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CONTRANARRATIVAS PERIFÉRICAS:  

O MOVIMENTO HIP HOP COMO AGENTE DE MEMÓRIAS 

 

RESUMO. 

 

Este trabalho está centrado no estudo do movimento Hip Hop como agente de memórias, 

a partir do olhar antropológico. Busco examinar como a comunidade ligada ao 

movimento Hip Hop está acionando categorias como história, memória e patrimônio para 

uma luta em busca de justiça social. A pesquisa é desenvolvida à luz da noção de 

marcadores sociais das diferenças, procurando compreender as relações e questões 

identitárias no que concerne ao movimento Hip Hop. Abordo também experiências 

etnográficas em relação à alteridade e posicionalidade no movimento, por meio das lentes 

da Antropologia. Analiso dois processos, que se entrecruzam, mais detidamente: o pedido 

de registro do Hip Hop como Patrimônio Imaterial de Goiânia e o processo da 

musealização do Hip Hop com a criação de um museu comunitário associado ao Centro 

Referência da Juventude, em Goiânia. Por fim, apresento o movimento Hip Hop como 

agente de memórias capaz de construir contranarrativas periféricas. 

 

Palavras-chave: Contranarrativas; Hip Hop; Memórias; Museus; Patrimônios.   



PERIPHERAL CONTRANARRATIVES:  

THE HIP HOP MOVEMENT AS A MEMORIES AGENT 

 

 ABSTRACT. 

 

This work is centered on the study of the Hip Hop movement as an agent of memories, 

from the anthropological perspective. I intend to examine how the community linked to 

the Hip Hop movement is activating categories such as history, memory and heritage for 

a struggle in search of social justice. The research is developed in the light of the notion 

of social markers of differences, searching to understand the relationships and identity 

issues with regard to the Hip Hop movement. I also address ethnographic experiences in 

relation to otherness and positionality in the movement, through the lens of Anthropology. 

I analyze two processes, which are more closely intertwined: the application for 

registration of Hip Hop as Intangible Heritage of Goiânia and the process of 

musealization of Hip Hop with the creation of a community museum associated with the 

Centro de Referência da Juventude, in Goiânia. Finally, I present the Hip Hop movement 

as an agent of memories able to build peripheral contranarratives. 

 

Keywords: Contranarratives; Hip Hop; Memories; Museums; Heritage.   



CONTRANARRATIVAS PERIFÉRICAS:  

EL MOVIMIENTO HIP HOP COMO AGENTE DE MEMORIAS 

 

 RESUMEN. 

 

Este trabajo se centra en el estudio del movimiento Hip Hop como agente de las 

memorias, desde la perspectiva antropológica. Busco examinar cómo la comunidad 

vinculada al movimiento Hip Hop está activando categorías como historia, memoria y 

herencia para una lucha en busca de la justicia social. La investigación se desarrolla a la 

luz de la noción de marcadores sociales de diferencias, con el objetivo de comprender las 

relaciones y los problemas de identidad con respecto al movimiento Hip Hop. También 

abordo las experiencias etnográficas en relación con la alteridad y la posicionalidad en el 

movimiento, a través del lente de la Antropología. Analizo dos procesos, que están más 

entrelazados: la solicitud de registro del Hip Hop como Patrimonio Inmaterial de Goiânia 

y el proceso de musealización del Hip Hop con la creación de un museo comunitario 

asociado al Centro de Referência da Juventude, en Goiânia. Por último, presento el 

movimiento Hip Hop como un agente de las memorias capaz de construir contranarrativas 

periféricas. 
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 INTRODUÇÃO. 

  

“Pra saber pra onde vai, tem que saber de onde vem”.1 

 

Memórias. 

 

 Minha inserção no Hip Hop é algo um tanto complicado de datar. Poderia arriscar 

a dizer que cresci nele, uma vez que este, conforme será possível vislumbrar no decorrer 

do trabalho, possui várias facetas, uma delas, a sua adoção como filosofia de vida. A 

inserção do mesmo como objeto de estudo acadêmico se deu logo no início da graduação 

em museologia. No entanto, poderia atribuir ao ensino médio a primeira aproximação, 

associando a arena museal – com a prática expositiva – e o Hip Hop. A atividade realizada 

se tratou de uma pesquisa e posteriormente produção de material expositivo para a 

disciplina de artes, selecionando um artista contemporâneo estrangeiro e apresentando-o 

no pátio da escola, onde o material ficou exposto por uma semana. À época, cerca de uma 

década atrás, minha escolha foi pelo rapper americano Eminem. Ainda sobre o contexto 

escolar, este pode ser tido como a maior ligação com o Hip Hop, seja pelas batidas de 

beat box que acompanhavam a volta para casa em grupos após as aulas, seja pelos 

pequenos encontros realizados entre colegas nas próprias casas, praças, ruas e vielas, 

destinados a escutar rap, andar de skate, pichar muros, dançar break e jogar basquete. 

 Começo com esta memória para apresentar o panorama da minha ligação com o 

tema, presente na minha trajetória acadêmica e, sobretudo, na minha vida pessoal. O Hip 

Hop sempre foi um comum na minha existência. Meu irmão e eu “vigiávamos carro” 

semanalmente para fazer feira e, quando era possível, adquiríamos CDs de rap para 

escutarmos em casa no aparelho da nossa tia, na época, também ouvinte do gênero, além 

de compartilhar o CD com nossas/os colegas. Esta atividade se configura como uma das 

poucas alternativas de cultura e lazer para jovens de periferia. Nos dias atuais, com o 

amplo alcance possibilitado pelas tecnologias, as batalhas de rima, de break, além de 

eventos de Hip Hop assumiram este papel que concilia lazer, cultura e política, com 

grande alcance, ocupando locais e espaços outros. No entanto, esta movimentação sempre 

existiu nas periferias e favelas. Recuperando lembranças da região onde nasci e cresci, 

                                                 
1 (HOT E OREIA, 2019). Hot e Oreia part. Mc Caverinha - Autoridade (Prod. Coyote). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y66i1rNcfiA&lc=Ugyn2d4V4ISOVj3AUEh4AaABAg. Acesso em 

19 de agosto de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y66i1rNcfiA&lc=Ugyn2d4V4ISOVj3AUEh4AaABAg
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resgatei uma fotografia da minha avó, onde está presente, no muro ao lado direito dela, 

uma inscrição de pichação – uma das expressões do Hip Hop – algo como “a vida é doida” 

“eu vivo” seguida pela tag de identificação da/o autora/or. A imagem é datada no ano de 

1986, antecede minha existência neste plano.  

Figura 01. “História”. 

 
Acervo pessoal. Novembro de 1986. 

 

 Na minha história – e, infelizmente, na de tantas outras pessoas – estar em uma 

universidade não era uma realidade, muito menos em uma universidade federal. Não 

havia nem o entendimento que existia um local de formação público e gratuito, ao qual 

eu poderia ter acesso – informação que não chega nas regiões desfavorecidas – muito 

menos que teria capacidade para estar neste local. Em escolas públicas, sobretudo as que 

funcionam com turmas no período noturno, a preocupação é conseguir ao menos um 

certificado de ensino médio, exigência mínima para um emprego. Diferente do ensino 

privado, onde se tem o preparo para provas e vestibulares, e muitas vezes vinculado à um 

curso intensivo específico para provas de ingresso, os colégios estaduais precisam 

adequar o ensino para estudantes de diferentes idades, que chegam na sala de aula após 

ter passado várias horas no trabalho e no transporte público. Em 2012, o Enem foi 

utilizado pelo colégio onde eu estudava como alternativa de avaliação. Quem o fizesse, 

poderia utilizar o resultado para as notas das disciplinas do último semestre. Me inscrevi 

e fiz a prova para este fim. 

 O Hip Hop entra novamente em cena em 2013, quando o rapper Eduardo Taddeo 

veio à Goiânia para um debate sobre menoridade penal no Centro de Referência da 

Juventude. Naquele momento, a atividade estava vinculada à Faculdade de Informação e 

Comunicação da UFG, responsável pela mediação e pelos certificados. Este seria então o 
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primeiro evento em formato acadêmico do qual participei. Na fala, Eduardo afirmou e 

reiterou, mais de uma vez, o caminho do estudo como alternativa para a juventude 

periférica, prerrogativa muito frequente nas letras, tanto dele quanto de outras/os rappers, 

e também presente no próprio material de divulgação do evento (figura 02) “Redução não 

é a solução, Educação é a solução.” Ali, em um espaço que me era comum, porém com 

uma nova abordagem a partir dos debates realizados, resolvi utilizar minha nota do Enem 

para me inscrever em uma vaga na UFG pelo SISU, forma de ingresso apresentada 

pelas/os estudantes da UFG presentes, que explicaram sobre a utilização de cotas raciais 

e, no meu caso, reserva de vagas para estudantes oriundas/os de escolas públicas e de 

baixa renda. Adquiri meu primeiro livro “A guerra não declarada na visão de um 

favelado” escrito pelo rapper, com mais de 500 páginas, e, a partir da leitura, a decisão 

estava tomada. 

Figura 02. “Memória”. 

 
Foto: Cláudio Sérgio. Acervo pessoal. 

 

Entrei no curso de Museologia em 2014 pela chamada pública (preenchimento de 

vagas após as chamadas regulares). A primeira produção realizada na academia foi na 

disciplina da minha orientadora Profa. Dra. Camila Moraes Wichers, e se tratava de uma 

proposta de musealização do Centro de Referência da Juventude – Ponto de Cultura Hip 

Hop. Observei que as discussões ali realizadas, que me pareciam tão distantes, podiam 

ser colocadas em diálogo com a minha realidade, resultando em uma pesquisa de 

Iniciação Científica “Museologia Social e Memórias Exiladas: perspectivas teóricas, 

metodologias e práticas”, e na monografia “Museologia Comunitária e Memórias 

Exiladas: Contribuições para a Musealização da Cultura Hip Hop”, além de ações 

paralelas realizadas no âmbito de disciplinas cursadas, como: estágio curricular, ação 

educativa, estudo de público, projeto expográfico e arquitetônico, diagnóstico 
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museológico e proposta do Hip Hop como patrimônio imaterial. Cabe dizer ainda que 

minha banca de defesa do TCC foi realizada no Centro de Referência da Juventude, 

conforme apresentado, local diretamente responsável pelo meu ingresso na universidade. 

Figura 03. “Banca de defesa da Monografia”. 

 
Foto: Cláudio Sérgio. Acervo pessoal. 

 

Figura 04. “Defesa da Monografia”. 

 
Foto: Guilherme Silveira Santos. Acervo pessoal. 
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 A partir da minha inserção na academia pude perceber os marcadores sociais das 

diferenças que perpassam diferentes corpos. Assim, pude tanto enxergar locais que não 

ocupo, quanto os que me perpassam, como mulher, cis, periférica, trabalhadora, mãe, 

bissexual, oriunda de escola pública, entre outros, o que possibilitou um olhar crítico que 

já existia, porém sem tanta força, e que me permitiu direcionar, posteriormente, este olhar 

para o Hip Hop com estranhamento e de forma não-ingênua. 

 Assim, como uma pesquisadora do Hip Hop que é simultaneamente ativista, estes 

lugares estão sempre atravessados e caminham juntos. Sou integrante co-criadora do 

Fórum Goiano da Cultura Hip Hop e voluntária no Centro de Referência da Juventude, 

participação que, conforme dito anteriormente, precede minha atuação como acadêmica. 

Participo da construção de reuniões, da organização de assembleias, audiências públicas 

com representantes do poder público, seminários, shows, batalhas, oficinas e afins.  

  

A pesquisa. 

 

 Esta pesquisa, aprovada pelo comitê de ética2 sob o título “O Movimento Hip Hop 

Goiano: Entre Museus, Patrimônio Imaterial, Memórias e Justiça Social”, está centrada 

no estudo do movimento Hip Hop como processo de resistência e de construção de redes 

de solidariedade a partir do olhar antropológico e etnográfico, examinando de que 

maneira a comunidade ligada a este movimento está acionando categorias como história, 

memória, museu e patrimônio para uma luta em busca de justiça social. Além de examinar 

como essas categorias são ativadas em narrativas, performances e visualidades, dois 

processos que se entrecruzam são analisados mais detidamente: o pedido de registro do 

Hip Hop como Patrimônio Imaterial de Goiânia, e o processo da Musealização do Hip 

Hop com a criação de um museu comunitário. A pesquisa foi desenvolvida à luz da noção 

de marcadores sociais das diferenças, procurando compreender as relações e questões 

identitárias no que concerne ao movimento Hip Hop. Ademais, coloco em perspectiva a 

minha identidade e o lugar que ocupo na produção de conhecimento, enquanto mulher 

periférica, inserida no movimento que pesquiso, ocupando em certa medida o papel de 

sujeito que é também ‘objeto’. No entanto, esse é um lugar também de acadêmica e 

mulher lida socialmente como branca, em uma expressão qualificada pelo movimento 

                                                 
2 O parecer datado de 22 de abril de 2020 segue como anexo I. 
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negro, com a compreensão de que a escrita é permeada pelo que nos constitui enquanto 

seres. 

 Para as pessoas que vivem à margem da sociedade, o Hip Hop torna-se uma 

expressão cultural, uma arma, uma forma de resistência, um condutor no processo de 

mudança de realidade, promovendo a construção e a reconstrução de memórias. Para 

Cristina Bruno (2000), as memórias exiladas são aquelas que foram circunscritas a uma 

situação de exílio nos processos patrimoniais e de memória social. Assim, o Hip Hop 

seria uma memória exilada no contexto do patrimônio cultural reconhecido e oficializado 

pelo Estado. Por outro lado, essas populações periféricas sofrem violências cotidianas, 

que se traduzem em memórias dolorosas e traumáticas, denominadas por Michel Pollack 

(1989, 1992), como subterrâneas. Tais memórias encontram no Hip Hop um canal de 

expressão, onde memórias violentas são trazidas à tona e denunciadas. 

 Num primeiro momento, o recorte estava pensado para o contexto goiano, 

conforme aparece no título do projeto de pesquisa. No entanto, a partir do contato com as 

discussões decoloniais, ficou explícito que as delimitações geográficas de cidades e 

estados são classificações da nacionalidade, estando as redes de conexões entre periferias 

além de delimitações regionais, que escapam aos limites da colonialidade que cria os 

estados-nações. Não obstante, as entrevistas seguem o recorte territorial da pesquisa 

aprovada no comitê de ética.  

A pesquisa tem como hipótese que a comunidade ligada ao Hip Hop está 

acionando categorias como memória e história em busca de justiça social. Importante 

sublinhar que parto de uma determinada definição de comunidade, a saber:  

Grupo ou grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade social 

unidas por vínculos históricos relacionados a aspectos territoriais, 

étnicos, culturais e/ou de gênero, em especial quando movidas ou 

organizadas em prol da defesa e promoção do direito à Memória e à 

História, assim como a outros tópicos dos Direitos Humanos e 

Culturais. (CARTA DAS MISSÕES, 2012, p. 3). 

 

Com a premissa de que as políticas de preservação e promoção dos patrimônios 

culturais envolvem tensões e disputas, que surgem, por exemplo, com o acesso às fontes 

de financiamento do poder público, coloco como hipótese que essas tensões também são 

perpassadas por marcadores sociais das diferenças. 

A justificativa está pautada no exame da produção antropológica sobre o tema, 

trabalhada no capítulo II, que apresenta um número crescente de trabalhos acadêmicos 

que acionam o Hip Hop como objeto de pesquisa, sobretudo, com foco em uma das 
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diferentes vertentes do movimento – MC, break, DJ, grafite e conhecimento. São 

pesquisas que vêm sendo realizadas em diferentes áreas e, no que concerne à 

antropologia, a maior parte dos trabalhos abordam juventude, violência, criminalidade, 

identidade, raça, colonialidade, política, cultura e mais recentemente, gênero. Na 

museologia, há apenas um trabalho, com recorte no grafite, que focaliza em propor a 

musealização do mesmo a partir da concepção de um museu virtual. No contexto goiano, 

os trabalhos possuem, de forma geral, ocorrência maior nos programas de história e de 

arte e cultura visual, e abordam temas como urbanidade, juventude, raça, cultura e política 

 O antropólogo Waldemir Rosa trabalha com o movimento tanto em sua 

dissertação quanto na sua tese. Na dissertação, o foco é voltado ao Rap, onde o autor trata 

das masculinidades (2006). Já na tese, que aborda o contexto goiano, o autor busca 

compreender a relação entre identidade cultural e política na constituição das 

reivindicações do movimento pela conquista e garantia de direitos ante à nação e ao 

Estado (2014). Jesus Batista Félix (2006) defende sua tese abordando cultura e política 

no contexto paulista. Allysson Garcia (2007) apresenta um desenvolvimento histórico do 

aparecimento e trajetória do movimento em Goiânia no período entre 1983 e 2006. Cassio 

de Albuquerque Maffioletti (2013) analisa o engajamento, a organização e participação 

política de jovens militantes do Hip Hop em Porto Alegre, com o objetivo de compreender 

como as marcas identitárias operam na forma de fazer política na vida social cotidiana. 

Mara Santos (2015) trata em sua tese das relações de gênero. Para a autora, o corpo e as 

letras das cantoras foram e continuam sendo orientados pelo mundo social e performances 

dos homens. Izabela Nalio Ramos (2016) aborda a participação de mulheres no Hip Hop 

e no funk em São Paulo, a partir de uma perspectiva do protagonismo feminino, 

perpassando pelas identidades e agências, utilizando a noção de marcadores sociais da 

diferença.  

Desta forma, a importância e a originalidade desta pesquisa repousam no fato de 

que o movimento será analisado a partir do meu lugar como pesquisadora, e com especial 

atenção às categorias memória, patrimônio e museu, abordagem ainda não realizada. 

 A pesquisa objetiva compreender o movimento Hip Hop goiano como processo 

de resistência e de construção de redes de solidariedade por meio da análise de como as 

categorias patrimônio, museu, memória e história têm sido ativadas nessas lutas, assim 

como busca examinar categorias nativas ligadas ao vetor patrimonial e museológico.  

Ademais, como objetivos específicos, a pesquisa pretende: 
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 - Analisar o movimento Hip Hop goiano e a construção de identidades periféricas, 

problematizando o conceito de identidade e privilegiando análises pautadas no exame da 

diferença na diferença; 

 - Compreender como as categorias patrimônio e museu são ativadas ou não pelo 

movimento e quais outras categorias nativas estão entrelaçadas à construção de 

memórias; 

 - Refletir sobre os desafios de uma etnografia a partir do meu lugar de fala, de 

uma alteridade mínima: como pertencente ao movimento; mulher; cis; periférica; jovem; 

mãe; bissexual; acadêmica e socialmente lida como branca; 

 - Traçar um olhar retrospectivo sobre os processos de musealização e 

patrimonialização no Centro de Referência da Juventude, desenvolvidos na minha 

trajetória como museóloga: quais foram mais ‘aceitos’, quais disputas se apresentaram, 

quais conceitos da museologia e do campo patrimonial são colocados sob rasura nesta 

nova pesquisa3, além de abordar iniciativas museais que trabalharam com o Hip Hop no 

âmbito da cidade de Goiânia. 

 Em termos metodológicos, esta pesquisa se coloca como qualitativa e envolve 

diferentes estratégias, integrando uma ampla revisão bibliográfica acerca dos temas e 

conceitos, assim como o levantamento do corpus documental relacionado ao Hip Hop no 

contexto nacional e goiano, com especial atenção para as informações acerca de pessoas, 

instituições, espaços e práticas no contexto goiano.   

 O loco privilegiado de realização foi o Centro de Referência da Juventude de 

Goiás - CRJ, no âmbito de suas/seus integrantes e participantes e, como colocado, nas 

discussões acerca da patrimonialização e musealização. O CRJ tem como principal viés 

cultural o fortalecimento da cultura Hip Hop, sendo Ponto de Cultura do movimento. É 

uma unidade não governamental que se baseia na ideologia do Hip Hop e promove ações 

sociais dentro desses critérios. 

 As técnicas utilizadas foram os “métodos” do campo antropológico: a observação 

participante, o diário de campo e o olhar etnográfico. Como será apontado adiante, esses 

encaminhamentos metodológicos foram realizados, sobretudo, no formato virtual, dado 

o contexto da COVID-19.  

                                                 
3 Esta pesquisa faz parte do projeto “Narrativas arqueológicas e museológicas sob rasura: olhares feministas 

para o contexto brasileiro”, desenvolvido no PPGAS/UFG e coordenado pela orientadora do presente 

trabalho. 
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Para a antropóloga Mariza Peirano (2014) a etnografia é uma teoria vivida, não se 

resumindo a um detalhamento do que foi observado: 

A primeira e mais importante qualidade de uma boa etnografia reside, 

então, em ultrapassar o senso comum quanto aos usos da linguagem. Se 

o trabalho de campo se faz pelo diálogo vivido que, depois, é revelado 

por meio da escrita, é necessário ultrapassar o senso comum ocidental 

que acredita que a linguagem é basicamente referencial. Que ela apenas 

“diz” e “descreve”, com base na relação entre uma palavra e uma coisa. 

Ao contrário, palavras fazem coisas, trazem consequências, realizam 

tarefas, comunicam e produzem resultados. E palavras não são o único 

meio de comunicação: silêncios comunicam. Da mesma maneira, os 

outros sentidos (olfato, visão, espaço, tato) têm implicações que é 

necessário avaliar e analisar. Dito de outra forma, é preciso colocar no 

texto – em palavras sequenciais, em frases que se seguem umas às 

outras, em parágrafos e capítulos – o que foi ação vivida. Este talvez 

seja um dos maiores desafios da etnografia – e não há receitas 

preestabelecidas de como fazê-lo. (PEIRANO, 2014, p. 387). 

