2018) postula, ao discorrer sobre a obra Becos da Memória de Conceição Evaristo (2013), 

apontando que a escola apresenta um discurso historiográfico que contempla a população 

negra como subalterna, escravizada, vencida, ou até mesmo como um objeto, de forma que 

meninas negras e meninos negros não se veem representados nessas narrativas.  

Isso comprova que a escola brasileira, assim como no quadro sanjoanense, acaba se 

fazendo instrumento do racismo institucional ao não abordar a história do negro para além 

da versão tradicional, excluindo variados conhecimentos do nosso povo. Assim, para além 

desse discurso historiográfico que anula o povo preto, revelando enfaticamente essa 

dimensão do racismo como ideologia, o racismo epistêmico se materializa ainda no 

contexto escolar como prática aparentemente cordial, do modo como Damy Silva, Xexéu e 
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eu experienciamos. A escola é transpassada pela ideologia do branqueamento, que 

epistemicamente anula variados saberes e manifestações negras, bem como interfere 

diretamente na autoestima de jovens estudantes negras e negros. 

 

Ainda querem uma São João branca: “(...) eu sou feia por causa do meu cabelo, por 

causa da minha cor, por causa do meu nariz!”  

 

Fazendo uma síntese analítica do quadro apresentado anteriormente, que evidencia, 

a partir das narrativas produzidas tanto nas entrevistas para essa dissertação, assim como 

na Iniciação Científica que desenvolvi (Carmo & Miranda, 2016), bem como na biografia 

discorrida, incluindo ainda as notícias, fragmentos de músicas e pesquisas recentes 

agregadas, que em São João Del Rei o racismo epistêmico se encontra presentificado nos 

estereótipos marcados pela primazia do conceito de “classes perigosas”, visível 

principalmente na violência policial, e ainda naqueles que surgem no âmbito do mundo do 

trabalho, na esfera religiosa, escolar e familiar negra da cidade, cenários em que a opressão 

racial se encontra profundamente imbricada ao machismo/sexismo e a desigualdade de 

classes. Colocado isso, percebe-se que em São João Del Rei existe a priorização da defesa 

da identidade nacional, conforme Cardoso (2015) pontua, que pode ser concebida como 

uma das formas pelas quais a ideologia do branqueamento se materializa na cidade, 

podendo ser pensada como uma política de identidade de dominação, o que nos remete a 

sua corroboração como Política de Identidade Colonial Moderna (Nogueira, 2014), cujo 

conceito foi descrito no tópico Introdução.  

Assim, é possível sustentar essa alegação precisamente porque, segundo Lima 

(2010), as identidades nacionais são aprisionamentos marcados pela subestimação do 

potencial inovador do presente, estancando novas possibilidades autônomas de criação, se 

prendendo em tentativas de renovação do passado. Além disso, concebê-la como uma 

política de identidade de dominação é pertinente justamente porque ela cristaliza lugares, 

papéis sociais, e as respectivas identidades, na direção da preservação de uma precisa 

realidade instituída, como ferramenta regulatória, impedindo a manifestação da identidade 

individual, consoante definição posta por Lima (2010). Por esta maneira, pode-se articular 

todo esse cenário com o que Ciampa (2003) denomina de inversão da metamorfose. Deste 

modo, ele destaca que o sentido da vida pode ser definido como uma infindável e 

persistente luta pela emancipação humana, destacando inclusive que ele se efetiva via 

metamorfose. No entanto, esta pode ser invertida, se tornando desumanização, quando a 



158 

 

emancipação é prejudicada via violência e coerção, tal como se pode pensar nos efeitos da 

Política de Identidade Colonial Moderna.  

Fica evidente que o cenário histórico e social da cidade de São João Del Rei, ao 

apresentar variadas formas de reprodução dos estereótipos encontrados nas narrativas 

produzidas, confere implicações sociais nos percursos da intelectual negra entrevistada e 

do intelectual negro entrevistado, conforme foi elencado nos tópicos anteriores. No 

entanto, complexificando essa problemática, essas implicações acabam por reverberar 

internamente, na relação que eles constroem com eles próprios, levando também a 

implicações psíquicas. Nesta linha de raciocínio, Ciampa (1987) sinaliza que os 

estereótipos fomentados por políticas de identidade de dominação podem funcionar como 

impedimentos subjetivos, devido à internalização de tais imposições sociais pelas e pelos 

indivíduos negras e negros, que levam à inversão da metamorfose, consoante explicação 

colocada. Logo, o potencial emancipatório dos indivíduos afetados por essa política de 

identidade, acaba ficando limitado. Em relação a esses impedimentos subjetivos, o 

panorama que foi sendo percebido nas entrevistas é que a principal implicação psíquica foi 

o profundo impacto na relação com a autoestima. Quanto a isso, Damy Silva sinaliza: 

 

‘Quando eu era criança, eu pensava assim “Ahhh, quando eu crescer eu quero 

trabalhar para afinar meu nariz”, entendeu? Coisas assim. Tipo, de sempre me 

anular e ficar triste com as situações né. (...) o que antes acontecia, me convencia 

“Não realmente, nossa, eu sou feia por causa do meu cabelo, por causa da minha 

cor, por causa do meu nariz!” (...)’  

 

Nessa mesma direção, de modo parecido, cito na autobiografia que minha relação 

com meu cabelo foi perpassada por muito ódio, do mesmo modo que eu não tinha afeição 

pela minha testa. Inclusive posso acrescentar que já vi presencialmente pessoas ironizarem 

umas às outras utilizando a expressão “testa de amolar facão” e que, além disso, vejo nas 

redes sociais frequentemente variados memes ridicularizando a testa da cantora negra 

Rihanna. Quanto a esse sentimento direcionado a si mesmo, Xexéu utiliza duas vezes o 

verbo “odiar”, tal como no momento exposto no seguinte fragmento:  

 

“(...) Primeiro teve todo racismo estrutural que a gente vem carregando desde a 

infância. Negócio já começa cedo com os apelidos, nariz, boca, cabelo, pele. 

Começa daí né. Porque aí já vai, você já vai começando a se odiar desde novo, você 

começa a entender que você é feio né. Aí a gente copta pelo embranquecimento né. 

Ai que a gente começa a buscar isso.”  
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Em ambos os fragmentos, tanto Damy Silva como Xexéu frisam que se 

perceberam, a partir da incidência dessa política de identidade de dominação, como feios. 

Eu apresento em minha autobiografia que vivenciei isso, desejando em minha infância ser 

realmente bonita, aos moldes do padrão de beleza eurocêntrico. Ao seguir esse caminho, 

Damy Silva e Xexéu reiteravam a identidade pressuposta pela sociedade, buscando se 

embranquecer, o que aparece na tentativa de modificar seus traços fenotípicos. Além disso, 

Xexéu revela que buscou esconder sua pertença identitária negra atrás da atuação artística, 

no início de sua carreira, trabalhando com o pagode, um estilo musical que não favorece a 

expressão explícita das vivências e conhecimentos negros, conforme ele relata. Em 

referência a isso, o intelectual negro considera: ‘“Nossa, mas eu tenho mais coisas né pra 

falar”, e ficava naquela né “Ah, vou ficar aqui mesmo que aí eu consigo me esconder”’. 

Desta maneira, a partir dessa perspectiva, o indivíduo pode fica restrito a um único 

personagem, se identificando com o papel determinado e esperado pela sociedade, não 

conseguindo vislumbrar outras possibilidades de ação. Este momento do processo 

identitário é denominado identidade-mesmice, envolvendo a adesão sem questionamento 

às imposições hegemônicas (Ciampa, 1987). No entanto, ainda assim a metamorfose se faz 

presente, por envolver reposição da identidade que é esperada socialmente, conforme 

Ciampa (1987) enfatiza ocorrer. 

Ainda discorrendo sobre o embranquecimento, Xexéu coloca: ‘A galera chega perto 

de mim e fala assim “Ah, Otávio, você não é tão preto assim não!”, como se tivesse me 

salvando de alguma coisa (...)’, enxerto que sinaliza para a mestiçagem, bem como para o 

mito da democracia racial, que buscam instaurar uma atmosfera harmoniosa no convívio 

entre as diferentes raças brasileiras (Munanga, 2004), de modo a simetrizar as hierarquias 

raciais, numa perspectiva ahistórica e acrítica. Levando em consideração esses aspectos 

elencados, salta aos olhos que São João Del Rei, ideológica, social e historicamente buscar 

extirpar a africaneidade de seu território, trazendo imigrantes italianos, assim como por 

meio de outros mecanismos, leva ainda hoje a repercussões subjetivas da população negra 

local, que aparecem refletidas nos verbos “afinar”, “anular” e “esconder”, colocados por 

Damy Silva e Xexéu, bem como “apagar”, “silenciar” e “negar”, apresentados por ela e ele 

em outros trechos. Por este modo, a partir desse quadro, ela e ele, bem como eu, buscamos 

no passado apagar as marcas de nossa história ancestral inscrita em nossos corpos, gestos e 

falas. 

Ademais, é de enorme pertinência realçar que o recorte de gênero apareceu nessa 

relação entre autoestima e negação da pertença identitária negra, precisamente quanto a 
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expressão de emoções. Ambos falam sobre emoções suscitadas em variados contextos, 

para além daqueles atravessados por opressões, tanto de alegria, como de tristeza, como de 

ódio. À vista disso, em cinco momentos da entrevista Damy Silva cita o chorar, fazendo 

menção a ela mesma e a outras meninas negras. E quanto ao modo como ela encarava o 

racismo, ela ressalta que em sua infância ela não lidava, apenas chorava. De forma 

semelhante, e até mesmo mais intensa, cito na autobiografia momentos em que chorei 

devido ao racismo, inclusive tomo meu nome como clara demonstração do quanto sou 

atravessada pelo mar de emoções, expresso muitas vezes pelo choro. Já, Xexéu, ao relatar a 

situação mais pesada de racismo que vivenciou em sua vida, expressa: “Então, tipo assim, 

foi uma coisa absurda, uma coisa absurda. Cheguei em casa pensativo sabe?”. A partir 

dessa sucessão de alegações postas, pode-se trazer o fato de que ao homem não é permitido 

chorar, ainda mais ao homem negro periférico, que deve ser forte e astuto, atrelado à força 

física do homem escravizado. Quanto a isso, Oliveira, Oliveira Jr., Rodrigues, Sá e 

Temóteo (2021) sublinham que, historicamente, o homem foi estimulado a conter suas 

emoções, principalmente aquelas inadequadas para o gênero. Pode-se pensar, por exemplo, 

no ditado “chorar é coisa de menininha”.  

Por outro lado, quando mulheres negras expressam suas emoções a partir do 

posicionamento, da fala, por vezes elas são desqualificadas, interpretadas como agindo sob 

mero efeito da TPM. Quanto a isso, Damy Silva avulta:  

 

‘(...) que tem muito homem que fala assim “Ahh, ela ta estressada porque ta 

menstruada hoje! Ela ta estressada porque ta de TPM!”, às vezes não é a TPM, às 

vezes é só você usando a sua inteligência, que ta sendo ali diminuída.’  

 

A partir desses elementos, constata-se que às mulheres negras, a expressão 

emocional preferencialmente aceita é o choro, de maneira que o uso de palavras para expor 

suas emoções não costuma ser bem aceito. E enfatizo mulheres negras porque às mulheres, 

no geral, a gentileza é a resposta esperada, no entanto, quando negras falam, associa-se 

instantaneamente o rótulo “barraqueira”, o que vejo como possível reflexo do viés racial 

colocado à população negra sob o estereótipo de “violentos” e “perigosos”, demarcando 

ainda a presença do recorte de classe. Em minha autobiografia desvelo ter passado por 

acontecimentos assim, na universidade, ao ter questionado o até então não questionado, de 

modo que fui lida como apresentando uma “agressividade desnecessária”. 

Quanto a isso, Damy Silva relata uma situação de racismo que vivenciou depois de 

uma oficina em que ela participou organizando e palestrando, voltada para a temática do 
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racismo estrutural, de modo que, ao fim da atividade, uma mulher branca, conforme a 

intelectual negra descreve ‘(...) chegou perto de mim, segurou no meu braço, assim, ela 

segurou no meu braço, me puxou pra perto dela, tipo assim “Eu quero falar com você, não 

quero que ninguém ouça!”’ e a questionou por não ter abordado o preconceito sofrido por 

mulheres brancas. Situação que deixou a intelectual negra “anestesiada”, pois uma 

conhecida da mulher, branca e dentro do padrão eurocêntrico, havia proferido um discurso 

totalmente favorável a todas as premissas levantadas na oficina, sendo que não foi 

questionada em nenhum momento por ela. Esse fato Damy enfatiza do seguinte modo: 

‘Ahh, ela falando é bonito, é inteligente!”, eu falando é ofensivo!’.  

Logo, quanto à expressão emocional, homens negros e mulheres negras, como foi 

percebido aqui em São João Del Rei através das narrativas estudadas, vivenciam formas 

diferentes de restrição subjetiva, postas pelo social. Assim, aos primeiros, o choro e 

qualquer manifestação de emoção associada socialmente ao gênero feminino é barrada. 

Com as mulheres negras o choro é mais aceito em comparação aos homens, porém, a 

expressão emocional por meio de palavras é logo impedida, afinal tende a ser interpretada 

sob a lente do rótulo da “barraqueira”. São profundas, apesar de distintas, as implicações 

psíquicas e emocionais, fomentadas pelo imbricamento das categorias raça, classe e 

gênero, sofridas por negras periféricas e negros periféricos. 

Nesse ínterim, passado todo o percurso dessa Parte 1 da análise da dissertação, 

retomo e amplio agora o sentido da palavra “ponte”, colocada em minha biografia como 

símbolo do longo caminho que está sendo trilhado por nosso povo, do abandono estrutural 

em direção aos nossos sonhos, coletivos e individuais. Por este modo, a partir dessa análise 

a nível macro aqui apresentada, expando o primeiro sentido colocado, incluindo a 

representação das tradicionais e referendadas pontes históricas de São João Del Rei, 

tomando-as como uma imagem metafórica. Assim, falo da “ponte” como significação que 

sintetiza uma história, expressa em vivências coletivas e particulares, que se prolonga do 

passado ao presente, silenciada e fomentada pela Política de Identidade Colonial Moderna, 

assim como manifesta por vários enredos produzidos pela resistência negra, sendo que esta 

busca atravessar a ponte, pela negação daquilo que a sociedade pressupõe dela. 

Ideologia do branqueamento e mito da democracia racial que buscam cristalizar 

movimentos coletivos, colocar no esquecimento memórias e saberes, tentando impedir 

transformações, mas que, ao mesmo tempo, são historicamente contrapostos por variadas 

inovações e persistências criadas pela população negra. Desta maneira, contra o 

enrijecimento posto, nos movimentamos. Xexéu diz “Tem muitos tabus ainda a serem 
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quebrados né, pela cidade ser Barroca”, mas ao mesmo tempo, quanto às manifestações 

negras da cidade, Damy Silva fala “(...) eu fico feliz porque é uma coisa que me pertence, é 

uma coisa que faz parte de mim, e é uma coisa que eu assumo e entendo.” Logo, o nome 

“cidade histórica”, conforme questionado por Cardoso (2015), nos faz pensar sim em 

aspectos de um passado efetivamente ainda presente, marcado por tentativas constantes, 

por parte da hegemonia, de manutenção do nosso povo no lugar que nos foi restado, ao 

mesmo tempo em que possibilita a percepção de que, por parte de nossa população, outro 

título tem sido construído, na tentativa de travessia da ponte, como uma cidade repleta de 

histórias, muito mais do que uma “cidade histórica”.  

 

 

PARTE 2  

 

Novos enredos dentro da História do Movimento Hip Hop de São João Del Rei 

 

A partir dos resultados parciais dessa pesquisa, produzidos a partir do processo 

inicial de imersão a campo, anterior à concretização da investigação em si, que foi 

tracejado pelo contato com integrantes e grupos do Movimento Hip Hop de São João Del 

Rei, em eventos, conversas informais e intervenções culturais, foram construídos dados 

sobre a configuração atual de cada um dos elementos artísticos do Movimento, como 

continuidade do histórico elaborado na Iniciação Científica que desenvolvi (Carmo & 

Miranda, 2016), apresentado na subseção “Histórico do Movimento Hip Hop de São João 

Del Rei”. Para esse fim, foi escolhido o procedimento metodológico Entrevista Informal 

(que foi elucidado no tópico “Metodologia”). Aliás, esse presente tópico apresenta também 

elementos ligados a potencialidades e conflitos do Movimento Hip Hop da cidade. As 

informações produzidas se focaram no primeiro objetivo específico desse projeto, como 

fonte e direcionamento para a elaboração dos roteiros para o documentário sobre a História 

do Movimento Hip Hop de São João Del Rei, assim como nortearam a aqueles voltados 

para as entrevistas temáticas, a partir dos quais foi investigada a Identidade Política Negra 

da Dj e do Mc entrevistados.   
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Configuração atual do Movimento Hip Hop de São João Del Rei 

 

Por esta forma, já apresentando os dados parciais produzidos, pode-se discorrer 

que, quanto ao elemento artístico Grafite, foi encontrado que o Projeto Acordando 

Comunidades (já mencionado no histórico do Movimento Hip Hop de São João Del Rei, 

no tópico “Introdução”), idealizado em 2015 (finalizado em 2016), apresentou, como um 

de seus eixos de intervenção, a realização de painéis de grafites em muros das periferias, 

onde foram realizadas ações e eventos desse coletivo, a partir da articulação com 

grafiteiros/as da cidade. Já, em 2019 foi realizado o 1º Fórum de Arte Urbana das 

Vertentes, cuja proposta foi elaborada por grafiteiros/as que fazem parte do corpo 

estudantil da Universidade Federal de São João Del Rei. 

Essa proposta recebeu apoio de instâncias dessa instituição, e foi acolhida pela 

comunidade local e também por artistas de outras regiões do Brasil, que participaram do 

Fórum. O diálogo foi estendido também a representantes de instituições voltadas para a 

preservação do patrimônio e arquitetura da cidade e região das Vertentes.  Nessa direção, o 

evento suscitou reflexões sobre o papel da/o artista e da arte no espaço urbano e 

especificamente sobre os mesmos no contexto de São João Del Rei, através de mesas 

temáticas, palestras, intervenções culturais, exibição de documentários, espetáculos, shows, 

apresentação de trabalhos, pinturas de painéis na cidade, oficinas, culminando em uma 

plenária final para consolidação dos resultados e desdobramentos do Fórum. 

Focando agora no elemento Break, a partir dos relatos construídos, foi obtido que, 

em 2019, um grupo de b.boys (homens que dançam Break) e de b.girls (mulheres que 

dançam Break) iniciaram a realização de ensaios e treinos desse estilo de dança na Praça 

da Biquinha, área periférica de São João Del Rei, buscando fortalecer essa arte na cidade. 

Seguidamente, esses ensaios culminaram na oferta de Oficinas de Break para a 

comunidade, no mesmo espaço. No entanto, tendo em vista que essa praça não possui 

proteção física contra mudanças climáticas, e levando ainda em consideração os fatores 

chuva constante (do período do fim de 2019 e início de 2020) e isolamento social, 

propiciado pelo surgimento da COVID-19, esses artistas se viram na necessidade de dar 

uma trégua às atividades iniciadas, na busca por solucionamento desses agravantes. 

Percebe-se que a falta de apoio das instâncias governamentais frequentemente perpassa as 

possibilidades dos artistas independentes, principalmente os de periferia, interferindo na 

obtenção de recursos e de estrutura física para a realização de suas ações e intervenções. 
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Pensando agora na Associação Movimento Força Jovem e na Posse Del Rei de Hip 

Hop, que tiveram grande contribuição na consolidação do Movimento Hip Hop na cidade, 

principalmente em suas etapas iniciais, em relação à primeira, pode-se salientar que ela 

continua trabalhando com crianças, jovens e adultos, realizando campanhas 

socioeducativas e eventos, envolvendo feiras de artesanato, oficinas de capoeira, oficinas 

de manicure, curso de primeiros-socorros, oficina de pintura, feijoada beneficente, entre 

outros, sendo fortalecida e apoiada pela parceria com a Escola Estadual Idalina Horta 

Galvão, escola do bairro Senhor dos Montes, onde se situa essa associação. Já, a segunda, 

foi retomada em 2017, com o evento “Reinauguração da Posse Hip Hop Del Rei”, que 

culminou na construção de um espaço aberto para integrantes e admiradores do Hip Hop, 

ligados a todos elementos artísticos e outras atividades atreladas ao mesmo, com local fixo, 

na Sede do Sindicato dos Metalúrgicos. Atualmente, a Posse não se encontra ativa. Vale 

destacar que ambas realizaram variadas parcerias entre si, estando a associação articulada 

inclusive com o momento de retomada da posse.   

Em relação à manifestação artística Rap, foco principal dessa pesquisa, pode-se 

enfatizar que, em 2017, integrantes do Movimento iniciaram a “Batalha do Sanfra”, 

realizada em frente à Igreja São Francisco de Assis, área nobre da cidade, com o intuito de 

instigar a realização de Batalhas de Rap. Tal iniciativa não existe mais, no entanto, 

atualmente, em 2020, tem sido realizadas Batalhas de Rap na Praça da Estação, projeto 

iniciado em 2019, localizada na área central e nobre da cidade, por meio do projeto 

“Batalha da Estação SJDR”. Outro fato importante de ser marcado é que em 2018 foi 

iniciado o Projeto Oficina de Rima e Poesia da Perifa, idealizado e executado por mim, 

com jovens do bairro Araçá e adjacências (região periférica da cidade), visando trabalhar 

as potencialidades dessa juventude por meio do Rap. Este projeto foi finalizado com a 

realização de um videoclipe de uma música construída conjuntamente com esses jovens. 