 

 Para esta autora, cada antropóloga/o está constantemente reinventando a 

antropologia. Em se tratando da prática etnográfica, Teresa Caldeira elucida que 

antropólogas/os pós-modernas/os sugerem que “a etnografia não deve ser uma 

interpretação sobre, mas uma negociação com, um diálogo, a expressão das trocas entre 

uma multiplicidade de vozes” (CALDEIRA, 1988, p. 141). Para a autora:  

Seguramente a etnografia é sempre escrita e é textualmente que ela tem 

que enfrentar seus problemas políticos. No entanto, a questão é saber se 

é através da forma que ela pode enfrentar problemas políticos. Mais 

ainda, se é através de uma forma que dispersa a autoria e, portanto, o 

peso da visão do autor, que ela pode tanto conseguir formular uma 

crítica cultural, quanto expressar uma posição política. Pode-se mesmo 

chegar a perguntar se a mudança na concepção do autor e a produção 

de um novo tipo de conhecimento são apenas ou basicamente um efeito 

textual, ou se a produção de um novo tipo de texto em etnografia seria 

suficiente para produzir um novo enquadramento do autor e de seu 

conhecimento. (CALDEIRA, 1988, p. 143). 

 

 Os desafios apontados por Mariza Peirano e Teresa Caldeira também foram 

encontrados e enfrentados na presente pesquisa. Neste sentido, o processo de 

institucionalização do Museu da Cultura Hip Hop e o pedido de registro do Movimento 

Hip Hop como Patrimônio Imaterial Goianiense foram abordados sob a luz da etnografia 

como teoria vivida e como negociação. 

 Inicialmente, estava prevista a confecção de diário de campo e análise de 

atividades diversas por meio da observação participante, como a organização e realização 

de eventos, festivais, reuniões, fóruns, assembleias, rodas de conversa, oficinas e 

audiências com representantes do poder público, além de entrevistas com cerca de dez 
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participantes maiores de 18 anos, com a utilização do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE).4 

 No entanto, é necessário situar e apontar a aflição em trabalhar com um movimento 

de rua que, no momento, por motivos que fogem do nosso controle, não está nas ruas. 

Não é possível ignorar a situação em que nos encontramos, ainda que estejamos vivendo-

a de formas diferentes. As ações (ou, no contexto brasileiro, também a falta delas) 

explicitam quem são as pessoas que devem se esforçar ainda mais para permanecer vivas. 

O conceito de Necropolítica, que trata de uma política da morte, cunhado pelo filósofo 

camaronês Achille Mbembe (2017) aqui se aplica. Quem pode viver e quem deve morrer? 

A pandemia do Coronavírus, em um primeiro momento, desencadeou preconceito e 

descaso com pessoas mais velhas5 e/ou com comorbidades. Em um segundo momento, a 

situação de desigualdade que há tempos experenciamos se tornou ainda mais marcante. 

As práticas genocidas atingem a linha de frente: pessoas pobres e trabalhadoras são 

tratadas como dispensáveis e substituíveis, para assim “salvar a economia”.  

As mudanças provocadas pela pandemia me fizeram, assim, repensar a 

metodologia. Numa primeira parte da pesquisa, envolveu pensar a etnografia virtual, a 

antropologia visual e etnografia de arquivo online, realizada nos arquivos do movimento. 

Foram utilizados materiais audiovisuais, letras e imagens, e meu próprio conhecimento a 

partir da minha trajetória como integrante do movimento. No entanto, não foi possível 

manter a pesquisa de campo presencial com observação participante devido ao 

impedimento causado pela pandemia. Assim, realizei entrevistas em formato online, via 

Google Meet, com dois participantes. Dado às limitações que o mundo digital apresenta 

e os inúmeros desafios trazidos pela pandemia, não foi possível manter a proposta de 

entrevistar outras pessoas, sobretudo mulheres, que neste momento acumulam triplas 

jornadas. 

Para além de finalidade ilustrativa, apresento imagens no decorrer da dissertação, 

as quais compõem uma narrativa visual. Como museóloga e sobretudo como integrante 

militante de um movimento efêmero marginalizado, defendo a preservação da história e 

da memória do mesmo. Portanto, parto da premissa da importância da imagem como 

                                                 
4 Em acordo com as normativas do Comitê disponíveis em: https://cep.prpi.ufg.br/. Acesso em 27 de janeiro 

de 2020. 
5 O antropólogo Carlos Eduardo Henning escreveu um ensaio que trata desta questão intitulado “Nem no 

Mesmo Barco nem nos Mesmos Mares: gerontocídios, práticas necropolíticas de governo e discursos sobre 

velhices na pandemia da COVID-19”, que pode ser acessado em 

http://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/170798. Acesso em 19 de julho de 2020. 

https://cep.prpi.ufg.br/
http://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/170798
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memória para o movimento e da necessidade de preservação da cultura. Manuela Carneiro 

da Cunha (2009) elucida como o conceito antropológico de cultura passou a ser 

apropriado politicamente por diferentes agentes: 

Enquanto a antropologia contemporânea, como Marshall Sahlins 

apontou, vem procurando se desfazer da noção de cultura, por 

politicamente incorreta (e deixá-la aos cuidados dos estudos culturais), 

vários povos estão mais do que nunca celebrando sua “cultura” e 

utilizando-a com sucesso para obter reparações por danos políticos. 

(CARNEIRO DA CUNHA, 2019, p. 313). 

 

Ela afirma acreditar “[...] firmemente na existência de esquemas interiorizados 

que organizam a percepção e a ação das pessoas e que garantem um certo grau de 

comunicação em grupos sociais, ou seja, algo no gênero do que se costuma chamar de 

cultura” (CARNEIRO DA CUNHA, 2019, p. 313).    

 Para discorrer melhor sobre esse assunto6, é preciso uma análise mais elaborada. 

No entanto, é digno de nota apontar que o Hip Hop, primordialmente apresentado como 

“movimento Hip Hop”, posteriormente passa a requisitar também “cultura” como 

definição. É comum que o mesmo seja apresentado como “movimento cultural”, 

“expressão cultural” ou basicamente “cultura Hip Hop”. É possível pensar esta alteração 

como uma forma de legitimação, além de uma necessidade de aprovação diante de editais 

de fomento. No contexto do estado de Goiás, existem editais específicos para o Hip Hop, 

devido à reinvindicação de lideranças institucionalizadas. O antropólogo Waldemir Rosa, 

ao analisar o Hip Hop em Goiânia, busca compreender a relação entre identidade cultural 

e política na constituição das reivindicações do movimento. Ele defende que arte e cultura 

são integradas em suas “reinvindicações por reconhecimento, pela conquista e garantia 

de direitos ante a nação e ao Estado” (ROSA, 2014, p. 1). 

A partir destas questões e da mercantilização do Hip Hop – sobretudo, do rap – é 

possível pensar a forma como a cultura Hip Hop é qualificada e como age na arena, 

suscetível a conflitos, porém, se utilizando de conceitos forjados na academia para vias 

de sobrevivência. 

                                                 
6 O antropólogo Jesus Batista Félix realiza em sua tese “Hip Hop: Cultura e Política no contexto Paulistano” 

essa análise em São Paulo, a partir das disputas entre a definição de “política” ou de “cultura” presente nas 

posses (organizações de Hip Hop). Esta abordagem está presente no Capítulo 5, nos itens “Divisão entre 

cultura e política” (p. 166-175) e em “Hip Hop: Cultura ou Movimento” (p. 175-184). O autor explicita: 

“O que está em jogo é se a cultura é autônoma ou não, quando o assunto é poder político. Ou seja, uma 

vertente entende que a cultura nada mais é do que uma simples correia de transmissão dos poderes em jogo 

na sociedade; já outra defende que a cultura é autônoma o suficiente para participar das articulações das 

relações de poder”. (FÉLIX, 2006, p. 83). 
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 No que concerne à utilização das letras ao longo da dissertação, a premissa se 

repete, e, indo além, diz respeito ainda ao reconhecimento e valorização de narrativas – 

ou contranarrativas – periféricas. Assim, apresento, reconheço e utilizo as diversas 

linguagens do movimento Hip Hop entendendo-as como letramentos de reexistência, 

conforme sugere a linguista Ana Lúcia Silva Souza, “Uma das marcas da cultura hip-hop 

é a intimidade com que ela combina e recombina, sem hierarquizar, os multiletramentos 

em produções que mesclam mídias orais, verbais, imagéticas, analógicas e digitais” 

(SOUZA, 2011, p. 35). Nas produções, as pessoas estão se colocando, narrando a 

realidade. Importa, para mim, discutir como estão falando de memória, história e 

identidade a partir de contranarrativas. 

 Termos êmicos aparecerão em itálico e com notas explicativas quando da 

necessidade. Quanto aos usos políticos formais da linguagem, me inspiro em “Memórias 

da Plantação: Episódios de Racismo Cotidiano” onde Grada Kilomba salienta que: 

[…] a língua, por mais poética que possa ser, tem também uma 

dimensão política de criar, fixar e perpetuar relações de poder e de 

violência, pois cada palavra que usamos define o lugar de uma 

identidade. No fundo, através das suas terminologias, a língua informa-

nos constantemente de quem é normal e de quem é que pode representar 

a verdadeira condição humana. (KILOMBA, 2019, p. 14). 

 

 Desta forma, opto por utilizar palavras sem gênero definido sempre que possível 

e quando não o for, priorizar o gênero feminino em detrimento do masculino. Assim, 

aparecerão, por exemplo, a/o, as/os, à/ao, às/aos, das/os, pelas/os, adeptas/os, outras/os, 

etc. E as palavras terminadas em consoantes como “r” e “m” aparecerão, por exemplo, 

“escritora/or”, precursoras/es, uma/um, etc. 

 No primeiro capítulo, intitulado “Do Rolê: afetos, conflitos e dilemas” apresento 

o item 1.1. “O Movimento Hip Hop” contextualizando o seu nascimento nas quebradas 

do Bronx, em Nova York e seu desenvolvimento no Brasil. Em seguida, no item 1.2. “O 

Movimento Hip Hop em Goiás” a contextualização é realizada a partir do cenário goiano, 

onde é realizada uma cartografia mapeando nomes e lugares em formato cronológico até 

o nascimento do Centro de Referência da Juventude de Goiás - CRJ. No item 1.3. 

“Colonialidade do Poder” busco compreender de que forma o conhecimento no âmbito 

do Hip Hop se contrapõe ao saber colonial, se colocando como contranarrativa da 

colonialidade do poder, do saber e do ser. Parto da premissa de que a colonialidade do 

poder define quem é a/o outra/o, nessa perspectiva, quem produz Hip Hop é a/o outra/o, 

periférica/o. O capítulo é encerrado com o item 1.4. “Interseccionalidade e marcadores 
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sociais das diferenças” discutindo as tensões internas do movimento. Os marcadores 

sociais das diferenças são colocados em diálogo com a produção de autoras feministas, 

em especial, com o pensamento feminista negro, buscando diferenciar a abordagem 

interseccional e a noção de marcadores sociais das diferenças. Utilizo a 

interseccionalidade como ferramenta metodológica e teórica para articular os diferentes 

marcadores sociais das diferenças que se mostram presentes, como raça, classe, gênero, 

geração e região, com maior recorrência, e outros também existentes como sexualidade, 

corpo, vestuário, escolaridade, deficiência e maternidade, além da categoria mulher como 

eixo de subordinação. 

 O Capítulo II, denominado “O Hip Hop como tema de pesquisa: de Objeto a 

Sujeito do conhecimento” apresentará experiências etnográficas em relação ao meu local 

de autoria, que carrega demandas e legitimação. Não obstante, primeiramente, no item 

2.1. “Mapeando as produções e discursos acadêmicos sobre Hip Hop” trabalharei com 

uma etnografia dos discursos científicos sobre o movimento, procurando responder aos 

seguintes questionamentos: O que foi pesquisado? Quem produziu? Onde foi realizado? 

Para tal, parto do levantamento de teses e dissertações na plataforma de banco de dados 

da CAPES. Apresentarei quantos trabalhos foram encontrados no âmbito da 

Antropologia, para um panorama nacional. E, para Goiás, o levantamento será sobre o 

tema nas diferentes áreas do conhecimento, mostrando a quantidade, a cronologia, as 

áreas, instituições e as pessoas que produziram narrativas acadêmicas sobre o Hip Hop. 

Uma síntese será apresentada com o auxílio de gráficos. No item 2.2. “Presença Ambígua: 

o meu lugar como antropóloga” pensarei no que me defronto enquanto antropóloga, 

inspirada na premissa presente no pensamento feminista negro, de que a teoria não está 

fora da prática. Baseada no conceito da socióloga Patrícia Hill Collins (2016), outsider 

within, analiso meu lugar de “estrangeira de dentro” na universidade, ao mesmo tempo 

em que demonstro que estando fora do movimento, ou seja, se eu não fosse uma mulher 

periférica e do rolê, não teria o mesmo olhar e acesso ao movimento Hip Hop. Discuto o 

local de sujeito e objeto na antropologia a partir da antropóloga Teresa Caldeira (1998), 

ponderando uma reelaboração da experiência – inspirada por uma teoria da cultura – que 

reintroduz a distância entre observadora/or e observada/o, uma vez que meu campo é 

marcado por uma alteridade mínima: a pesquisa é vista como algo realizado por alguém 

do rolê e que contribuirá para o movimento. Trago Sônia Maluf (2010) para pensar a 

diferença na diferença, uma vez que com as lentes da antropologia e com a minha 

posicionalidade sempre estranhada por mim mesma, é possível rastrear as diferenças 
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internas, pois meu lugar no movimento não deve apagar as tensões, fracionamentos e 

diversidades do campo. 

 O terceiro e último capítulo, intitulado “O Movimento Hip Hop Goiano: Entre 

Museus, Patrimônio Imaterial, Memórias e Justiça Social” está composto pelos itens 3.1. 

“Um olhar etnográfico para os processos de musealização e patrimonialização do Hip 

Hop no estado de Goiás”; 3.2. “Narrativas Museais” e 3.3. “Narrativas Patrimoniais”. No 

decorrer do capítulo, pretendi traçar um olhar retrospectivo sobre os processos de 

musealização e patrimonialização do movimento Hip Hop no estado de Goiás em 

diferentes âmbitos, como por exemplo, nas discussões desenvolvidas na minha trajetória 

como museóloga7 no Centro de Referência da Juventude, discutindo quais ações foram 

mais aceitas e quais disputas se apresentaram, além de colocar sob rasura alguns termos 

e conceitos trabalhados em estudos anteriores, como museu, patrimônio e identidade. 

Conforme já apontado, esta é uma especificidade presente no meu trabalho, as 

dissertações e teses em antropologia que tomam o Hip Hop como tema não o abordaram 

por este viés. Para tal, me baseio na análise dos questionários aplicados anteriormente no 

âmbito das discussões para a musealização e patrimonialização do Hip Hop; exploro o 

processo de musealização do Hip Hop no Centro de Referência da Juventude, bem como 

acompanho outras iniciativas que abordam o Hip Hop no âmbito de instituições culturais 

de Goiânia; abordo o processo de patrimonialização do Hip Hop; e trabalho com 

entrevistas realizadas com integrantes do Hip Hop, em formato online, sem realização do 

campo presencial inicialmente proposto, conforme já explicitado, em decorrência da 

pandemia que vivemos. 

  

                                                 
7 Em 2016, atuei no projeto de extensão “Expressões Culturais de Goiânia” coordenado pelo historiador 

Prof. Dr. Yussef Campos, que provém de trabalho desenvolvido na disciplina "História e Patrimônio de 

Goiás", com o pedido do registro do Hip Hop como patrimônio imaterial. 
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 CAPÍTULO I – DO ROLÊ8: AFETOS, CONFLITOS E DILEMAS. 

 

1.1. O Movimento Hip Hop. 

 

 O Hip Hop, para além de uma vertente musical, é um movimento social, cultural, 

artístico, educativo e sobretudo político que emergiu, em meados da década de 1970, nos 

subúrbios do sul do Bronx, Nova York, a partir da busca por sobrevivência e como 

alternativa de lazer. É um movimento periférico, composto desde o início por pessoas 

pobres e majoritariamente não-brancas. No Bronx, foi composto inicialmente pela 

população afro-americana, latina e jamaicana. A filosofia envolta na criação do 

movimento cumpria três papéis: o político, a alternativa de lazer e a resolução de conflitos 

entre gangues ou grupos com ideais diferentes, mas que, a partir do Hip Hop, tinham um 

objetivo em comum ou de partilha, como na troca de discos ou uma nova forma de disputa 

seja pela dança ou pela discotecagem e, ainda, a união para denunciar a realidade em que 

as pessoas periféricas se encontravam. Assim, as disputas deixariam de se basear na 

violência entre si para competir a partir da criatividade. 

Figura 05. “Block Party no início da década de 1970”. 

 
Fonte: Overmundo. Disponível em http://www.overmundo.com.br/overblog/historia-da-cultura-hip-hop. 

Acesso em 10 de abril de 2020. 

 

 Na figura 05, uma das imagens mais recorrentes em narrativas acerca do 

surgimento do movimento, em primeiro plano há a presença de homens negros, 

improvisando e manuseando os equipamentos para a festa. Com certa dificuldade, é 

possível localizar duas mulheres em segundo plano. 

                                                 
8 Termos nativos estarão identificados em itálico ao decorrer do texto, conforme informado na introdução. 

http://www.overmundo.com.br/overblog/historia-da-cultura-hip-hop
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O Hip Hop é composto por quatro pilares: DJ, MC, Grafite e Break. DJ, 

abreviação para “disc-jokey”, disco-jóquei, em português, é responsável pela 

discotecagem. MC, abreviação para “master of ceremony”, mestre de cerimônias, em 

português, é a vertente que inclui também a/o Rapper, cantora/or e/ou compositora/or de 

música rap. O Grafite é uma manifestação artística urbana que consiste no desenho e na 

escrita. A Pichação9 insere-se, de certa forma, nessa vertente, ainda que por vezes vista 

como vandalismo, com pouca aceitação de não-praticantes.10 O Break por sua vez é 

desenvolvido pelas bgirls e pelos bboys, conhecidos como breakdancers e envolve as 

demais variações de danças de rua ligadas ao Hip Hop. Estas quatro expressões artísticas 

estão envoltas pela sabedoria, resultando no elemento principal: o Conhecimento, que 

abarca toda a essência do movimento. De acordo com Allysson Garcia, para a definição 

deste elemento, Afrika Bambaataa baseava-se em princípios como “conhecimento, 

sabedoria, entendimento, liberdade, justiça, igualdade, paz, união, amor e respeito” 

(GARCIA, 2007, p. 62). 

Figura 06. “Os cinco elementos do Hip Hop”. 

 
Fonte: Shiva Five. "The Shiva of The 5 Elements of Hip-Hop" (2008), Produção: O.T. Pasha. Disponível 

em https://www.shivafive.com/blog/shivaofthefiveelementsofhiphop. Acesso em 29 de abril de 2020. 

                                                 
9 No Estado de São Paulo é utilizada a grafia ‘Pixo’. Pode aparecer também como Pixação. 
10 Cabe pontuar que somente no contexto brasileiro existe a separação e diferenciação entre pichação e 

grafite. 

https://www.shivafive.com/blog/shivaofthefiveelementsofhiphop
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 Apesar de estar em idioma estrangeiro (inglês), a imagem anterior é quase 

autoexplicativa. Trata-se da junção dos elementos, ilustrando que um não existe sem o 

outro, eles coexistem no que poderíamos entender como uma simbiose, onde o 

conhecimento está ligado à todas as vertentes. Bodyrock-in’: Break; Write-in’: Grafite; 

Deejay-in’: DJ; Emcee-in’: MC; Knowdledge of self: Conhecimento. A imagem, 

representada por um homem, traz ainda o questionamento: Qual elemento você 

representa? 

No site da Shiva Five aparece a produção, inacabada, de um protótipo da mesma 

imagem representada por uma mulher, aparentemente negra e fazendo uso de turbante, 

reproduzida a seguir. 

Figura 07. “Os cinco elementos do Hip Hop - Versão Feminina”. 11

 
Fonte: Shiva Five. "Sketch of The Devi of The 5 Elements of Hip-Hop", Produção: O.T. Pasha. 

Disponível em https://www.shivafive.com/blog/shivaofthefiveelementsofhiphop.  

Acesso em 29 de abril de 2020. 

                                                 
11 “Sketch of "The Devi of The 5 Elements of Hip-Hop" O.T. Pasha (Work in Progress): Hip-Hop Culture 

has empowered so many people around the world. It gives us a means to express ourselves along with other 

like-minded people who maybe would not connect to each other through other belief systems. Hip-Hop 

Culture has no boundaries of ethnicity, religion, geography, class or gender. I consider that sacred, and 

something that needs to be appreciated, protected and held in high regard”. Em tradução livre: “A cultura 

Hip-Hop empoderou muitas pessoas ao redor do mundo. Isso nos dá um meio de nos expressar junto com 

outras pessoas que pensam da mesma forma que talvez não se conectassem umas com as outras através de 

outros sistemas de crenças. A cultura Hip-Hop não tem limites de etnia, religião, geografia, classe ou 

gênero. Considero sagrado e algo que precisa ser apreciado, protegido e mantido em alta consideração”. 