Em consonância com essas iniciativas, têm surgido no município novos/as Mc’s e novos 

grupos de Rap, sendo que alguns têm feito articulações com Mc’s de outras cidades, 

abordando temas que se encaixam tanto na perspectiva da Nova Escola, como na linha de 

reflexão da Velha Escola do Hip Hop, questões que refletem inclusive o âmbito nacional 

do Movimento, seus dilemas e possibilidades. 

Quanto ao/à Dj, que junto ao Mc, compõe o Rap, percebeu-se que eles/as atuam na 

cidade com as seguintes atividades: 1) produção cultural/organização de eventos (em 

parceria, ou não, com Dj’s de outras localidades), favorecendo inclusive a articulação entre 

variados artistas; 2) produção musical (beatmakers); 3) captação, mixagem e masterização 
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de áudio; 4) performance individual em festas; e 5) performance acompanhando Mc’s, em 

shows de Rap. Pensando em iniciativas e projetos fomentados por Dj’s de São João Del 

Rei, em parceria, ou não, com outros atores coletivos e/ou projetos do Hip Hop, pode-se 

citar, como exemplo, o Rap na Bika, a Quizumba, o Baile Black dos Malados, o Espaço P 

e eventos atrelados ao estilo Reggae (a origem jamaicana desse gênero se aproxima do 

Rap).  

À vista disso, o Rap na Bika, caracterizado neste projeto como uma iniciativa que 

marca o início da quinta fase do Hip Hop de São João Del Rei, ampliou a visão da 

juventude local, através do Rap e acerca dele, incentivando o surgimento de novos/as 

Mc’s, resgatando a origem negra e despontando como uma forma alternativa de 

movimento cultural na cidade. Quanto ao público participante, diferente de outros projetos 

da cidade, o Rap na Bika atraiu jovens de variadas faixas etárias, incluindo até mesmo os 

mais novos, com a idade de 15 anos, aproximadamente. Além disso, ele alcançou pessoas 

que até então estavam se sentindo deslocadas, devido à falta, naquele período, de eventos 

periódicos, voltados para admiradores e integrantes do Hip Hop. Nesse sentido, em relação 

aos espaços de afirmação da luta negra construídos por alguns/as Dj’s, incluindo o Rap na 

Bika, pode-se ressaltar que eles se constituíram como locais de acolhida, principalmente 

para mulheres negras que não se sentiam confortáveis em outros eventos da cidade, em sua 

maioria eruditos e marcados, em grande quantidade, pela presença masculina branca.  

Conflitos pessoais, circunscritos à vivência individual dos/as Dj’s, também foram 

encontrados. Nesse ínterim, especificamente aqueles que buscam realizar eventos 

independentes, priorizando o público negro e de periferia, se viram em dificuldade quanto 

à seguinte ambiguidade: “Como articular a necessidade de construção de um espaço 

democrático em festas e eventos, com valores de entrada acessíveis para a comunidade, e 

ao mesmo tempo pagar de forma respeitosa e justa os/as artistas participantes?” Tal 

ambiguidade perpassa três questões principais: primeiramente, a sub-remuneração do/a 

artista independente, pensando principalmente nas particularidades próprias do/a artista 

negro/a de periferia, com baixo poder aquisitivo, e que, ao mesmo tempo, trabalha com 

arte, modalidade profissional que não é valorizada em nossa sociedade; em segundo lugar, 

as dificuldades de acesso (limitações também financeiras) da população negra de periferia 

que busca participar desses eventos e festas, e; em terceiro lugar, a impotência do/a 

artista/produtor/a cultural do Hip Hop que busca fomentar articulações em meio a esse 

panorama, propondo ações político-culturais e visando trazer para esses encontros tanto os 

artistas, como a comunidade local, ambos negros/as e periféricos/as, o que é concretizado 
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com grandes dificuldades, correndo o risco de não conseguir agir de forma respeitosa e 

justa com o público e com artistas, concomitantemente.  

Outro impasse pessoal visto pela pesquisadora, a partir dos relatos trazidos por 

esses/as Dj’s, envolve a seguinte indagação: “Tocar o que eles percebem que as pessoas 

querem ouvir naquela ocasião (músicas mais dançantes), ou tocar músicas com temas que 

abrangem o caráter político?” Tal dilema perpassa as controvérsias “político versus 

artístico”, e principalmente a dualidade “sofrimento versus diversão”, sendo que foi obtido, 

a partir da fala de um/a desses/as artistas, que pode ser até mesmo desrespeitoso suscitar 

temas ligados à dor em espaços de recreação e de sociabilidade, afinal existe a 

possibilidade de que algumas pessoas não queiram refletir sobre, e nem se haver, com as 

mazelas sociais/raciais/de gênero que lhe trazem tanto sofrimento diariamente, naquela 

situação específica de entretenimento. Assim, com músicas mais dançantes, em detrimento 

daquelas com temas reflexivos e políticos, o/a Dj pode, a partir de seu fazer artístico, 

priorizar a diversão da plateia, o que não significa negar sua atuação política, afinal de 

contas levar este público a dançar e a se sentir feliz, nesse contexto recreativo, é propiciar 

um momento de alívio de suas dores. 

Foram percebidos, inclusive, a partir do contato inicial com alguns integrantes 

desse Movimento, alguns dilemas, uns internos, e outros externos. O dilema interno 

encontrado se refere a conflitos que refletem o âmbito macro, nacional e internacional, 

perpassado pela emergência das mulheres e outros de grupos minoritários no cenário do 

Hip Hop, com a proeminência da discussão das pautas feministas, das demandas dxs 

LGBTQIA+, e do fortalecimento da luta antirracista. Por este modo, conflitos internos 

surgem no Hip Hop, incluindo o de São João Del Rei, em que, de um lado, os/as 

defensores/as da mensagem política do movimento (mais ligados/as à Velha Escola) se 

veem descontentes com a atuação somente artística/profissional de outros integrantes (mais 

ligados à Nova Escola), pautada, em alguns momentos, em discursos machistas, 

homofóbicos e racistas, e que, por outro lado, esses/as últimos/as se colocam na posição de 

focar seus esforços no desenvolvimento de suas habilidades artísticas, se centrando no 

âmbito profissional. Esses dilemas internos perpassam indefinições/inconciliações do 

movimento, tais como a incerteza quanto a sua denominação, Cultura de Rua ou 

Movimento Social, a ambiguidade Nova Escola versus Velha Escola, e ainda 

questionamentos sobre a primazia do caráter político ou do artístico/profissional/cultural.  

Quanto aos dilemas externos, o primeiro obtido foi aquele atrelado à escassez de 

recursos financeiros e materiais para a atuação individual e coletiva, que tem sido 
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enfrentado pela constante criação e recriação independente, a partir dos materiais e 

possibilidades disponíveis, já existentes. Logo, a falta de apoio das instâncias 

governamentais, tais como da Secretaria de Cultura da cidade, com consequente 

dificuldade para aquisição de materiais, pagamento de despesas e disponibilização de 

estrutura para a realização de eventos, tem prejudicado e interferido na concretização 

desses projetos, o que por sua vez, tem levado esses artistas independentes a criarem 

vínculos e pontes com outros artistas, e a suscitarem coragem e determinação necessárias 

para prosseguirem em suas ações, com os equipamentos e possibilidades que possuem. 

Nesse sentido, a acessibilidade do Rap favorece essa persistência, já que a simples 

disposição das pessoas em um formato circular, com palmas marcando o ritmo musical, 

pode ser suficiente para que uma intervenção cultural se forme, de modo prático e ao 

mesmo tempo complexo.  

Em nível individual, a falta de dinheiro para a compra de equipamentos, tal como, a 

título de exemplo, aqueles próprios para a atuação do/a Dj, tem sido solucionada também 

por meio de processos de recriação, a partir do ato de inovar a partir dos recursos 

disponíveis. Por este modo, focando, como exemplo, na atuação do Dj, pode-se dizer que 

sua prática transcende a necessidade de um equipamento sofisticado, precisamente porque 

seu principal objetivo é a conexão com o público, é tornar aquele momento, de lazer e 

festa, um momento feliz, é conseguir trazer representatividade por meio da música, e para 

isso, pode-se utilizar somente, enquanto aparelhagem física do/a Dj, fones de ouvido, um 

notebook e um programa específico de reprodução de áudio, por exemplo.  

 

O documentário sobre a História do Movimento Hip Hop de São João Del Rei 

 

Primeiramente é essencial destacar que o documentário/série foi construído 

interdisciplinarmente, de forma que ele foi gravado e editado por um profissional 

videomaker que está se graduando no curso de Comunicação Social da UFSJ. Um dos 

critérios para sua escolha foi sua autoatribuição enquanto negro, de forma que esse 

elemento levou à facilidade no entendimento da proposta, no diálogo e na própria execução 

do audiovisual. O fato dele se autoatribuir como negro favoreceu o diálogo com os 

entrevistados e comigo, precisamente devido às experiências de vida e à linguagem, que 

nos aproximam como reflexo do recorte racial.   

Assim, o documentário/série se focou prioritariamente, mas não apenas, em 

narrativas ligadas às relações internas do Movimento, abarcando as 5 etapas da História do 
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Hip Hop da cidade, de modo a incluir narrativas tanto da Velha Escola como da Nova 

Escola. Aliás, nesse sentido, foram realizadas perguntas para e sobre a inserção das 

mulheres no Hip Hop da cidade, centrando nos trabalhos que elas têm desenvolvido, de 

modo que foi possível obter um panorama dessas atuações e um leque de perspectivas e 

olhares sobre o machismo/sexismo no Movimento. Quanto a essas opressões, foi obtida 

uma variação de respostas que vão desde a concepção de não existência do 

machismo/sexismo nesse contexto, bem como a certezas sobre essa presença.  

Além disso, o audiovisual contemplou narrativas sobre relações externas do 

Movimento Hip Hop local, sobre a relação entre universidade e comunidade, em que foram 

percebidas variadas visões, que vão desde a perspectiva de que essa interação é totalmente 

harmoniosa, a outras, voltadas para a percepção de que existe uma grande distância entre 

ambos. O material também consta de perguntas sobre a relação entre a cidade, São João 

Del rei, e o Hip Hop, sobre as barreiras que foram surgindo entre o conservadorismo dessa 

localidade (cidade histórica e colonial) e a denúncia política engendrada por esse 

Movimento. Logo, o documentário/série apresenta outros olhares sobre a realidade de São 

João Del Rei, a partir da visão de representantes da população marginalizada da cidade, 

periférica e negra, homens e mulheres, abrangendo a oralidade, a linguagem do Hip Hop, a 

partir de nossas próprias falas, pelo nosso próprio protagonismo. 

 

 

PARTE 3 

 

Ideologia Hip Hop: Educação como ponte entre conflitos e reconhecimento  

 

Dentro de todo esse panorama circunscrito ao contexto sanjoanense, mas que 

expressa o cenário nacional, apesar de suas particularidades, em que a percepção do teor 

violento das ideologias acaba por instaurar variados tensionamentos entre os indivíduos, 

coletivos e instituições, seja no âmbito acadêmico e escolar, seja nos embates ligados à 

violência da Justiça, naqueles que surgem na esfera familiar negra, bem como na religiosa 

e cultural, fica perceptível que a busca da transformação social não se faz sem 

primeiramente permear o conflito. Assim, quanto à realização de consensos com vistas ao 

entendimento, Lima (2010) assinala que essa é uma discussão muito cara às reflexões 

sobre a temática Identidade, sendo que essa mesma possibilidade foi a proposta por 

Habermas, que apontou o consenso livre de coerção como o caminho para a transformação 
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social, se focando em uma teoria da linguagem. No entanto, ao discordar dessa concepção 

posta por Habermas, Honneth afirma que ela apresenta uma falha sociológica, tendo em 

vista que o primeiro não considerou a dimensão do conflito social, que é a temática axial 

da Teoria Crítica. Logo, segundo Lima (2010), Honneth defende que o ponto principal 

desse debate é o emprego da linguagem como via para o reconhecimento, muito mais do 

que para o entendimento, a partir da explicitação das pretensões de identidade coletiva e 

individual. Por este modo, Lima (2010) enfatiza que a mola propulsora para o 

desenvolvimento da identidade é o conflito. Nessa direção, as palavras não funcionam 

preferencialmente como caminho para a solidariedade e o entendimento, afinal em muitos 

contextos elas são utilizadas como dispositivo de controle (Lima, 2010).  

Por este modo, o conflito apresenta um lugar de destaque e importância nos 

processos de atualização que permeiam o viver em sociedade, e a própria relação de cada 

indivíduo consigo mesmo. Acredito que o enfoque resida no que fazer com o conflito, mais 

do que questionar seu surgimento dentro do contexto específico, afinal ele é inerente aos 

processos identitários, individuais e coletivos. No que se refere às opressões, enquanto as 

ideologias dominantes estiverem aí, sustentando estereótipos que são reproduzidos e 

fortalecidos, gerando intenso sofrimento aos seus alvos, bem como variados modos de 

extermínio, o consenso e o entendimento se tornam impossíveis de serem alcançados. Em 

minha caminhada pessoal e política, percebo que a tentativa de se utilizar a fala para a 

criação de consensos acaba, em alguns contextos, permeando simplesmente o âmbito 

micro e individual, por vezes não gerando grandes mudanças, e em alguns momentos 

propiciando apenas interpretações que reiteram estereótipos, do tipo “barraqueira”. Como o 

fenômeno ideológico da opressão é muito complexo, histórico, contextualizado e social, 

estando entranhado na estrutura mais ampla, inclusive em termos de burlo jurídico, 

estratégias que transcendam o nível individual é fundamental. A mira deve ser as 

ideologias, que se corporificam nas práticas dos indivíduos que a reproduzem.  

Dentro do que fui refletindo ao longo da produção dessa pesquisa, pensando 

principalmente em minhas vivências políticas, que se fazem em direção ao externo, mas 

que reverberam e são potencializadas por meus próprios embates e resoluções internos, na 

relação comigo mesma, o conflito dá abertura para que expectativas sociais e individuais 

sejam percebidas e vistas, inclusive revistas. E nos momentos de conflito, meu mar de 

emoções tende a ficar turbulento, abrindo um espaço entre minha pessoa e o outro. O 

conflito abre um vão capaz de mostrar que eu não sou a outra pessoa, que ela é diferente de 

mim. O conflito coloca uma lacuna que possibilita que se perceba que eu não preciso 
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seguir a expectativa do outro, afinal eu não sou ele, não sou o que ele espera de mim. Ele 

origina possibilidades para que eu possa re-conhecer, conhecer o outro novamente, assim 

como me conhecer de novo, destacando os rótulos externos e suas introjeções. Se eu não 

sou o que falaram sobre mim, quem eu sou? Quanto a isso, Ciampa (1987) enfatiza que a 

identidade, tanto coletiva como individual, é produzida pela articulação entre igualdades e 

diferenças. É dentro do panorama exposto que a linguagem é defendida por Honneth 

(Lima, 2010) como telos do reconhecimento, e não do entendimento, questão que 

considero importante reforçar.  

Assim, Lima (2010) enfatiza que Honneth, baseado em Hegel, considera a 

existência de três tipos de reconhecimento: o emotivo, ligado ao fortalecimento da 

autoconfiança, capaz de propiciar a autorrealização individual; o jurídico-moral, 

fundamentado nas relações sustentadas no direito, podendo garantir autorrespeito; e a 

estima social, que potencializa os projetos de autorrealização, a partir da solidariedade, 

favorecendo a universalização desses mesmos projetos. Honneth concebe que o amor é o 

sustentáculo afetivo do reconhecimento, sendo elementar em cada pessoa e instaurado 

socialmente.  

 

Ideologia Hip Hop: “ele é Hip Hop, ele resistiu, ele recusou aceitar” 

 

Para dar início a esse subtópico, vou compartilhar um fato que sempre me intrigou, 

mas que gradualmente eu fui compreendendo como demonstração das várias possibilidades 

de ser Hip Hop. Por este modo, eu e meu irmão sempre tivemos modos diferentes de viver 

o Rap, de forma que ele o usa, na grande parte das vezes, como teoria a ser refletida e 

aprofundada, assim como modo de dar vazão a suas emoções pela escrita, se enxergando a 

partir de sua própria obra, logo não é crucial para ele compartilhar pública e 

extensivamente seu trabalho. Eu, em contrapartida, me foco mais na construção e 

exposição do Rap, como uma ferramenta prática capaz de levar a outros as mensagens que 

desejo compartilhar, nessa direção, é um trabalho voltado mais para fora, para o fazer 

prático, logo é meu objetivo compartilhar frequentemente meu trabalho. Em determinado 

período, essas diferenças nos trouxeram alguns distanciamentos e atritos em nossas 

possibilidades de fazer parcerias, ao mesmo tempo em que, posteriormente, a partir de 

conversas e debates, nos acrescentamos, em termos de meu irmão apresentar a mim teorias 

expressas nas letras de Rap sob as quais ele se debruçava, e de minha pessoa levar a ele as 
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reflexões suscitadas dos embates da prática. Fica claro aí a importância que o conflito teve 

na produção de nossas identidades enquanto artistas, via diferença e semelhança.  

Nesse sentido, a partir das vivências colocadas, oriundas de minha relação com meu 

irmão, pode-se perceber ainda a presença de dois modos diferentes de viver o Rap: um 

processo mais focado na reflexão, tanto absorvendo as mensagens das letras de outras e 

outros Mc’s, como produzindo letras para si, e um processo mais centrado na prática, no 

compartilhamento de mensagens via exposição de músicas autorais. Assim, um não anula o 

outro, muito pelo contrário, eles podem trazer contribuições ímpares ao modo específico de 

cada um vivenciar o Rap. Essas trocas nos auxiliaram e auxiliam em nossa constituição 

enquanto intelectuais negros, pautados na ação e reflexão, ambas enriquecidas com as 

vivências distintas de cada um. Seguindo esse mesmo caminho, sustentado em uma visão 

mais ampla sobre ser Hip Hop, Damy Silva e Xexéu trouxeram concepções que 

transcendem os quatro elementos artísticos do Movimento, e se focam no elemento 

Conhecimento, o que me leva a conceber suas narrativas como que voltadas para a 

“Ideologia Hip Hop”.  

Por esta forma, Damy Silva, profere “Eu acho que tem muita gente que foi educada 

pelo Rap, Hip Hop, às vezes a gente não percebe, principalmente pelo fato, assim, da gente 

ser de periferia, isso é uma coisa muito comum”, destacando, na sequência, exemplos de 

pessoas que foram educadas pelo Hip Hop e que ela concebe como sendo pertencentes ao 

Movimento. Uma das situações que ela cita é a seguinte: 

 

‘(...) muita gente, às vezes não se considera assim “Ahh, eu sou do Hip Hop, eu 

carrego a bandeira do Hip Hop!”, mas por exemplo, eu tenho um padrinho meu que 

ele tem muita blusa, ele adora. Ele tem umas blusas muito relíquia, Facção Central, 

Racionais, Dexter, ele tem umas blusas assim, umas calças. Ele gosta muito daquela 

marca Gangster, sabe? Então assim, ele não é aquele cara que vai chegar aqui pra 

você e falar “Eu carrego a camisa do Hip Hop, do Rap, não sei o quê!”, mas é um 

cara que não pode escutar um Rap tocando, entendeu?’  

 

Xexéu, de modo ligeiramente diferente, mas fundamentalmente semelhante, 

sublinha:  

‘Perto da gente, então, tipo assim, é tudo, cara, tudo é resistência, tudo é Hip Hop, a 

gente não vê, a gente acha que Hip Hop, resistência é só a galera que tá lá fazendo. 

(...) Não, cara, ah, meu pai que sai de casa 5 horas para trabalhar, enfrentar tudo, tá 

ligado? Ele é Hip Hop, ele é resistência também, tá ligado? A minha mãe que vai 

lavar escola, ta ligado? É resistência, é Hip Hop também, entende? (...) Isso 

também é resistência, Hip Hop não se resume só ali, “Ah, o que você fez pra 

Cultura Hip Hop?”, “Oh mano, eu botei comida dentro de casa!”, entende? (...) Por 

mais que ele, no fundo, talvez não saiba, ele é resistência, ele é Hip Hop, ele 
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resistiu, ele recusou aceitar, ainda mais na época dele que era muito mais difícil ne? 

(...) ele recusou o que deram pra ele (...)’ 

 

 

Todos os dois intelectuais salientam que, ao ser educado pelo Hip Hop, como 

Damy Silva aponta, ou ao negar a identidade pressuposta socialmente, conforme Xexéu 

frisa, mesmo sem a pessoa ter consciência de ser, em ambas as possibilidades postas, ela é 

Hip Hop. Portanto, nesse cenário, a consciência reside na negação dos estereótipos postos, 

e não necessariamente no pertencimento ao Movimento em si. O ponto se evidencia como 

sendo a desconstrução das ideologias, a partir do teor crítico, de ruptura com expectativas 

sociais postas. Logo, ser Hip Hop transcende a consciência de participação dentro do 

Movimento, envolvendo principalmente a consolidação e transmissão de uma ideologia.  

Portanto, pode-se pensar em uma identidade coletiva que se constitui para além do 

fazer Hip Hop, e que se contempla como um modo geral de ser Hip Hop. Claro que não se 

pode esquecer que esse “ser Hip Hop” diz mais de um “estar sendo”, por se tratar de um 

processo histórico marcado por uma constante metamorfose, no entanto esse “ser” trazido 

na fala de Xexéu, parece ter como base a permanência de uma ideologia que perpassa o 

Movimento desde seu início, como um fundamento axial. Quanto a essa ideologia, 

Casseano, Domenich e Rocha (2001) trazem que o Movimento Hip Hop é um movimento 

social que é direcionado por uma ideologia de autovalorização da juventude de origem 

negra, através da negação consciente de estereótipos que são socialmente atrelados a essa 

juventude, circunscrita a um contexto de exclusão racial, educacional e econômica.  

Logo, a partir das narrativas das entrevistas realizadas, pode-se inferir que Damy 

Silva e Xexéu acabam por evidenciar que a Ideologia Hip Hop se atrela ao que Nogueira 

(2014) nomeia como Política de Identidade Afro-brasileira Democrática, concebida como a 

resistência do povo negro à opressão engendrada pela hegemonia branca, à Ideologia do 

Branqueamento, que inclusive influencia todo o contexto de movimentação, persistência e 

manifestação religiosa e cultural negra de São João Del Rei, apresentada nos tópicos 

iniciais dessa análise. Nessa direção, fica visível a proeminência das pautas antirracistas do 

Movimento Hip Hop no processo de produção da identidade política negra, que será 

posteriormente pormenorizado, de ambos intelectuais negros, conforme um dos objetivos 

específicos dessa pesquisa buscou contemplar. Ao mesmo tempo, mesmo estando 

vinculado a essa política de identidade da negritude, o Hip Hop se coloca como uma 

independente política de identidade emancipatória, tendo em vista que ele expande as 

possibilidades, principalmente da população jovem, negra e periférica, de existência na 
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sociedade, e principalmente de sobrevivência, na luta pelos seus direitos, consoante 

definição colocada por Ciampa (2002).   

 

Hip Hop como Educação: Na escola, na performance, no psiquismo  

 

Pormenorizando ainda o que ambos intelectuais negros apresentaram quanto à 

“Ideologia Hip Hop”, sobressai a constatação de que esse Movimento apresenta 

possibilidades alternativas quanto ao tema Educação, podendo ser pensado como um 

caminho potencial e dialógico em relação ao cenário apresentado no tópico “Escola: 

‘Escola é a máquina de sofrer certos bullying’”. Naquele subitem foi mostrado que o 

modelo tradicional de ensino sanjoanense, que reflete o quadro nacional, marcado pela 

deturpação da história da população negra, e o espaço escolar em si, percebido como 

perpetuador do racismo, desigualdade de classes e machismo/sexismo, trouxe grande 

impacto na minha autoestima, assim como na de Damy Silva e Xexeú, além de conduzir 

epistemicamente à anulação de variados saberes e manifestações do povo preto da cidade. 

Nessa linha, apontando o Hip Hop como ponte para trocas epistêmicas, e fazendo explícita 

menção às implicações psíquicas que o acometeram a partir das situações conflitivas 

vividas na escola, Xexéu sinaliza que esse Movimento traz debates que não acontecem no 

contexto escolar e que são caros para que uma criança negra de periferia possa crescer com 

um psicológico melhor estruturado. Assim, ele destaca:  

 

“(...) talvez se eu tivesse entrado no Hip Hop de cabeça na minha infância, talvez eu 

ia ser uma pessoa com um psicológico muito melhor estruturado que eu sou hoje, 

entende? Porque o Hip Hop fala de assunto que você não vê em debate escolar, 

você não vê em debate nenhum, tipo, com quase conversa nenhuma tem assunto 

que é tratado no Hip Hop. Então o Hip Hop é tipo uma conversa, tipo uma troca né. 

Então ele traz aquilo e quando você participa, você é uma pequena engrenagem de 

todo o movimento gigante. Mas não é porque você é uma pequena engrenagem que 

você está contribuindo menos, entende?”  

 

 

Diante do exposto, complementando sua definição acerca da identidade coletiva do 

Hip Hop, Xexéu aponta o valor da participação de cada integrante, fazendo uma analogia 

entre esse movimento e uma grande engrenagem, em que todos possuem seu papel, sua 

contribuição específica, todos de igual importância. Assim, trazendo também sua 

concepção em relação ao Hip Hop, Damy Silva diz: 
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‘É aí que eu falo assim “Você só conhece uma coisa de verdade quando você se 

aprofunda nela, quando você estuda ela!”, porque se você não estuda, por exemplo, 

o Hip Hop, você vai achar que é uma coisa de marginal, porque é isso que a massa 

fala, o senso comum fala isso, mas se você for estudar, você vai entender que não é 

isso, que é uma escola, sabe, que é uma maneira de aprendizado pra vida, que é 

uma coisa que te ensina a viver na rua, sabe, a respeitar as pessoas, a respeitar o 

espaço das pessoas, sabe? Então, assim, são outras leis, diferente das leis que a 

gente conhece, ne?’ 

 

Assim, ela fala sobre os ataques ao qual o Movimento Hip Hop é alvo, destacando 

novamente o rótulo de “marginal”, que é frequentemente associado a ele. Articulando essa 

informação, é possível salientar que esse estereótipo engendrou conflitos na relação entre o 

movimento e a cidade, conforme posto no segundo tópico dessa análise, de tal modo que 

na iniciação científica desenvolvida (Carmo & Miranda, 2016) foi encontrado que o 

mesmo rótulo, e outros similares, apareceram na atitude seletiva da Justiça sanjoanense, 

com situações de violência policial e com o embargo de grandes shows de Rap Nacional, 

bem como na falta de apoio à cultura por parte das instâncias públicas. Além disso, é 

possível adicionar que o Projeto Cultural Rap na Bika, descrito em subseções anteriores, 

foi mira de burocracias institucionais, ligadas à Prefeitura da cidade, que, conforme Damy 

Silva salienta “brecou o Rap na Bika”. Em relação a esse cenário, ela destaca que nessa 

relação com a Prefeitura, na solicitação de alvará para eventos do projeto, várias violências 

foram sofridas, abalando psíquica e emocionalmente as organizadoras, a ponto de uma 

delas ter retornado para casa chorando. Ademais, ela enfatiza que o âmbito cultural da 

cidade apresenta muitos conflitos, sendo atravessado pela primazia de interesses 

financeiros, em detrimento da preocupação com Educação e Cultura. 

Retomando a análise do último fragmento citado diretamente, Damy Silva, após 

apontar o estereótipo “marginal” atrelado socialmente ao Hip Hop, sublinha que é 

importante que as pessoas estudem de forma mais pormenorizada o nosso movimento, pois 

é apenas pela investigação aprofundada que se pode conhecer algo efetivamente, 

permitindo que se fuja dos discursos ideológicos que o deturpam. Por conseguinte, ao ser 

descolado do que é pressuposto socialmente, pode-se perceber que o Hip Hop é Educação. 

A intelectual negra aponta o ato de conhecer como caminho para se encontrar o próprio 

conhecimento que perpassa o Hip Hop, que, por sua vez, é capaz de produzir novos 

saberes, como Educação. E isso não é uma tautologia, é reflexão e questionamento 

incidindo diretamente na prática visceral.  



175 

 

Complementando essas informações, e pensando especificamente no caráter 

educativo do Movimento Hip Hop de São João Del Rei, percebe-se que, ao longo de sua 

história e ainda hoje, são oferecidos oficinas, projetos socioculturais e debates, com vistas 

à disseminação do conhecimento que perpassa os elementos artísticos do mesmo, em 

escolas e ainda em contextos e instituições que tomam a educação como direcionamento de 

suas ações. Isso pôde ser percebido a partir de minha prática enquanto integrante do 

movimento, vendo meus e minhas colegas engendrando ações, em minha própria atuação, 

como oficineira de Rap, e ainda através dos resultados obtidos na iniciação científica 

realizada (Carmo & Miranda, 2016). Logo, a faceta educativa do Hip Hop sanjoanense se 

concretiza dentro e fora do ambiente escolar, inclusive a partir do próprio fazer artístico de 

seus integrantes, manifesto por meio de suas performances e apresentações.  

Fazendo comparações, a partir dos períodos em que as entrevistas foram realizadas, 

a da iniciação científica, produzida em 2016, e a de Damy Silva e Xexéu, em novembro de 

2020, pode-se destacar que a visão da cidade para com os integrantes do Hip Hop não 

sofreu profundas alterações de lá para cá, já que somos ainda colocados no lugar de 

“marginais”, “bandidos” e “perigosos”, o que evidencia também a Interseccionalidade das 

opressões de raça e classe para com nossa população, concebida a partir desses mesmos 

rótulos, ainda hoje. No entanto, um aspecto essencial que foi percebido, a partir da 

iniciação científica, é que foi através da persistência da Posse Del Rei de Hip Hop na 

realização de suas ações políticas e pedagógicas que foi sendo obtida maior aceitação e 

reconhecimento da população. Nessa mesma linha, na presente pesquisa, Xexéu nota que, 

apesar de São João Del Rei ser barroca, com muitos tabus a serem quebrados ainda, tem 

ocorrido uma aceitação maior de nosso Movimento, assim como ele tem crescido.  

Ele enfatiza que essa mudança tem surgido a partir da ampliação da percepção dos 

integrantes do mesmo de que na cidade existem problemas sociais graves, semelhantes aos 

de favelas grandes, e que por isso, existem muitos elementos a serem denunciados e 

falados. Aliás, ele comenta sobre a importância do destaque que artistas mineiros têm tido 

no cenário do Rap Nacional, tal como o Djonga, mostrando que o Hip Hop de Minas 

Gerais pode crescer abordando suas próprias problemáticas, assim como aponta a 

relevância da persistência de artistas locais do nosso Movimento, que têm oferecido 

inspiração a outros, que estão chegando. Pode-se dizer então que a luta por reconhecimento 

do Movimento Hip Hop de São João Del Rei tem se efetivado a partir de seu cunho 

político e pedagógico, do mesmo modo que por meio das novas reflexões que têm surgido 

no seio do próprio Movimento, na cidade e em Minas Gerais. Fica visível que o foco do 
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Movimento foi e tem sido o uso da linguagem artística e educativa como caminho para o 

reconhecimento, buscando quebrar os rótulos conferidos socialmente, afinal o 

entendimento está longe de poder ser alcançando, principalmente pensando na coerção que 

já estava e está posta, construída historicamente. Esse reconhecimento alcançado remete ao 

que Honneth (Lima, 2010) nomeia como “estima social”, envolvendo a universalização de 

projetos de auto-realização. 

Nessa direção, a partir das alegações expostas, o cunho educativo do Movimento 

Hip Hop de São João Del Rei tem gerado frutos em 4 direções: 1) enquanto ferramenta 

formativa para a população negra e periférica; 2) como meio para ressignificação do 

impacto psíquico engendrado pelas ideologias introjetadas; 3) como alternativa e 

possibilidade de diálogo perante o racismo epistêmico fomentado pelo modelo de ensino 

tradicional; e 4) enquanto caminho profícuo na direção da luta pelo reconhecimento, do 

Movimento perante a cidade, pela quebra de rótulos. 

 

Indústria cultural, Mídia e Reconhecimento perverso: “Mas se todo som de Rap 

começar a ser só isso, vai se perder” 

 

A partir das narrativas produzidas, bem como dos variados diálogos que ocorreram 

no transcorrer das entrevistas para o documentário e para essa dissertação, tive a 

oportunidade de compreender melhor como tem ocorrido as reflexões dos e das integrantes 

do Movimento Hip Hop de São João Del Rei acerca da notória divisão entre Nova Escola e 

Velha Escola. Logo, a partir dessas trocas, percebi que essa divisão possui, como 

principais fatores propulsores, a busca do sucesso, que perpassa a indústria cultural, e o 

grande desenvolvimento tecnológico da atualidade, que atravessa as mídias digitais, 

principalmente pensando nesse contexto de isolamento social devido à pandemia de Covid-

19, que tem intensificado e demandando interações virtuais. 

Por este modo, no documentário, surgiram variadas perspectivas sobre essa 

problemática, sendo que muitos e muitas relataram que a tecnologia traz novas 

possibilidades de acesso, assim como grande agilidade no compartilhamento e divulgação 

das produções artísticas. Destacaram também que esse quadro tem favorecido a 

possibilidade de maior profissionalização dos artistas, em termos de maior capacitação de 

beatmakers, de produção de beats e videoclipes, e de gravação de músicas. Registrar as 

obras produzidas se tornou também mais prático, sendo que antes elas eram armazenadas 

em fita ou vídeo cassete, e esses materiais eram danificados corriqueiramente, sendo que 
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os arquivos eram perdidos com facilidade. Com o avanço tecnológico, temos a 

oportunidade de registrar de forma permanente nossa história, a internet permite que esse 

armazenamento de prolongue. Inclusive foi destacado que o documentário produzido nessa 

pesquisa é um bom exemplo disso.  

Em contrapartida, apesar das vantagens listadas, alguns e algumas dos artistas 

salientaram que a Velha Escola foi atravessada pela maior união de seus integrantes devido 

à falta de recursos materiais, que tinham que ser construídos e buscados coletivamente. 

Com a maior tecnologização, e maior acesso, não é necessário que as pessoas se 

aproximem e construam um núcleo para a busca de recursos, afinal eles já estão 

disponíveis. Pode-se pensar então em uma menor união dos artistas da Nova Escola, em 

comparação com os da Velha. Apontando ainda os impasses ligados à divisão entre as duas 

escolas, foi apresentado que um dos perigos que tem surgido mais intensamente é a 

possibilidade de perda da ideologia do Hip Hop, tendo em vista que têm surgido, devido ao 

desejo da fama, Mc’s descolados do Movimento, com foco apenas no âmbito artístico e 

musical.   

Já, centrando agora nas entrevistas individuais realizadas para essa dissertação, 

Xexéu salientou que ele se formou politicamente a partir da Velha Escola e que foi lançado 

a partir da Nova, de tal forma que, pela última, ele foi incentivado por Mc’s do cenário 

local e regional a iniciar sua carreira, numa proximidade física capaz de levá-lo a perceber 

que também poderia ser Mc, mesmo não sendo do Rio de Janeiro ou São Paulo, onde o 

Rap se encontra mais presente e visível. Por sua vez, Damy Silva sublinha que percebe que 

o novo sempre existirá, tendo em vista que estamos falando de processo, de modo que a 

novidade não pode ser impedida. Mas, ao mesmo tempo, a intelectual negra aponta que, 

em relação à divisão em si, a Nova Escola é que tem se afastado da Velha. Segundo ela, 

esse fato leva à necessidade de reflexão por parte da Nova Escola, pois está nas mãos dela 

a continuidade do Movimento Hip Hop. Assim, a intelectual negra salienta: 

 

“Hoje, a gente tem uns rapper’s aí muito bons, assim, que estouraram mesmo, e 

continuam nessa pegada ne, consciente ne. Mas, muitos outros, assim, não vem 

nessa pegada, vem mais pela visualização, pelo patrocínio, pela fama, ne, pelo 

glamour, mas a dificuldade que vai fazer a gente caminhar pra frente, ninguém quer 

pegar ne?”  

 

Nesse sentido, ela frisa a influência das mídias digitais, ao falar sobre visualizações, 

e ainda da indústria cultural, ao destacar o surgimento de maior interesse desses e dessas 

artistas por patrocínio, fama e glamour, em detrimento das pautas de luta que podem levar 
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à melhoria da qualidade de vida de nossa população. Sobre essa ânsia por visualizações, 

Xexéu ressalta:  

 

‘Mano, cê não sabe, às vezes tem gente que acha que pra inspirar alguém, cê tem 

que ter a música com mais visualização, cê tem que ter a música mais curtida, cê 

tem que estar num certo patamar. Não cara, seu som, 200 pessoas, pode estar 

inspirando aquele rapazinho que tem vontade, mas não tem coragem. Entende? 

Então às vezes o seu som bateu 200 visualizações, aquele menor viu “Pô, quero 

fazer isso também!”. Sabe? E ele já, pá, olha ocê, e pá, “Vou fazer também!”. 

Sabe?’ 

 

A partir desse trecho, percebe-se que o intelectual negro faz um redirecionamento 

do objetivo do Movimento Hip Hop que, em meio ao bombardeio das necessidades postas 

pela indústria cultural, na figura hoje das mídias digitais, pode acabar sendo 

desconfigurado. Logo ele destaca que, para o alcance do ponto principal da atuação 

artística e política dentro do Hip Hop, que é a possibilidade de inspirar e incentivar outras 

pessoas, não são necessárias muitas visualizações nas plataformas tecnológicas. O ponto 

não é a quantidade, mas a qualidade. As mídias digitais devem ser ferramenta para a 

transmissão das mensagens políticas do Movimento, muito mais do que meio para 

promoção pessoal.  No que se refere a isso, Costa e Menezes (2013) ressaltam que a mídia 

se encontra atrelada à indústria cultural, sendo instaurada, nesse cenário, como prática de 

consumo. Logo, os meios de comunicação clássicos, somado aos recursos audiovisuais e à 

Internet, acabam atuando como espaço de disputa de interesses e de disseminação de 

inúmeras demandas (Costa & Menezes, 2013). 

Nessa perspectiva, quanto aos temas que têm sido abordados em músicas atuais, 

Damy Silva aponta: “A ostentação, cantar ostentação, bebida, dinheiro, mulher (...) pode 

ser um som que você curta, que você acha legal, mas se todo som de Rap começar a ser só 

isso, vai se perder, e vai acabar, vai ser um produto, vai ser um produto assim, midiático 

(...)”. Em relação a isso, Ciampa (1984) postula que o capital impede que sejamos 

verdadeiramente sujeitos. Logo, a partir do capital, só se torna possível nossa coisificação, 

como simples suportes seus, o que conduz à negação de nossa humanidade (Ciampa, 

1984). Endossando essa problemática, Lima (2010) destaca que o discurso de determinada 

política de identidade pode se encontrar vinculado ao universal dominante, que hoje em dia 

é o capital. Nessa linha de raciocínio, ocorre uma compensação da relação de dominação 

colocada por essa política de identidade, que se efetiva a partir da promessa de inserção no 

mercado, endereçada ao indivíduo (Lima, 2010). Por este modo, percebe-se que a 
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promessa da política de identidade em questão acaba se revelando tanto na ostentação que 

aparece no conteúdo das músicas, como no objetivo que se revela por detrás da atuação 

artística, a fama. 

Em um país em que a Educação não é prioridade, as músicas mais consumidas pelo 

público geral, seja nas mídias tradicionais ou nas plataformas digitais, são aquelas 

destituídas de teor educativo e político, esvaziadas de conhecimento crítico. Quanto à 

primazia de estilos musicais não focados no caráter educativo, Damy Silva salienta: “O que 

me interessava era as músicas que eu ouvia, que é um Funk, um samba, um Rap, um Hip 

Hop. Então, assim, aqui em São João as pessoas não tão muito acostumadas com o estilo 

de música que eu venho trazendo”. Então, como se manter no cenário musical, comercial e 

digital, que inclusive permite que obtenhamos nosso sustento e que consigamos manter 

nossa sobrevivência, sem destituir nossas produções da Ideologia Hip Hop? A linha é 

extremamente tênue. Assim, a arte do Movimento Hip Hop, ao ser destituída de seu cunho 

conscientizador e político, com vistas ao enquadramento nos pré-requisitos da indústria 

cultural, acaba se tornando um mero produto, bem como se sucede com o próprio artista. 

Seguindo esse caminho, fica claro que, ao ser esvaziado de seu cunho político, o 

Rap deixa de ser Rap, descola do Movimento Hip Hop, se tornando apenas música. Damy 

Silva aponta: “(...) isso vai ficando mais pra trás, vai ficando mais apagado ne, porque não 

dá tanta visibilidade assim você fazer um Rap Consciente ne, que inclusive é mais 

trabalhoso do que você fazer uma letra falando de Ostentação, ne?”. Inclusive foi nessa 

direção que, na década de 1980, Afrika Bambaataa, o fundador do Movimento Hip Hop, 

criou o elemento Conhecimento, objetivando evitar que as pessoas continuassem 

associando o Rap a um gênero musical, desconectado das premissas políticas originárias de 

nosso Movimento (Bastos, 2014). Por esta forma, pode-se conceber que a política de 

identidade que se encontra vinculada ao capital, a partir da indústria cultural, é a mesma 

proferida ao longo de toda essa pesquisa, sendo a Política de Identidade Colonial Moderna. 

E essa afirmação pode ser feita porque o/a Mc do Hip Hop que recebe aceitação, nesse 

panorama, na maior parte das vezes, é o Mc que se embranqueceu, é a Mc que se 

embranqueceu, destituiu-se das pautas políticas do Hip Hop em função da promessa da 

indústria cultural.  

Por esta forma, realizando aqui uma breve explicação, posso destacar que utilizo o 

“embranqueceu” pensando nas/os artistas fenotipicamente negras/os do Hip Hop, que 

acabam por fugir das pautas iniciais do Movimento, centradas no orgulho e na afirmação 

de ser negro, com vistas ao alcance da fama, em meio a um sofrimento de indeterminação, 
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que será destalhado mais adiante, posto pela indústria cultural. Assim, ao mesmo tempo, 

essa problemática não se centra apenas nas/os fenotipicamente negros e negras, logo, 

realizo essa ampliação quando destaco “a destituição das pautas políticas” ao qual a/o 

artista pode ser alvo, que se refere à perca da ideologia Hip Hop, fenômeno capaz de se 

suceder quando o/a Mc segue o que se espera socialmente, se encaixando em estereótipos, 

com vistas ao vislumbre da fama, o que se reverbera em suas letras e/ou na própria relação 

dele/a consigo mesmo/a. Percebe-se o quanto o racismo e o capitalismo se encontram 

articulados nesse cenário, de modo que a desigualdade social intensifica a possibilidade do 

surgimento do sofrimento de indeterminação, principalmente por parte da população mais 

pobre, que é em sua maioria negra. 