Disponível em: https://uploads-

ssl.webflow.com/5a190a9ab1b09d000193e0a3/5a513e62140943000186475e_DeviFive-Sketch-

IMG_9963.jpg. Acesso em 29 de abril de 2020. 

https://www.shivafive.com/blog/shivaofthefiveelementsofhiphop
https://uploads-ssl.webflow.com/5a190a9ab1b09d000193e0a3/5a513e62140943000186475e_DeviFive-Sketch-IMG_9963.jpg
https://uploads-ssl.webflow.com/5a190a9ab1b09d000193e0a3/5a513e62140943000186475e_DeviFive-Sketch-IMG_9963.jpg
https://uploads-ssl.webflow.com/5a190a9ab1b09d000193e0a3/5a513e62140943000186475e_DeviFive-Sketch-IMG_9963.jpg
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 Afrika Bambaataa, o DJ ex-líder da gangue Black Spade é o principal nome 

relacionado à origem e criação do termo Hip Hop, responsável por fundar, em 12 de 

novembro de 1973, a Zulu Nation, uma organização não governamental12 que objetiva a 

autoafirmação, promovendo o combate através das quatro vertentes do Hip Hop e que 

possui como princípios o lema: “Paz, União e Diversão”. A Zulu Nation é uma ONG que 

se coloca como universal, está presente em diferentes países, com representantes e sedes. 

Figura 08. “Afrika Bambaataa, fundador da Zulu Nation”.

 
Fonte: Sharp Teeth Films. Disponível em http://sharpteethfilms.com/news/afrofuturism-universal-zulu-

nation-the-birth-of-hip-hop/. Acesso em 10 de abril de 2020. 

 

 No fundo da figura 08 há um grafite do mapa da África com os dizeres Zulu 

Nation. Ainda que morador do Brooklyn, em Nova York, a referência ao continente 

africano é percebida também pelo colar usado por Bambaataa, além de obviamente, seu 

vulgo “Afrika”. Ele aparece fazendo com as mãos o símbolo universal de paz e amor, 

indo ao encontro do que a própria organização Zulu Nation tem como princípios. 

 Diferentes nomes são responsáveis por papéis específicos no que diz respeito à 

criação e difusão do movimento. O DJ Kool Herc, por exemplo, é conhecido por tocar na 

primeira festa de Hip Hop em 11 de agosto de 1973, na sua casa, uma moradia social no 

Bronx, idealizada e organizada pela sua irmã bgirl e grafiteira Cindy Campbell, se 

tornando a primeira produtora de um evento de Hip Hop. 

                                                 
12 Conhecida também como a primeira Escola de Hip Hop, “é impossível praticar corretamente o Hip-Hop 

sem ter noção do que é a Zulu Nation e o que ela representa para a preservação dessa cultura que conquistou 

todo o planeta”. Disponível em: http://wp.clicrbs.com.br/santoangelo/tag/zulu-king-nino-brown/. Acesso 

em 05 de abril de 2020. 

http://sharpteethfilms.com/news/afrofuturism-universal-zulu-nation-the-birth-of-hip-hop/
http://sharpteethfilms.com/news/afrofuturism-universal-zulu-nation-the-birth-of-hip-hop/
http://wp.clicrbs.com.br/santoangelo/tag/zulu-king-nino-brown/
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Figura 09. “Cindy Campbell: Primeira Dama do Hip Hop”.

 
Fonte: Arminina Coletiva13. Disponível em https://web.facebook.com/armininacoletiva/.  

Acesso em 10 de abril de 2020. 

 

 Ainda que responsável por idealizar a primeira festa de Hip Hop e além de ser 

bgirl e grafiteira, pouco se fala sobre Cindy. A menos que a/o interessada/o esteja atrás 

desta informação, ela dificilmente aparecerá. É comum a atribuição da designação de 

“pais, tios e padrinhos” para o Hip Hop, existindo, inclusive, disputas em relação ao “mito 

fundador” ser atribuído a Afrika Bambaataa ou a Kool Herc – na minha concepção, a 

trajetória de ambos permite protagonismo em relação à criação do movimento. Porém, 

pouca informação se tem sobre as “mães, tias e madrinhas”. Uma breve pesquisa na 

internet pode apresentar Cindy muitas vezes ao lado de seu irmão Kool Herc em 

fotografias e matérias onde o indicam como o primeiro DJ, mas dificilmente tem-se a 

explicação sobre quem é a mulher ao seu lado.  

 Após a primeira festa, juntamente com seu irmão, Cindy continuou a promover 

espaços para difusão do movimento. 

                                                 
13 “Arminina é uma coletiva composta por mulheres que fazem parte da cultura Hip Hop que se uniram 

para fortalecer a presença e trabalho de espaço político, visando potencializar habilidades das artistas”. 

Disponível em https://web.facebook.com/armininacoletiva/. Acesso em 10 de abril de 2020. 

https://web.facebook.com/armininacoletiva/
https://web.facebook.com/armininacoletiva/
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Figura 10. “Back to School Jam, convite elaborado por Cindy Campbell”.

 
Fonte: BBC Culture. Disponível em http://www.bbc.com/culture/story/20130809-the-party-where-hip-

hop-was-born. Acesso em 10 de abril de 2020. 

 

 O convite apresentado na figura 10 foi idealizado e elaborado por Cindy, além da 

sua distribuição também ser atribuída a ela. A finalidade da festa era arrecadar dinheiro 

para a volta às aulas, como bem diz o nome da festa: Back To School Jam, em tradução 

livre: “de volta à escola”, e JAM como referência à Jamaica, uma vez que os irmãos eram 

jamaicanos e o sound system de Kool Herc também provinha da Jamaica. Alguns 

elementos chamam atenção, como as seis estrelas desenhadas ao lado do nome da festa e 

o coração ao lado do valor da entrada, se referindo às mulheres, em que o valor das minas 

é diferente e inferior ao dos manos, que pagam o dobro. Feministas denunciam a prática 

de valor inferior além da não-cobrança de entradas para mulheres em eventos, como 

forma de objetificação para atrair o público masculino, que é entendido como detentor de 

capital financeiro. Em contrapartida, existem produtoras e iniciativas que defendem a 

prática como forma de reconhecimento e ferramenta para acessar mulheres que detém 

poder financeiro inferior aos homens mesmo ocupando os mesmos cargos.  

 Nesta época, foram identificados dois momentos marcantes, o primeiro, a criação 

do break, a “quebra” na música, pelo DJ Kool Herc. Num segundo momento, Coke La 

Rock, amigo de Kool Herc, pegou um microfone e começou a improvisar rimas.14 

                                                 
14 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/11/cultura/1502442803_063516.html. Acesso 

em 10 de abril de 2020. 

http://www.bbc.com/culture/story/20130809-the-party-where-hip-hop-was-born
http://www.bbc.com/culture/story/20130809-the-party-where-hip-hop-was-born
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/11/cultura/1502442803_063516.html
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Figura 11. “Pioneiros do Hip Hop no Cedar Park”.

 
Fonte: NYC. Disponível em https://www.nycgovparks.org/about/history/hip-hop.  

Acesso em 10 de abril de 2020. 

 

 A figura 11 mostra Cindy Campbell, DJ Kool Herc, Coke La Rock (MC pioneiro) 

e Grandmaster Caz em 2016 no Cedar Park, um dos locais que abrigava as festas 

promovidas pela Cindy e seu irmão. Na estampa das camisetas de Kool Herc e Caz, estão 

imagens do próprio Herc e a denominação de “Father” (pai). Apesar de ampla difusão de 

Herc como criador do Hip Hop, o DJ não chegou a alcançar sucesso comercial. 

 Grandmaster Flash, considerado pioneiro da mixagem, é responsável por 

introduzir a prática de colocar as mãos fisicamente no vinil e manipulá-lo, o que 

possibilitou à uma/um DJ criar sua própria batida. Ele lançou as bases para tudo o que 

uma/um DJ pode fazer com um disco hoje, além de apenas tocar. O que chamamos de DJ 

hoje é um papel que o Flash inventou.15  

Figura 12. “Grandmaster Flash”.

 
Fonte: Boing Boing. Disponível em https://boingboing.net/2018/08/24/how-pioneering-dj-

grandmaster.html. Acesso em 10 de abril de 2020. 

                                                 
15 Disponível em: http://www.grandmasterflash.com/about. Acesso em 10 de abril de 2020. 

https://www.nycgovparks.org/about/history/hip-hop
https://boingboing.net/2018/08/24/how-pioneering-dj-grandmaster.html
https://boingboing.net/2018/08/24/how-pioneering-dj-grandmaster.html
http://www.grandmasterflash.com/about
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 Assim, inspirado em Kool Herc, Grandmaster Flash inovou a maneira como 

operar os discos, sendo o primeiro a colocar as mãos em um, como podemos ver na figura 

12. Juntamente com seu grupo, Grandmaster Flash and The Furious Five, foram os 

primeiros artistas do Hip Hop a serem incluídos entre o grupo de artistas de prestígio do 

Rock and Roll Hall of Fame.  

 Fundadora e presidenta da gravadora Sugar Hill Records, cantora, musicista, 

produtora e executiva musical, Sylvia Robinson produziu os hits comerciais iniciais do 

Hip Hop. Falecida em 2011, com 75 anos, foi responsável por promover um dos primeiros 

grupos de rap que se consagrou no Hip Hop. Ela também produziu o single “Rapper’s 

Delight”, do Sugar Hill Gang em 1979, o primeiro single de sucesso da história do Hip 

Hop, canção que Sylvia compôs e produziu. Em 1982, ela produziu outro clássico: “The 

Message”, de Grandmaster Flash and the Furious Five. Esta canção, amplamente 

creditada por trazer a consciência social à música Hip Hop, foi a primeira canção de rap 

a ser acrescentada ao arquivo nacional dos EUA (SANTOS, 2019). 

Figura 13. “A mãe do Hip Hop: Sylvia Robinson”.

 
Fonte: WOMANPRODUCER. Disponível em https://womanproducer.com/post/135714148263/.  

Acesso em 10 de abril de 2020. 

 

 Sylvia Robinson já obtinha o status de empresária em 1979, conforme podemos 

vê-la trabalhando em seu escritório na figura 13, com a legenda “Queen of Sugarhill” 

(Rainha da gravadora Sugarhill), sendo responsável por gravar e produzir os primeiros 

sucessos do Hip Hop. Enquanto o movimento caminhava em direção a consolidação, 

Sylvia idealizou e ampliou seu alcance. 

https://womanproducer.com/post/135714148263/
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 No cenário brasileiro, o Hip Hop chega durante a ditadura militar brasileira, no 

início da década de 1980, sobretudo, em São Paulo, onde grupos advindos da periferia de 

diferentes pontos da cidade se reuniam na Galeria 24 de Maio e na estação São Bento do 

metrô para escutar músicas, trocar ideias e conhecimentos sobre grafite e dançar. Entre 

os principais frequentadores do local estava o dançarino de break e ativista social Nelson 

Triunfo, conhecido como um dos precursores do movimento no Brasil, idealizador de 

projetos que utilizam o Hip Hop como um instrumento de educação e inserção social, 

através de oficinas, palestras, debates e outras atividades.16 

Figura 14. “Nelson Triunfo: pioneiro do Hip Hop brasileiro”.

 
Fonte: Portal Região Hoje. Disponível em https://www.regiaohoje.com.br/noticia/8600/mac-exibe-

documentario-sobre-nelson-triunfo-icone-da-danca-de-rua.html. Acesso em 10 de abril de 2020. 

 

 Conhecido também como Nelsão, Nelson Triunfo é um artista pernambucano, 

morador de São Paulo, onde recebeu, em 2008, o título de Cidadão Paulistano. Nelson é 

reconhecido por ser um dos principais responsáveis pela difusão do Hip Hop no Brasil. 

Além de dançarino é também cantor. Na figura 14, o vemos ao centro, saltando, passo 

específico do break, enquanto o público, composto exclusivamente por homens, observa. 

No ano de 2021, o artista foi homenageado com uma estátua em sua cidade natal, Triunfo, 

Pernambuco. 

                                                 
16 Nelson foi também um dos responsáveis pela fundação em 1999 da Casa do Hip Hop de Diadema-SP. 

Disponível em: https://www.redbull.com/br-pt/entrevista-nelson-triunfo. Acesso em 10 de abril de 2020. 

https://www.regiaohoje.com.br/noticia/8600/mac-exibe-documentario-sobre-nelson-triunfo-icone-da-danca-de-rua.html
https://www.regiaohoje.com.br/noticia/8600/mac-exibe-documentario-sobre-nelson-triunfo-icone-da-danca-de-rua.html
https://www.redbull.com/br-pt/entrevista-nelson-triunfo
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Figura 15. “Estátua em homenagem à Nelson em Triunfo-PE”. 

 
Fonte: Nelson Triunfo.17 

                                                 
17 A imagem foi cedida pelo mesmo via WhatsApp, em fevereiro de 2021. 
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A demanda pela homenagem já existia há pelo menos cinco anos, conforme 

expressa Carlos Ferraz, escritor do “Opinião Triunfo” que ressalta o fato da recorrente 

negativa: 

Depois de análise minuciosa sobre ilustres personagens originários do 

"Oásis do Sertão", chegou-se à real conclusão que falta homenagem das 

mais especiais - aguardada e merecida - mas há bastante tempo negada. 

Triunfo está vergonhosamente devendo a um honrado e sem dúvida 

alguma, super-filho. [...] Existe desejo majoritário nos diferentes 

segmentos sociais, possuidores de gente acostumada a raciocinar dentro 

da lógica e independência, relativo à instalação urgente no ponto mais 

estratégico da cidade turística, de estatua gigante representando o 

autêntico divulgador da terra natal em todo País e Exterior. Vale 

ressaltar ainda, a necessidade de instalação na "galeria do patrimônio 

imaterial" (que assim como o Arquivo Público nunca demonstraram 

qualquer interesse em fundar) de espaço reservado para nossa estrela de 

maior grandeza, visando manter viva a memória municipal, que 

infelizmente não é valorizada. Trata-se da psicodélica figura artística 

do senhor NELSON GONÇALVES CAMPOS FILHO, o popular 

Nelson Triunfo ou "Nelsão", gente de primeiríssima qualidade, artista 

de reconhecida fama mundial, considerado o rei do "hip hop" brasileiro. 

Seria atitude digna e justa, que há muito vem sendo reivindicada nos 

informativos locais, jornais "A Verdade Escrita", Opinião" e blog" 

Opinião Triunfo". A ação promete agradar parte quase integral da 

população, por ser o mesmo pessoa simples, competente, honesta, 

trabalhadora, determinada e querida por todos aqueles verdadeiros 

conterrâneos e também habitantes da Região do Pajeú, além de 

moradores do Estado de Pernambuco, do Nordeste e Brasil. (FERRAZ, 

2016, grifo meu). 

 

 O autor aponta como exemplo a estátua em Campina Grande-PB homenageando 

o cantor e compositor brasileiro Luiz Gonzaga. Na realidade, por todo o país é fácil 

localizar diversas estátuas homenageando homens relacionados ao processo de 

colonização e escravidão, como os “bandeirantes”, sendo raras figuras como o “rei do 

baião” ou o “rei do Hip Hop”. No terceiro capítulo, questões relativas às demandas de 

reconhecimento de patrimônios e bens culturais serão abordadas no que tange ao 

movimento Hip Hop. 

Muitas/os das/os artistas e grupos que se consagraram na cena brasileira se 

encontravam na estação São Bento do metrô, como os integrantes do grupo Racionais 

MC’s e o rapper Rappin Hood, este, recentemente nomeado King Zulu Nation Brazilian. 

De acordo com o site Noticiário Periférico, o DJ Afrika Bambaataa – fundador da Zulu 

Nation, conforme citado anteriormente – veio ao país para entregar o diploma ao Rappin 

Hood, em dezembro de 2019.18 

                                                 
18 Disponível em: http://www.noticiario-periferico.com/2020/02/rappin-hood-e-nomeado-king-zulu-

nation.html. Acesso em 20 de abril de 2020. 

http://www.noticiario-periferico.com/2020/02/rappin-hood-e-nomeado-king-zulu-nation.html
http://www.noticiario-periferico.com/2020/02/rappin-hood-e-nomeado-king-zulu-nation.html
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Figura 16. “Certificado de Membro Zulu Nation”.

 
Fonte: Noticiário Periférico. Disponível em http://www.noticiario-periferico.com/2020/02/rappin-hood-e-

nomeado-king-zulu-nation.html. Acesso em 20 de abril de 2020. 

 

No certificado (figura 16) não constam datas de emissão, tampouco de expiração, 

o que explicita a tentativa de fuga da temporalidade instituída pelo mundo capitalista. 

Também estavam presentes na estação São Bento do metrô, Thaíde e DJ Hum, 

que fizeram parte da coletânea “Hip-Hop – Cultura de Rua”, disco inaugural do Hip Hop 

em São Paulo lançado em 1988, o primeiro registro fonográfico de Rap Nacional. 

Figura 17. “Capa do disco: Hip-Hop – Cultura de Rua”.

 
Fonte: Estilo Ruas. Disponível em http://estiloruas.blogspot.com/2013/09/a-historia-do-hip-hop-no-

brasil.html. Acesso em 10 de abril de 2020. 

 

 A capa do disco é ocupada por artistas homens, que se utilizam do vestuário do 

Hip Hop, sendo composto por itens como tênis, roupas largas e bonés, além de correntes. 

http://www.noticiario-periferico.com/2020/02/rappin-hood-e-nomeado-king-zulu-nation.html
http://www.noticiario-periferico.com/2020/02/rappin-hood-e-nomeado-king-zulu-nation.html
http://estiloruas.blogspot.com/2013/09/a-historia-do-hip-hop-no-brasil.html
http://estiloruas.blogspot.com/2013/09/a-historia-do-hip-hop-no-brasil.html
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As grades ao fundo podem estar fazendo um paralelo às celas das prisões, mas nesta 

situação os homens – negros – estão à frente e não atrás. 

 No ano seguinte, foi lançada a coletânea “Consciência Black, Vol. I”, que projetou 

um dos maiores grupos da história do rap brasileiro: o Racionais MC's, fundado em 1989, 

mesmo ano do lançamento do disco, e formado por Mano Brown, Edi Rock, Ice Blue e o 

DJ KL Jay19. A coletânea, lançada em 1989, também contou com Sharylaine, 

compositora, cantora e produtora há mais de 30 anos, com a faixa n. 02 “Nossos dias”. 

Figura 18. “Capa do disco: Consciência Black, Vol. I”.

 
Disponível em: http://www.submundodosom.com.br/2020/01/relembre-10-coletaneas-importantes-

do.html. Acesso em 10 de abril de 2020. 

 

 Na capa da coletânea, Sharylaine aparece ao centro, cercada dos demais artistas 

do disco, todos homens. Na lateral, em destaque com tamanho e cor distinto dos demais, 

estão os Racionais MC’s. 

 Sharylaine compõe o movimento em São Paulo, e conforme já dito, estava 

presente em um dos discos inaugurais de rap do país. Formou o primeiro grupo de rap 

composto só por mulheres, o Rap Girls, e leva o crédito de primeira mulher a gravar rap 

                                                 
19 Em 2018, as letras das faixas do disco Sobrevivendo no inferno (1997) entraram na lista de textos 

obrigatórios para o vestibular da Universidade Estadual de Campinas na categoria Poesia. Em ocasião à 

indicação do disco como leitura obrigatória pela Unicamp, o álbum foi publicado em formato de livro pela 

Companhia das Letras. A advogada Eliane Dias, produtora da banda e esposa do vocalista Mano Brown, 

colaborou na edição. 

http://www.submundodosom.com.br/2020/01/relembre-10-coletaneas-importantes-do.html
http://www.submundodosom.com.br/2020/01/relembre-10-coletaneas-importantes-do.html
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no Brasil, em 1986. Ela é integrante da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop, 

FNMH2, organizada e protagonizada há uma década por mulheres artistas, ativistas e 

simpatizantes, que promove fóruns, debates, oficinas, eventos, capacitação, shows, 

workshops e elaboração de projetos sociais e culturais que focam na participação e 

inserção das mulheres no movimento, considerando a intersecção entre gênero e raça. A 

FNMH2 tem sede em São Paulo, mas possui representação em demais estados do país 

além de contato com outros países da América Latina e também Portugal. O projeto 

Perifeminas, escrito pelas integrantes da Frente, conta com duas edições: “Perifeminas I 

– Nossa História” (2013) e “Perifeminas II – Sem Fronteiras” (2014), com autoria de mais 

de uma centena de mulheres que vivem em diferentes estados e países.  

Figura 19. “Sharylaine, pioneira do Hip Hop em São Paulo”.

 
Fonte: BuzzFeed. Disponível em https://www.buzzfeed.com/br/gabrielaferraz/buzzfeed-vozes-lanca-o-

documentario-a-voz-delas-em-parceria. Acesso em 10 de abril de 2020. 

 

 Em suas atuações, seja em palestras, entrevistas ou na Frente Nacional de 

Mulheres no Hip Hop, Sharylaine une a militância negra e feminista ao Hip Hop. 

Atualmente a rapper lançou um projeto em parceria com as pioneiras Rúbia RPW e Rose 

MC, intitulado Clássicas Hip Hop20, onde reúne, apresenta e homenageia mulheres 

                                                 
20 No anexo II consta o material divulgado apresentando as participantes do projeto Clássicas. 

https://www.buzzfeed.com/br/gabrielaferraz/buzzfeed-vozes-lanca-o-documentario-a-voz-delas-em-parceria
https://www.buzzfeed.com/br/gabrielaferraz/buzzfeed-vozes-lanca-o-documentario-a-voz-delas-em-parceria
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pioneiras no movimento em âmbito nacional através das redes sociais, e vem realizando 

atividades online debatendo temas relacionados ao protagonismo das mulheres no Hip 

Hop. “Chame como quiser: Old School, Old School Girl's, Old School Woman, Mulheres 

da Velha Escola, Velha Guarda Feminina, no Brasil, sempre teve representação 

feminina!” (CLÁSSICAS HIP HOP, 2020). 