Assim, pensando no transcorrer histórico, quanto à introdução mais ampla dessas 

temáticas no Rap, Damy Silva atenta para o risco de se “quebrar a corrente”, trazendo um 

alerta em relação à Nova Escola: “Já, quando cresceu ouvindo, já veio nessa pegada 

ostentação, e foi isso que eles continuaram fazendo. Mas, é isso ne, vai continuar sendo 

desse jeito? Porque é o que ta ganhando espaço, é isso agora ne (...)”. Desta maneira, a 

partir das promessas absurdas de sucesso, de muito dinheiro, de muitas mulheres, de 

muitas jóias, de muitos carros, a indústria cultural lança a isca certeira para o 

enfraquecimento da Ideologia Hip Hop. No entanto, não é que não se possa ter acesso aos 

variados recursos reais e simbólicos de nosso mundo, mas é que nesses juramentos de fama 

se encontra implícita uma barganha: “Te dou todo dinheiro e poder se você se esquecer de 

quem você é, de sua origem!”. Assim, no meio desse jogo, a/o Mc é fisgada/o pela 

indústria cultural a partir do sofrimento indeterminação, que ocorre quando a 

autorrealização individual é barrada pela própria e constante necessidade colocada pelo 

capital (Lima, 2010). Pode-se pensar aí na sociedade de consumo, em que o desejo de ter é 

retroalimentado largamente, não podendo jamais se saciado, já que logo outra necessidade 

é instigada. Nessa perspectiva, o ponto não é a fama em si, mas o quanto se deve ceder ou 

não para chegar a ela. Será que se deve ceder tudo? Se cedo tudo, com o quê fico, com o 

quê de mim me identifico? 

Deste modo, já tendo um reconhecimento artístico, difícil de ser concebido, pois o 

que se espera prioritariamente é que a/o negra/negro esteja nas posições menos prestigiadas 

socialmente, o personagem passível de ser reconhecido é a/o artista negra/negro 

embranquecida/embranquecido, descolado de suas origens. Esse personagem é mais fácil 

de ser aceito socialmente. Nesse sentido, a/o artista acaba se identificando com o que 

dizem que ele é, a partir do reconhecimento de um único personagem, aquele aceito 
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socialmente, que na verdade é o único possível de ser reconhecido, em detrimento de sua 

totalidade, dos outros possíveis personagens. Assim, o personagem é fetichizado, 

estigmatizado, como um ponto fixo, imutável e restrito (Lima, 2010). É nesse sentido que 

se fala em reconhecimento perverso, que se configura a partir da tentativa social de retorno 

ao seu “devido lugar”, conforme Lima (2010) sinaliza. 

Ademais, nesse movimento de se lançar diretamente no âmbito comercial da 

indústria cultural, inúmeros dilemas internos surgem, pois nessa dúvida sobre quanto ceder 

ou não, corre-se o risco de, além de ver nossas obras se tornarem produto, nos tornarmos 

um produto também. E isso tira a chance de internamente ocorrer o “água mole em pedra 

dura, tanto bate até que fura”, devido à impossibilidade que se coloca de os discursos de 

nosso Movimento atuarem em nossas relações subjetivas, em termos inclusive de 

autoestima. É que se a introjeção dos discursos de nosso Movimento não estiver realmente, 

ou minimamente sólida em nosso interior, enquanto um reconhecimento emotivo, 

conforme Honneth sinaliza (Lima, 2010), perpassando o individual, perante os desafios 

que surgirem, devido à presença persistente das ideologias dominantes, correremos o risco 

de acreditar que somos aquilo que disseram que nós somos. E mais, pode trazer dúvidas 

quanto ao “Quem eu sou?”, exatamente porque o/a artista vai se colocando no entremeio 

dessa negociação entre o discurso que é mais passível de ser vendido, o hegemônico, e 

aquele que ideologicamente não poderá ser realmente vendido, pois se o for, perderá seu 

sentido. E o/a artista ali, tentando encontrar um meio termo, se indagando sobre a qual dos 

lados ela/e pertence, solto na angústia de não saber mais quem ela/e é, ou melhor, quem 

ela/e está sendo. 

O reconhecimento perverso engendrado pela indústria cultural, leva o/a artista a 

ignorar pertenças identitárias suas. Como apenas “música/músico”, ela/ele provavelmente 

deixará de se reconhecer como negra/negro, periférico, e/ou mulher, o que leva a um 

enfraquecimento de sua vinculação às pautas de luta do Hip Hop. Essa distância, quanto 

aos ideais do Movimento, cria tensões e medos dentro do mesmo, já que alguns de seus 

integrantes priorizam enfaticamente a proteção dos ideais fundamentais que o sustenta. 

Além disso, dificulta o questionamento das ideologias introjetadas e o reconhecimento de 

suas vulnerabilidades sociais, seja em termos de reconhecer o racismo, o preconceito de 

classe e/ou o machismo/sexismo ao qual ele/ela é alvo, o que é capaz de propiciar a 

continuidade de efeitos subjetivos nocivos oriundos da introjeção dos discursos dessas 

opressões interseccionadas. Ao mesmo tempo em que dificulta o reconhecimento de 

privilégios em relação às pautas priorizadas pelo movimento, seja pelo integrante homem, 
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que possui vantagens em nossa sociedade machista/sexista, pensando inclusive dentro do 

Hip Hop, que é desde seus primórdios marcadamente machista, seja pelo/pela integrante 

branca/branco, detentora/detentor de grandes regalias em nossa sociedade racista, ou até 

mesmo pela/pelo integrante de classe econômica mais alta, em detrimento da maioria, que 

se beneficia das benfeitorias que lhe são oferecidas em nossa sociedade classista.  

Toda essa problemática gerada a partir da promessa da indústria cultural pode levar 

a um enfraquecimento do Hip Hop como um movimento social e político, caso muitos/as 

artistas “migrem para o outro lado”, podendo passar a beirar um movimento cultural, com 

foco apenas no fazer artístico, sem grandes implicações críticas. No entanto, entre as trocas 

que surgiram nas entrevistas para a gravação do documentário, emergiu uma possibilidade 

importante: é possível atrelar o beat do Trap, que tem apresentado uma sonoridade muito 

atrativa ao grande público, com a mensagem ideológica preconizada pelo Movimento Hip 

Hop. Ou seja, é possível alcançar uma quantidade maior de pessoas, incluindo aquelas que 

priorizam os Rap’s atuais, a partir desse mesmo estilo de beat que perpassa as músicas 

“ostentação”, só que com uma letra armada de mensagem política. 

Conclui-se então que o Movimento, quanto ao novo, parece precisar estar aberto, ao 

mesmo tempo em que precisa olhar com cautela para a possibilidade de perda de seus 

ideais, em face do capitalismo que tende a nos afastar do que é genuíno em nossos grupos 

de referência. Estamos sendo bombardeados o tempo todo pelas invasões do capital, e o 

limite do Hip Hop, entre restringir a chegada de novas perspectivas, e se abrir a elas, é bem 

tênue. Como resguardar e proteger nossa riqueza, que é nosso conhecimento primordial, 

transmitido intergeracional e oralmente, vindo de Mama África, sustentáculo ético-político 

de nosso Movimento, das tentativas várias de morte, ao qual historicamente é alvo, dando 

abertura ao novo, que diz da mudança intrínseca ao viver, do mundo que nos rodeia, de nós 

próprios? Como manter o velho e o novo que habita cada um de nós, e que se revela em 

nossos debates, dilemas e obras artísticas? Ou melhor, como resgatar esse velho, que habita 

também nos corações da Nova Escola, apesar de ainda não percebido por eles, e revelar o 

novo, que se presentifica também nos corações da Velha Escola, mesmo não tendo ainda 

sido visto por eles? Onde se escondeu essas partes de nós, se compomos o mesmo 

Movimento? Somos o velho e o novo. O velho e o novo, movimentos constantes. 
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Mulheres na luta: Ideologia Hip Hop por um Movimento inclusivo  

 

Conforme foi exposto, esse “você me paga e eu te ofereço em troca a negação de 

uma pertença minha” se reflete sob várias formas nas produções de algumas/alguns artistas 

do nosso Movimento, a nível local e nacional, exatamente porque o que é prioritariamente 

comercializado e ouvido, em grandes proporções, é o que se articula com as ideologias 

dominantes, que são as amplamente aceitas em nossa sociedade. Passando do limite da 

linha tênue, em direção ao sonho puro da fama, surge espaço, por exemplo, para a 

objetificação das mulheres. No que concerne a isso, Collins (2019) explana como essa 

situação tem acontecido nos Estados Unidos, numa descrição que claramente não se 

distancia do contexto que tem se consolidado aqui no Brasil. Assim ela avulta que a 

interferência, cada vez maior de CDS, vídeos, cinema, televisão, rádio e internet, tem se 

estabelecido como uma nova forma de difusão de imagens de controle, de tal modo que a 

aversão às mulheres, por parte de alguns eixos do Hip Hop negro, tem sido motivo de 

grande preocupação. A indústria cultural negra é responsável por grande parte da produção 

dessas músicas, sendo que os artistas negros acabam não tendo espaço para influir nessa 

teia.  

Collins (2019) continua sua argumentação chamando a atenção para o fato de que o 

Rap negro, sob um determinado ponto de vista, pode sim ser concebido como uma reação 

criativa ao racismo sofrido por seus protagonistas, mas que, sob outra perspectiva, se 

formos olhar bem, ele tem veiculado e reforçado imagens de mulheres negras como 

vulgares e sexualmente disponíveis, o que exige maior cuidado. Em relação a isso, pode-se 

citar o seguinte trecho de ASETT (1986): 

 

“Além destes problemas, a mulher negra é vítima do machismo do homem negro, 

que sofre todos os condicionamentos de uma sociedade racista e machista, levando-

o a absorver, os mesmos valores e o comportamento do homem branco, em relação 

à mulher negra.” (p. 180) 

 

Nessa mesma linha reflexiva, Damy Silva cita o modo como as mulheres, no geral, 

têm sido abordadas em rimas feitas em batalhas de Rap, quando a mesma não é organizada 

no formato de uma Batalha Consciente: ‘(...) não é interessante pra gente, que ta fazendo 

um evento pra família, ter uma rima que fala muita bobagem, que fala besteira, “Ahhh, que 

eu peguei a sua mãe”, “Ai, que eu peguei a sua irmã” (...)’. Ademais, ela destaca a 

responsabilidade que envolve estar com o microfone na mão, proferindo uma ideia, afinal 

pode-se estar incentivando uma criança a reproduzir um discurso preconceituoso, bem 
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como é possível estar favorecendo a construção de uma imagem negativa sobre o próprio 

Movimento Hip Hop, que enfrenta ainda dificuldades para ser aceito na cidade. Quanto à 

Batalha Consciente, que foi a modalidade de Batalha de Rap adotada pela segunda 

organização do Rap na Bika, constituída apenas por mulheres negras, a intelectual negra 

ressalta:  

 

“Eu acho interessante quando a batalha é consciente, assim, sabe, quando faz rima, 

sabe, sei lá, vamo criticar o governo, sabe, vamo falar de homofobia. No Rap na 

Bika a gente levava uns temas assim, sabe, vamo falar de Educação, vamo falar de 

como ta a UPA, vamo falar de como ta o nosso bairro, sabe, vamo falar da nossa 

família, faz uma rima contando a sua história, da sua família, sabe, eu acho muito 

mais interessante.” 

 

Mas, para além disso, existe mais uma forma pelo qual o machismo/sexismo se 

apresenta no Hip Hop de São João Del Rei, para além da depreciação feminina expressa no 

conteúdo das rimas, e que revela o limiar e os dilemas postos anteriormente, entre a 

abertura ou fechamento ao novo, vivenciado pelo Movimento. Assim, Damy Silva, em sua 

fala, destaca que muitas pessoas acreditam que o Hip Hop é um movimento masculino e 

sinaliza ainda que muitos costumam diminuir um Rap quando ele é um Rap feminino. 

Aliás, com vistas à denúncia dessa cena, em um trecho de minha participação na Cypher 

Rimas de Minas (Studio Nosso Produções, 2017), pontuo: “(...) nem mais, nem menos 

feminina por ser Mc, nem mais, nem menos Mc por ser mina, meu talento vem da minha 

alma, não da minha vagina, minha ideologia é como um vírus, contamina (...)”. Trazendo 

agora algumas informações obtidas nas entrevistas realizadas para a gravação do 

documentário, pode-se salientar que, no que se refere à existência do machismo/sexismo 

dentro do Hip Hop de São João Del Rei, algumas mulheres disseram não ter passado por 

nenhuma situação ligada a essa opressão, ao mesmo tempo que outras afirmaram existir 

machismo/sexismo sim.  

À vista disso, revelando o viés estrutural que perpassa o machismo, uma das 

mulheres entrevistadas disse que o lugar social colocado às mulheres em nossa sociedade, 

em termos de inúmeras expectativas sociais que ocasionam várias e vastas tarefas a serem 

desempenhadas, impede que consigamos conciliar a vida pessoal com a arte. Ademais, o 

não incentivo público, que impede que transcendamos o lugar da arte como hobby em 

direção à arte como profissão, obriga que despendamos tempo separado para o trabalho e 

para a carreira artística, o que se torna impossível em nossa sociedade, nos moldes em que 

ela está organizada, conduzindo-nos a, por vezes, abandonar o fazer artístico. Assim, ela 
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finaliza destacando que, diante dessas condições, quando se pensa nas especificidades da 

mulher, esse impedimento se torna ainda maior, principalmente se ela tiver uma família, se 

for mãe. Além disso, foi colocado ainda, por entrevistadas, que dentro do Hip Hop, o 

crédito às mulheres é dado se elas possuírem algum tipo de vínculo mais sólido com um 

homem interno ao Movimento, seja namorado, seja esposo, seja irmão. Caso esse vínculo 

se perca, seu trabalho se torna totalmente descredibilizado. Eu me recordo de perceber que, 

estando sempre ao lado de meu irmão, nos eventos e ações do Hip Hop, eu me sentia 

protegida, ao mesmo tempo em que, vez ou outra, eu era sempre referida como “a irmã 

daquele menino que dança Break”.  

Diante disso, a visão que se tem, imensamente machista, é de que a mulher no Hip 

Hop está ali é para acompanhar um homem, não sendo vista numa posição de 

protagonismo. Aliás, vale destacar que o próprio Hip Hop foi iniciado pelos irmãos Kool 

Herk e Cindy Campbel, no entanto, evidenciando a presença do machismo desde os 

primórdios do Movimento, apenas o nome do primeiro, costuma ser citado como pioneiro 

do Movimento, em detrimento de sua irmã. Logo, essa não aceitação das mulheres no Hip 

Hop, que é perpassado também pelo machismo como estrutura, leva o mesmo a se portar 

como uma política de identidade de dominação, em relação a nós. Vale lembrar que essa 

política de identidade, pautada na regulação, se instaura quando se efetiva a cristalização 

de papéis sociais e de suas respectivas identidades, com vistas à manutenção de uma dada 

realidade instituída, segundo Lima (2010) elucida. A realidade que busca ser preservada é 

a da dominância dos homens no Movimento. Quanto a isso, o que as mulheres do 

Movimento Hip Hop da cidade vêm reverberar é que, para que a Ideologia Hip Hop 

realmente se concretize é preciso que as especificidades ligadas a determinadas 

localizações sociais sejam consideradas, faladas e trabalhadas. Conforme Lima (2010) 

ressalta, Habermas postula que a esfera pública deve ser o espaço em que temas, oriundos 

do mundo da vida, que por sinal é alvo de inúmeras invasões sistêmicas, sejam debatidos e 

validados. Entretanto, é crucial ressaltar que, perante as mulheres negras, o Hip Hop 

funciona de forma ambígua, como uma política de identidade de emancipação, por serem 

negras, e como uma política de identidade de dominação, por serem mulheres. 

Ao mesmo tempo, levando em consideração as reflexões apresentadas em outro 

momento dessa dissertação, sobre o caráter educativo do Movimento Hip Hop de São João 

Del Rei, que se encontra atrelado à Ideologia Hip Hop, pautado na negação de estereótipos 

que são associados ideologicamente à população negra periférica, se constituindo como 

uma política de identidade emancipatória para esse contingente, pode-se ressaltar que os 
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preceitos desse movimento, elaborados pelo fundador Afrika Bambaataa, são 

universalizantes, de tal modo que toda e qualquer pessoa pode ser incluída no Movimento 

(Bastos, 2014). Nessa direção Bambaataaa pontua de forma enfática que tais preceitos não 

impedem que os grupos minoritários lutem por suas demandas específicas (Bastos, 2014). 

Seguindo essas mesmas considerações, Ciampa (2003) ressalta que a utopia com objetivos 

emancipatórios deve ser universalizável, envolvendo um esforço de entendimento, de 

modo a abarcar qualquer indivíduo, recusando a todo e qualquer fundamentalismo, que é 

um particular que visa ser estendido a um universal, de forma a priorizar as exigências 

libertárias e igualitárias.  

Perante esse contexto machista, a postura de nós mulheres envolveu ocupar esses 

espaços, indo muito além do que a sociedade e muitos homens do Hip Hop 

esperavam/esperam de nós, a saber, o lugar daquela que faz apenas o backing vocal no 

Rap, ou daquela que vai aos eventos do Movimento somente para acompanhar seus 

namorados. Desta forma, nos enveredamos na atuação com os elementos artísticos, assim 

como os homens, inclusive usando o espaço da rima, em que por vezes somos depreciadas, 

para, em alguns momentos, denunciar esses mesmos atos cometidos por eles, numa 

perspectiva de revanche. Eu mesma tive a oportunidade de me consolidar como pioneira na 

tematização dessa problemática do machismo dentro do Hip Hop de São João Del Rei, 

abordando-a em uma de minhas músicas. No entanto esse pioneirismo me conferiu grande 

solidão e duras críticas. Além disso, a descrença em minha competência foi o que mais 

percebi no início de minha caminhada artística, do modo como descrevi em minha 

biografia, na introdução dessa dissertação. Posso citar inclusive situações que ocorreram na 

organização do Projeto Cultural Rap na Bika, em que participei da primeira organização do 

mesmo, numa constituição mista, e em que Damy Silva participou da segunda, composta 

apenas por mulheres negras. Esses acontecimentos do Rap na Bika podem ser vistos como 

um pequeno recorte do que ocorria a nível mais amplo dentro do Hip Hop da cidade.  

Sobre a primeira organização, Damy Silva explica o porquê de ter escolhido não 

participar:  

‘Teve um momento do começo, da criação, foi um momento que eu não participei 

muito, eu já tinha sido convidada para participar dessas primeiras atuações do Rap 

na Bika, mas eu não tinha o interesse, exatamente por causa do machismo que 

rolava ali. Porque, querendo ou não, os caras no movimento né? E aí, Nossa 

Senhora, eu era amiga das meninas, e as meninas uma tretaiada com os meninos, 

uma brigalhada. E era umas coisas que pra mim, tipo assim, “Cês tão brigando por 

uma coisa que é óbvia!”, que, assim, porque que não escuta o que as meninas ta 

falando?’ 
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Quanto a esses embates que surgiram na primeira organização, posso estar 

utilizando elementos de uma das entrevistas informais que realizei no momento de imersão 

à campo dessa pesquisa, bem como alguns episódios de minha vivência nessa atuação, e 

ainda informações colocadas por Damy Silva. Detalhando esse horizonte, tínhamos nessa 

organização mulheres de várias áreas, da Psicologia, da Pedagogia e da área artística, todas 

feministas. Todas eram ligadas de alguma forma à luta negra, ao Hip Hop daqui ou de suas 

cidades de origem, e algumas trabalhavam diretamente com os elementos artísticos do 

Movimento, outras não. Além disso, compondo essa primeira organização, tínhamos 

também alguns companheiros de luta, homens, que compreendiam nossa perspectiva e nos 

escutavam, mas esses eram poucos, em comparação com a quantidade total de homens. 

Assim, em meio a tantos conflitos, como feministas, trouxemos reflexões, mas tivemos 

dificuldades em propô-las, em estendê-las ao grupo maior, exatamente porque algumas 

barreiras já estavam postas: para eles éramos acadêmicas, coladas na teoria e longe da 

prática do Hip Hop, sem tanto conhecimento em relação ao fazer em si, e para nós, eles 

eram jovens colados na prática, sem tanta reflexão crítica em relação às consequências 

dessa prática, que por vezes se revelava excludente, inclusive para com as mulheres.  

Nesse sentido, vale enfatizar que esses atritos se intensificavam porque as decisões 

da organização eram estendidas a outros que participavam dos eventos, tal como para 

aqueles que atuavam nas Batalhas de Rima, que é o que se espera de um projeto que possui 

uma coordenação. Quanto às batalhas, nesse período, a modalidade adotada era a “Batalha 

de Sangue”, e ela foi um dos grandes motivos das desavenças que surgiram. Assim, fazer 

uma rima espontânea, engraçada, com rimas harmoniosas, dentro da métrica, e com uma 

levada rápida era/é o pré-requisito para se ganhar nessas batalhas, ou seja, para o público 

apreciador, que era quem definia os ganhadores, esses elementos já eram suficientes para 

uma acalorada e bem-humorada competição, mesmo que os conteúdos dessas rimas 

reproduzissem discursos racistas, preconceituosos, machistas e/ou homofóbicos.  

Em meio a esse hiato, nessa organização, tínhamos um companheiro que transitava 

entre esses “dois lados”, e que tentava realizar mediações. No entanto, devido a 

impedimentos objetivos que surgiram em sua vida, foi preciso que ele se ausentasse do 

Rap na Bika, o que levou à interrupção do mesmo. Porém, passado um período de tempo, 

após consensos realizados entre esse companheiro e as meninas dessa primeira 

organização, o projeto cultural foi retomado. Nesse momento, conforme Damy Silva 

discorre, alguns dos meninos da primeira organização já tinham se retirado do grupo. 
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Quanto a isso, a intelectual negra diz “Não, não vamos deixar o Rap na Bika morrer né!”. 

Assim, as meninas, com a manutenção de algumas da primeira organização e a saída de 

outras, inclusive a minha, se organizaram e criaram uma nova coordenação. Nessa 

continuidade, esse segundo grupo pôde trazer de forma mais planejada o cunho político tão 

visado pelas mulheres do grupo anterior, trazendo a Batalha Consciente e outras ações 

educativas, e se focaram ainda no diálogo com instituições públicas da cidade, buscando 

seguir rigorosamente a legislação municipal acerca dos pré-requisitos necessários para 

realização de eventos culturais em espaços públicos, como forma de evitar o reforço dos 

estereótipos colocados pela cidade ao Movimento Hip Hop, do modo como explanei no 

início desse tópico de análise.  

Assim, ao falar sobre a segunda organização do Rap na Bika, em que Damy Silva 

participou, se sentindo pertencente ao Movimento nesse ingresso, ela pontua que, no início, 

ela e as outras organizadoras foram muito criticadas e zoadas indiretamente nas redes 

sociais, por meninos do Movimento, que postavam que “as pessoas” estavam acabando 

com o projeto cultural. Ela destaca que percebia que esses rapazes acreditavam que o 

trabalho que elas desenvolviam não era Hip Hop. Falando mais detalhadamente sobre essas 

posturas, ela narra:  

 

‘Quando a gente pegou a organização feminina do Rap, a gente trouxe muitas 

denúncias, assim, racistas, tanto da cidade, dentro da cidade, quanto fora, assim, no 

Brasil ne, que é uma coisa que acontece no país que a gente vive, não só na nossa 

cidade, e muita gente criticou a gente, ne: “O quê que Rap tem a ver com 

racismo?”, “O quê que Rap tem a ver com política?”. Teve gente que veio 

questionar a gente, o quê que Rap tem a ver com política, sabe? Pessoas que 

estavam dizendo que a gente não sabe fazer Rap, questionando a gente o quê que 

Rap tem a ver com política.’ 

 

Porém, a intelectual pontua que, apesar dos entraves que essas posturas machistas 

trouxeram, o que mais as abalava eram as burocracias institucionais, que surgiam na lida 

com a prefeitura da cidade, conforme colocado em outro momento dessa dissertação. É 

possível crer que o imbricamento das opressões de raça, classe e gênero pôde ter 

contribuído para a proporção dos impedimentos postos pela instituição em questão, pelo 

fato de as organizadoras serem todas mulheres negras. Pensando diretamente em Damy 

Silva, essa hipótese revela as dificuldades específicas que permeiam a contiguidade das 

pertenças identitárias ligadas ao ser mulher, ser negra, ser periférica e ao mesmo tempo ser 

integrante do Hip Hop, com barreiras que se manifestam dentro e fora do mesmo. Com 

consequência de todo esse panorama, ela revela: “Hoje o Rap na Bika ta parado, a gente 
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passou por uma pandemia ne, COVID-19, só que antes da pandemia, o Rap na Bika já tava 

parado por causa de burocracia e equipamento, aí veio a pandemia, parou total.” No 

entanto, ela destaca que “O Rap na Bika não morreu, mas assim ta respirando com a ajuda 

de aparelhos, porque, tadinho, ele passou por uns baque, viu?”. 

Mas mudanças aconteceram nos embates ligados ao machismo/sexismo no Rap na 

Bika, de forma que hoje vejo que o tempo foi um grande amigo, e que o fato da luta 

feminista no Hip Hop, e também fora, estar se sedimentando cada vez mais, à nível 

também nacional e mundial, possibilitou que reflexões fossem realizadas em “ambos os 

lados”. Digo isso porque colegas meus que batalham já me falaram que, ao participarem de 

eventos em outras localidades, tiveram a oportunidade de compreender o que de fato 

estávamos dizendo, percebendo o valor e importância das pautas feministas. Assim 

também outros colegas, que não batalham, posteriormente, falaram comigo que 

entenderam o que estávamos tentando dizer. Além disso, algumas das mulheres da 

primeira e segunda organização perceberam que, de certa forma, na etapa inicial do projeto 

cultural, pudemos ter agido de forma opressora com os meninos. Dentro desse quadro, me 

parece que tanto as posturas das meninas como dos meninos evidenciam uma negociação 

entre políticas identitárias e políticas interseccionais, em que, conforme Carneiro, Nogueira 

e Rodrigues (2018) frisam, de acordo com a matriz de dominação analisada, uma mesma 

pessoa poderá ocupar posições diferentes, como oprimida ou opressora. Essas premissas 

colocam em cheque a clássica hierarquia de sofrimentos e opressões.  

Desta forma, dentro da matriz de opressão principal, perante o qual o Movimento 

Hip Hop se mobiliza, a saber, raça e classe, meninas e meninos estavam/estão em posição 

de igual vulnerabilidade. No entanto, as meninas estavam defendendo, em meio aos atritos 

que emergiram no passado, que, ao ser incluída e tematizada a categoria gênero nessa 

mesma matriz de dominação, percebe-se claramente que elas estão em uma posição de 

maior vulnerabilidade, em detrimento dos meninos, por serem mulheres nessa sociedade 

machista/sexista, inclusive mulheres negras, o que abarca ainda outra especificidade de 

demandas. Questão que posteriormente foi compreendida por alguns dos rapazes. Porém, a 

reflexão posterior que foi construída entre as meninas, e que leva ao entendimento do 

porquê de as tentativas de diálogo, em termos de consenso, não terem sido possíveis, além 

do não reconhecimento dos privilégios deles enquanto homens, é que, se é adicionada a 

categoria escolaridade a esse mesmo eixo de dominação, a situação muda, tendo em vista 

que elas estavam em sua maioria inseridas na universidade, e os meninos não.  
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Estar na universidade diz de um privilégio no contexto de nossa sociedade 

brasileira, que historicamente negou a possibilidade de escolarização à população negra e 

pobre. Assim também ser homem periférico envolve privilégios em uma sociedade que 

defende imensamente o gênero masculino. Em contrapartida, mulheres negras pobres, 

histórica e estruturalmente, são alvo de expectativas sociais que as/nos colocam no lugar de 

incapazes, incompetentes e menos inteligentes, enquanto que homens periféricos não-

acadêmicos, estrutural e historicamente, em comparação com as meninas, que são 

universitárias, fazem uso de um saber não legitimado pelas universidades, originário das 

periferias, não tendo chegado a ter acesso ao espaço acadêmico como caminho para acesso 

a espaços profissionais valorizados socialmente. 

Logo não existe a proeminência de um sofrimento sobre o outro, afinal a 

vulnerabilidade social deve ser analisada de acordo com cada matriz, o que envolve 

reconhecer nossas vulnerabilidades e privilégios, de acordo com a intersecção das 

opressões que estão em jogo (Carneiro, Nogueira & Rodrigues, 2018). É essencial lembrar 

de uma das problematizações principais que esta pesquisa tem apresentado, que envolve a 

sinalização do quanto as ideologias incidem diretamente em nossas práticas, quando não 

são percebidas e trabalhadas. Assim, a separação entre universidade e comunidade, que 

reflete a separação entre cidade e comunidade, e evidencia ainda o racismo epistêmico, 

abarca a introjeção e reprodução dos discursos ideológicos construídos no “pós-abolição”, 

que impedem o acesso da população negra e pobre a espaços sociais e físicos, levando a 

sentimentos de não pertencimento e repulsa quanto a lugares referendados socialmente. 

Fica visível que a universidade por vezes não é bem vista pela comunidade, como impacto 

desse viés histórico, estrutural e ideológico. Logo, fica palpável a percepção de que esses 

discursos interferiram nas relações entre homens e mulheres da primeira organização do 

Rap na Bika, bem como o machismo/sexismo colocaram ainda mais obstáculos a 

possibilidades de trabalho conjunto efetivo.  

Sobre as mulheres do Hip Hop de São João Del Rei, pode-se perceber que o capital 

e a sua reverberação enquanto fomento da desigualdade de classes, levando a/o Mc a um 

sofrimento de indeterminação, se atrela à Ideologia do Branqueamento, conforme posto, 

bem como à ideologia machista/sexista, interferindo na efetiva aplicação da Ideologia Hip 

Hop em seu próprio seio, que é universalizante, voltada para a inclusão de todos os grupos. 

Fica visível aí a interseccionalidade de opressões incidindo diretamente na continuidade do 

Hip Hop, bem como na permanência e luta das mulheres desse Movimento. Nessa linha, ao 

abordar o prosseguimento dos conflitos que surgiram entre homens e mulheres, não excluo 
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aqui questões individuais que podem ter contribuído, mas busco colocar em evidência a 

interferência das ideologias dominantes nesse cenário. É que estamos abordando aqui 

situações que não estão estanques, estamos falando do debate racial, do debate de gênero e 

do debate de classe, em ambas situações, dos homens e das mulheres, só que a partir de 

localizações sociais diferentes, por tanto de lugares de fala distintos. Consoante Djamila 

Ribeiro (2017) salienta, todos podem falar, mas a partir de suas próprias localizações 

sociais. Nesse sentido, o reconhecimento, tanto de vulnerabilidades como de privilégios, 

convoca a construção de alianças (Carneiro, Nogueira & Rodrigues, 2018). 

Assim, Xexéu comenta sobre o Rap de São João Del Rei na atualidade: “E tem 

gente muito boa agora também. Então tá as mina, as mina tá conseguindo espaço delas né, 

tá conseguindo. E também tem muito rapazinho vindo com a mesma, no mesmo embalo 

né?”. Deste modo, segundo muitas das reflexões apresentadas, da primeira organização do 

Rap na Bika para a segunda, de uma organização mista para uma puramente feminina, 

pode-se pensar em um processo de continuidade, ao longo do transcorrer temporal, que 

contribuiu para a gradual metamorfose do Movimento Hip Hop de São João Del Rei. A 

luta da primeira organização, a partir dos avanços e conflitos, culminou na segunda, que 

trouxe reflexões potentes. O novo trazido pelas mulheres, que envolveu também a atuação 

de outras, em mais projetos, tal como na Festa Quizumba de Rua, bem como no trabalho 

de mulheres no Break, no Rap e no Grafite, tem se dado a partir da negação da identidade 

pressuposta colada ao Movimento, que envolve a visão de que é puramente masculino, um 

espaço apenas de homens.  

Nessa direção, muitas mudanças foram provocadas no Movimento e na cidade, tais 

como: algumas modificações no conteúdo de eventos e ações desenvolvidos pelo Hip Hop; 

implementação de Batalhas Conscientes, como uma estratégia voltada para o 

enfrentamento do machismo/sexismo dentro do Hip Hop, assim como contra outras 

opressões reproduzidas nas rimas improvisadas; tematização e denúncia estratégicas, a 

partir do próprio uso da Ideologia Hip Hop e de suas artes, para o alcance do 

reconhecimento; conforme a ex-Dj Jennifer de Souza pontuou, foi possível ainda a 

construção de espaços de lazer acolhedores para mulheres negras, sendo que antes existia a 

primazia de eventos focados na cultura erudita, e voltados principalmente para os gostos do 

público masculino e branco.  Á nível nacional, mudanças também estavam acontecendo, o 

que pode ser percebido a partir da maior visibilidade das mulheres do Movimento, em que 

a união delas foi e tem sido fundamental. Percebe-se que essa luta não pôde ser edificada a 

partir do uso da linguagem como caminho para o entendimento, devido ao teor ideológico 
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e estrutural que perpassou/perpassa os conflitos suscitados, assim o caminho trilhado 

abarcou a busca do reconhecimento, a partir de ações políticas coerentes com a legislação 

local, adentrando o plano jurídico moral; através da união das mulheres, circunscrita à 

estima social; e pela via da desconstrução interna individual, a nível emotivo.  

Esse posicionamento das mulheres para dentro do e para com o Hip Hop que, 

perante elas funcionou/funciona como uma política de identidade de dominação, pode ser 

concebido como demonstração da emergência de identidades políticas. No que concerne às 

identidades políticas, Ciampa (2002) postula que elas se sustentam em políticas de 

identidade, no caso o Hip Hop, que a princípio funcionam como modelo para identificação 

dos indivíduos, favorecendo a edificação de laços solidários capazes de permitir a luta pela 

igualdade. Porém, é preciso que ocorra um movimento de individuação, de forma que elas 

possam se diferenciar e produzir uma identidade própria, através da reflexão, afim de que 

novos projetos sejam elaborados e concretizados (Miranda, 2013). É nesse sentido, que se 

pode tomar a postura das mulheres do Hip Hop como evidência da produção de identidades 

políticas. Ademais, Lima (2010) cita o conceito, posto por Juracy Almeida, de anamorfose, 

que envolve a perspectiva colocada em relação a projetos planejados fora dos padrões 

estabelecidos, que acabam sendo considerados como aberrações e deformações.  

O posicionamento dessas mulheres pode ser visto como uma anamorfose perante a 

identidade pressuposta para o Hip Hop, tendo em vista que várias foram as críticas e 

ridicularizações suscitadas contra suas intervenções e ações. Além disso, consoante Lima 

(2010) considera, a anamorfose acaba por conduzir a um deslocamento do ponto de vista 

que sustenta a política de identidade de dominação, de forma similar ao que tem 

acontecido a partir da atuação das mulheres do Hip Hop de São João Del Rei. Conclui-se 

então que, a partir da luta das mulheres, que é constante, tendo em vista que o 

reconhecimento perverso sempre beira suas possibilidades emancipatórias, tentando 

conduzi-las a seu “devido lugar”, a Ideologia Hip Hop, agindo a partir da negação de 

estereótipos pela via da Educação, acaba sendo efetivada, de modo que o próprio Hip Hop 

de São João Del Rei acaba se tornando mais inclusivo, especificamente no que se refere às 

pautas das lutas classista, de raça e de gênero. Logo, a partir do posicionamento dessas 

identidades políticas, que produzem e compartilham artes e debates ligados ao 

fortalecimento das pautas das mulheres, o Hip Hop da cidade tem se tornado uma política 

de identidade emancipatória para as mulheres, negras e não-negras. 

Assim, quando as mulheres fazem esse movimento, enquanto identidades políticas, 

elas estão sendo Hip Hop, elas estão contemplando o caráter universal desse movimento, 
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através do próprio Conhecimento, usando a Educação como ponte entre conflitos e 

reconhecimento. Vale salientar que individualmente, pensando na interseccionalidade, é a 

partir do alargamento das demandas e pautas políticas ligadas a uma opressão específica, 

que se pode alcançar maior autorrealização perante o enfrentamento de outra/outras, afinal 

nossas pertenças identitárias não se dão de forma estanque, de modo que uma reverbera na 

outra, de acordo com o que Carneiro, Nogueira e Rodrigues (2018) enfatizam. 

 

 

PARTE 4 

 

Identidade Política Negra: Ideologia Hip Hop como impulso pelas pontes metafóricas 

de São João Del Rei 

 

Até o presente momento foi percebido que o Hip Hop, nesses embates e aberturas 

que se configuram a partir do transcorrer histórico, se posicionando como política de 

identidade de dominação em alguns momentos, ao ceder e reproduzir a algumas opressões, 

e como política de identidade de emancipação em outros, ao questionar outras formas de 

coerção, a partir da emergência de identidades políticas, se coloca como uma metamorfose 

constante. Esse Movimento tem trazido em si, a partir de variadas de lutas por 

reconhecimento internas, expressas em seus temas e principais vertentes, o reflexo do 

imbricamento das opressões raça, classe e gênero. Influenciado por modificações a nível 

macro, nacional e internacional, que se refletem em mudanças a âmbito local, do mesmo 

modo que essas transformações localizadas são capazes de interferir na esfera maior, ele 

busca trazer um novo significado para rótulos e estereótipos, criados a partir das 

expectativas sociais endereçadas a variados grupos marginalizados em nossa sociedade.   

Essa amplitude de pautas dentro de um mesmo movimento, denunciando essas 

opressões interseccionadas, com todas as contradições e conflitos que engendra, é capaz de 

favorecer diálogos e possíveis reconhecimentos, em termos de percepção de 

vulnerabilidades e também de privilégios sociais. Sendo um movimento marcado pela 

diversidade de temas e bandeiras de luta, que referenda o olhar crítico, expresso e 

trabalhado a partir da arte, mais do que a crítica a uma opressão específica, o choque com 

as novas ideologias propostas dentro desse mesmo espaço, pode gerar oposições, mas 

também potentes reflexões, que não ocorreriam, caso o movimento não abarcasse essa 

diversidade de perspectivas. Conforme Collins (2019) sublinha, a verdade só surge quando 
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todos os lados de uma história são unidos, tal como a montagem de um quebra-cabeça, de 

forma que, a partir de todos os diferentes significados, aflora o novo. Assim, a Ideologia 

Hip Hop é alicerçada na Educação, que se pauta no despertar da crítica, potencialmente 

capaz de questionar identidades pressupostas socialmente, buscando abrir espaço para 

fragmentos emancipatórios de identidades políticas. 

É de grande importância destacar que se escolheu trazer nessa dissertação a luta das 

mulheres do Hip Hop antes da presente subseção, por se crer que é também a partir dessa 

movimentação política que se sustenta a Identidade Política Negra de Damy Silva, de 

Xexéu e a minha, em termos de reconhecimento de vulnerabilidades e de privilégios, no 

que se refere ao gênero. Inclusive essa escolha se embasa nas premissas da teoria da 

Interseccionalidade que é um dos arcabouços dessa pesquisa. Assim, Xexéu chegou a citar 

a proeminência da luta das mulheres do Movimento, situando-a dentro das inovações que 

têm surgido com a Nova Escola, onde ele iniciou sua atuação artística. Além disso, foi 

percebida uma possível reverberação do machismo/sexismo na lida do intelectual negro 

com suas emoções, como um homem negro de periferia, a partir do conceito de 

masculinidade tóxica, de acordo com o que foi apresentado em um tópico dessa 

dissertação.  

Já, comigo, foi a partir da luta feminina dentro do Movimento Hip Hop de São João 

Del Rei e do Dandara, assim como através de experiências dentro da universidade, que fui 

me afirmando no processo de me tornar uma mulher negra. Com Damy Silva ocorreu um 

movimento similar, de forma que os dois primeiros contextos que citei foram os que 

atravessaram suas vivências enquanto mulher negra. Assim, nós três fomos/somos 

atravessados pelo machismo/sexismo, bem como participamos de um Movimento que tem 

sido construído também a partir da luta feminina, ademais, ambos fatos interferem na 

produção da Identidade Política Negra de nós três. Nessa direção, os próximos subitens 

abordarão as nossas atuações educativas e artísticas, que revelam a produção das 

identidades políticas em questão, e abrangerão ainda algumas das estratégias de 

enfrentamento que desenvolvemos para lidar com os impedimentos objetivos e subjetivos 

colocados pela interseccionalidade de opressões que vivenciamos. 

 

Novos significados: “Porque eu separo o racismo na minha vida em duas partes” 

 

Ao longo da Parte 1 dessa análise foi apresentado que historicamente nossa 

população negra e pobre é acometida pelo abandono estrutural do Estado brasileiro, com 
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implicações que ainda hoje interferem nas possibilidades de ocupação de espaços físicos e 

sociais, influenciando em nossas relações com as instituições do poder público, com o 

contexto escolar, com a religião, com a família e com o trabalho, inclusive no cenário de 

São João Del Rei. Logo, vários impedimentos ainda são postos a nossas chances de 

travessia da ponte que nos leva desse abandono estrutural aos nossos sonhos, individuais e 

coletivos. Assim, colocou-se na Parte 3 dessa dissertação que um dos caminhos que temos 

percorrido, buscando impulso para atravessar as pontes metafóricas da cidade, conforme 

explicado, tem sido a introjeção e disseminação da Ideologia Hip Hop, como fonte de 

Educação. 

 Agora, nessa Parte 4, se procederá à exposição do modo como eu, Damy Silva e 

Xexéu ressignificamos nossas relações com as categorias (instituições do poder público, 

escola, religião, família e trabalho) que escancaram o modo como temos sido 

historicamente prejudicados pela Ideologia do Branqueamento, sendo que esta vem a ser a 

política de identidade de dominação perante a qual nós três construímos nosso levante, 

através da Ideologia Hip Hop e de outras ferramentas da luta negra. Vale lembrar que essa 

política de identidade de dominação se encontra imbricada à classe e gênero. 

Assim, logo de início, ao serem abordados sobre o modo como eles lidam com o 

racismo, Damy Silva e Xexeú salientaram que eles separam esse processo em duas partes, 

uma anterior ao ingresso deles nos movimentos de luta negros, com os impactos objetivos 

e subjetivos salientados anteriormente, e uma posterior, com a ressignificação dessas 

vivências, aprendizados e emoções. Conforme apresentei em minha biografia, também 

passei por uma metamorfose similar, com profundas transformações após minha inserção 

em movimentos de luta da população negra. Esses processos serão descritos nos próximos 

tópicos. 

 

Falar: Ressignificando a autoestima a partir da própria atuação artística  

 

Pensando no conceito de Identidade Política Negra, pode-se salientar que Ciampa 

(1984) concebe que a identidade política é produzida a partir de um processo de alterização 

identitária, em que é suprimida uma identidade pressuposta. Além disso, 

concomitantemente envolve o desenvolvimento de uma identidade posta como uma 

metamorfose contínua, com vistas à concretização da expressão de toda humanidade do 

indivíduo, que se produz pela via da negação daquilo que o/a nega. Assim, ele/ela passa a 

ser representado como diferente dele/a próprio/própria, na direção de um estar sendo 
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marcado por maior plenitude (Ciampa, 1984). Nesse sentido, foi percebido que a Ideologia 

do Branqueamento se consolida como uma política de identidade de dominação, 

acarretando pressuposições identitárias que conduziram às implicações subjetivas e 

emocionais colocadas no tópico “Ainda querem uma São João branca: ‘(...) eu sou feia por 

causa do meu cabelo, por causa da minha cor, por causa do meu nariz!’”.  