Clássicas (Sharylaine, Rubia RPW, Rose MC) vem orgulhosamente 

apresentar nossa primeira e mais importante ação. Porque somos 

história e não ignoramos a história. Através de uma challenger21, vamos 

prestar uma singela femenagem a algumas ilustres representantes da 

Cultura Hip Hop, onde cada qual em seu elemento, abriram caminhos e 

tornaram-se referências importantes na pavimentação da Cultura Hip 

Hop Feminina do Brasil, para que se tornasse o que é hoje. 

(CLÁSSICAS HIP HOP, 2020, grifo meu). 

 

Figura 20. “Clássicas Hip Hop”.

 
Da esquerda para a direita: Baby Break; Carla Zhammp; Chris Lady Rap; Citylee; Cris SNJ; Debora; DJ 

Feminy; DJ Quettry; Edd Wheeler; Elaine; MC N.D.A.; MC Regina; Meduza com Z; Miss Black; 

Pandora Da Luz; Rose MC; Rubia RPW; Sharylaine; Simoni Santos e Vera Veronika. Fonte: Clássicas 

Hip Hop. Disponível em https://www.facebook.com/classicashiphop/. Acesso em 26 de maio de 2020. 

 

 Assim como no Bronx, no Brasil as letras de rap retratam a marginalização, a 

violência, a pobreza, o crime, o tráfico e a repressão policial nas quebradas, narrando as 

realidades e vivências periféricas. 

                                                 
21 Challenger é, numa tradução livre, um desafio, popular nas redes sociais, onde uma ou mais pessoas 

aceitam participar de um challenger específico, que normalmente mostra transformações estéticas e/ou de 

cenário das pessoas que aparecem no vídeo, que é editado ao ritmo de alguma música. O Challenger 

‘Clássicas’ completo pode ser acessado em https://www.youtube.com/watch?v=kRwkVYKszlU. Acesso 

em 26 de maio de 2020. 

https://www.facebook.com/classicashiphop/
https://www.youtube.com/watch?v=kRwkVYKszlU
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 Cabe abrir uma discussão sobre o termo periférico. Considero e apresento no 

decorrer do texto termos como periferia, periférica/o, marginalizada/o, marginal, 

malandra/o, malandragem, favela, favelada/o, quebra e quebrada ao entendê-los em 

caráter de pertencimento, ressignificação e autoafirmação em contrapartida aos 

estereótipos impostos pela colonialidade. É possível citar semelhança com outros 

movimentos, como o negro, o LGBT e o feminista, onde termos como preta/o, sapatão, 

bicha, viada/o, maricona, vadia, piranha, puta, louca/o, entre outros, são usados em 

caráter afirmativo pelas/os próprias/os interlocutoras/es. A ativista social e MC paulista 

Linn da Quebrada reúne em sua música “Bixa Preta” vários destes termos: “Bicha 

estranha, louca, preta, da favela / Quando ela tá passando todos riem da cara dela / Mas, 

se liga macho / Presta muita atenção / Senta e observa a tua destruição / Que eu sou uma 

bicha, louca, preta, favelada.” (LINN DA QUEBRADA, 2017).22 Na primeira coletânea 

de rap de Goiás, “Legião do Rap vol. 1” de 1998, a faixa 11, “Periferia Lado Meu” do 

grupo Arquivo Social, apresenta a seguinte frase: “somos habitantes assumidos da 

periferia.” (ARQUIVO SOCIAL, 1998).23 É possível perceber o uso dos termos também 

na letra “Enterro do Neguinho” do grupo Atitude Feminina, composto por mulheres do 

Distrito Federal, “Aí Neguinho, vou sentir saudade de você / A malandragem na quebrada 

nunca vai te esquecer.” (ATITUDE FEMININA, 2006).24 Ou seja, o Hip Hop ressalta 

seu caráter marginal e periférico. 

 O grupo Facção Central, ao retratar esses aspectos no contexto de São Paulo no 

clipe ‘Isso aqui é uma guerra’, o primeiro clipe do grupo lançado em 1999, sofreu censura, 

com acusação de apologia à violência. A veiculação do clipe chegou a ser proibida pelo 

Ministério Público.  

 O historiador Alisson Soledade (2017) analisa o grupo em sua dissertação 

intitulada “‘Não deram faculdade pra eu me formar Doutor então a rua me transformou 

no Demônio Rimador’: A atuação intelectual dos rappers do Facção Central entre o 

discurso pedagógico e a Apologia ao Crime (1995-2001)”. Posteriormente, em artigo 

publicado em 2018 “Entre o ethos criminoso e o professoral: a tentativa de censura do 

videoclipe ‘Isso aqui é uma guerra’ do grupo Facção Central”, o pesquisador aponta: 

[…] o clipe era composto por uma narrativa bastante presente no rap 

brasileiro do período que tematizava a crescente violência urbana nas 

capitais brasileiras, o racismo e as desigualdades sociais. Contudo, após 

seis exibições do videoclipe na emissora de televisão MTV Brasil, o 

                                                 
22 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VyrQPjG0bbY. Acesso em 03 de maio de 2020. 
23 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rbalcu6ZHE8. Acesso em 03 de maio de 2020. 
24 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_ojYJs34QIs. Acesso em 03 de maio de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=VyrQPjG0bbY
https://www.youtube.com/watch?v=rbalcu6ZHE8
https://www.youtube.com/watch?v=_ojYJs34QIs
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assessor de Direitos Humanos e promotor Carlos Cardoso, que possuía 

assento na Procuradoria Geral de Justiça de São Paulo, encaminhou 

pedido ao juiz Maurício Lemos Porto Alves titular do Departamento de 

Inquéritos Policiais da capital de São Paulo para que este determinasse 

a apreensão da matriz do álbum junto à gravadora e, ao mesmo tempo, 

informasse à emissora que o clipe caracterizava o delito de incitação ao 

crime. Maurício Alves acatou o pedido e o audiovisual do FC foi 

proibido até o final das investigações. (SOLEDADE, 2018, p. 79-80). 

 

 O clipe censurado, tido como “escola para o crime”, rendeu uma entrevista à 

Sônia Abraão25, fato histórico uma vez que é comum que artistas de rap neguem a 

aparição em programas televisivos tradicionais, vistos como alienadores: 

A participação do Facção Central no programa A Casa É Sua fez parte 

de uma tática de exposição das intencionalidades do grupo ao produzir 

o videoclipe e da sua percepção acerca da acusação de incitação ao 

crime. Entrevistas foram dadas para jornais e revistas, e programas 

televisivos foram gravados, mas ao vivo houve apenas o evento 

apresentado por Sônia Abrão. Assim, o debate realizado ali apresentava 

as condições necessárias para que os componentes do Facção Central 

confrontassem publicamente as acusações proferidas pelo promotor. 

(SOLEDADE, 2018, p. 91). 

 

Figura 21. “Facção Central, grupo pioneiro do rap brasileiro”.

 
Fonte: Universo do Rap. Disponível em http://universodorappt.blogspot.com/2011/12/faccao-central-

censura-da-musica-e_17.html. Acesso em 10 de abril de 2020. 

 

 A figura 21 mostra uma cena presente no clipe ‘Isso aqui é uma Guerra’, em que 

Dum-Dum e Eduardo estão algemados um ao outro, onde cantam: 

Se for pra ser mendigo doutor / Eu prefiro uma glock com silenciador / 

Comer seu lixo não é comigo morô? […] Aqui é outro brasileiro 

transformado em monstro / Semianalfabeto, armado e perigoso […]. 

                                                 
25 A entrevista pode ser acessada em: https://youtu.be/jMtqwyLYp38. Acesso em 01 de maio de 2020. 

http://universodorappt.blogspot.com/2011/12/faccao-central-censura-da-musica-e_17.html
http://universodorappt.blogspot.com/2011/12/faccao-central-censura-da-musica-e_17.html
https://youtu.be/jMtqwyLYp38
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Aqui não é novela, não tem amor na tela / A cena é triste, é solidão na 

cela. (FACÇÃO CENTRAL, 1999).26 

 

 Eduardo atualmente segue carreira solo, pelo vulgo Eduardo Taddeo, escreveu o 

livro “A Guerra não declarada na visão de um favelado, vol. I e II” e já lançou dois discos 

solo. Dum-Dum segue com o grupo.  

 Por sua vez, King Nino Brown, conhecido como “o antropólogo do Hip Hop”, é 

dono do maior acervo sobre o tema no Brasil, e foi motivado pela black music e pelos 

discursos dos líderes negros Martin Luther King e Malcolm X. (ROCHA, DOMENICH 

& CASSEANO, 2001, p. 130). “Considerado o antropólogo do Hip Hop, Nino Brown é 

uma espécie de guru”27, assertiva que provoca algumas questões: um olhar antropológico 

pode ser desenvolvido fora da academia? Ele desloca – e provoca – o olhar da academia? 

Segue algumas citações sobre ele:  

O antropólogo do hip hop começou dançando, na mesma época que 

Nelson Triunfo, nas ruas do centro de São Paulo, e faz parte também da 

história do hip hop brasileiro. Depois de dançar, Nino transformou-se 

em DJ também, tocando em bailes locais. (BALBINO & MOTTA, 

2006, p. 24). 

 

A Casa do Hip Hop, em Diadema, no ABC paulista, inaugurada em 

julho de 1999, é um dos centros culturais da prefeitura dedicado aos 

jovens. Lá acontecem oficinas de break, grafite, DJ e MC ministradas 

por precursores da cultura, como Nelsão e Thaíde, que são funcionários 

registrados do centro cultural, ou por outras pessoas que se destacam 

nessas áreas, como o grafiteiro Tota, de Santo André. O local abriga 

também o Museu do Hip Hop, administrado pelo auxiliar de obras Nino 

Brown, conhecido como “o antropólogo do hip hop” por possuir o 

maior acervo particular sobre o movimento. (ROCHA, DOMENICH & 

CASSEANO, 2001, p. 54, grifo meu).  
 

Nino é denominado ainda como historiador: “Ele trabalha na Casa do Hip Hop de 

Diadema como historiador da Cultura Hip Hop e Afrodescendentes”28, e aparece no site 

do SESC/SP como: “Dançarino, Historiador e colecionador autodidata da cultura Hiphop, 

fundador da primeira Casa de Cultura de Hiphop do Brasil e membro da Zulu Nation”29. 

                                                 
26 Clipe completo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bNW4CzLg3rc. Acesso em 01 de 

maio de 2020. 
27 Disponível em: https://resenhadorap.wordpress.com/2016/07/02/entrevista-king-nino-brown/. Acesso 

em 28 de abril de 2020. 
28 Disponível em: http://wp.clicrbs.com.br/santoangelo/tag/zulu-king-nino-brown/. Acesso em 28 de abril 

de 2020. 
29 Disponível em: https://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br/atividade/hip-hop-e-politicas-publicas. 

Acesso em 28 de abril de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=bNW4CzLg3rc
https://resenhadorap.wordpress.com/2016/07/02/entrevista-king-nino-brown/
http://wp.clicrbs.com.br/santoangelo/tag/zulu-king-nino-brown/
https://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br/atividade/hip-hop-e-politicas-publicas
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É dessa forma que se autodenomina: “Brown se considera um historiador autodidata do 

movimento hip hop e da cultura afro”30. 

Ouso denominá-lo como museólogo, uma vez que Nino não só possui, como 

organiza, preserva e disponibiliza o maior acervo sobre Hip Hop no Brasil. Esta é uma 

‘tarefa’ da arena museal, conforme afirma a museóloga Cristina Bruno:  

[…] a preservação é a função básica de um museu e que a partir dela 

estão subordinadas todas as outras, tais como coleta e estudo dos 

objetos e/ou espécimes da natureza; salvaguarda das coleções e/ou 

referências patrimoniais (conservação e documentação) e comunicação 

(exposição, educação e ação sócio-cultural), salienta-se que o 

desempenho articulado de todas estas facetas preservacionistas deve 

estar vinculado ao exercício da disciplina museológica. (BRUNO, 

1996, p. 13, grifo meu). 

 

O acervo de Nino possui cerca de 500 discos de estilos musicais como soul, funk, 

jazz, blues, samba e rap, 50 CDs e 50 DVDs, 30 livros e 30 revistas especializadas nos 

mesmos estilos musicais e em lutas negras nacionais e internacionais, teses, dissertações, 

monografias, fotos, jornais e revistas. O acervo ficou disponível para pesquisa na Casa 

do Hip Hop de Diadema entre 1999 e 2013, onde Nino Brown era servidor. Por causa da 

mudança na gestão municipal de Diadema em 2013, o pesquisador foi dispensado. 

Atualmente, a atuação cultural de Nino Brown se divide entre participações em palestras, 

debates e a exposição do acervo pessoal onde mora, que está disponível para pessoas 

interessadas no desenvolvimento dos bailes black e do Hip Hop no Brasil.  

Ao lidar com patrimônios enquanto suportes de memórias de um movimento 

invisibilizado pelas instituições oficiais, Nino Brown contribui para a preservação das 

memórias e histórias do movimento. Nino é o primeiro brasileiro membro da Zulu Nation. 

Este fato se deve à carta que ele mandou para a sede da Zulu Nation (Bronx, em Nova 

York) em 1994, explicando como o Hip Hop se desenvolvia no Brasil. A carta chegou às 

mãos do fundador da organização, o DJ e produtor Afrika Bambaataa. Após receber 

informativos e responder questionários, Brown foi nomeado por Bambaataa como 

principal representante da Zulu Nation Brasil. Por isso, o “King” no início do nome.31 

                                                 
30 Disponível em: https://mural.blogfolha.uol.com.br/2018/06/15/pesquisador-mantem-acervo-sobre-hip-

hop-na-propria-casa-em-sao-bernardo/. Acesso em 28 de abril de 2020. 
31 Disponível em: https://mural.blogfolha.uol.com.br/2018/06/15/pesquisador-mantem-acervo-sobre-hip-

hop-na-propria-casa-em-sao-bernardo/. Acesso em 10 de abril de 2020. 

https://mural.blogfolha.uol.com.br/2018/06/15/pesquisador-mantem-acervo-sobre-hip-hop-na-propria-casa-em-sao-bernardo/
https://mural.blogfolha.uol.com.br/2018/06/15/pesquisador-mantem-acervo-sobre-hip-hop-na-propria-casa-em-sao-bernardo/
https://mural.blogfolha.uol.com.br/2018/06/15/pesquisador-mantem-acervo-sobre-hip-hop-na-propria-casa-em-sao-bernardo/
https://mural.blogfolha.uol.com.br/2018/06/15/pesquisador-mantem-acervo-sobre-hip-hop-na-propria-casa-em-sao-bernardo/
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Figura 22. “King Nino Brown, antropólogo do Hip Hop”.

 
Fonte: Folha de São Paulo. Disponível em https://mural.blogfolha.uol.com.br/2018/06/15/pesquisador-

mantem-acervo-sobre-hip-hop-na-propria-casa-em-sao-bernardo/. Acesso em 10 de abril de 2020. 

 

Semelhante a Bambaataa, na figura 22 Nino aparece em frente à um muro 

grafitado e também faz referência à África, em seu boné. Apresenta alguns dos itens de 

seu numeroso acervo, e podemos identificar o disco “Hip-Hop Cultura de Rua” entre eles. 

Conforme indiquei em pesquisa anterior, “para as pessoas que vivem à margem 

da sociedade, o Hip Hop torna-se uma expressão cultural, uma arma, uma forma de 

resistência, um condutor no processo de mudança de realidade, promovendo a 

reconstrução de memórias” (SANTOS, 2017). 

 Com seu estilo próprio de vestimenta, vocabulário, gíria, dança, articulação, 

prática esportiva – skate e basquete, por exemplo –, forma de se portar socialmente e 

politicamente, e com o objetivo de fortalecimento da população marginalizada a partir 

das experiências vividas nas periferias, o Hip Hop se apresenta como filosofia de vida 

para as pessoas que o compõem. Allysson Garcia explicita essa visão: “a cultura hip hop 

se caracterizou como um estilo de vida, uma maneira de ser, de falar, de vestir-se e 

comportar-se, de jovens dançarinos de breaking, Mcs e Djs de rap, grafiteiros ou ainda 

apreciadores da cultura” (GARCIA, 2007, p. 68). 

 Ao mesmo tempo em que ocupa as ruas como alternativa para a carência de 

estruturas acessíveis de lazer, o Hip Hop se apresenta como ferramenta de luta que se 

https://mural.blogfolha.uol.com.br/2018/06/15/pesquisador-mantem-acervo-sobre-hip-hop-na-propria-casa-em-sao-bernardo/
https://mural.blogfolha.uol.com.br/2018/06/15/pesquisador-mantem-acervo-sobre-hip-hop-na-propria-casa-em-sao-bernardo/
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apropria do espaço urbano, trazendo questionamentos sobre a criminalização e 

marginalização da periferia, ao mesmo tempo em que se afirma enquanto marginal. 

 O Hip Hop é capaz de contemplar diferentes protagonismos, se apresentando 

como um movimento inclusivo, onde cada uma/um se alia de diferentes maneiras, 

agregando o movimento seja como rapper, MC, DJ, dançarina/o, b.girl, b.boy, 

grafiteira/o, pichadora/or, rimadora/or, poeta, artista, escritora/or, apreciadora/or, 

beatmaker, videomaker, produtora/or, empreendedora/or, difusora/or, arte-educadora/or, 

fotógrafa/o, fomentadora/or, divulgadora/or, professora/or, teórica/o, ativista, 

representante e expectadora/or. Enfim, cada pessoa ligada ao movimento Hip Hop ocupa 

um ou mais papéis com a finalidade de fortalecimento da cultura. De acordo com as 

autoras Jéssica Balbino e Anita Motta: 

Cada adepto define o hip hop de uma forma, deixando margem às 

dúvidas do que ele realmente significa, assim ele torna-se diverso e 

incoerente, mas com certeza ele é mais do que um modismo ou jeito 

estranho de falar e se vestir. Em alguns lugares e ocasiões o hip hop 

opera como uma nação que une os excluídos. Em sua origem, o hip hop 

tinha como objetivo unir os jovens que estavam à margem da sociedade 

[…]. (BALBINO & MOTTA, 2006, p. 144, grifo meu).  

 

 Não obstante, é possível afirmar que mesmo se propondo como unificador, não 

existe homogeneidade pois, ao mesmo tempo em que o Hip Hop aparece como 

movimento de inclusão da população marginalizada, há questionamentos como na letra 

da MC goiana Iná Avessa: 

Tem os que desacredita, então pode vir que tem / bica põe o olho grande 

/ mas meu corre se mantém / se quiser quebrar, engatilha argumento / 

por enquanto eu não vi, o seu talento tá lento / Hip Hop é união isso 

devia ser um fato / Se eu dependesse de macho tava no anonimato / cê 

acha que é foda, que é perifa e tá na rinha / foda é essa mana preta aí 

que te criou sozinha / sem tempo pra desconstruir, eu vim foi demolir / 

o meu vulgo é Iná e cê vai ter que me engolir. (INÁ, 2016, grifo meu).32 

 

 Dessa forma, tensões e disputas existem, assim como clivagens de gênero e 

sexualidade, entre outros marcadores sociais das diferenças. Para Maria Aparecida Costa 

dos Santos, o fato do movimento Hip Hop ter integrantes no mundo todo. “[…] não se dá 

apenas por causa das semelhanças juvenis, mas justamente ao contrário, pelas diferenças 

e pela possibilidade de agregar mais elementos da sua própria cultura local” (SANTOS, 

2018, p. 04).  

                                                 
32 Cypher P.R.E.T.A.: Wine B, Iná, Rakel Reis, 2016. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=hJBWukoz5a4. Acesso em 30 de abril de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=hJBWukoz5a4
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1.2. O Movimento Hip Hop em Goiás. 

 

 Eric Luciano Fernandes Miranda, o rapper Erick Pitt, indica que no contexto 

goiano “surge a manifestação cultural hip hop com seus 4 elementos break, rap, grafite e 

Dj, [...] em 1987” (MIRANDA, 2019, p. 112). O autor aponta que “a primeira crew ou 

gangue de Goiânia na modalidade hip hop, com breakers, grafiteiros, djs e mcs, foram os 

“Selvagens do Eletro Rock” (MIRANDA, 2019, p. 114). Ainda de acordo com o autor, 

“desde sua criação o hip hop se expande na periferia da América de Sul ao Norte, no 

Brasil, do Sudeste ao Centro Oeste” (MIRANDA, 2019, p. 116). 

 Com base na narrativa de Aluísio Arruda – Black, como é conhecido – liderança 

à frente do Centro de Referência da Juventude de Goiás - CRJ, local do qual eu parto, é 

possível afirmar que foi a partir dos bailes funks de Trindade (GO), na década de 1980, 

que tudo teve origem. Já na década de 1990, os encontros aconteciam também na capital 

Goiânia, nos locais marcados no mapa abaixo:  

Figura 23. “Mapa: Espaços de Sociabilidade do Hip Hop em Goiânia”. 

 
Produção Própria. Fonte: Google Maps. Disponível em: https://www.google.com/maps. Agosto de 2020. 

 

 No contexto de uma juventude com sede de espaços para dançar break, ouvir rap 

e curtir a sua arte, entra em cena a união entre Black, fundador da Sociedade Black e Tio 

Lú do Kães de Rua, estendendo os encontros para o Centro Cultural Martin Cererê que, 

naquela época, segundo Black, foi palco para o surgimento de centenas de grupos 

https://www.google.com/maps
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organizados deste segmento em todo estado. Em 1998, uma parceria entre Black e Preto 

Walace (Conexão Suburbana) resultou na criação da Rap Mania, tida como a casa do Hip 

Hop. Black aponta que o proprietário Eduardo Dias literalmente abriu as portas ao 

Movimento Hip Hop goiano com a criação deste espaço, sendo este um dos mais 

expressivos avanços, dando um salto de qualidade nos encontros da juventude das 

periferias goianas, sediando grandes shows locais e nacionais. De acordo com Black, na 

mesma época, em virtude das mobilizações e do número de pessoas agregadas, surgiu a 

possibilidade da criação de uma associação em nível estadual para o Hip Hop, a AMHGO 

(Associação Amigos do Hip-Hop de Goiás). 

Em 2003 o Centro de Cidadania Negra do Estado de Goiás (CENEG-GO) é 

criado, já a partir deste mesmo ano realiza inúmeras atividades nas ruas e nas escolas. É 

uma instituição: 

[…] civil, de caráter Cultural, Ambiental, Educacional, Habitacional, 

de Assistência Social e Sem Fins Lucrativos. Reconhecida com títulos 

de Utilidade Pública Estadual, Municipal e Certificação Federal de 

Filantropia-CEBAS, expedido pelo Ministério do Desenvolvimento 

Social – MDS, e com sede social e administrativa na cidade de Goiânia-

GO. (CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE, 2018). 33 

 

 É no CENEG-GO que temos o surgimento do movimento de criação do CRJ, já 

mencionado. Black elucida que num primeiro momento, a ideia era criar a casa da cultura 

Hip Hop, como braço cultural e artístico do CENEG-GO. No entanto, esta proposta não 

contemplava parceiros de diversos movimentos socioculturais, não necessariamente 

ligados ao Hip Hop. Essa pluralidade deu espaço a outro debate e nova demanda. Black 

sugeriu como nome “Centro de Referência da Juventude” em substituição à “Casa da 

Cultura Hip Hop”, para assim agregar todos os segmentos presentes: 

A instituição foi concebida para organizar e aperfeiçoar as atividades 

de seus membros, ligados ao movimento social negro de Goiânia/GO, 

aos movimentos da juventude periférica, à filosofia da cultura Hip-Hop, 

privilegiando ações socioeducativas e culturais junto à população 

jovem em situação de vulnerabilidade socioeconômica. (CENTRO DE 

REFERÊNCIA DA JUVENTUDE, 2018). 

 

O CRJ foi criado em junho de 2010 e, após inúmeras audiências no Ministério 

Público Estadual e batalhas judiciais, conquistou a cessão de uso do espaço em outubro 

de 2013, sendo ali, a partir de então, sua sede34. Não obstante, a permanência no local já 

esteve em disputas em outros momentos, com ameaças de retomada pelo poder público. 

                                                 
33 Disponível em: http://crjgoias.org.br/quem-somos/. Acesso em 20 de junho de 2020.  
34 Ver figura 41. 

http://crjgoias.org.br/quem-somos/
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Para o historiador Allysson Garcia:  

A construção da cultura hip-hop em Goiânia foi trabalhada através dos 

vários contatos, tanto locais, regionais, como nacionais e 

transnacionais. Não sendo fixa, mas em constante movimento, seja 

pelas relações externas ou internas a própria cultura hip-hop, firmou- se 

aqui e sobreviveu, justamente pela sua capacidade de se metamorfosear, 

de se recriar sempre. (GARCIA, 2007, p. 155). 

 

 Nesta perspectiva de se recriar, William, DJ Fox, explica a tentativa de realizar o 

primeiro registro fonográfico de rap em Goiás: “Em 95 tentei fazer a primeira coletânea 

do estado de Goiás, tentamos arrecadar um dinheiro, mas acabou que não deu certo. O 

nome desse projeto foi A união faz o disco”. O disco inaugural foi lançado 3 anos depois: 

“A consolidação desse projeto aconteceu em 98, em um disco que reunia nomes como o 

Conexão Suburbana, Sociedade Black e União Racial. Esse trabalho deu origem ao disco 

‘Legião do Rap I’. Primeira coletânea de rap do estado de Goiás.”35 

Figura 24. “Coletânea: Legião do Rap, vol. I”.36

 
Fonte: Velha Escola do Rap. Disponível em https://www.instagram.com/p/B7DyyQZgVRM/.  

Acesso em 10 de abril de 2020.  

 

                                                 
35 Disponível em: https://www.dm.jor.br/cultura/2016/04/homenagem-ao/. Acesso em 25 de abril de 2020. 
36 A coletânea pode ser ouvida em: https://www.youtube.com/watch?v=rbalcu6ZHE8. Acesso em 10 de 

abril de 2020. 

https://www.instagram.com/p/B7DyyQZgVRM/
https://www.dm.jor.br/cultura/2016/04/homenagem-ao/
https://www.youtube.com/watch?v=rbalcu6ZHE8
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 Assim como nos discos paulistanos, neste também há a prevalência de homens, 

com a adoção da vestimenta específica da cultura Hip Hop. A ausência das mulheres na 

capa reflete o conteúdo das músicas, uma vez que não há mulheres na voz principal de 

nenhuma das faixas. 

 Em 11 de Abril de 2016, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás37 concedeu 

homenagem com certificação de reconhecimento aos primeiros nomes do movimento Hip 

Hop em Goiás, incluso as/os precursoras/es dos bailes blacks, dançarinas/os de funk 

music, DJ’s, e equipes em geral, listados abaixo: 

 

Quadro 01. Precursoras do Hip Hop homenageadas em Goiás. 38 

“MULHERES” 

N° NOME APELIDO/ATUAÇÃO/GRUPO DESDE 

01 Ana Maria Alves Fabiano Dançarina 1983 

02 Cristianne Sousa Garrote Dj Cristianne - Geração 2000 Festas 1987 

03 Francinete Ferreira Da Silva Dançarina 1985 

04 Jordânia Alves Pereira Garotas Do Guetto 1990 

05 Lucimar Maria Da Silva Venenosas Do Funk 1989 

06 Maria Dorceli Vieira Jonas Dodô - Grupo Explosão Pet Shop Boys 1984 

07 Patricia Otávia Januário Barbosa Fokinha - Dj Grupo Crazy For Dance 1992 

08 Simone Barbosa Dias Ativista 1990 

09 Sonia Mateus Da Silva Dj Sonia - Geração 2000 Funk 1986 

Produção Própria. Fonte: https://al-go.jusbrasil.com.br/noticias/323235044/hip-hop-goiano?ref=serp.  

 

Quadro 02. Precursores do Hip Hop homenageados em Goiás.39 

“HOMENS” 

N° NOME APELIDO/ATUAÇÃO/GRUPO DESDE 

01 Adão José Martins Dj Adans Pop Music 1988 

02 Adevair Fernades Saturnino Ativista 1989 

03 Adilson Ferreira Marques Dil Rock - Kães De Rua 1980 

04 Adriano Dos Reis Faleiros Adriano R.A. B. - Boy 1983 

05 Agnaldo Silva Dj/Locutor Faustão 1990 

06 Aguinaldo Gonçalves Dos Santos Dj Birimbal 1986 

                                                 
37 “A iniciativa de homenagear esse trecho da história cultural goiana foi da deputada Delegada Adriana 

Accorsi (PT) e teve lugar no Plenário Getulino Artiaga da Casa. A autora da iniciativa de propor essa sessão 

especial passou a 170 precursores do hip hop em Goiás certificados pela sua contribuição e valorização 

da cultura do Estado”. Disponível em: https://www.dm.jor.br/cultura/2016/04/homenagem-ao/. Acesso em 

25 de abril de 2020. 
38 Informações obtidas diretamente do documento oficial. A lista de nomes está disponível em: https://al-

go.jusbrasil.com.br/noticias/323235044/hip-hop-goiano?ref=serp. Acesso em 25 de abril de 2020. 
39 Informações obtidas diretamente do documento oficial. A lista de nomes está disponível em: https://al-

go.jusbrasil.com.br/noticias/323235044/hip-hop-goiano?ref=serp. Acesso em 25 de abril de 2020. 

https://al-go.jusbrasil.com.br/noticias/323235044/hip-hop-goiano?ref=serp
https://www.dm.jor.br/cultura/2016/04/homenagem-ao/
https://al-go.jusbrasil.com.br/noticias/323235044/hip-hop-goiano?ref=serp
https://al-go.jusbrasil.com.br/noticias/323235044/hip-hop-goiano?ref=serp
https://al-go.jusbrasil.com.br/noticias/323235044/hip-hop-goiano?ref=serp
https://al-go.jusbrasil.com.br/noticias/323235044/hip-hop-goiano?ref=serp
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07 Ailsom Vicente Da Silva Equipe Banana Mix - Mega Mix 1987 

08 Alberto Costa Mattos Filho  Dj Betim Zulu 1984 

09 Aleandro Pereira De Jesus Dj Leandro - Studio Dj Mega Mix 1985 

10 Alessandro Lopes Da Silva B.boy Candu - Selvagens Eletro Rock 1988 

11 Alex Martins Dos Santos Integrante 1987 

12 Alexandre Neumann Passos Dj Gam 1987 

13 Aluisio Antonio Da Silva  Equipe Jet Black 1984 

14 Aluisio Francisco Arruda  Black - Grupo Sociedade Black 1985 

15 Anderson Diniz  Jabull - Grupo Eletro Break 1989 

16 André Correa Leite Interfunk 1983 

17 André Luiz Alves De Oliveira Dj André - Geração 2000 Funk 1986 

18 André Luiz Dos Santos Dj Dré - Grupo Furacões Em Movimento 1989 

19 André Martins De Souza  B.boy - Repórter Cinematografico 1990 

20 Antonio Ferreira Nunes Tonin - Dançarino 1978 

21 Antônio Carlos De Jesus Volpato  Merréia 1979 

22 Antônio Carlos Nunes De Sousa  Dj Chubb Rock 1986 

23 Antônio Gomes De Sales Neto Smith Odelic - Selvagens Eletro Rock 1981 

24 Antonio Marcos Cardoso Liquerim Muleques De Rua 1990 

25 Antônio Marcos Lemes Freitas Dançarino 1986 

26 Arthur Fabricio Dos Santos Dj Arthur Hip Hop Atitude 1990 

27 Averaldo Justino Felix B.boy Justino - Conexão Suburbana 1987 

28 Carlos Alberto Acácio Pinheiro  Pipoka - Magneto Rock 1986 

29 Carlos Alberto Lopes  Dj Carlos - Equipe Heavy Metal Som 1983 

30 Carlos Alberto Lopes Dj Carlos 1984 

31 Carlos Henrique Alves da Silva Katita - Sociedade Black 1990 

32 Carlos Henrique Alves Da Silva Sociedade Black 1990 

33 Carlos Humberto Cândido Siqueira Dj Carlin 1978 

34 Cássio S. B. Santos Dj Velho 1989 

35 Célio Gonçalves De Sousa  Karioca - Selvagens Eletro Rock 1984 

36 Celso Silva Gois Nike - Grupo Selvagens Eletro Rock 1989 

37 César Silva Almeida Scott C - Grafiteiro - Kães De Rua 1980 

38 Claudio Francisco De Sousa  Nego Dile - Selvagens Eletrorock 1980 

39 Cleber Borges De Souza Dj Clebinho - Dragões De Rua 1988 

40 Cleiton Coimbra De Souza Coimbra - Protesto Suburbano 1991 

41 Cleverson Eduardo Dos Santos Megavox 1986 

42 Cristiano Da Silva Costa Dj Cristiano 1987 

43 Cristiano Luiz Da Silva Criss Boy - Grupo Planeta Funk 1988 

44 Daher Chagas Mittelstaedt  Guind’art 121 1980 

45 Damião Freitas  Ilume Locação De Som e Luz 1980 

46 Damião Machado Rodrigues Dançarino - Crazy For Dance 1985 

47 Damião Machado Rodrigues B.boy - Crazy For Dance 1985 

48 Daniel Junio De Paiva Dj Junio - Equipe Made In Brazil 1983 

49 Divino Celso Marques Correa Kães De Rua 1990 

50 Divino Evangelista De Abreu B.boy - Vino Break Boys 1988 

51 Edinaldo Alves Lima Black Man 1984 

52 Edinaldo Marques Neves  Dj Edinaldo 1975 

53 Edson Amorim Da Silva Sam Bleck Jr 1987 

54 Edson Baio  Gravadora Star Music 1990 
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55 Edson Dos Santos Dj Cenzala 1984 

56 Eduardo Gomes Carrijo Cantor Roxim De Goiás 1965 

57 Eduardo Romualdo Pereira Borges Watts - Grafiteiro 1990 

58 Eduardo Soares Dj Dudu 1990 

59 Egídio Rodrigues Da Silva Neto Dançarino - Lion Music 1979 

60 Eliezer Pinheiro Alves Dj Liu - Danceteria Raízes 1978 

61 Eliezer Pinheiro Alves Dj Liu - Mister Funk Dj 1980 

62 Emerson Moreira Damasceno Dj Emerson 1986 

63 Eric Luciano Fernandes Miranda Eric Pit - Grupo Conexão Suburbana 1987 

64 Eudes Pereira Feitosa Dj Eudes 1989 

65 Felipe César Da Costa Souza  Grupo Selvagens Eletro Rock 1989 

66 Fernando Luiz Oliveira Jacino Grupo Electro Breakers 1987 

67 Flávio Marques Gomes Jabá Street Dance 1990 

68 Flávio Soares Dos Santos  Dj Chocolate 1990 

69 Florisvaldo Alves Dos Santos Flory 1979 

70 Geovanni Alves Dos Santos Studio One Way 1980 

71 Gilmar Cardoso De Melo Dj Gilmar - Mundial Som 1972 

72 Glestony Ferreira De Oliveira Grupo Break Boys 1988 

73 Hélio Martins Maia Grupo Selvagens Eletro Rock 1983 

74 Jair Dias Da Silva Azevedo Xal - Grupo Muleques De Rua 1987 

75 Jean Carlo Gomes Da Silva Dj Jean - Equipe Technodance 1989 

76 Jean Carlos Oliveira Jacino Grupo Electro Breakers 1987 

77 Jesuíno Bastos Da Silva Dj Jeson 1980 

78 João Carlos Vitor Costa Dj Zico - Remixsom 1986 

79 Joel Machado Costa Dj Joe 1990 

80 Jorge Ferreira Prince - Grupo Selvagens Eletro Rock 1983 

81 José Arnaldo De Sousa Dj Arnaldo - Equipe De Som Geração 2000 1987 

82 José Da Silva Rocha Junior Grupo Selvagens Eletro Rock 1989 

83 José Victor Dos Reis Dj Vitão 1986 

84 José Vitor Dos Reis Vitão - Nação Raça Negra 1983 

85 Josemar Mendes Sousa Pintinha - Grupo Raízes Do Gueto 1989 

86 Josias Rodrigues Barbosa  Dj Joy 1989 

87 Juarez Rodrigues Dj Juarez - Equipe Som Pop Music 1979 

88 Juciomar Ubirassãn Gomes Dj Jú - Voltmix 1987 

89 Juclei Ormeneze Da Cruz  Mc Jukley - Squadrão Hip Hop 1987 

90 Juliano Souza Garrote Dj Juliano - Equipe Geração 2000 1987 

91 Julio César Cruz De Almeida Testa Grafiteiro - Kr Grafiteiro 1984 

92 Junio De Oliveira Junin - Kães De Rua 1987 

93 Junior Cesar Vieira Lacraia - Muleques De Rua 1990 

94 Juracy Pereira Dos Santos  J. Santos 1975 

95 Kênio De Souza Selvagens Eletro Rock 1989 

96 Kleber Marques Corrêa Gafiteiro - Selvagens Eletro Rock 1989 

97 Kleópas Lourenço De Souza Dj Kléo - Equipe Kleosom 1985 

98 Laércio Rodrigues De Souza Dj Manin - Equipe Transnight Som 1987 

99 Lázaro Pereira Dos Santos Dj Lázaro 1986 

100 Lindomar José Ferreira Dj Curió 1984 

101 Luciano Paulino De Morais Raga Luke - Motriz Hip Hop 1983 

102 Lucio Barbosa Da Silva Lucin - Cometa Funk 1987 
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103 Luiz Carlos G. De Souza Dj Batata 1982 

104 Luiz Francisco Pereira Tiu Lú – Dj - Grupo Kães De Rua 1980 

105 Mabio Dos Santos Bernades  Mabú - Explosão Pett Shopp Boys 1987 

106 Marcelo Adriano De Morais Dançarino 1986 

107 Marcelo Rodrigues Da Silva Dj Pastelão - Grupo Funk Skate 1988 

108 Marcelo Vieira De Faria Rosquinha - Giros Funk 1988 

109 Márcio Adriane Fontenelle Dj Márcio Fontenelle - Equipe Dimesão 5 1988 

110 Márcio Antônio Da Costa Sousa Dj Indúia 1984 

111 Marco Antônio Borges Dos Santos Kinka - Dragões Do Hip Hop 1989 

112 Marcos Moreno Da Costa Dj Brasa 1988 

113 Marden Mauro Gomes De Oliveira Marden Jam - Megavox 1984 

114 Mario Lúcio Da Silva Dj Maurão - The New Star Funk 1979 

115 Mario Martins Filho Dj Mário 1986 

116 Maurício De Freitas Equipe Gerasom 1980 

117 Ney Lúcio De Jesus Pereira Dj Neizinho 1990 

118 Nilton Dias Da Silva Bugão - Grupo Dicípulos Do Funk 1989 

119 Ocimar Caetano De Andrade Dj Dego - Equipe Nightsom 1990 

120 Osmar Da Silva Mister Luppy - Grupo Planeta Funk 1988 

121 Pablo Cesar Nazaré Da Silva Bl 1982 

122 Paulo Almeida Mola Bug Bug - Grupo Selvagens Eletro Rock 1989 

123 Paulo César Vieira  Pc 1987 

124 Paulo Roberto Noleto De Moura Souza Grupo Let’s Dance 1989 

125 Paulo Sérgio De Lira Integrante 1987 

126 Pedro Alves De Melo Dj Pedrão - Equipe Pedrão & Cia 1982 

127 Raimundo Nonato Non Rap - Kães De Rua 1980 

128 Reinaldo Gomes De Lima Nação Raça Negra 1986 

129 Renato Soares De Oliveira Dj Cula - Equipe Studio 47 1986 

130 Ricardo Ferreira Vilela Prosom 1990 

131 Rinaldo Augusto Da Silva União Racial GO 1989 

132 Roberto Carlos De Souza  Lagartixa - Dj 1980 

133 Roberto Pereira Martins Crayce - Grupo Selvagens Eletro Rock 1984 

134 Rodrigo De Oliveira Nego Buga - Grupo The Police Dance 1990 

135 Rogério Pereira Fernandes  Dj Roger 1990 

136 Rosiney José De Sousa Ney Magrine - Equipe Funk 108 1980 

137 Rubens Rodrigues De Almeida Rubão - Rubão Rb Som 1989 

138 Selito Gomes Macedo Dj Senil - Equipe Senil Som 1985 

139 Sérgio Augusto Alves Pereira Grupo Kães De Rua 1988 

140 Sidney Evandro Da Silva Grupo Alex Enguias Elétricas 1988 

141 Silvano Correa Santana Nego Thaide - Selvagens Eletro Rock 1984 

142 Theodoro Cruz Da Silva  Tc Selvagens Eletro Rock 1982 

143 Univelton Oliveira Da Silva Dj Univelton 1987 

144 Valdeci Siqueira Araújo Locutor Sábiá Jr 1990 

145 Valdeir Divino Matias Junior Crazy For Dance 1988 

146 Valdir Rosa Da Silva Dançarino Carrapixo 1984 

147 Valdivino Francisco De Sousa  Dino Souza - Equipe Skate Som 1975 

148 Vando Cleber Pires De Souza Lobão - Grupo The Funk Laser 1988 

149 Wallace Bráz Francisco  Conexão Suburbana 1985 

150 Weiler Dos Santos Bernardes Coelho - Explosão Pet Shopp Boys 1987 
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151 Welbens Rocha Zhangado - Dj 1993 

152 Wellington Barbosa Da Silva Pantera Crew - Konfronto B.boy 1989 

153 Wellington Rodrigues Rego  B.boy Japãozinho - Electric Dance 1983 

154 Welton Felicidade Martins Dj Welton - Equipe Eletromusic 1988 

155 Wendel Candido Alves Dj Zup G.R.B - Kães De Rua 1986 

156 Werley José De Souza Leka Skilo Funk 1986 

157 Wesley Da Silva Costa Dj Ley - Mundial Som 1989 

158 William Feliciano Martins Eletro Music 1986 

159 William Guedes Da Costa Selvagens Eletro Rock 1984 

160 William Rodrigues Dos Santos  Dj Fox - Equipe Super Mix 1987 

Produção Própria. Fonte: https://al-go.jusbrasil.com.br/noticias/323235044/hip-hop-goiano?ref=serp.  

 

 Conforme os quadros 01 e 02 expõem, das 169 pessoas listadas, apenas 09 são 

mulheres, cerca de 5% do total de nomes. A homenagem levou em consideração o 

envolvimento pioneiro até a década de 1990. Aqui podemos observar além do marcador 

gênero, o marcador geração, evidenciado pela homenagem às/aos veteranas/os do 

movimento em Goiânia, uma velha-guarda que, nos termos dos campos museal e 

patrimonial, pode ser lida como Mestras e Mestres de Cultura. 