A Ideologia do Branqueamento, com o objetivo ideológico de extirpar a 

africaneidade do país, pela imigração de italianos, com vistas a um embranquecimento 

populacional, o que não ocorreu de forma diferente em São João Del Rei, causou impactos 

objetivos e subjetivos na população negra e periférica local. Isso foi constatado na presente 

pesquisa também a partir das implicações que levaram Xexéu e Damy Silva a processos de 

mesmice identitária, de modo parecido com o que vivenciei, e que foi apresentado em 

minha Biografia quando falo sobre minha relação com meu cabelo e traços fenotípicos. 

Assim, a Ideologia do Branqueamento trouxe reverberações identitárias que apareceram 

refletidas nos verbos “afinar”, “anular”, “esconder”, “apagar”, “silenciar” e “negar” 

aspectos e traços identitários, colocados por Damy Silva e Xexéu. Perante essa cena, suas 

atuações enquanto Mc, por parte de Xexéu, e como integrante da organização feminina do 

Rap na Bika, por parte de Damy Silva, favoreceram a consolidação dos mesmos enquanto 

identidades políticas. Assim, o intelectual negro revela a importância, em termos de 

ressignificação subjetiva, de sua atuação como Mc, ao discorrer suas vivências enquanto 

um homem negro de periferia:  

 

“Tem as suas complicações né. A questão da construção da identidade né. Pela… 

Por ser pouco falado, pouco falado. Mas aí o Hip Hop trouxe né, tipo trouxe, foi o 

primeiro contato que eu tive com a minha Negritude. Então foi uma forma que eu 

tive de me assumir, de me aceitar mais, foi tudo através do hip-hop. Aí entra um 

pouco de tabu porque, tipo tem sim, as raízes, tem a ancestralidade e tudo, só que é 

uma coisa pouco falada, ainda é pouco falada, pelo menos por aqui.” 

 

Ele ainda acrescenta: “(...) até o que eu tenho falado muito nas letras serve muito 

pra mim também, acho que serve de espelho ne? E tipo assim, vários artistas que tem 

falado de empoderamento preto, de como a gente é bonito”. Destacando também a 

importância do engajamento político, engendrado a partir do Rap na Bika, que favoreceu 

seu processo de criação de novos sentidos acerca das implicações subjetivas do racismo, 

embricado com classe e gênero, Damy Silva narra sobre o modo como ela passou a lidar 

com pessoas racistas: 
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‘Pra mim hoje é diferente porque, pra mim, aquela pessoa nada mais é do que uma 

pessoa ignorante, sem informação ne? Que eu penso até assim “Tadinho, eu poderia 

até ajudá-lo!” ne? Mas hoje o racismo tá num lugar muito diferente pra mim, 

porque hoje eu tenho auto estima e tenho um conhecimento e saberes para eu bater 

de frente com ele. Hoje nada do que uma pessoa racista me diz vai me convencer, 

(...) hoje isso para mim não faz nenhum sentido, muito difícil uma pessoa me 

convencer de que ela tá certa, entendeu?’ 

 

Assim, os dois destacam que, a partir de seus trabalhos políticos dentro do Hop 

Hip, eles puderam criar uma auto estima maior e uma visão mais positiva em relação a eles 

próprios, lidando de uma forma diferente com o racismo. Eu também pude ressignificar 

alguns sofrimentos que vivi e minha autoestima, a partir da transmissão das mensagens 

políticas que me foram tão caras, também como Mc. Por esta maneira, o Hip Hop nos 

auxiliou a negar a expectativa social posta a nós, ligada à negação de nossas origens, que 

se expressam em nossos traços fenotípicos.  

Outra estratégia adotada por ambos, assim como por mim, através de minhas 

produções artísticas enquanto Mc, foi o “falar”. A intelectual negra Damy Silva, quanto a 

sua experiência no Rap na Bika, que favorecia a expressão artística de variadas/os Mc’s, 

aponta: “Mas, assim, eu acho que o Rap, ele até traz isso, de falar o que não é normal, 

sabe, de falar o que as pessoas não falam, que é o racismo, por exemplo, as pessoas não 

falam, então o Rap vai falar”. Destacando a mesma estratégia, Xexéu, como Mc, discorre: 

“A gente sente no direito sim de ta falando de coisas que na cidade mesmo é pouco 

falado”. A partir desses discursos, percebe-se o uso do “falar” como recurso para trazer à 

tona temas que não são abordados na sociedade, tal como o racismo. Xexéu destaca que a 

ancestralidade negra também é um tabu no município, e ainda fala em suas músicas sobre a 

questão do extermínio da população negra.  

Trazendo a emergência da fala como marca de suas atuações no Hip Hop, seja 

propiciando que falas sejam verbalizadas por outras/outros, como faz Damy Silva, ou 

expressando a própria voz, conforme eu e Xexéu posicionamos, pode-se destacar que nos 

colocamos como continuidade da tradição oral dos griots da África Ocidental, que 

possibilitavam a manutenção de todo um legado da história ancestral dos negros africanos, 

que não aparece na historiografia tradicional, mas que preservou vivo devido à oralidade, 

conforme Fernandes e Pereira (2017) destacam. Pode-se constatar que Damy Silva 

engendrou essa função no Rap na Bika a partir de outras ações que envolviam o falar e que 

inclusive o transcendiam, por meio de encontros e oficinas, conforme ela mesma destaca: 

“(...) o Rap na Bika começou a receber muita criança, muita família sabe, muita oficina que 
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deu, assim, super certo. A gente fazia muitos encontros assim, no São Dimas também a 

gente já fez com as crianças, sabe”. Além disso, atualmente ela exerce essa função por 

meio de uma outra ferramenta, que é o seu trabalho como trancista, em seu 

estabelecimento denominado “Espaço P”, em que ela usa a fala como caminho para 

estabelecer diálogos ligados ao enfrentamento de opressões de gênero, classe e raça, 

conforme ela cita: 

 

“A pessoa às vezes vai falando da vida dela, da semana dela, e ali a gente consegue 

conversar de vários assuntos, sabe? Abrir os olhos de uma mulher que ta passando 

por uma situação de violência, dar coragem pra ela, dar auto-estima pra uma 

criança que não ta aceitando o cabelo, que não ta sabendo lidar, sabe?” 

 

Quanto a isso, Ribeiro (2017) diz que, pessoas negras ao reivindicarem o direito de 

publicizar sua voz, reivindicam o direito a viver. Pode-se pensar então que nós três 

utilizamos o Rap, seja por meio da atuação como Mc’s ou através da organização do Rap 

na Bika, como uma ferramenta de ressignificação das mortes físicas direcionadas à 

população negra e pobre, se constituindo como uma solicitação movida pelo nosso desejo, 

coletivo, mas também individual, de não morrer a partir do genocídio negro. Assim sendo, 

posso acrescentar que quando me expresso artisticamente denuncio a constante ameaça de 

morte ao qual minha família foi perpassada em sua problemática ligada aos quadros de 

sofrimento psíquico vivenciados, do modo como expus na autobiografia. 

 

Ressignificando a escola: “Vamos ser diferente do que eles esperam” 

 

Xexéu, aponta que o Rap propicia a recusa daquilo que a sociedade espera de nós, 

gerando posicionamento até mesmo contra situações de racismo vividas dentro do contexto 

escolar, tal como as que foram colocadas no tópico ‘Escola: “Escola é a máquina de sofrer 

certos bullying”’, em termos daquilo que algumas/alguns professoras/es projetam como 

futuro para a/o aluna/o negra/o e pobre. Nessa direção, ele salienta: 

 

“Vão ser diferente do que eles esperam da gente. Acho que é isso que o Mc traz, 

entende? Aquele incentivo, tipo “Vamos ser diferente do que eles esperam. Vamos 

fazer diferente, entendeu? Vamos largar esse caminho pra lá. Vamos calar aquela 

professora que fala que meu futuro é esse, que me julga de tal forma (...)” 

 

Percebe-se que aquilo que foi colocado no tópico “Hip Hop como Educação: Na 

escola, na performance, no psiquismo”, não repercute apenas no público apreciador do Hip 



199 

 

Hop, mas interfere também nas nossas identidades políticas, como aquelas/es que 

participam da construção do Movimento. Então, além de reconhecer a importância política 

do Movimento Hip Hop como uma forma de educação que atinge a população no geral, 

principalmente a juventude negra e periférica, como contraponto ao modelo tradicional de 

ensino, salta aos olhos que Damy Silva e Xexéu puderam conferir novos significados à 

Educação em suas próprias vidas, o que pode ser endossado com o fato importante de que 

todos dois, no que se refere à escolaridade, finalizaram seus estudos no ensino médio, 

complementando-o.  

Eles são intelectuais, mesmo não sendo acadêmicos, afinal foram atravessados pela 

“Ideologia Hip Hop”, assim como atravessam pessoas a partir do mesmo, participando da 

“grande engrenagem”. A informação, acerca da escolaridade dela e dele, permite que 

sejam solidificados e confirmados seus estatutos enquanto intelectual orgânica negra e 

enquanto intelectual orgânico negro, pois eles fundamentam suas atuações naquilo que 

Gramsci (1932-1933) nomeia como uma filosofia da práxis, que vem a ser uma postura 

crítica endereçada à superação de um modo anterior de pensar, assim como de um 

pensamento existente, proveniente da prática.  

Deste modo, a partir da Ideologia Hip Hop, bem como de outros saberes embasados 

na negritude, nós três fomos/somos capazes de refletir sobre a prática concreta, assim 

como retroalimentar essas reflexões a partir da própria ação, elaborando internamente 

vivências e aprendizados absorvidos no contexto escolar. Nesse sentido, também me 

coloco como uma intelectual negra. Um dos fatos citados por Damy Silva e Xexéu, e que 

também aconteceu comigo, foi a repercussão que videoclipes de Hip Hop antigos tiveram 

na adolescência de cada um de nós, até mesmo como uma das primeiras formas de contato 

com o Movimento. Xexéu aborda a representatividade que ele encontrou, como um dos 

caminhos para a aceitação de seu cabelo, citando esses videoclipes, e destacando a 

importância da figura do cantor Chris Brown. Ele raspava seus cabelos anteriormente, mas, 

a partir dessa identificação com o cantor, foi permitindo que eles crescessem um pouco, 

fazendo cortes desenhados. Ele via o Chris Brown e o percebia como bonito, e essa 

identificação foi possibilitando que o próprio Xexéu também se fosse se vislumbrando 

desse modo. Damy Silva fala sobre esses audiovisuais antigos de Hip Hop também, 

colocando que eles funcionaram como uma forma de Educação:  

 

“(...) esses clipes, assim, que antes faziam muito sucesso, sabe, sempre assisti, 

sempre gostei. Então, pra mim, o Hip Hop é uma coisa assim que é particular de 
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cada pessoa, mas é uma coisa, assim, que é pra vida. Quando você gosta, é 

Educação.” 

 

Essa ressignificação do estudo em nossas vidas funcionou como uma das 

estratégias de enfrentamento que desenvolvemos, em face do modelo clássico de ensino 

excludente que perpassa escolas sanjoanenses, como reflexo do contexto nacional. É a 

partir da Ideologia Hip Hop, como fonte de Educação, que outras ressignificações também 

ocorreram, tal como as elaborações psicoemotivas realizadas, em termos de melhora da 

autoestima. 

 

Ressignificando as relações com instituições do Poder Público: “A gente vai mostrar 

pra eles que a gente é organizado” 

 

Além disso, nesse processo na produção de nossas identidades políticas, recusamos 

o lugar colocado historicamente à população negra e pobre brasileira como “vagabundos”, 

“marginais”, “traficantes” e “incompetentes”, que foi construído a partir da falta de 

oportunidades direcionada ao nosso povo, no período pós-abolição, conforme apresentado 

na Parte 1. Seguindo essa linha reflexiva, Damy Silva aponta a importância de seguir 

minuciosamente a legislação municipal na organização de eventos culturais, para a quebra 

dos estereótipos que são conferidos às/aos integrantes do Hip Hop, e que se revelam como 

os mesmos rótulos associados à população negra e pobre no geral, bem como a ela 

individualmente. Ao mesmo tempo, a intelectual negra revela a estratégia que foi utilizada 

por ela e por toda organização feminina do Rap na Bika perante a violência policial 

direcionada ao projeto. Aliás, em outros trechos da entrevista, ela evidencia que essa 

estratégia foi usada também como um meio para fazer frente a essas mesmas rotulações, 

que ocorrem por parte de outras instituições de poder público, tal como a Prefeitura da 

cidade. Assim ela narra: 

 

‘Estereótipo ne? Aí eles aproveitam da situação! Eles aproveitam! É o momento 

que eles gostam, assim, você armou o cenário pra eles. Porque é aí nessas horas que 

eles (polícia) vão começar “Porque o Rap é isso, porque é um bando de maloqueiro, 

porque é um bando de noiado, porque é um bando de traficante, porque é um bando 

de não sei o quê!”. Então, assim, se é isso que eles acham da gente, é isso que a 

gente não vai mostrar pra eles! A gente vai mostrar pra eles que a gente é 

organizado, que a gente tem responsabilidade, que a gente ta preocupado com as 

crianças, que a gente tá preocupado com o lixo, que a gente ta preocupado com o 

trânsito.’ 
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Já, consoante apontado em outros momentos dessa dissertação, apesar de 

demonstrar a proporção do silenciamento que o racismo engendra, Xexéu destaca que tente 

a não revelar o vulgo de sua rua, como estratégia para lidar com a violência policial. 

Ademais, a conjugação dos verbos na primeira pessoal do plural, por ambos intelectuais 

negros, ao longo das variadas falas citadas nesse tópico, evidencia que as estratégias 

citadas também são usadas individualmente por eles, assim como os efeitos delas se 

estendem a eles.  

 

Ressignificando o trabalho: “Eu posso usar meu trabalho pra me sustentar” 

 

Outra estratégia que foi percebida a partir das entrevistas realizadas envolveu a 

circulação de renda entre a própria comunidade negra, como ferramenta perante o quadro 

posto de desigualdade de oportunidades, que afeta nossas chances de alcance de postos de 

emprego valorizados socialmente, com reverberação no rendimento financeiro. Posso, de 

início, esboçar minha situação, quando já tendo finalizado minha graduação, e tendo 

adentrado ainda mais no cenário da militância feminista negra do Hip Hop, fui criando 

alternativas independentes para conseguir alguma forma de renda, priorizando ser 

respeitada nesses meus ofícios. Dando novos sentidos ao espaço do trabalho, como Mc e 

militante negra, comecei a trabalhar com a realização artística de estampas artesanais em 

camisas, trazendo temáticas negras a partir de pinturas feitas à mão, e, ao mesmo tempo 

passei a me atuar com fotografia, me centrando em ensaios feitos prioritariamente com 

pessoas negras, com valores acessíveis, realizando inclusive ensaios coletivos com ênfase 

na resistência negra.  

Na sequência, trabalhei novamente como babá, cuidando do filho de uma moça 

negra, engajada no feminismo negro, hoje professora de um dos cursos da UFSJ, que me 

propôs e cumpriu a oferta de um trabalho estrito como babá, sem sobrecargas, me 

remunerando de forma coerente. Inclusive cometi um equívoco no trabalho e não recebi 

reprimendas, fui compreendida, de modo diferente ao que ocorreu em minha terceira 

experiência de emprego. Depois, dando maior corpo ao meu trabalho com o Rap, em 

articulação com a Psicologia, me enveredei na realização de apresentações, oficinas e 

palestras, de tal modo que essas duas últimas atividades me renderam renda, porém não em 

todos os contextos, e apenas após minha titulação.  
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Um elemento importante dentro desse cenário é que percebi que o fato de meu 

trabalho ser voltado também à militância, se constituindo como uma arte periférica, muitas 

vezes ele não era visto como trabalho remunerável. Nessa mesma direção, Damy Silva fala 

sobre os impedimentos que se sucederam em sua atuação como Dj: “Você esbarra com a 

dificuldade de espaço, pra uma mulher periférica ne, preta ne, você esbarra com a 

dificuldade do que? Do convencional!”. E quanto a isso, ela enfatiza que as pessoas em 

São João Del Rei preferem o gênero musical sertanejo universitário, que domina as casas 

de festa da cidade, em detrimento do Funk, samba, Rap, DanceHall e Dub, que são os 

estilos que ela prefere e trabalhava. Ao mesmo tempo ela revela: 

 

‘(...) eu queria crescer como Dj, mas a gente encontra essas dificuldades ne, esses 

obstáculos no caminho. (...) E quando o obstáculo é estrutural, não parte só da sua 

força de vontade, porque as pessoas falam assim “Ahh, você tem que ter força de 

vontade!”, mas às vezes não é só força de vontade que vai fazer você chegar onde 

você quer chegar. Só força de vontade, não é só isso que vai te ajudar.’  

 

Eu e os dois intelectuais negros encontramos caminhos para romper com alguns dos 

impedimentos ligados aos estereótipos pautados na interseccionalidade de opressões que 

nos intercepta, podendo alcançar a possibilidade de produzir uma nova identidade, para 

além daquela pressuposta socialmente, a saber: a de artistas, como Xexéu, Mari P e Dj 

Damy. No entanto, uma complexidade colocou esse fato como problemático: a persistência 

dos impedimentos objetivos tendendo a colocar minha pessoa e Damy Silva em “nosso 

devido lugar”. Assim que uma barreira é desfeita a nível individual, outras emergem, 

interferindo na busca de expansão de nossos potenciais. Assim, nos deparamos com o que 

Bento e Carone (2014) postulam, ao indicar que quanto mais a/o negra/negro ascende, 

mais ela/ele incomoda, como se ele não pudesse adentrar no “mundo dos brancos”. Esse 

fato pode ser visto como um reconhecimento perverso. Além disso, Damy Silva foi sendo 

enquadrada dentro do que se pode chamar de identidade anamórfica, conceito que foi 

explicado no tópico “Mulheres na luta: Ideologia Hip Hop para um Movimento inclusivo”, 

tendo em vista que: 

 

“Então eu nunca deixei, assim, dono de casa de festa querer falar pra mim como 

deve ser meu trabalho, como que eu devo ir, sabe, como eu devo me portar, nunca 

deixei nenhum tipo de injustiça acontecer na organização de uma festa que eu 

estava, eu sempre falava, sempre dava minha opinião, e você falar, você sendo uma 

mulher, preta, periférica, tipo “Minha filha, você não tinha nem que ta aqui, então 

porque que você ta reclamando?” Aí eu comecei a perceber essas coisas, comecei, 

assim, não ser tão bem vista por essas pessoas que procuram Dj’s, sabe?” 
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Assim Damy Silva não deu prosseguimento ao seu trabalho como Dj, mas destaca 

que, caso ela tivesse uma oportunidade futura, retomaria essa atuação, só que como um 

trabalho remunerado. Em contrapartida, ela encontrou caminhos na sua atuação como 

trancista, no Espaço P, a partir da emergência da personagem Damy Silva, de forma que:  

 

‘Então, assim, o Espaço P, ele foi me trazendo assim… essa visão, sabe, de que eu 

posso usar meu trabalho pra me sustentar, pra fazer a minha renda e pra passar pra 

frente também aquilo que eu acredito, que é essa coisa da auto-estima, do 

empoderamento, daquela coisa de você olhar e falar assim “Nossa, cara, eu sou 

muito linda! Olha que preta maravilhosa!”, eu quero que as pessoas saiam daqui 

assim, sabe? Então o Espaço P, ele foi pensado desse jeito, é um espaço voltado pra 

estética negra.’ 

 

Assim, atualmente tenho mantido minhas atividades artísticas, com oficinas e 

palestras, assim como tenho atuado como pesquisadora, sendo assistida por uma bolsa de 

pesquisa, com investigação feita em torno da temática negra e do Hip Hop, numa 

perspectiva que tem me consolidado como Mari P-aula, da forma como detalho em minha 

biografia. Por esta maneira, eu e Damy Silva temos conseguido renda a partir da 

transitação do dinheiro entre nossa própria comunidade negra e trabalhando com as 

temáticas que nos envolvem. Xexéu não chegou a citar sua relação com trabalho e 

rendimento financeiro, no entanto, ao falar sobre uma situação de racismo que vivenciou 

em um bar do centro da cidade, destacou: “(...) Peguei, paguei a única cerveja que 

trouxeram pra gente, certo? E peguei e peguei o dinheiro e fui gastar aqui na comunidade. 

Dá dinheiro pra gente nossa mesmo, foi uma das coisas (...)”. Este fato evidencia que 

temos priorizado consumir os serviços de nosso povo, assim como temos priorizado 

oferece-los ao nosso próprio público negro, como forma de enfrentamento à falta de 

oportunidades geradoras de renda. 

 

Ressignificando as relações familiares: A estrutura interfere nos possíveis suportes  

 

No tópico “Famílias Negras: Proteção e coerção” foi demonstrado como nossas 

famílias negras agem de forma ambígua para seus filhos negros e filhas negras, 

incentivando os primeiros, por exemplo, a se protegerem da violência policial, com vistas à 

ocupação da esfera pública, ao mesmo tempo que acaba por reproduzir o aprendizado da 

virilidade masculina, capaz de levar a menor autocuidado e dificuldades para expressão de 

sentimentos por parte dos homens. Assim, as filhas negras são estimuladas a cuidar do lar, 
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não sendo compelidas a expandir outros possíveis potenciais, que só poderiam ser 

lapidados na ida para a esfera pública, ademais, por outro lado, ao se lançarem nesse 

âmbito, tendem a sofrer com maior sobrecarga laboral, devido à jornada dupla de trabalho, 

se dedicando dentro e fora do lar. Esse panorama complexo, que perpassa o imbricamento 

das opressões de classe, raça e gênero, coloca em evidência que o inimigo são as 

ideologias, de modo que nossas famílias negras ainda podem se constituir como espaço de 

resistência, como assim o faz em alguns momentos.   