 “Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita: Hip Hop”. Quem já 

participou de alguma batalha, certamente já sentiu a força deste grito de guerra, que parte 

da/o Mestre de Cerimônias e se estende por todo o público, com muito fôlego e 

empolgação. Podemos verificar abaixo que as batalhas de rima (também denominadas 

como batalhas de rap, de MCs ou de freestyle) tem ocorrência ampla, em diferentes 

municípios de Goiás. Em Goiânia, é possível escutar rimas improvisadas todos os dias da 

semana, até mesmo em diferentes locais. No quadro a seguir foram consideradas as 

batalhas que possuem local, dia e frequência definidos, com registro pelo menos mensal.  

 

Quadro 03. Batalhas de Rima no Estado de Goiás. 

NOME LOCAL CIDADE OCORRE 

SEGUNDA-FEIRA 

Batalha do RC Recanto do Bosque Goiânia Semanal 

Batalha do Santa Santa Luzia Aparecida de Goiânia Semanal 

Batalha São Jorge Novo Mundo Goiânia Semanal 

TERÇA-FEIRA 

Batalha da CL Cidade Livre Aparecida de Goiânia Cada 15 dias 

Batalha do Caixote Centro Luziânia Semanal 

Batalha do Martim Setor Sul Goiânia Semanal 

Batalha do Paraíso Jardim Alto Paraíso Aparecida de Goiânia Cada 15 dias 

https://al-go.jusbrasil.com.br/noticias/323235044/hip-hop-goiano?ref=serp
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Norocity Jardim Curitiba Goiânia Semanal 

QUARTA-FEIRA 

Batalha do Avião Setor Aeroporto Goiânia Semanal 

Batalha do Setor Setor Universitário Catalão Semanal 

Batalha do Triunfo Residencial Triunfo Goianira Semanal 

QUINTA-FEIRA 

Batalha da Juventude Jardim Aroeira Goiânia Semanal 

Batalha do Afrochinês Parque Ateneu Goiânia Cada 15 dias 

Batalha do Nova Jardim Nova Esperança Goiânia Semanal 

Batalha do Parque Marajó Parque Marajó Valparaíso Semanal 

SEXTA-FEIRA 

Batalha da Céu Parque Alvorada Senador Canedo Semanal 

Batalha do Curumim Setor Central Ceres Cada 15 dias 

Batalha do Maranhas Praça Universitária Goiânia Semanal 

SÁBADO 

Batalha da Fonte Centro Formosa Semanal 

Batalha da Ocidental Parque Nova Friburgo Cidade Ocidental Semanal 

Batalha da Pista Setor Serra Dourada Aparecida de Goiânia Semanal 

Batalha da Pista Centro Goianésia Semanal 

Batalha da Vera Cruz Setor Vera Cruz Aparecida de Goiânia 3x ao mês 

Batalha do Cerrado Setor Maysa I Trindade Cada 15 dias 

Batalha do Dino Setor Leste Porangatu Semanal 

Batalha do Lago Parque Lara Guimaraes Trindade Cada 15 dias 

Batalha do Pirata Setor Central Goiânia Semanal 

Batalha do Santo Centro Santo Antônio 

Descoberto 

Semanal 

DOMINGO 

Batalha da Campinorte Setor Central Campinorte Mensal 

Batalha da Pista Village Imperial Itumbiara Cada 15 dias 

Batalha da NeroHill Setor São Paulo Nerópolis Semanal 

Batalha da Nova Cultura Boa Vista Iporá 2x ao mês 

Batalha da Oeste Vera Cruz II Goiânia Semanal 

Batalha da Relíquia Vila Santana Uruaçu Semanal 

Batalha da Santa Setor Central Santa Bárbara de Goiás Semanal 

Batalha do Ipiranga Praça do Ipiranga Anápolis Semanal 

Batalha do Perim Setor Perim Goiânia Semanal 

Produção própria. 2020. 
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 As figuras 25 e 26 expostas abaixo apresentam o mapeamento das batalhas de 

rima presentes no quadro acima, onde a figura 25 contempla todo o estado de Goiás e a 

figura 26 contempla as batalhas realizadas em Goiânia e região metropolitana, para 

melhor visualização. 

Figura 25. “Mapa: Batalhas de Rima em Goiás”. 

 
Produção Própria. Fonte: Google Maps. Disponível em: https://www.google.com/maps. Agosto de 2020. 

 

Figura 26. “Mapa: Batalhas de Rima em Goiânia e região”. 

 
Produção Própria. Fonte: Google Maps. Disponível em: https://www.google.com/maps. Agosto de 2020. 

 

https://www.google.com/maps
https://www.google.com/maps
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Cabe apontar que para além das batalhas indicadas no quadro e mapas, existem 

inúmeras outras que ocorrem esporadicamente ou pontualmente ligadas à eventos anuais. 

Dentre estas, duas merecem destaque, sendo a Batalha da Onça e a Batalha Mana Há 

Mana, ambas organizadas por e para mulheres, que buscam introduzir e incentivar as 

minas nas rimas.  

Indo por esta abordagem, nas demais batalhas existem algumas iniciativas, como 

vaga garantida para mulheres, não sendo necessário se inscrever no sorteio de MCs, bem 

como shows protagonizados por mulheres, cenário diferente na discotecagem, já que a 

maioria dos eventos contam com DJs homens. Em diferentes batalhas pude participar de 

momentos em que nós presentes vaiamos ou interrompemos rimas machistas, misóginas, 

sexistas e homofóbicas, sobretudo nas tradicionais Batalhas de Sangue, onde o objetivo é 

o ‘ataque’ à/ao MC oponente. Em contrapartida, nas Batalhas de Conhecimento, onde o 

tema é escolhido em geral, pelo público, por vezes são indicadas palavras que interpelam 

às/os MCs a discorrerem sobre tais assuntos. Idealizada e organizada pelo MC Marechal 

em 2007, a Batalha de Conhecimento propõe a ênfase das rimas em conteúdos como 

cultura, educação e política com intuito de promoção da consciência. São presentes 

também temáticas de exposições como “Do Valongo à Favela: imaginário e periferia” do 

Museu de Arte do Rio – MAR, uma vez que este museu geralmente sedia batalhas: 

Os próprios diretores do MAR convidaram o MC Marechal a abrigar os 

eventos da Batalha do Conhecimento sempre no Museu da zona 

portuária do Rio de Janeiro desde janeiro de 2014. Eles alegaram que a 

forte ligação do Marechal com as comunidades, facilitaria ao mostrar 

para os jovens e para o pessoal de periferia que ali também era lugar 

para eles frequentarem e visitarem, já que muitas dessas pessoas acham 

que "museus são lugares para velhos e ricos", diversificando e 

destruindo barreiras entre os visitantes do museu. (KELL, 2017).40 

 

 A escolha de Museus como sede para batalhas ocorre também em outros estados, 

como Minas Gerais (Museu de Artes e Ofícios), Distrito Federal (Museu da República) e 

Goiás (Museu Antropológico). 

O formato adotado em Batalhas de Conhecimento se espalhou rapidamente e sua 

prática é ampla nacionalmente. Em Goiânia existem batalhas que optam apenas por este 

modelo, e outras intercalam ambos. É habitual termos iniciativas que agregam a esse 

formato de batalhas, a exibição de filmes e documentários, rodas de conversa, debates, 

                                                 
40 Rap is Life!: “História de Um Rapper - Mc Marechal”. 08 de outubro de 2017. Disponível em: 

https://aminoapps.com/c/rapislife/page/blog/historia-de-um-rapper-mc-marechal-

1/RwVx_nefwu6Lao0RGMV7g2oMwxvdNeoq0D. Acesso em 20 de junho de 2020. 

https://aminoapps.com/c/rapislife/page/blog/historia-de-um-rapper-mc-marechal-1/RwVx_nefwu6Lao0RGMV7g2oMwxvdNeoq0D
https://aminoapps.com/c/rapislife/page/blog/historia-de-um-rapper-mc-marechal-1/RwVx_nefwu6Lao0RGMV7g2oMwxvdNeoq0D
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oficinas e palestras, além de visita a exposições quando ocorrem em museus.41 É comum 

que a premiação seja livros, e existe a iniciativa de levar as batalhas para escolas 

públicas.42 Este conjunto de práticas se caracteriza em uma espécie de batalha por 

conhecimento.  

Mas, de qual conhecimento/saber estaríamos falando? Coloca-se aqui como 

necessária uma breve digressão sobre o conceito de Colonialidade do Poder, expandido 

como Colonialidade do Saber e do Ser, para voltarmos ao Hip Hop como movimento que 

se coloca como uma contranarrativa ao discurso da colonialidade.  

                                                 
41 Em 2015, a batalha no MAR foi antecedida por uma visita mediada pela mostra Tarsila e Mulheres 

Modernas no Rio. Batalha de Conhecimento realizada em 26 de maio de 2015 no Museu de Arte do Rio. 

Disponível em: http://www.anf.org.br/batalha-do-conhecimento-volta-ao-mar/. Acesso em 20 de junho de 

2020. 
42 Em 07 de junho de 2019 ocorreu em Aparecida de Goiânia, no Colégio Estadual João da Costa Carvalho, 

o Festival da Diversidade, um dia todo voltado a atividades que englobavam o Hip Hop, encerrando com a 

batalha de conhecimento disputada por alunas e alunos. Os prêmios foram livros, bonés e camisetas. 

http://www.anf.org.br/batalha-do-conhecimento-volta-ao-mar/
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1.3. Colonialidade do Poder. 

 

“500 anos de Brasil e o Brasil aqui, nada mudou”.43 

 

 

 Aníbal Quijano (2005) defende que a criação da ideia de raça foi o que possibilitou 

todo o processo de colonização. O autor aponta que a globalização é produto de um 

processo iniciado com a América sendo constituída com o capitalismo colonial/moderno 

e eurocentrado enquanto padrão de poder mundial, tendo como ponto principal a raça 

como classificação social da população mundial, baseando-se na dominação colonial 

eurocentrada. Quijano defende que o eixo racial, tendo origem no colonialismo, 

permanece resistente, circunscrito a um padrão de poder hegemônico. 

 O autor expõe que antes da América, não se tem conhecimento histórico da ideia 

de raça, constituída sobre supostas estruturas biológicas diferentes entre colonizadores e 

colonizadas/os, tendo possivelmente como referência as diferenças fenotípicas, utilizadas 

para justificar uma suposta inferioridade. O fruto destas relações sociais são identidades 

sociais historicamente novas, sendo elas: índias/os, negras/os e mestiças/os. Em 

consequência, alguns termos utilizados para designar procedência geográfica, passaram a 

ter conotação racial, como: portuguesa/português, europeia/europeu, africana/africano. 

Sendo assim, a identidade racial foi estabelecida como ferramenta de classificação social 

básica da humanidade. Uma vez que as relações sociais se pautavam em relações de 

dominação, as identidades foram associadas às hierarquias. 

 A divisão entre trabalho e raça, mesmo estes não necessitando um do outro, nem 

para se manterem nem para se transformarem, manteve-os estruturalmente associados, 

persistindo e reforçando-se mutuamente. Com isso, foi sistematicamente imposta uma 

divisão racial do trabalho. De acordo com o autor, espanhóis e portugueses contaram com 

diversas oportunidades uma vez que eram entendidos enquanto raça dominante, sendo 

aos “nobres” assegurados postos médios e altos da administração colonial, civil ou 

militar. O autor aponta ainda que em casos isolados, as populações indígenas deixaram 

de ser escravizadas, em decorrência do risco eminente de seu total extermínio, fruto do 

genocídio causado pela colonização, e as pessoas negras, por sua vez, foram reduzidas à 

escravidão (QUIJANO, 2005, p. 118). 

                                                 
43 (RACIONAIS MCS, 2002). A Vida é Desafio - Nada Como Um Dia Após O Outro Dia (Chora Agora). 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Wb3rvC6z5ao. Acesso em 25 de julho de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wb3rvC6z5ao
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 Tal distribuição racista do trabalho no cerne do capitalismo esteve presente em 

todo período colonial. Essa articulação de dominação/exploração como raça/trabalho foi 

tão bem vinculada enquanto naturalmente associada que sua eficácia prevalece operando 

até os dias atuais, sem ser possível vislumbrar alguma desvinculação efetiva, apesar das 

várias iniciativas voltadas a alterar tal paradigma racista. Desde o início, o capitalismo 

mundial foi colonial e eurocentrado. 

 Resultando das questões expostas, Quijano expõe que a Europa foi constituída 

como centro do mundo capitalista, obtendo além do controle do mercado mundial, a 

imposição de seu domínio colonial sobre o mundo. Com a concepção de Ocidente 

enquanto superior, o Oriente se torna o outro, inferior. Histórias culturais heterogêneas 

foram incorporadas a um mundo dominado pela Europa. Além de todas as formas de 

controle do trabalho em torno do capital, todas as histórias, conhecimentos, culturas e 

recursos foram articulados numa ordem global única em relação à hegemonia 

europeia/ocidental.  

 De acordo com Quijano, deste processo resulta uma colonização das perspectivas 

cognitivas dos modos de produzir ou outorgar sentido aos resultados da experiência 

material ou intersubjetiva, do imaginário, do universo de relações intersubjetivas do 

mundo, em suma, da cultura. O etnocentrismo se torna traço comum dos dominadores. 

 A forma de dominação atual constitui-se, conforme exposto por Quijano, em três 

elementos centrais capazes de afetar a vida cotidiana da população mundial: a 

colonialidade do poder, o capitalismo e o eurocentrismo. 

 Diversas autoras e autores têm dialogado com essas proposições, como, por 

exemplo, Luciana Ballestrin (2013), que apresenta um panorama da concepção, a 

trajetória e o pensamento do Grupo Modernidade/Colonialidade, a partir de sua ruptura 

com os estudos subalternos, culturais e pós-coloniais, constituído no final dos anos 1990. 

Ao discorrer sobre o conceito Colonialidade do Poder, desenvolvido por Aníbal Quijano 

em 1989, conforme apresentado acima, a autora aponta que “Ele exprime uma 

constatação simples, isto é, de que as relações de colonialidade nas esferas econômica e 

política não findaram com a destruição do colonialismo” (BALLESTRIN, 2013, p. 99). 

De acordo com a mesma, o conceito de colonialidade foi estendido para outros âmbitos 

que não só o do poder, e se reproduz em uma tripla dimensão: a do poder, do saber e do 

ser. (BALLESTRIN, 2013, p. 100). A autora traz a seguinte questão: “Os movimentos 

sociais atuais, em seus discursos e práticas, identificam a colonialidade e reivindicam a 

decolonização?” (BALLESTRIN, 2013, p. 112).  
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 A partir dessa indagação é possível pensar em um diálogo com o Hip Hop 

enquanto conhecimento e movimento de resistência, se constituindo como um processo 

emancipador, de construção de contranarrativas ao discurso da colonialidade. O 

antropólogo Waldemir Rosa afirma que este movimento “configura-se como uma 

narrativa sobre uma experiência de subalternidade que se enraíza no colonialismo e no 

escravismo” (ROSA, 2014, p. 29). Esta afirmação é facilmente identificada em narrativas 

como as de Nelson Triunfo: 

Em tempos de ditadura, a visibilidade de Nelsão era uma afronta e tanto. 

“Imagina eu com esse tamanho, com esse cabelão, no meio dos 

militares, como é que eles me viam?”, indaga, exaltado. “Fui preso 

várias vezes porque sabiam que eu não tinha carteira assinada. Me 

levavam em cana para averiguação. Essas marcas na minha canela, isso 

foi chute de coturno”. (PORTAL GELEDÉS, 2013).44 

 

Naquela época [década de 1980] a repressão era muito grande e a 

polícia impedia as pessoas de dançar, levando pra cadeia quem estivesse 

dançando pelas ruas. "Provavelmente eu sou o cara que mais foi preso 

no centro de São Paulo [risos]. Tinha até uma delegacia do Baixo 

Augusta onde um PM que me conhecia e gostava de mim me liberava 

toda vez que eu chegava lá. Em outras delegacias eu não tinha essa 

sorte. Tinha que esperar uns 3 dias para poder sair", relembra. (LUANA 

DORNELAS, RED BULL, 2019).45 

 

 As letras de rap, provenientes de diferentes localidades do Brasil, assim como em 

diferentes décadas, retratam a colonialidade do poder e do saber, teorizada posteriormente 

na academia, em termos próprios. 

 O grupo Z'África Brasil, lançou em 2002 o álbum intitulado “Antigamente 

Quilombos, Hoje Periferia” onde está presente a seguinte faixa, de mesmo nome:  

Aqui sentido foi, prometeram um mundo novo / Favela, viela, morro: 

tem de tudo um pouco / Tentam alterar o DNA da maioria / Rei Zumbi 

/ Antigamente Quilombos, Hoje Periferia / Levante as caravelas / aqui 

não daremos tréguas não, não / Então que venha a guerra / Zulu, 

Z'África Zumbi […] Sempre a mil, aqui Z'África Brasil / Pra quem 

fingiu que não viu, a cultura resistiu / Num faroeste de caboclos 

revolucionários […] Prepare-se, não acredite em contos de fardas / A 

fumaça é o veneno que destrói as flores / A visão do mundo em diversos 

fatores subjugado à valores / Consomem a essência em troca a 

sobrevivência / Assim espalham a doença, a fé, a crença / E o povo 

lamenta tantos destroços, tanta perda / Fio de quinhentos volts em 

muitas consciências, vejam / Úlcera de ozônio, pânico da atmosfera / 

                                                 
44 “Nelson Triunfo: Ícone perdido da cultura black brasileira”, Portal Geledés, 2013. Disponível em: 

https://www.geledes.org.br/nelson-triunfo-icone-perdido-da-cultura-black-brasileira/. Acesso em 22 de 

maio de 2020. 
45 “Falamos com Nelson Triunfo, o pai do hip-hop nacional: Um dos precursores da cultura hip-hop no 

país, Nelson foi um dos principais dançarinos de soul e breaking do Brasil”, Luana Dornelas, Red Bull, 

2019. Disponível em: https://www.redbull.com/br-pt/entrevista-nelson-triunfo. Acesso em 22 de maio de 

2020. 

https://www.geledes.org.br/nelson-triunfo-icone-perdido-da-cultura-black-brasileira/
https://www.redbull.com/br-pt/entrevista-nelson-triunfo
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As coisas não estão nada bela, SOS planeta terra / Acredite! Há milhões 

de anos o poder impera, o oprimido resiste / e o opressor insisti na 

guerra […] Zumbi, o redentor, agora o jogo virou, quilombos guerreou, 

periferia acordou / Cansamos de promessas, volta pro mato capitão, 

pois já estamos em guerra […] Controlam as doenças, controlam o 

dinheiro / Controlam os cartéis, controlam os puteiros / Modificam o 

ar, criam cérebros atômicos / É o pai de família no bar, enquanto o filho 

está matando / Sugam da terra, injetam no próprio homem / Alteram a 

natureza, óleo no mar, fogo no monge / Jardins do éden, as flores tem 

cheiro de morte. (Z´ÁFRICA BRASIL, 2002, grifo meu). 46 
 

 O terceiro verso “Tentam alterar o DNA da maioria” pode ser interpretado em 

referência ao denominado processo de miscigenação, uma colonialidade interna, 

característica da sociedade brasileira, voltada a apagar a existência das pessoas negras em 

nossa sociedade. Em 2019, 17 anos após o lançamento do álbum “Antigamente 

Quilombos, Hoje Periferia”, o grupo lançou a versão em vinil do disco. Em entrevista 

para a Radiola Urbana, os integrantes comentaram sobre o conteúdo ainda ser atual “Na 

verdade, é um título atemporal. Não tem época. Sempre lembraremos da caminhada que 

construiu o chão pra gente estar aqui hoje” (FUNK BUIA, 2019). Sobre a indagação se a 

discussão evoluiu ou regrediu, o rapper Gaspar afirma: 

Os racistas mostram mais a cara, hoje em dia. É um vírus, uma doença 

estrutural. A sociedade brasileira construída nesse sistema colonial é 

racista. Esse racismo é institucional e estrutural. Tivemos alguns 

avanços em termos de leis, mas a gente regride totalmente quando elege 

um presidente como esse, que não tem consciência nenhuma, não tem 

visão de mundo e não conhece o Brasil por dentro. Basta lembrar como 

os europeus trataram os indígenas, como se eles não fossem daqui, 

sendo que são os verdadeiros povos originários brasileiros. […] Tem 

uma frase do B-Boy Banks que faz parte da nossa vida hoje: “a nossa 

luta nas quebradas é para que os livros cheguem antes das armas”. 