Na lida das famílias negras pobres com suas filhas negras estudantes, tal como no 

meu caso, me parece que é favorecida a negação da identidade pressuposta socialmente 

enquanto negros, de modo que essas famílias se colocam como resistência. Como exemplo, 

meus pais negaram o que foi esperado para eles enquanto negros, exatamente do modo 

como Xexéu discorre sobre sua família, ao dizer como eles são Hip Hop. No entanto, o 

imbricamento de raça com classe complexifica a situação, pois o que as gerações anteriores 

de famílias negras e pobres defenderam e transmitiram a seus membros sucessores, é que, 

finalizado o ensino médio, já seria possível e preciso entrar no mercado de trabalho, até 

mesmo devido a questões de necessidade financeira. Porém, quando a raça atrelada à 

classe é revelada como articulada ao gênero, no caso das mulheres negras, o cenário ganha 

um tom mais sufocante, a partir dos impedimentos que vão surgindo dentro do próprio lar, 

barrando o crescimento profissional das mesmas. A pesquisa feita por Trindade (2015), 

que participei como uma das entrevistadas, o estudo de Hooks (1995), e minha narrativa 

autobiográfica evidenciam isso.  

Percebo então que famílias negras periféricas tendem a ser resistência e referência 

prioritariamente no quesito negritude, exatamente do modo como meus pais me 

apresentaram as ferramentas que hoje uso, música, religião e ensino (até o término do 

ensino médio), a partir da recusa dos estereótipos colados socialmente a eles, por serem 

negros e pobres. No entanto essas famílias podem se fazer contraditórias quanto ao 

ingresso de suas filhas negras no ensino superior, bem como em outras áreas consolidadas 

na esfera pública. Quanto a essas considerações, indo em direção similar, como um dos 

resultados da pesquisa de Trindade (2015), feita com quatro mulheres negras em cursos de 

graduação da UFSJ, foi percebida a falta de envolvimento das famílias das pesquisadas. E 

dois eixos se desdobram a partir dessa constatação: primeiro, necessidade de inserção no 

mundo do trabalho, e segundo, incapacidade de compreensão e intervenção no processo de 

escolarização das filhas.  
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No entanto, Trindade (2015) alerta para a importância de se tomar cuidado quanto à 

abordagem dessa questão, pois o envolvimento familiar pode se concretizar de diversas 

formas, não precisando se efetivar apenas por meio de uma intervenção cultural ou 

material. Assim, ela percebeu que existiram outras ações e/ou suportes dessas famílias para 

com suas filhas. No meu caso, a compensação de minha família, quanto ao meu atraso no 

ingresso no mercado de trabalho, foi um importante suporte para me lançar na carreira 

acadêmica e profissional. No entanto, o excesso de cuidado que acabou sendo endereçado 

a mim, conforme coloco em minha autobiografia, me levou a seguir um caminho de 

seguidas mudanças de casa, ao qual continuarei a me lançar. Com Damy Silva, em que 

ficou visível que a restrição de seu crescimento na esfera pública foi também contribuída 

pelo machismo/sexismo de dentro de sua família, ocorreu um movimento parecido com o 

meu, de tal maneira que ela saiu de casa e decidiu construir sua própria família, em uma 

atitude autônoma, “por não aceitar situações que a gente vivia dentro de casa por ser 

mulher”, conforme ela explica.  

À vista disso, trazendo mais reflexões sobre esse enredo, Damy Silva fala sobre a 

dimensão intergeracional, salientando:  

 

“Assim, a gente, por exemplo, eu já venho de uma geração que tentou escapar um 

pouco, sabe, do patriarcado, do machismo, mas ainda tem a minha mãe, sabe? Eu 

posso tentar fugir disso, mas eu ainda tô vendo minha mãe naquela condição, sabe, 

de aceitar algumas coisas.” 

 

A fala de Damy Silva revela o fato de que os últimos anos têm sido marcados por 

movimentações importantes por parte das mulheres das gerações recentes, tal como a partir 

do Feminismo Negro, o que tem implicado em mudanças importantes nas posturas 

individuais e coletivas nossas, perante esse cenário construído ideologicamente, mas que 

parecem estar se consolidando lentamente quanto a sua extensão às gerações anteriores. 

Essa problemática coloca em relevo a proficuidade da luta das mulheres negras de periferia 

na direção da mudança da estrutura familiar brasileira, do mesmo modo que aponta os 

desafios postos quanto ao fortalecimento e aprimoramento dessas mesmas pautas de luta. 

Aliás, reflexões que devem ser acolhidas não apenas pelas mulheres negras, mas que 

devem perpassar também as vulnerabilidades e os privilégios dos homens negros 

periféricos, assim como das famílias em menção, e de toda sociedade, conforme Collins 

(2019) descreve, no caminho da busca de uma emancipação ampla, não segregacionista.  

Em função de todas essas reflexões, pensando nas relações familiares das 

comunidades negras, considero que a importância da reflexão sobre o feminismo, 
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principalmente o Feminismo Negro, por parte dos homens negros, é essencial, 

especialmente daqueles que partilham proximidade etária e geracional com as mulheres 

negras, mas não apenas. Digo isso porque tomo a figura de meu irmão como um exemplo 

de mediação em minha família, de modo que ele compreendia e compreende o grande 

valor e as dificuldades que envolviam ingressar numa universidade federal, e ele me 

auxiliou nessa ponte, sem perceber, usando o lugar de privilégio que ele tem na família 

para fazer valer minhas demandas em termos de compreensão. Deste modo, usando esse 

privilégio, ele pôde mediar tensões familiares que revelam conflitos intergeracionais e a 

incidência de opressões interseccionadas. Além disso, ele sempre me incentivou, inclusive 

perante minha família, a fazer também coisas e a tomar postura que eram/são consideradas 

socialmente como “masculinas”, me mostrando que eu também podia. É importante pensar 

aqui na importância da desconstrução do homem, em relação ao machismo\sexismo, pois 

ele pode utilizar esse lugar de “predileção” que ele possui na sociedade para favorecer o 

caminho de emancipação das mulheres. 

É colocada como responsabilidade também nossa a transmissão desses 

questionamentos às próximas gerações e às próprias famílias, de modo que, para que 

inclusive as mulheres negras se coloquem mais efetivamente nessa função, é preciso que 

elas sejam escutadas, porque, como enfatiza Damy Silva:  

 

“Então, assim, é uma coisa que prejudica a gente, as mulheres não serem ouvidas, 

tanto no Movimento Hip Hop, como no mundo, eu tenho isso pra mim, que 

prejudica todo mundo, porque o mundo ta desse jeito, porque? Sempre foi 

controlado por homens, por homens brancos, egoístas, que só pensam neles 

mesmos, não pensa na família, ele pensa na família dele, mas ele não pensa nas 

famílias, na nação, na população toda. Então, se talvez as mulheres tivessem ali, a 

situação seria outra. Se as mulheres tivessem ali, sendo o cabeça do Hip Hop, a 

situação seria outra.” 

 

O controle do mundo nas mãos dos homens da hegemonia branca é prejudicial 

inclusive para as famílias negras, precisamente porque o foco acaba se tornando a família 

desses “grandes homens”, atravessadas por privilégios ligados à intersecção de classe, raça 

e gênero. Conforme Ribeiro (2017) aponta: “Nesse modelo, homens brancos poderosos 

definem-se como sujeitos, os verdadeiros atores, e classificam as pessoas de cor e as 

mulheres em termos de sua posição em relação a esse eixo masculino branco”. Logo, o que 

Damy Silva coloca é que, para além do direito à fala, colocado nesse presente tópico sobre 

estratégias de enfrentamento elaboradas na produção de nossas identidades políticas, é de 

extrema necessidade e urgência o direito de sermos escutadas. 
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Ressignificando o desvio existencial: “O Rap eleva minha alma mais que seus 

templos” 

 

Para iniciar esse tópico, pode-se destacar que Rufino e Simas (2018) sublinham que 

a escravidão trouxe, como uma de suas consequências, o desvio existencial, como 

expressão das mortes simbólicas sofridas pela população negra (Rufino & Simas, 2018), o 

que me conduz a pensar nos impedimentos colocados à construção dos sentidos de vida, 

devido às tentativas de extermínio postas inclusive contra a religiosidade própria de nosso 

povo, assim como nossos saberes, tradições, manifestações culturais e seus respectivos 

atores e atoras sociais. Assim, no contexto específico de São João Del Rei, os patrimônios 

materiais e imateriais valorizados são aqueles vinculados à Igreja Católica e à tradição 

barroca, com consequências que envolvem intolerância religiosa às religiões de matriz 

africana, impedimentos contra manifestações negras culturais e religiosas, precisamente no 

ingresso a espaços físicos, até mesmo em igrejas centrais e periféricas, conforme detalho 

no tópico “Religião Católica: É ao espírito impulso ou é corrente em nossos pulsos?”.  

Quanto a isso, pode-se citar também a narrativa, exposta na revisão bibliográfica 

dessa dissertação, de Mc Tibiel, a partir da entrevista oferecida ao quadro “Estação 

Convida”, realizada pela Batalha da Estação SJDR (Batalha da Estação SJDR, 2020), em 

que ele apontou que o Rap trouxe um norte para sua vida, de forma que o Mc não sabe o 

que faria sem ele. Ao acrescentar que “pra sempre na minha vida eu vou fazer Rap”, Tibiel 

aponta o sentido existencial que o Hip Hop confere a sua vida. Nessa perspectiva, pode-se 

salientar que Damy Silva, Xexéu e eu também criamos estratégias de enfrentamento 

perante esse cenário, ressignificando nossas relações com a religiosidade posta na cidade. 

Vale destacar que nesse caminho de criação de novos sentidos à religiosidade, foi sendo 

suscitada a espiritualidade, na quebra de amarras institucionais promovidas por contextos 

religiosos. No que se refere a isso, Xexéu (2020) pontua: “O Rap eleva minha alma mais 

que seus templos”, de maneira a enfatizar que a arte pode acessar a espiritualidade, por 

meio da expressão espontânea e fluida. Em concordância com essa alegação, transpareci 

em minha biografia que a música em minha família funcionou como uma ferramenta para 

conexão espiritual. 

Pensando ainda em elementos que apresentei sobre minha história de vida, pontuei 

que, em minha família mais ampla, atritos existem em relação à Igreja Católica e à 

Umbanda. Quanto a eles me posicionei mantendo a ressignificação que fiz quanto a minha 

espiritualidade, e não me inserindo nesses desentendimentos. Assim, ao longo de minha 
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caminhada espiritual, primeiro me lapidei me posicionando na Igreja Católica, como uma 

mulher negra do Hip Hop, ocupando lugares importantes na paróquia onde eu trabalhava. 

Sequencialmente me aprimorei através da Umbanda. E hoje me foco no aprofundamento 

interno, na relação comigo mesma, pelo autoconhecimento, verificando o que desse 

externo social opressor me limita e impede que eu expanda meus potenciais. Dentro desse 

meu processo atual, minha fé na Umbanda se mantém, e tenho flertado com a filosofia 

budista. Todos esses três momentos apresentam ferramentas e estratégias que criei para 

ressignificar as imposições postas pelo âmbito ideológico da Igreja Católica, ampliando 

meu olhar sobre o sentido existencial, em direção a uma visão mais completa de 

espiritualidade, coerente com o ponto que meu processo de metamorfose pessoal atual tem 

me direcionado. 

Damy Silva apresentou em sua narrativa, já após a gravação da entrevista (ela 

permitiu a exposição desse fato aqui), que ela é integrante da Umbanda, informação 

importante para pensarmos no lugar que a espiritualidade ocupa em sua vida. Assim, posso 

realçar que o que fui absorvendo ao longo de minha jornada na Umbanda é que as 

entidades referendadas trazem a ressignificação mítica dos grupos menos valorizados em 

nossa sociedade brasileira: por exemplo, o escravo na figura do preto velho, como um griot 

que resgata conhecimentos ancestrais; os caboclos, da mata e das águas, que representam o 

povo indígena; o baiano trazendo a figura nordestina; a esquerda trazendo a materialidade, 

não menos importante, que se articula à vida espiritual, tal como a pombagira que vem 

significar o posicionamento concreto das mulheres perante a interseccionalidade de 

opressões posta no contexto do Brasil. Desta maneira, conforme a ASETT (1986) frisa: ‘O 

sincretismo tem um sabor de “revolução silenciosa”. A sabedoria e o desejo de 

sobrevivência do povo negro, apesar de toda a opressão, fizeram dar os passos e atingir as 

conquistas que hoje se tem” (p. 67).   

Ademais, quando à Umbanda e ao Candomblé, a Associação Ecumênica de 

Teólogos do Terceiro Mundo (ASETT, 1986) as descrevem como núcleos religiosos que 

funcionam como guardiães e transmissores intergeracionais de um legado cultural, além de 

se colocarem como fontes onde se encontram as raízes de nossa identidade e cultura. Nelas 

existem a esfera de espiritualidade do povo negro, a relação com o poder ancestral, assim 

como com forças da natureza, a partilha comum, o sentido de vida compartilhado 

coletivamente, e a mediação entre os seres humanos e um Deus Supremo por meio de 

entidades identificadas com nossos ancestrais. Logo, todos esses fatores acabam por 

fortalecer a produção da identidade negra (ASETT, 1986).  
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Ancestralidade: Corrente que pulsa 

 

Consoante Rufino e Simas (2018) focalizam, a ancestralidade revela que a morte só 

existe quando há esquecimento, portanto, onde existe recordação, existe vida. Assim, se o 

Hip Hop, inclusive o de São João Del Rei, apresenta em seu seio a continuidade da ação 

dos griots ancestrais, ao engendrarmos nossas variadas ações a partir dos elementos 

artísticos, com a proeminência do Conhecimento, estamos ressignificando as mortes 

físicas, bem como as existenciais. Ao denunciar o extermínio negro e negar o que esperam 

de nós socialmente, enquanto expectativas sociais que perpassam um viver morto, de 

retorno às senzalas atuais, damos continuidade à travessia pelas pontes metafóricas 

sanjoanenses. Sem a possibilidade de ocupar novos espaços sociais e físicos, nossos 

potenciais emancipatórios não são desenvolvidos, de modo que parte daquilo que é vida 

em nós fica adormecido.  

Pode-se pensar que ao Ser Hip Hop, armados da Ideologia Hip Hop, reencarnamos 

nossos ancestrais, ou melhor mostramos como eles estão vivos em seus legados sempre 

lembrados e honrados, nos reavivamos neles, assim como eles são reavivados em nós. 

Cada voz que reverbera no microfone traz várias vozes, ao mesmo tempo em que permite o 

prolongamento de seu ecoar ao longo das vozes das próximas gerações. Porém, quando 

falo aqui em ancestralidade, inclusive a partir da menção feita por Xexéu quanto ao pouco 

essa temática é falada em São João Del Rei, não remeto diretamente à espiritualidade, 

apesar de também poder ser interpretado dessa forma. Refiro-me ao encadeamento de 

sucessivas gerações ao longo do tempo, deixando legados e perguntas às gerações 

seguintes. Aliás, digo de um desdobramento cronológico que pode ser mais antigo ou até 

mesmo mais recente.  

Posso trazer elementos de minha vivência para contemplar isso. Aquilo que meus 

pais, como minha ancestralidade, não resolveram tão bem, eu busquei e busco entender. 

Essa não resposta, esse não saber, como interrogação que apareceu no sofrimento psíquico 

deles, perpassado por elementos fomentados pela própria estrutura genocida excludente, e 

que se reverbera na introjeção do racismo, do machismo e do preconceito, até mesmo com 

a visão da universidade não sendo nosso lugar, me impulsiona em minha vida, busco as 

respostas que eles não alcançaram. Logo, a partir dos estudos, da espiritualidade e da 

música, pensando também na arte periférica que nos foi apresentada pela Associação 

Movimento Força Jovem, tenho caminhado em meio ao contingente negro sanjoanense que 

luta na travessia das pontes metafóricas, entre o vivido pelos meus pais e pelos sucessivos 
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anteriores pais de meus pais, e a possibilidade de se alcançar maior acesso, maior 

qualidade de vida, maior bem estar. Sou continuidade de meus pais, sou continuidade do 

Hip Hop de minha cidade, deixei e deixo sementes, que têm sido colhidas e expandidas 

pela nova geração que está chegando. Espero que a nova geração encontre respostas para 

perguntas que não encontrei, que coletivamente não temos encontrado, ou que pelo menos 

reduzam o tamanho dessas não-respostas em direção a novas perguntas. 

Portanto, sobre a interferência da indústria cultural na continuidade da efetivação da 

Ideologia Hip Hop, Damy Silva ressalta o cuidado que se deve tomar quanto à 

possibilidade de quebra da corrente, que conforme está sendo exposto aqui, une o ancestral 

ao atual, com vista à continuidade pelas gerações futuras. Do mesmo modo ela sublinha 

que no Rap ainda é possível a mudança e a melhora, enfatizando esses elementos da 

seguinte forma:  

 

“É o Funk Retrô, sabe, que já passou, já acabou. O Rap não é assim, então o Rap 

ainda tem essa sorte, que tem chances de mudar pra melhor, ou deixar cair a 

qualidade, porque o Rap é isso, se você tira a consciência do Rap, a consciência, 

assim, da desigualdade, do racismo, do cotidiano de periferia, você ta tirando a 

essência do Rap, você ta deixando quebrar, sabe, a corrente (...)” 

 

Fechando, foi possível perceber como a Identidade Política Negra minha, de Xexéu 

e de Damy Silva, enquanto continuidade dos griots ancestrais, e como intelectuais negros e 

negras, foi sendo produzida, de forma que estratégias de enfrentamento contra o racismo, 

imbricado à classe e gênero, foram sendo desenvolvidas. Assim, a ressignificação das 

nossas autoestimas, da lida com as instituições de poder público, da relação com nossas 

famílias negras, do impacto das violências vividas no contexto escolar, da relação com a 

renda e trabalho, e da religiosidade, foi possível a partir de conhecimentos ligados à luta 

negra, bem como a partir da Ideologia Hip Hop. Nos reafirmamos a cada nova tentativas 

de retorno ao nosso “devido lugar”. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quanto aos desafios dessa pesquisa, posso destacar que ser pesquisadora de um 

Movimento ao qual faço parte, inclusive sendo militante do mesmo, me trouxe cinco 

grandes pontos: 1) a possibilidade de acessar com maior facilidade as pessoas a serem 

pesquisadas; 2) uma melhor visualização de minha pessoa dentro do Movimento, me 
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permitindo tomar maior consciência de quem estou sendo dentro dele; 3) a chance de trazer 

o engajamento visceral e orgânico para a pesquisa teórica, retornando essa síntese para 

prática concreta, o que muito contribui para minha formação como mestre, para a área da 

Psicologia, para minha atuação política, e para o Movimento Hip Hop; 4) medo de expor 

pessoas, pelo fato das entrevistadas e dos entrevistados serem pessoas públicas, que aliás 

possuo vínculos, o que me levou a trabalhar muito, me cautelando para não desrespeitar 

ninguém; 5) a emergência de muitas memórias e emoções passadas, dentre elas inúmeras 

recordações perpassadas por sofrimento, assim o apoio terapêutico foi essencial para a lida 

com o meu próprio mar de emoções, às vezes sereno, às vezes turbulento. Os dois últimos 

elementos podem ser vistos como possíveis limitações da pesquisa, pois onde a emoção 

avança demais, pode-se travar a racionalidade. No entanto, tomei os cuidados que 

estiveram ao meu alcance. 

Uma limitação que percebo na pesquisa e que pode ser concebida como caminho 

para outro estudo, é o aparecimento muito rápido e suscinto da vertente do Hip Hop 

voltada para a luta dos grupos LGBTQIA+. Essa temática é de extrema importância, vide a 

incidência enorme de casos de LGBTQIA+fobia, que se reverberam como ameaça ao 

direito de vida dessa população. Nada sei sobre a presença dessa vertente no Hip Hop de 

São João Del Rei, assim como me parece que essa investigação não é contemplada na 

literatura científica. Além disso, um aspecto que encontrei como dificuldade na realização 

dessa pesquisa é a existência de poucos materiais diferenciando os temas sexismo e 

machismo, o que vejo como uma lacuna na literatura científica, de modo que o 

esclarecimento das diferenças entre esses termos pode auxiliar na detecção dos mesmos e 

em seu enfrentamento. Isso pode pedir a realização de novas pesquisas sobre essa 

problemática. 

Como elementos que podem ser trabalhados em outras pesquisas, posso destacar 

primeiramente a informação que surgiu em meio às entrevistas para o documentário, 

acerca da não constatação, por parte de algumas mulheres do Hip Hop, de 

machismo/sexismo nesse Movimento. Quanto a isso, penso que essas diferenças possam 

decorrer dos seguintes pontos: a) da variação do lugar ocupado pelas mulheres no Hip Hop 

da cidade, em que a atuação com determinados elementos artísticos pode ser vista como 

possuindo um grau de maior ou menor dificuldade do que outras, o que é capaz de 

acarretar maiores impedimentos para que algumas artistas sejam aceitas, em termos de 

serem vistas como mais ou menos competentes perante tais dificuldades; b) do crescimento 

do processo de conscientização das mulheres acerca do machismo/sexismo, ao longo dos 
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últimos anos, o que pode favorecer o surgimento de outras formas de interpretação de 

prática de outros, envolvendo novas visões sobre o que é o machismo/sexismo, logo o que 

antes não era sequer indagado sobre a possibilidade de ser machismo, hoje pode ser visto 

como sendo; c) da diferença entre pautas trazidas nos trabalhos das mulheres, alguns mais 

explicitamente políticos e pautados na denúncia verbalizada do que outros, o que pode 

propiciar uma aceitação menos difícil ou mais conflituosa. Essas hipóteses que levanto 

evidenciam a importância de ser realizada uma pesquisa aprofundada sobre essa 

problemática. 

Concebo como uma das potencialidades dessa pesquisa o surgimento das reflexões 

que me acometeram, principalmente ao fim dela, a partir de uma grande indagação, que a 

Psicologia muito pode auxiliar: "Quanto o social determina nossas escolhas?". Assim, 

nessa direção, percebo discursos dentro da militância que param na constatação da intensa 

determinação social nas escolhas de vida dos grupos minoritários. No entanto, parar aí 

limita e nos paralisa, como se não tivéssemos ferramentas, individuais e coletivas, para 

explorar novas possibilidades. Mas vejo outros discursos na militância negra que 

transcendem essa constatação, e que colocam em ênfase nosso potencial para a mudança. É 

aí que entra um dos objetivos dessa pesquisa, que é trazer a resistência negra, a resistência 

feminina e o protagonismo periférico. As determinações sociais estão aí, e elas restringem 

possibilidades de acesso, restringem oportunidades, restringem nossa qualidade de vida e 

bem estar. Os dados estatísticos deixam de forma muito clara essa constatação. Mas o que 

fazemos com isso, individualmente e coletivamente?  

E quanto a esse dilema a Psicologia muito pode contribuir, na articulação entre 

individual e social. Penso que por isso e por outros vários motivos, as articulações entre 

comunidade/movimentos sociais e academia são potentes. Sou um ser humano inserido em 

uma sociedade, historicamente situado, sendo intensamente transformado por ela. O 

momento histórico que vivo, o contexto social de onde venho e onde estou inserida hoje, 

me influenciam. Mas, ao mesmo tempo, coloco nessa sociedade minhas características 

pessoais, meu talento, minha visão de mundo única, meu potencial único, e trago meu 

modo de ser singular, construindo possibilidades únicas, mesmo com todas as limitações 

possíveis impostas socialmente. Logo, percebo que a Psicologia pode continuar 

contribuindo, e se fortalecer nessa direção, para o entendimento dessa grande indagação, 

que acredito não ter sido totalmente respondida. Individual e social se articulam. 

Ao mesmo tempo, solidificando a possibilidade de alcance de respostas para essa 

pergunta, percebo que as pautas dos movimentos sociais têm chegado com força na 
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universidade, criticando a concepção universal da ciência moderna, assim como 

abordagens reducionistas e preconceituosas. Estamos entrando na universidade e abalando 

a estrutura eurocêntrica de conhecimento, o que muito tem favorecido a construção de 

novas epistemologias, metodologias e teorias. Essas trocas são cruciais para o processo de 

construção do conhecimento, a partir do atravessamento de vários tipos de saber, de várias 

vozes, várias potências.  

Assim, nessa direção, penso no potencial humano, que é fortalecido no caminho de 

sua expansão pela luta coletiva, como uma sementinha que, se for cuidada perante as 

condições externas ideais, sob a presença de sol, plantada em um solo adequado, regada 

com quantidades equilibradas de água, poderá brotar e crescer. No entanto, às vezes, 

mesmo sob condições não totalmente favoráveis, ela consegue encontrar outros caminhos 

para sobreviver. Porém, algumas sobrevivem e outras não, afinal o ambiente dificilmente 

se apresentará da forma ideal e perfeita para essa manutenção da vida, diversa. Em 

contrapartida, o ímpeto na busca da sobrevivência se faz sempre presente, em todas elas, 

apesar de algumas se manterem vivas durante mais tempo e outras durante menos.  

Mas todas juntas, enquanto parte de uma espécie, cada uma com suas 

particularidades individuais, constituem um conjunto, em que aquelas que sobreviveram 

carregam consigo o novo que permitiu sua manutenção nesse mundo, podendo 

compartilhá-lo às próximas gerações de plantinhas. Trazendo essa metáfora para a luta 

coletiva, desejo que aquilo que temos adquirido, agregando o novo ao antigo, enquanto 

conhecimento coletivo, que tem nos mantido vivos mesmo perante as inúmeras coerções 

sociais, que nos exterminam física, epistêmica e existencialmente, possa ser compartilhado, 

e gradualmente aprimorado ao longo das nossas futuras gerações. O desenvolvimento de 

nossos potenciais individuais lapida e renova o conhecimento coletivo, como modos 

originais de se vivenciar esses saberes. O velho saber sob novos ângulos, mantido sob 

novos potenciais, mantendo nossa sobrevivência coletiva. É o conhecimento que fica, que 

nos cicatriza, mesmo com a morte de membros de nosso corpo coletivo.  

Como artista e intelectual negra, a partir da peculiaridade de minha atuação, na 

síntese de meu sonho de infância, de ser professora e escritora, amando desde pequena a 

poesia, não pude, e nem poderia, me esquivar de trazer nas páginas dessa dissertação 

metáforas poéticas que permitem o exercício de minha profunda expressão. Na articulação 

entre o que fui, sou, e pretendo ser, jamais totalmente nomeável, lugar que me permite 

assumir o não-saber sobre minha própria pessoa, jamais identificável como ignorância, 

mas como uma tentativa para ultrapassá-la, busquei poeticamente trazer meu ser, que 
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permite originalidade aos vários eu’s, ancestrais e atuais, que me compõem, 

intrinsecamente atrelados a nossa história enquanto povo preto. Meu conhecimento, 

construído ao longo de minha trajetória de vida, mas não apenas, que inclui saber e não-

saber, condensa mais do que minha história, condensa nossa história coletiva, que se 

solidifica a partir do impulso pelas pontes metafóricas de São João Del Rei. 
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Roteiros das Entrevistas Temáticas Individuais 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Identificação 

Nome:  Xexéu  Gênero: 

Idade:                                                                         Escolaridade: Bairro onde mora: 

Quando você ingressou no Movimento Hip Hop de São João Del Rei? 

A partir de qual (quais) elemento (s) artístico (s) do Hip Hop você atua? 

1º BLOCO:  

Perguntas sobre a trajetória individual dos (as) Mc’s/Dj’s 

PERGUNTA DISPARADORA: 

Como é, para você, ser negro e morador de periferia em São João Del Rei? 

PERGUNTAS COMPLEMENTARES: 

Já sofreu racismo? Se sim, como foi? Como você lida com o racismo? 

Já sofreu preconceito por ser morador de periferia? Como você lida com esse tipo de 

preconceito? 

 

2º BLOCO: 

Perguntas sobre a trajetória dos Mc’s/Dj’s, enquanto integrantes do Hip Hop 

PERGUNTA DISPARADORA: 

Conte-me sua história com o Movimento Hip Hop de São João Del Rei.  

PERGUNTAS COMPLEMENTARES: 

Como é, para você, ser Mc do Movimento Hip Hop de São João Del Rei? 

Como é para você ser negro e morador de periferia dentro do Hip Hop? 

Como o Hip Hop de São João Del Rei tem abordado a temática do racismo? Como você 

lida com o racismo? 

O que você pensa sobre a Velha Escola e a Nova Escola do Hip Hop? Como você vê essa 

“divisão” em São João Del Rei? 

Como você vê o Movimento Hip Hop de São João Del Rei? O que ele tem de positivo? E 

em que ele pode melhorar? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Identificação 

Nome: Damy Silva                                                  Gênero: 

Idade:                                                                         Escolaridade: Bairro onde mora: 

Quando você ingressou no Movimento Hip Hop de São João Del Rei? 

A partir de qual (quais) elemento (s) artístico (s) do Hip Hop você atua? 

1º BLOCO:  

Perguntas sobre a trajetória individual dos (as) Mc’s/Dj’s 

PERGUNTA DISPARADORA: 

Como é, para você, ser mulher negra moradora de periferia em São João Del Rei? 

PERGUNTAS COMPLEMENTARES: 

Já sofreu racismo? Se sim, como foi? Como você lida com o racismo? 

Já sofreu preconceito por ser moradora de periferia? Como você lida com esse tipo 

de preconceito? 

 

2º BLOCO: 

Perguntas sobre a trajetória dos Mc’s/Dj’s, enquanto integrantes do Hip Hop 

PERGUNTA DISPARADORA: 

Conte-me sua história com o Movimento Hip Hop de São João Del Rei.  

PERGUNTAS COMPLEMENTARES: 

Como é, para você, ser Dj do Movimento Hip Hop de São João Del Rei? 

Como é para você ser negra e moradora de periferia dentro do Hip Hop? 

Como o Hip Hop de São João Del Rei tem abordado a temática do racismo? Como você 

lida com o racismo? 

O que você pensa sobre a Velha Escola e a Nova Escola do Hip Hop? Como você vê essa 

“divisão” em São João Del Rei? 

Como você vê o Movimento Hip Hop de São João Del Rei? O que ele tem de positivo? E 

em que ele pode melhorar? 

 



227 

 

Roteiros para a gravação do Documentário 

 

 

 

Etapas Históricas do Movimento Hip Hop de São João del-Rei: 

 

1ª etapa: Início do movimento, na década de 80 

 

Juliano  

- Pensando nesse processo histórico, iniciado a partir da chegada gradual do Hip Hop em 

nossa cidade, antes da constituição da Posse, até o momento presente, pode-se dizer que 

nosso Movimento tem aproximadamente quantos anos de vida? 

- Quais pautas de luta eram levantadas nessa movimentação inicial do Movimento Hip Hop 

de São João Del Rei?  

- Como se deu a chegada da Black Music em São João Del Rei? O que era o “Baile 

Custa”? 

- Qual relação existiu, naquele período, entre o estilo de vida Black Power e o Movimento 

Hip Hop inicial de nossa cidade? 

- Qual foi a ordem de chegada dos elementos artísticos do Movimento Hip Hop em São 

João Del Rei? Como foi esse processo? 

- Essa movimentação inicial do Hip Hop em São João Del Rei envolveu parcerias com 

outros grupos locais (congado, associações comunitárias, etc.)? 

 

2ª etapa: Formação da Posse Del Rei de Hip Hop em 1999 

 

Netinho DJ 

- Netinho, por volta de 1992/1993, você constantemente trazia para cá variados Rap’s que 

estavam despontando no cenário nacional, através da distribuição de fitas cassetes com 

gravações de vinis que continham esses sons. Me fala, o que te motivava a realizar essas 

ações? 

- Quais Rap’s despontavam nessa época? E o que eles abordavam? 

- Na verdade suas raízes são de outro movimento, o Funk antigo do Rio de Janeiro. Como 

você vê a relação entre esse movimento e o Hip Hop? 

- Netinho, como eram as trocas que você realizava com grupos de Rap daqui da cidade? 
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Juliano  

- O que é uma Posse? O que foi a Posse Del Rei de Hip Hop? Quando e porque surgiu?  

- Quais são os elementos artísticos do Hip Hop? Me fale um pouquinho sobre o elemento 

artístico Conhecimento. 

- Quais elementos artísticos eram trabalhados na Posse? Quais pessoas trabalhavam com 

eles? 

- Quais pautas de luta eram levantadas pela Posse Del Rei de Hip Hop? 

 

Borges 

- Como São João Del Rei acolheu a chegada do Movimento Hip Hip? 

- Como foi para a Posse o impedimento do show do grupo de Rap Facção Central? 

- Ocorreram tentativas de retomada da Posse? Como elas ocorreram? 

- Você poderia nos mostrar as fotos que vocês possuem da época da Posse? 

 

Guinho 

- Lá no início da Posse, como vocês fizeram para reunir a galera? 

- A Posse recebeu comunidades de outras cidades? Ela teve influência desses 

outros lugares? 

- Até quando durou a Posse? Porque ela acabou? Ocorreram tentativas de 

retomada da Posse? 

- O que as pessoas locais achavam desse movimento? 

- Qual o evento mais marcante realizado pela Posse? 

 

Euzeli 

- Como foi para você receber a galera da Posse em sua casa? E como eram essas 

reuniões? 

 

Cjun 

- E você nasceu exatamente quando nascia o Movimento Hip Hop de nossa cidade. 

Como é isso para você? 

 

Borges 

- O que ocorreu no período entre o fim da Posse e o início do projeto Hip Hop na 

Praça? 
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Dj Léo  

- O que faz um Dj, qual é sua atuação? 

- O que a Posse Del Rei de Hip Hop significou para você? Como era sua atuação nesse 

período? 

- Como nossa cidade recebeu o Hip Hop? 

 

 

3ª etapa: Período de maior disseminação do Movimento Hip Hop no município (entre 

os anos de 2005 a 2010) 

 

Rodrigo 

- Você foi um dos fundadores da Associação Movimento Força Jovem. Porque ela surgiu? 

- O que ocorria na cidade nesse período? 

- Existiam outros projetos sociais vinculados ao Movimento Hip Hop nesse período? 

 

Ronne 

- O que é a Associação Movimento Força Jovem? Como ela tem atuado atualmente? 

 

Michel Jackson 

- Qual a influência que a Associação Movimento Força Jovem teve em sua trajetória 

artística como instrutor de dança de rua? Onde e como eram as oficinas de dança de rua 

que você oferecia? 

 

Jessé 

- Você foi um dos coreógrafos “formados” e lapidados a partir do Ritmo em Rua. Como 

foi isso para você? 

 

Mussum 

- Mussum, você foi uma das pessoas que esteve presente tanto no período da Posse Del Rei 

de Hip Hop, como na etapa seguinte, em 2007, participando do grupo Ritmo em Rua.  

Como você viu essa passagem do movimento Hip Hop de nossa cidade? 

- O que o Ritmo em Rua significou para você? 

 

Ângelo 
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- Você era coreógrafo do grupo de dança Ritmo em Rua. Você poderia nos falar 

um pouco sobre esse grupo e sobre seu trabalho dentro dele? 

 

Saionara  

- Como era a presença feminina no Hip Hop de nossa cidade no período entre 2005 e 

2010? 

- Você participou de um grupo de dança de rua sediado no Tejuco. Qual era o nome desse 

grupo? Como ele era? 

- O que era o grupo Jovens na Ativa? Qual foi seu alcance? 

- O que esse grupo significou para você? 

 

Paula Martinho 

- Como era a presença feminina nesse período do Hip Hop, entre 2005 e 2010? 

- De que se tratava o grupo de Rap Elite Feminina? 

- Qual significado o grupo de dança Ritmo em Rua teve para você? 

 

Gegê 

- O que era o Jovens na Ativa? E qual foi seu alcance? 

- Como era a presença feminina nesse período? 

 

Suelen 

-  O que é a Dança de Rua? 

- Você iniciou sua atuação com a Dança de Rua a partir da Associação Movimento Força 

Jovem. Em qual ano? E o que essa associação significa para você? 

 

Wesley 

- Como foi a atuação dos grupos de Rap no período entre 2005 e 2010? 

 

Borges 

- O que foi o Programa de Rádio Conexão Rap? Quando ele surgiu? 
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4ª etapa: Iniciado com o projeto “Hip Hop na Praça”, em 2014 

 

Borges 

- O que o Projeto Hip Hop na Praça trouxe de contribuição para São João Del Rei? 

 

Ronne 

- O que foi o Projeto Hip Hop na Praça? 

- O Projeto Hip Hop na Praça contou com a participação de artistas de quais localidades? 

 

Cjun 

- O que foi o Projeto Acordando Comunidades? Qual era a proposta desse projeto? 

 

Paula Martinho 

- O que significou para você o projeto Acordando Comunidades? 

 

 

5ª etapa: A partir de 2016, com o surgimento do Projeto Cultural “Rap na Bika”, até 

a atualidade 

 

Tony 

- O que é o Rap na Bika e como surgiu? 

- Quais impactos o Rap na Bika teve em nossa cidade? 

- Como a cidade acolheu o Rap na Bika? 

- Como está o Rap na Bika na atualidade? 

 

Paulo Henrique 

- O que foi (ou é) o Projeto Cultural Rap na Bika? 

- Como era a atuação dos Dj's do Hip Hop de nossa cidade nesse período do Rap na Bika? 

- Como tem sido sua atuação enquanto Dj na atualidade? 

 

Damy 

- O que é o Rap na Bika e como surgiu? 

- Como se deu a construção da nova organização do Rap na Bika? Como era antes? 
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- Qual impacto teve para o Rap na Bika a construção de uma diretoria composta apenas por 

mulheres? 

 

 

Tibiel 

- Como tem sido a atuação dos Mc’s do Hip Hop de nossa cidade na atualidade? 

E dos Dj’s? 

- Me fale um pouco sobre seu trabalho dentro do Hip Hop. 

 

Hinoto  

- Como é seu trabalho como Mc? Quais temas você aborda? 

- Você participou de muitas edições do Rap na Bika. Como esse projeto contribuiu para 

a atuação das/dos Mc’s da cidade? 

- O que são Batalhas de Rima? Quais tipos existem? O que você pensa sobre elas? 

- E você participou de Batalhas de Rima de grande relevância no cenário estadual e 

nacional. Como foram essas experiências? 

- Como você vê a atuação das/dos Mc’s de São João Del Rei na atualidade? 

 

Mineiro Treze 

- Você estava morando anteriormente em São Tiago, e agora está residindo aqui. Como 

você vê as conexões entre o Hip Hop daqui de São João Del rei com o de outras cidades? 

- Como tem sido a atuação dos Mc’s do Hip Hop daqui de São João Del Rei e de cidades 

vizinhas atualmente? E dos Dj’s? 

- Me fale um pouco sobre seu trabalho dentro do Hip Hop. 

 

D’Souza 

- Me fale um pouco sobre seu trabalho dentro do Hip Hop. 

- Como tem sido a atuação dos Mc’s do Hip Hop de nossa cidade na atualidade? 

 

Suéllen 

- Como você tem visto o cenário da Dança de Rua na atualidade em nossa cidade? 

- Como você vê a presença das mulheres na Dança de Rua em nossa cidade? 

- Como é para você ser mulher dentro do Movimento Hip Hop? 

- Como foi/é seu trabalho com Dança de Rua no Centro de Referência de Assistência 
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Social? 

 

Xexéu 

- Me fale um pouco sobre seu trabalho dentro do Hip Hop. 

- Como tem sido a atuação dos Mc’s do Hip Hop de nossa cidade na atualidade? 

 

Frog 

- Você reside hoje em qual cidade? Como você percebe as conexões entre o Hip Hop daqui 

e o de localidades próximas? 

- Me fale um pouco sobre seu trabalho dentro do Hip Hop. 

- Como você tem visto a atuação dos Mc’s do Hip Hop de São João Del Rei e cidades 

próximas, incluindo a sua, na atualidade? 

 

Lariella 

- Você é de qual cidade? O que te trouxe a São João Del rei? 

- Como você vê as conexões entre o Hip Hop daqui de São João Del rei com o de outras 

cidades, inclusive com a sua? 

- Como você tem visto o cenário do Rap Sanjoanense na atualidade? 

- Como você tem visto a atuação das mulheres no Hip Hop? E no Rap? 

- Como é para você ser mulher negra dentro do Movimento Hip Hop? 

 

Damy 

- Como você percebe a atuação dos Dj’s de nossa cidade na atualidade? 

- Como você percebe a atuação das mulheres no Hip Hop de nossa cidade na atualidade? 

 

Matteo  

- Qual sua cidade de origem? O que te trouxe a São João Del Rei? 

- Como você vê a arte urbana aqui em SJDR? E o grafite? 

- O que foi o Fórum de Arte Urbana das Vertentes - FAUV? 

- Como você percebe a relação entre universidade e comunidade aqui em São João Del 

Rei? O modo como essa relação tem acontecido historicamente, reverberou de alguma 

forma no Fórum de Artes Urbanas? 

 

Dj Léo 
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- Como tem sido a atuação dos Dj’s de São João Del Rei na atualidade? E a sua? 

 

Paulo Henrique 

- De que se trata o Programa de Rádio Adubando? 

 

 

 

Relação entre Velha e Nova Escola  

 

Cjun 

- Como você vê a divisão entre Velha Escola e Nova Escola no Hip Hop de SJDR? 

- Como trazer o novo, da Nova Escola, mantendo a base sólida, da Velha Escola? 

 

Borges 

- Como manter a base sólida, da Velha Escola, trazendo o novo, da Nova Escola? 

 

Tibiel 

- Como você vê a divisão entre Nova Escola e Velha Escola em nossa cidade? 

 

Mineiro Treze 

- Como você vê a divisão entre Nova Escola e Velha Escola em São João Del Rei e 

adjacências? 

 

D’Souza 

- Como você vê a divisão entre Nova Escola e Velha Escola em nossa cidade? 

 

Dj Léo 

- Como você vê a divisão entre Velha e Nova Escola aqui em São João Del rei? 

 

Hinoto 

- Como você vê a divisão entre Velha e Nova Escola? E aqui em São João Del Rei? 

 

Lariella 

- Como você vê a divisão entre Velha e Nova Escola? E aqui em São João Del Rei? 
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Damy 

- Como você vê a divisão Velha e Nova Escola no Hip Hop de nossa cidade? 

 

Xexéu 

- Como você vê a divisão entre Nova Escola e Velha Escola em nossa cidade? 

 

Frog 

- Como você vê a divisão entre Nova Escola e Velha Escola em São João Del Rei e 

cidades próximas? 

 

 

Perguntas externas às etapas históricas: 

Relação entre comunidade e universidade 

 

Ronne 

- Como você vê a relação entre universidade e comunidade?  

- Como foram as participações do Hip Hop de SJRD em edições do Inverno Cultural da 

UFSJ? 

 

Hinoto 

- Como você vê a relação entre comunidade e universidade aqui em São João Del Rei? 

 

Dj Léo 

- Como você vê a relação entre universidade e comunidade em São João Del Rei? 

 

Suélen 

- Como você vê a relação entre comunidade e universidade em São João Del Rei? 

 

D’Souza 

- Como você percebe a relação entre comunidade e universidade em São João Del Rei? 

 

Xexéu 

- Como você percebe a relação entre comunidade e universidade em São João Del Rei? 
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