(GASPAR, 2019, grifo meu). 47 

 

 Gustavo, conhecido também como Gus ou Black Alien, iniciou a carreira artística 

em 1991, já foi integrante do Planet Hemp, grupo do qual também fazia parte Marcelo 

D2, e já gravou com o rapper Sabotage, fazendo participação na faixa "Um bom Lugar" 

em 2000. Em 2011, é lançado no auditório da Universidade Federal Fluminense o 

documentário48 “Mr. Niterói – A Lírica Bereta”. O rapper fala sobre sua trajetória, sua 

infância na zona sul de Niterói no Rio de Janeiro, onde estudou nos melhores colégios, 

                                                 
46 O clipe de “Antigamente Quilombo, Hoje Periferia” do grupo Z'África Brasil  está disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=rmus6IQE57c. Acesso em 24 de maio de 2020. 
47 “Eternamente Quilombo”, Radiola Urbana, 2019. Disponível em: 

http://www.radiolaurbana.com.br/eternamente-quilombo/. Acesso em 24 de maio de 2020. 
48 Sob a direção de Ton Gadioli, o documentário “Mr. Niterói - A Lírica Bereta” (2011) está disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=HLd9wSI5Bb4. Acesso em 25 de maio de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=rmus6IQE57c
http://www.radiolaurbana.com.br/eternamente-quilombo/
https://www.youtube.com/watch?v=HLd9wSI5Bb4
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sendo fluente em inglês desde os 12 anos de idade – o que pode ser percebido pelo uso 

que faz em suas letras. Era visto com estranhamento por ser negro num local com 

predominância de moradores ricos, e, por outro lado, convivia também em São Gonçalo 

com outra parte da família, onde sofria discriminação, desta vez, por ser favorecido. O 

carioca lançou em 2004 seu primeiro álbum solo “Babylon by Gus – Vol. 1: O Ano do 

Macaco”, considerado um dos melhores álbuns de rap do país, que conta com a faixa 

“Estilo do Gueto”: 

Você se assusta com o barulho da bala? / Eu aprendi desde moleque a 

adivinhar qual é a arma / Isso não é novidade nessa parte da cidade / A 

violência é comum e a paz é raridade / À noite cai um corpo e avisam à 

polícia / Só depois de cinco horas, ela chega no lugar / Sem um 

delegado, sem ninguém da perícia / Só um homem da justiça o corpo 

vai levar / As mães choram, os meninos imploram, os filhos vão / Aqui 

é onde rola a verdadeira lei do cão / Saio de casa para ir trabalhar / Sem 

saber, meu irmão, se eu irei voltar / Me deram um cano na mão, me 

disseram: "Negão, esse é o argumento que a gente tem / Faz seu adianto, 

se vacilarem, pém! / Você tá maquinado e não tem pra ninguém" / A 

polícia sobe aqui, preto vai matar, preto vai morrer / Pois quem mora 

por aqui, não tem nada a perder / Eu já disse a você, o que você faz 

aqui? / O playboy quer cheirar, o playboy quer curtir / Você cheira 

brizola dentro do apartamento / Aqui a coisa rola é na viela, no beco / 

Vagabundo tá na neurose, tá no desespero / É melhor você voltar pro 

lugar de onde veio / Justiceiros desfilam, fuzilam qualquer um / 

Conselho que eu lhe dou é não marcar por aí / A noite é traiçoeira, ela 

vai te engolir / Sem deixar nenhuma pista, sem vestígios, enfim / De 

onde eu vim, você também veio / Só que eu sou nascido aqui no Rio de 

Janeiro. (BLACK ALIEN, 2004, grifo meu).49 

 

Black Alien acusa o cenário de violência vivenciado nas periferias, onde armas de 

fogo se tornam argumento uma vez que não há a possibilidade de argumentação por outras 

vias nas operações policiais. 

Thiagão e Os Kamikazes do Gueto, conhecido pelo estilo “Gangsta Rap” – o 

termo advém da concepção estado-unidense de Gângster, e geralmente retrata o cotidiano 

violento do crime na periferia – foi um grupo proveniente de Maringá, Paraná, que esteve 

na ativa até meados de 201350. A faixa “Fim Dos Dias”, presente no álbum de 2009 que 

leva o mesmo nome, contou com participação do rapper Douglas do grupo Realidade 

Cruel. Na letra, o crime e a questão educacional são retratados: 

                                                 
49 O áudio de “Estilo do Gueto” está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9rkBbISHBHg. 

Acesso em 25 de maio de 2020. 
50 Thiagão atualmente se dedica a palestras e ao Rap Gospel em carreira solo, após se converter em 2013. 

O rapper já esteve em algumas cidades de Goiás como Goiânia e Aparecida de Goiânia nos últimos anos. 

Ele afirma ter começado a frequentar a igreja após ter sido preso algumas vezes, e acabou decidindo 

abandonar a vida do crime, assim como os demais integrantes do grupo. 

https://www.youtube.com/watch?v=9rkBbISHBHg
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[…] Maldade gera maldade, não é eu que tô falando / é só pegar a 

calculadora e contar os corpos dos mano / Os mano, apenas mais um 

número da lista / é só morrer o filho de um boy, aí deixa de ser estatística 

/ Só vendo o sangue do seu sangue escorrer lembrou que existe /  A 

violência da quebrada invadindo sua suíte […] Faz o que o sistema quer, 

os oitão em vez de diploma / - Apetite não falta, motivo tem de monte 

[…] Não é por nada meu nobre guerreiro / Vai vendo parceiro / 

Subordina respeito aqui nesse novo milênio / Não é ‘pru cê’ nem pra 

mim, nem que for até o fim /  Engatilhando, mirando contra o sistema 

e atirando / Rajadas, rajadas de denúncia e informação / Embora pra 

sociedade nós somos tudo ladrão […] Também quero um carro zero, 

piscina aquecida / Do que só ter um teto e lágrimas na visita / 

Embaçado, imagina como seria da hora / Faculdade no exterior, ser 

turista na Europa / Ou então paga de pá, fazer a autoridade tremer / 

Psico intelectual, pós graduado, PHD / em ciências sociais, artes de 

ultra culturais / Do que ter corpos carbonizados nos canaviais […] E 

nas quebradas, só vejo os menor matar / Aqueles que prefere o crime 

do que estudar / Pra no amanhã serem professores, ou até engenheiros / 

Ao invés de ordenar a morte de outro carcereiro / É, o fim dos dias tá 

chegando, meu amado / Esteja pronto, preparado e bem armado! 

(THIAGÃO E OS KAMIKAZES DO GUETO, 2009, grifo meu). 51 
 

 As reflexões vão ao encontro do que Black Alien traz, em relação a forma como 

a violência e a morte são naturalizadas nas periferias, mas que fora dela, os corpos deixam 

de serem vistos apenas como estatística. Thiagão e os Kamikazes do Gueto discutem 

também a forma como o conhecimento é invisibilizado quando parte de pessoas 

periféricas, que mesmo produzindo informação, são vistas como criminosas por usarem 

os meios disponíveis - como o rap e demais expressões do Hip Hop, o slam52 e as 

narrativas audiovisuais. Nessa linha, o grupo fala, ainda, de como a periferia também 

almeja acessos como ‘faculdade no exterior; pós-graduação; ser turista na Europa; carro 

zero; piscina aquecida’.  

 O grupo paulista Facção Central formado em 1989 já contou com Eduardo, Dum-

Dum e Erick 12 como principais integrantes no decorrer de sua existência que se estende 

até os dias atuais, em que somente Dum-Dum permanece. O grupo foi responsável por 

grande parte do acervo musical do rap brasileiro, com inúmeras faixas lançadas. As 

composições de Eduardo são marcadas pela quantidade de informações em uma única 

canção, consideradas de conteúdo forte. A faixa “Brincando de Marionetes” faz parte do 

álbum “Estamos de Luto”, de 1998: 

A trilha sonora é tiro a cena é de terror, o ar é triste tem aglomeração / 

Sirenes, viaturas, calibres, 12, 38, veja as manchas no chão […] / A 

                                                 
51 O áudio de “Fim Dos Dias” de Thiagão e Os Kamikazes do Gueto está disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=02GAGMQStWw. Acesso em 25 de maio de 2020. 
52 Batalhas de poesia falada em que poetas competem recitando ou lendo um trabalho original ou também 

não-autoral, em algumas vezes. 

https://www.youtube.com/watch?v=02GAGMQStWw
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sigla IML, define seu caminho / Oitava gaveta na geladeira, um cadáver 

decomposto / Do estilo que bóia no rio / Defunto pra pesquisa, olha o 

conto do legista / Pobre é fundamental pra medicina / Corta o cérebro, 

arranca o pulmão, abre o peito no meio e come o coração […] / Aí você 

atrás das grades / Aí você com o ferro, fazendo boy pagar pedágio / Seu 

B.O. no carro forte, assalto a banco / São apenas peças de um jogo / 

Onde matar ladrão é mais o fácil, é o aceitável / Aqui se joga na cadeia, 

não é pra se regenerar, é pra ver detento se matar / Se joga crack na 

favela, e se espera o resultado / Abra-cadabra, chove finado / Já assinei 

um 12, sei como é lá dentro / Aqui fora descobri que detendo tem rótulo 

na testa / Tatuagem, carimbo, pra sempre detento / Eterno marionete, 

cair na armadilha / Faço o contrário fulano, aposente os calibres / 

Dispense a farinha, desfaça a quadrilha / Raciocine com o cérebro não 

com os calibres / O meu caminho eu mesmo traço / É Dum-Dum, 

Facção / Bem longe do crime / É o sistema brincando de marionetes 

[…] Mansão, iate, ouro, dólar, são em vão / Preto ou branco, pobre ou 

rico, pro buraco só leva o caixão / 180 por hora, passou estilo carro de 

corrida / Pacoteira no bolso, Honda Civic instalado de cocaína / O perfil 

do jovem de bem, brasileiro do tipo que queima índio com álcool / O 

santo, o filho do juiz, o bom exemplo / A justiça no Brasil é pro detento 

na detenção […] Só o livro a caneta, o lápis, o caderno / evitam que o 

Eduardo do céu seja o Eduardo do inferno / Esqueça toda essa porra de 

B.O., fita boa, armamento é tudo ilusão / Dê um abraço no seu pai, sua 

mãe, sua mina, isso sim é real / não dá sangue, não dá caixão / Seu 

trampo, seu estudo brecam o cano do PM / Pobre informado, 

engatilhando o raciocínio / É embaçado, qualquer país treme / quando 

a sirene do carro funerário tocar / Entre as flores lá no caixão / Quero 

ver o mano digno, não marionete que morreu na mão da rota / Apenas 

outro ladrão, aqui diz Facção, Facção. (FACÇÃO CENTRAL, 1998, 

grifo meu).53 

 

Tomar de assalto o conhecimento, premissa apresentada pelo grupo Facção 

Central há mais de duas décadas, está presente em diversas letras de rappers 

brasileiras/os, em que a educação, e não o crime, é apontada como a saída para a 

sobrevivência da população marginalizada. O próprio Eduardo foi interpelado pelo que 

traz em suas letras, e 20 anos depois está cursando uma graduação em direito.54 

Em março de 2020, foi lançado em disco duplo o álbum “O Necrotério dos Vivos” 

do rapper Carlos Eduardo Taddeo, ex-integrante do Facção Central, que deixou o grupo 

em 2013 para seguir carreira solo. Ele é autor dos livros “A Guerra Não Declarada na 

Visão de um Favelado” volume I (2012) e volume II (2016). Eduardo aponta que os livros 

são compilações de ideias que no decorrer dos anos, não couberam em discos, que já são 

                                                 
53 O áudio de “Brincando de Marionetes” do grupo Facção Central está disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ImPwbx9istI. Acesso em 25 de maio de 2020. 
54 O rapper relatou em uma live realizada via Instagram (@quilombaque) em 03 de julho de 2020 que em 

uma de suas palestras com menores privados de liberdade, ele foi questionado sobre ele próprio não ter 

feito faculdade, o que o levou a se matricular em um curso de direito em uma universidade privada de São 

Paulo. A live pode ser acessada em: https://www.instagram.com/tv/CCMuOkVHjWh/.  

https://www.youtube.com/watch?v=ImPwbx9istI
https://www.instagram.com/tv/CCMuOkVHjWh/


76 
 

conhecidos por possuírem músicas com composições extensas e elaboradas. O material 

do álbum conta com 29 faixas, sendo uma de abertura e uma de finalização: “Viver é 

Revolucionar”. A faixa de introdução intitulada “Estamos Mortos” é narrada por 

Eduardo, segue na íntegra: 

“Ninguém pode ser considerado vivo 

Comendo sobras de lixeiras 

Erguendo mãos para pedir esmolas 

Fumando crack 

Perdendo a saúde puxando carroças de papelão 

Não existe vida em dps, cdps, viaturas, reformatórios, presídios e tribunais 

Não existe vida nos subempregos, com salários de fome 

Nas casas devastadas pelo lícito alcoolismo 

Nas mulheres reféns do machismo e da violência doméstica 

Não existe vida nas esquinas e puteiros 

Que estupram as crianças invisíveis do Brasil 

Não existe vida nos bolsões de miséria 

Que fazem arma serem atrativas para meninos e meninas 

Que antes dos 25 estarão em caixões lacrados 

Quem vive de lucro já tá enterrado com o ente que se foi 

Quem viu o filho desaparecer depois do enquadro da polícia 

Perdeu qualquer razão para viver 

Quem é o número de matrícula prisional 

Não passa de uma alma que vaga pelo cárcere de presídio em presídio 

Morremos quando rimos do menor 

Que aparece na internet sendo torturado em supermercados 

Quando aceitamos as versões oficiais 

Que alegam que o excluído executado pela PM atirou primeiro 

Quando aceitamos os laudos manipulados que apontam 

Que as balas que mataram a criança negra 

Saíram do armamento do tráfico 

Morremos quando votamos nos que afirmam 

Que a pacificação do país passa pela aniquilação dos menos favorecidos 

Se não fôssemos corpos vazios 

Equilibrados por sistemas esqueléticos 

Não teríamos opiniões formadas pelos que monopolizam os meios de comunicação 

Se não fôssemos apenas sistemas respiratórios aspirando pólvora 

Tiraríamos do poder 

Os tiranos que aprovam decretos que acabam em helicópteros brincando de tiro ao alvo em 

comunidades carentes 

Aí, opressor 

Eu sei que você comprou com a sua riqueza suja o direito da existência 

Eu sei que você conhece a estrita legalidade 

Conhece o respeito à integridade física, psíquica e moral 

Tem o privilégio de pensar de forma independente 

Sem coação televisiva e educacional 

Eu sei que você sabe que o código penal e o martelo do juíz jamais te alcançarão 

E é por essa e outras, arrombado 

Que quanto mais retalham o nosso direito a uma vida digna 

Mais põe seu coração podre na mira de uma 'sig sauer' 

Vamos segurar faixas de luto 

Pelas escolas militarizadas 

Pela liberação das armas 
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Vamos prestar condolências 

Para a sociedade que aplaude 

A política do confronto 

Em conjunto com a política do nepotismo 

Do 'fake news' 

Do judiciário partidário 

Do roubo de presidências 

Irmão de guerra 

Sinto muito em te informar 

Que quem não tem o padrão de vida estabelecido na constituição federal 

Já tá em estado avançado de putrefação 

Quem tem a probabilidade de uma morte violenta 

Por sua condição financeira e cor de pele 

Já sobrevive dentro de um túmulo 

A coroa de flor 

É só um detalhe para nós 

Que caminhamos sem vida 

Na escuridão da indigência 

Viver é ter a opção de crescer profissionalmente 

E intelectualmente 

De não ser metralhado pela polícia 

De não ser torturado num sistema prisional 

Puramente vingativo 

Enquanto não pudermos impedir o genocídio 

O racismo 

A alienação 

O aprisionamento em massa 

A pobreza extrema e a anulação social 

Não passaremos de cadáveres que respiram 

Meus pêsames para todos nós que vegetamos 

No necrotério dos vivos.” 

(CARLOS EDUARDO TADDEO, 2020, grifo meu).55 

 

 Eduardo apresenta na faixa que abre sua recente produção “O Necrotério dos 

Vivos” diferentes questões do que considera ser preciso para viver e existir para além de 

apenas sobreviver e resistir. Ele traz narrativas sobre machismo, estupro, sistema 

prisional, violência policial, tráfico, pobreza, saúde, educação, cultura, racismo, 

desigualdade salarial, genocídio e racismo, articulados ao cenário político de injustiças 

sociais. Eduardo fala também do papel que a mídia exerce em grande parte da população 

que possui o recurso televisivo como meio de informação. 

                                                 
55 O CD-01 contém as faixas: 01 - Estamos mortos; 02 - O necrotério dos vivos; 03 - Parque dos monstros; 

04 - Mês de maio; 05 - Morra de pé não viva de joelhos; 06 - ABC do feminicídio; 07 - Falando de amor; 

08 - Rap ostentação; 09 - Morreria feliz; 10 - Órfão; 11 - Não vou me omitir; 12 - Quero a igualdade; 13 - 

Não sou um de vocês; 14 - 2025. Está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yZAQWHjd0LY.  

O CD-02 contém as faixas: 01 - Perdoar nunca, esquecer jamais; 02 - SR. Candidato; 03 - A lágrima da 

rosa; 04 - O mal sempre vence; 05 - Prisão do remorso; 06- Democracia racial de sangue; 07 - Anjos 

violentados; 08 - Sob o signo do medo; 09 - Brilho esfacelado; 10 - 24 horas sem velório; 11 - Os 13; 12 - 

Balas endereçadas; 13 - Inferno na torre; 14 - Cadê o sensacionalismo?; 15 - Finalização: Viver é 

revolucionar. Está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YnDaHfg_EUs. Acessos em 25 de 

maio de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=yZAQWHjd0LY
https://www.youtube.com/watch?v=YnDaHfg_EUs
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 A antropóloga Rita Segato (2013) dialoga com Quijano, e, por sua vez, afirma que 

as mulheres ocupam espaços marcados por violências simbólicas, físicas e epistêmicas. 

Ela questiona: “onde estão sendo abertas as fissuras que avançam, hoje, desarticulando a 

colonialidade do poder, e como podemos falar delas? Que papéis desempenham as 

relações de gênero nesse processo?” (SEGATO, 2013, p. 106). A autora propõe: 

[...] ler a interface entre o mundo pré-intrusão e a modernidade colonial 

a partir das transformações do sistema de gênero. Entretanto, não se 

trata meramente de introduzir o gênero como um tema entre outros da 

crítica descolonial ou como um dos aspectos da dominação no padrão 

da colonialidade, mas de conferir-lhe um real estatuto teórico e 

epistêmico ao examiná-lo como categoria central capaz de iluminar 

todos os outros aspectos da transformação imposta à vida das 

comunidades ao serem capturadas pela nova ordem colonial / moderna. 

(SEGATO, 2013, p. 116). 

 

 Desta forma, após trabalhar com a colonialidade do poder, do saber e do ser para 

tratar periferia, tal perspectiva permite pensar até que ponto o movimento é inclusivo, 

relativizando a participação e aceitação de, por exemplo, grupos femininos e LGBTs. Para 

tal, utilizo a interseccionalidade como ferramenta metodológica e teórica para articular os 

diferentes marcadores sociais das diferenças que se mostram presentes. 
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1.4. Interseccionalidade e marcadores sociais das diferenças. 

 

“O que nos separa não são as nossas diferenças, e sim a resistência em 

reconhecer essas diferenças e enfrentar as distorções que resultam de 

ignorá-las e mal interpretá-las. Quando nos definimos, quando eu 

defino a mim mesma, quando defino o espaço onde eu sou com você e 

o espaço onde não sou, não estou negando o contato entre nós, nem 

estou te excluindo do contato – estou ampliando nosso espaço de 

contato”. Audre Lorde. 

 

 Para além de pautar as discussões referentes à colonialidade do poder, do saber e 

do ser,  minha leitura busca etnografar um movimento não monolítico, a partir do olhar 

interseccional, com o cruzamento de marcadores como raça, classe, gênero, geração, 

região, sexualidade, corpo, vestuário, escolaridade, deficiência e maternidade, além da 

categoria mulher como eixo de subordinação. 

 Numa produção que não pretende se deter no academicismo56 mas auxiliar na luta 

da comunidade em busca de justiça social, como etnografar processos que envolvem 

tensões e lutas? Partindo do pressuposto que não há uma verdade e não há homogeneidade 

e sim heterogeneidade, existem disputas perpassadas pelos marcadores sociais da 

diferença no movimento Hip Hop, bem como as que surgem com o acesso as fontes de 

financiamento do poder público. 

 Ademais, de acordo com Camila Moraes Wichers (2017), em diálogo com Stuart 

Hall, as discussões feministas que problematizam categorias como mulher, sexo, gênero, 

corpo, patriarcado, identidade e representação, colocam sob rasura algumas premissas 

assumidas anteriormente acerca dessas categorias. Ela indica que “colocar ‘sob rasura’ 

essas categorias, certamente construídas socialmente e, por isso, sempre passíveis de 

releituras, significa que desconfiamos dessas construções, interpelando sentidos únicos e 

propondo deslocamentos” (MORAES WICHERS, 2017, p. 36). 

 Neste sentido, uma investigação possível está relacionada ao poder da memória, 

aos apagamentos e esquecimentos, numa inquietação a respeito das relações que 

perpassam pelos diferentes marcadores sociais da diferença no Hip Hop, sobretudo no 

que diz respeito às integrantes mulheres que precisam administrar a tensão de ser mulher 

num movimento predominantemente masculino e masculinizado (SANTOS, 2019).  

                                                 
56 Tendência para se preocupar com questões especulativas ou com os detalhes de determinada questão os 

quais não produzem resultados práticos. Respeito ou obediência aos preceitos tradicionais de uma área do 

conhecimento. Disponível em: https://www.dicio.com.br/academicismo/. Acesso em 04 de janeiro de 2020. 

https://www.dicio.com.br/academicismo/


80 
 

 No que concerne aos marcadores presentes no Hip Hop, há questões geradoras 

que transitam pelo âmbito local, nacional e internacional, como: ofuscamento das 

mulheres e pessoas LGBTs, por exemplo, nos relatos bibliográficos por parte dos 

personagens célebres, e pouco espaço, seja como público ou como protagonistas das 

expressões estéticas. Para tal, dialogo com a noção de marcadores sociais das diferenças 

(HIRANO, 2019) e com a abordagem interseccional. 

 A interseccionalidade é trabalhada pelo pensamento feminista negro a partir do 

silenciamento experimentado nos discursos e práticas de um feminismo exaustivamente 

branco e elitista, que não leva em consideração as diferentes formas de opressão 

experimentadas pelas mulheres em suas pluralidades. Neste sentido, sobre a abordagem 

feminista interseccional, Camila Moraes Wichers aponta que “Esse feminismo é fruto do 

pensamento precursor de mulheres negras que passaram a interpelar as reflexões de um 

movimento feminista que era pautado, até então, em demandas de mulheres brancas de 

classe média” (MORAES WICHERS, 2018, p. 146). 

 Carlos Eduardo Henning (2015) contextualiza a influência das teorias e estudos 

feministas em relação à interseccionalidade, bem como a maneira que estas teorias e 

estudos foram afetados pela interseccionalidade.  

 A perspectiva de interseccionalidade no âmbito da teoria feminista negra, potente 

e efetiva, tem o caráter de fortalecimento dos diversos movimentos, portanto nada 

limitador. Henning aponta que de distintas formas, parte dos trabalhos contemporâneos 

tende a secundarizar ou a ignorar o papel do pensamento feminista negro no novo impulso 

fundador da reflexão interseccional nos anos 1970. Autoras como a americana Angela 

Davis (2016 [1981]) e Audre Lorde (2019 [2007, 1984]) foram algumas dentre as 

primeiras feministas a apontar a importância de interseccionar a  luta das mulheres, 

levando em consideração para além da questão de gênero, o racismo, a luta de classes e a 

sexualidade – sobretudo no trabalho de Lorde – ao tratarem das diferentes opressões 

sofridas pelas mulheres, entre outras categorias. 

 Henning afirma ainda que não é preciso analisar uma infinidade de marcadores 

das diferenças em cada análise social, mas “atentar para o entrelaçamento daqueles que 

se mostram relevantes contextualmente, ou seja, partindo de análises atentas às diferenças 

que fazem diferença em termos específicos, históricos, localizados e, obviamente, 

políticos” (HENNING, 2015, p. 111). O autor propõe uma noção de interseccionalidade 

compreendida:  
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primeiramente como relativa às formas de entrelaçamento entre os 

marcadores sociais da diferença e suas potenciais decorrências em 

termos de desigualdades sociais, assim como relativa ao 

desenvolvimento de táticas de resistência, questionamento e 

desconstrução da desigualdade, sobretudo sob distintas formas de 

agência interseccional. (HENNING, 2015, p. 117). 

 

 Luís Felipe Hirano (2019) objetiva rastrear a noção de marcadores sociais das 

diferenças e as suas relações com a abordagem interseccional, assim como a associação 

de categorias em diferentes produções acadêmicas. Ele apresenta um panorama onde 

revela que, em diferentes lugares – como Estados Unidos, Inglaterra e Brasil – e 

momentos “[...] mais especificamente no final da década de 1970 e no início da década 

de 1980, movimentos sociais, intelectuais negras, brancas e gays, entre outros, abordaram 

a relação entre gênero, raça, orientação sexual e outras categorias, cada qual a seu modo” 

(HIRANO, 2019, p. 31). O autor aponta que: 

Diferentemente dos Estados Unidos e Inglaterra, em que as discussões 

em torno da interseccionalidade, associação de categorias e o termo 

marcador são forjadas nos estudos jurídicos, sociológicos, estudos 

culturais e de gênero, no Brasil será particularmente na antropologia 

que esse debate ganhará maior fôlego. Essa diferença de percepções 

baliza uma maior adesão a uma perspectiva construcionista e 

antiessencialista na discussão sobre o entrecruzamento de categorias. 

(HIRANO, 2019, p. 42). 

 

 Ademais, de acordo com Hirano, para o contexto brasileiro, a definição de 

“marcadores sociais da diferença como um paradigma de análise também mobiliza a 

palavra marcador ou marcadores como auxiliares em suas etnografias, quando se referem 

a dimensões sociais relacionadas a gênero, raça/cor, classe e sexualidade, entre outros” 

(HIRANO, 2019, p. 49). A partir da análise realizada, Hirano revela: 

[...] que o conceito “marcadores sociais da diferença”, o paradigma 

interseccional e a associação de categorias se consolidaram de forma 

paralela, sem necessariamente dialogarem entre si. O debate entre essas 

abordagens, especialmente com o paradigma interseccional sistêmico, 

é mais recente. [...] Os marcadores permitem pensar não apenas o 

entrecruzamento de eixos de diferenciação em diversos contextos. 

Quando utilizados como auxiliares da análise, eles têm revelado outras 

dimensões implícitas ou explícitas, associadas a esses eixos: cor da 

pele, formato do cabelo, do nariz, vestuário, gestualidade e sotaque, 

entre outras dimensões, são usados para diferenciar, desigualar e 

hierarquizar, a depender da situação. Nesse sentido, palavras como 

marcador ou marca convidam a um olhar mais detalhado e circunscrito, 

para pensar as dimensões da vida social que são generificadas, 

racializadas, sexualizadas, classificadas, enfim, nomeadas de modo a 

afetar a vida das pessoas de distintas maneiras; tornam-se, assim, 

marcadores sociais da diferença. (HIRANO, 2019, p. 51, grifo meu). 
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 Neste sentido, a partir da bibliografia acessada, foi possível perceber como a 

abordagem interseccional e as discussões em torno dos marcadores sociais das diferenças 

simultaneamente se entrecruzam e questionam conhecimentos, hegemonias e espaços de 

poder estabelecidos. 

 Em todas as vertentes do Hip Hop estão presentes questões que envolvem 

diferentes eixos de subordinação e marcadores sociais das diferenças. As opressões sobre 

as mulheres, por exemplo, se manifestam nos quatro elementos, surgindo desde o 

esquecimento para um mutirão de grafite sob acusação ingênua de falta de técnica ou 

anonimato, misoginia e homofobia nas letras de rap e nos freestyles das batalhas de rima, 

sexismo nas competições de break, entre outras diversas situações. Há o entendimento de 

que o fato da quantidade de mulheres em lugar de poder e protagonismo no movimento 

ser pequena, assim como a dificuldade para acessar esses lugares, é uma situação ampla 

da presença de mulheres nas expressões artísticas de modo geral, não sendo exclusividade 

do Hip Hop. No entanto, por se tratar de um movimento de luta e resistência, carregado 

de ideologias de enfrentamento às opressões, há de certa maneira uma ambiguidade nas 

ações uma vez que, ao mesmo tempo que se questiona o racismo, o classismo, a violência 

policial e a marginalização, há a reprodução de opressões como o machismo, o sexismo, 

a misoginia e a homofobia. A distribuição desigual de poder e oportunidades influencia 

o baixo reconhecimento das mulheres como protagonistas na cultura Hip Hop. Foi e ainda 

é disseminada a ideia de que as mulheres não ocupam espaços importantes e de destaque 

devido a sua própria incapacidade e falta de técnica. 

 A rapper Stefanie integra o projeto Rimas e Melodias, coletivo formado em 2015 

por mulheres que rimam e cantam57. Em 2018 lançou sua faixa solo “Mulher MC”: 

[…] Subo no palco e canto alto / Eu somo o time e não desfalco / Se me 

chamam, eu não falto / Porque eu sou, MC! / De todas opções, preferi 

fazer canções / Minha escolha foi de ser uma Mulher MC! / Quando, 

falo o que faço rola espanto / Deram dica pra eu me aperfeiçoar e ir 

fazer aula de canto [...] Mulher de tudo quanto é tipo e, por quê, não 

MC? (STEFANIE, 2018, grifo meu).58 

 

                                                 
57 O coletivo é composto por lt Niss, Drik Barbosa, Karol de Souza, Stefanie, Tássia Reis, Tatiana Bispo e 

DJ Mayra Maldjian. Página no Facebook: https://www.facebook.com/projetorimasemelodias/?fref=ts; 

Canal no YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC1Sgfyp4fqI2yZB_Tie5LSQ/about. Acessos em 

30 de maio de 2020. 
58 O clipe de “Mulher MC” está disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=bRG5A_Sw_g0. 

Acesso em 30 de maio de 2020. 

https://www.facebook.com/projetorimasemelodias/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UC1Sgfyp4fqI2yZB_Tie5LSQ/about
https://www.youtube.com/watch?v=bRG5A_Sw_g0
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Em 2019 ela fez parte da música “Poetisas no topo 2” que reúne mulheres 

convidadas59 pela gravadora Pineapple Storm Records. Stefanie é a primeira a cantar: 

Me pegaram engasgada, tô vomitando aqui o que minhas mana tão 

passando / E o troféu de free60 vai pra toda mãe que vive a vida 

improvisando […] Sou rimadora do ABC, e há tempos que eu aprendi 

esse ABC / Então não me atrave-se, você me deixa louca então cale-se 

/ Que eu só quero viver num lugar tranquilo com a minha filha e meu 

filho. (STEFANIE, 2019, grifo meu). 

 

Winnit, rapper também presente na música, canta: “[…] Ó pátria amada de filhos 

abandonados, mulheres e mães solteiras vivendo como tem dado / Ó pátria armada, fruto 

do patriarcado, que quer defender o ventre não o corpo violado” (WINNIT, 2019, grifo 

meu). Lourena canta: “[…] E o que eu quero é poder caminhar, liberdade, ter minhas 

raízes em qualquer lugar, ser feliz e poder ter minha filha, família isso conquista e nada 

me para” (LOURENA, 2019). Kmila CDD finaliza:  

[...] Chego de salto, tomo de assalto com munição pra trocar / No morro 

ou no asfalto, mirando alto, viemos pra dominar / Tive que resistir para 

não desistir / Fui ocupar meu lugar / Com dignidade pra evoluir (melhor 

não desacreditar) / Eu não sou nova na cena, eu sou cascuda / […] Se 

eu não tivesse lutado, talvez não teria vencido / Mas venci, tô aqui, tô 

de pé (não, não) / Não subestime meu potencial, tu tá ligado que eu sou 

mulher né? […] Se a gente chega no topo, então / Respeita as mina. 

(KMILA CDD, 2019, grifo meu). 

  

Todas falam sobre o ideal de liberdade, que é almejado, além de ser possível 

perceber a maternidade e a família como ponto levantado em quase todas as rimas. 

 Para Sandra Mara Santos (2015), o corpo e as letras das cantoras de rap foram e 

continuam sendo orientados pelo mundo social e performances dos homens. Nesse 

sentido, segundo a autora, as mulheres que querem cantar nesse meio musical constroem, 

desde o início, espaços e significados sociais para expressarem suas vivências, 

questionamentos e críticas políticas, bem como buscar valorização para as mulheres 

negras. Sandra defende que as intenções e estratégias de mudanças protagonizadas por 

mulheres geram relações complexas e ambíguas na questão de gênero. Em sua tese, a 

autora aponta que: 

Entre os rappers e as MCs, as masculinidades são compreendidas como 

uma representação social cujas marcas como, por exemplo, virilidade, 

força, agressividade e outros semelhantes, são usadas para confrontar a 

estrutura social agressiva e as pessoas que detêm o poder em nossa 

                                                 
59 “Poetisas no Topo 2” conta Stefanie, Cynthia Luz, Winnit, Ebony, Lourena, Kmila CDD. Está disponível 

em:  https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=N7IF02EN4nE&feature=emb_title. Acesso 

em 30 de maio de 2020. 
60 Referência a técnica “freestyle”, improvisação realizada por rappers e MC’s em músicas e batalhas de 

rimas. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=N7IF02EN4nE&feature=emb_title
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sociedade. Sendo assim, se uma mulher ou homem quiser cantar rap 

eles têm que adotar alguns desses significados de masculinidades. 

(SANTOS, 2015, p. 122, grifo meu). 

 

 Dina Di é o nome artístico de Viviane Lopes Matias falecida por complicações 

hospitalares em 201061. Conhecida como Rainha do Rap, era a vocalista do grupo Visão 

de Rua: 

Dina Di teve que se provar boa duas vezes mais pra alcançar o que 

alcançou. Primeiro como rapper, depois como mulher. Afirmava que as 

roupas largas eram uma maneira de fazer com que os caras focassem na 

sua voz e não no seu corpo. Não queria ser objeto, queria ser ideia. 

(PAULA MARIA, 2017, grifo meu).62 

 

 Aqui, está presente o vestuário como marcador e, possivelmente, geração. Suas 

letras falam de ser mulher no cotidiano das ruas, drogas, sobre ser mulher de presidiário, 

violência doméstica, maternidade e vários outros temas. É retratada na música do cantor 

Criolo (2015) como “nota dez”, onde o próprio se autoanalisa como nota cinco “e sem 

provocar alarde” e Dina Di é colocada ao lado de DJ Primo e Sabotage63. 

Adentrando a cultura hip hop com apenas 16 anos, a artista mantinha 

uma postura séria. Cara fechada, roupas largas e boné, estilo adotado 

por algumas mulheres na cena do rap nos anos 90 para diminuir os 

riscos da hiperssexualização de seus corpos. A masculinização foi a 

maneira que Dina encontrou de ocupar um espaço que pertencia a ela e 

a outras mulheres, mas que era predominantemente tomado por 

homens. Preta Rara, MC e historiadora nascida em Santos, é um 

exemplo disso. Ao Raplogia ela contou que além de ser uma mulher 

que sonhava com os palcos, isso foi o que a fez se identificar de 

imediato com Dina Di. “Quando comecei a cantar eu também precisei 

me masculinizar para ser aceita. Dina é uma referência, em uma época 

onde não se falava sobre empoderamento e feminismo, ela pautava isso 

com o seu trabalho”. Dina Di deu voz a debates antes ocultados na cena 

nacional, como ser mulher, periférica, mãe e MC em um país que desde 

seus primórdios sucateia a cultura e deslegitima todo tipo de arte 

produzida pelas periferias. As narrativas de Dina também denunciavam 

questões sociais e revelavam fases distintas de sua vida fora dos 

holofotes. (MAYARA ROZÁRIO, 2020, grifo meu).64 

 

 Na faixa “Amor e Ódio” com participação de Negra Li, Dina Di canta:  

                                                 
61 “Aos 34 anos a artista contraiu uma infecção hospitalar após o parto de sua segunda filha, tendo a vida e 

carreira interrompidas. Após a repercussão da morte de Dina, a rapper Negra Li, uma de suas companheiras 

de profissão e amiga pessoal, disse ao G1 que naquele dia o rap havia se calado”. Disponível em:  

https://raplogia.com.br/10-anos-sem-dina-di/. Acesso em 30 de maio de 2020. 
62 “NOTA 10 É DINA DI: FORÇA INDEPENDENTE, FILHA DA MÃE, ELO DA CORRENTE”, 

publicado em 22 de junho de 2017. Disponível em:  http://valkirias.com.br/nota-10-e-dina-di-forca-

independente-filha-da-mae-elo-da-corrente/. Acesso em 30 de maio de 2020. 
63 Criolo - Sucrilhos. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EObuy3kTA5w. Acesso em 11 

de agosto de 2020. 
64 “10 anos sem Dina Di: pioneirismo no rap e a continuação de um legado”, publicado em 28 de março de 

2020. Disponível em:  https://raplogia.com.br/10-anos-sem-dina-di/. Acesso em 30 de maio de 2020. 

https://raplogia.com.br/10-anos-sem-dina-di/
http://valkirias.com.br/nota-10-e-dina-di-forca-independente-filha-da-mae-elo-da-corrente/
http://valkirias.com.br/nota-10-e-dina-di-forca-independente-filha-da-mae-elo-da-corrente/
https://www.youtube.com/watch?v=EObuy3kTA5w
https://raplogia.com.br/10-anos-sem-dina-di/


85 
 

[…] Uma mina normal, com qualidades e defeitos / Uma perda fatal é 

que me fez ser desse jeito / Aí, uma só, uma tatuagem no braço / E tem 

que ter base e pó pro meu olhar de cansaço / Eu não queria ter pra 

escrever pra dentro de mim / Tenho seqüelas sim, traumas de um 

passado ruim / Guerreira, solitária, autoritária por nascença / Cada volta 

é um recomeço, um arremesso à recompensa / Num dia vem passar bem 

sem olhar a quem e verá […] / Desacreditou da mina que eu sou, se 

enganou / Bem, aqui estou, é, nos palcos outra vez / Com ódio e com 

amor, a número 1 com vocês / E sinto só, só pela metade como mulher 

/ Como mãe doente de saudade / Eu tenho um filho, mano / Eu tenho 

uma cara metade que vive atrás das grades […] / No rap eu me garanto, 

me adianto e não vai ser em vão / Cada palavra que escrevi na pele eu 

já senti / Sobrevivi, tô de volta no mundão / Se teve chão, andei / Se 

teve um amor, amei / E um caminho eu procurei / Amor e ódio eu 

plantei / E foi melhor, de mim não tenha dó / Daí eu colho só / As 

virtudes / Eu que sei o que passei, vi cada passo / E o que valeu pra 

mim, eu me refaço / Assim, campinas foi minha quebrada, não esqueço 

por nada / Onde eu cresci, perdi meu pai e tive a mãe assassinada /  Meu 

rap não é feito de meias verdades / Quem ouve sabe até minha idade, 

minha personalidade / Eu sei até que ponto eu devo confiar / É pra não 

se ferir, aí, mais tarde se pá / Rap é o motivo, é a causa pela qual tô 

lutando / Me dedicando, perdendo noites e noites de sono / Durante 

anos, apostando cada minuto do tempo / Observando, quem é digno de 

tá no movimento. (DINA DI, 2010, grifo meu).65 

  

Sendo possível afirmar que nos movimentos periféricos diferentes opressões se 

manifestam e, ao expor esta realidade nos movimentos, produções, fóruns, grupos, 

coletivos e demais formas de organização, o enfrentamento encontrado é que com a 

distribuição de direitos, para que haja equidade, quem não experimenta tais opressões 

precisa abrir mão de seus privilégios. Ainda que por vezes não se trate de sujeitos 

hegemônicos, existem diferentes camadas de opressões, onde em determinadas situações, 

pessoas oprimidas podem também oprimir, por exemplo, um homem gay que sofre 

homofobia, pode ser machista, assim como uma mulher branca pode sofrer com o 

machismo e ser racista. Esta dificuldade é apresentada, pois na maior parte das vezes, a 

pessoa não reconhece que se encontra numa posição de determinado privilégio. Assim, 

não existe uma predisposição para discutir tal pauta, uma vez que os projetos de 

dominação se mantêm ao serem constituídos por sujeitos hegemônicos para manutenção 

do poder (SANTOS, 2019). A antropóloga Lélia Gonzalez (1984), questiona a concepção 

de harmonia, negação e mascaramento das desigualdades, cunhando o mito da 

democracia racial. O não reconhecimento das desigualdades resulta na dificuldade de 

determinados corpos acessarem posições de protagonismos e destaque, bem como acesso 

                                                 
65 O áudio de “Amor e Ódio” está disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=_ICVsWWxmQo. 

Acesso em 30 de maio de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=_ICVsWWxmQo
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aos espaços culturais e invisibilidade para as/os poucas/os que conseguem acessá-los, 

assim, o papel de protagonismo e conhecimento intelectual ainda é negado para corpos 

perpassados por marcadores sociais. Para Jean Baptista e Tony Boita: 

Os Direitos Humanos da população LGBT brasileira são violados 

cotidianamente. Nas periferias, as violações somam-se a duras 

realidades sociais que intensificam o fenômeno. Mergulhados em um 

silêncio profundo, invisíveis aos olhos do Estado e da sociedade, os 

LGBT de comunidades amargam os resultados de uma nação 

excludente. (BAPTISTA & BOITA, 2017, p. 133, grifo meu). 

 

 Nessa perspectiva, autoras do feminismo negro acusam ambas as opressões que 

atingem, por exemplo, as mulheres negras, uma vez que estas experimentam nos 

movimentos negros o machismo e o sexismo e nos movimentos feministas, por sua vez, 

o racismo, conforme a filósofa Sueli Carneiro (2001) apresenta.  

 O pensamento feminista negro aponta que a falta de horizontalidade confirma a 

regra, sendo necessário questionamentos. Nesse sentido, acredito que: 

Ao tensionar o poder de estruturas rígidas, disciplinares, locais de 

produção de saberes e conhecimentos, espaços e relações de opressão, 

o protagonismo de minorias políticas surge trazendo consigo novos 

desdobramentos e novas epistemologias, substancialmente potentes. 

(SANTOS, 2019, p. 143). 

 

 Cabe frisar que ao tratar dos diferentes marcadores sociais das diferenças 

presentes no movimento Hip Hop, o foco não está em ofuscar os personagens 

hegemônicos, tampouco lhes tirar o protagonismo. Trata-se da urgência em haver 

equidade, onde as diferenças não resultem em desigualdades. Para que isso ocorra, é 

necessário questionar e problematizar estes espaços e práticas. 

 A perspectiva intersecional possibilita não só a análise do movimento Hip Hop no 

contexto social mais amplo como também a contextualização de discursos sobre o Hip 

Hop vindo de fora do movimento, entre eles, o discurso acadêmico, que será apresentado 

no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO II – O HIP HOP COMO TEMA DE PESQUISA: DE OBJETO 

A SUJEITO DO CONHECIMENTO. 

 

2.1. Mapeando as produções e discursos acadêmicos sobre Hip Hop. 

 

 O rapper Criolo (2016) ressalta em sua música “Chuva Ácida” a necessidade da 

articulação entre o saber acadêmico e o conhecimento popular: “Arqueólogos, geólogos, 

antropólogos (aah) / Façam parte dos nossos / Respeito e instrução ao povo / Para dizerem 

sim eu posso, sim eu posso, sim eu posso” (CRIOLO, 2016 [2006]). Neste capítulo, 

analiso a forma como o Hip Hop tem sido tomado como tema de estudo, bem como 

apresento uma abordagem crítica de pesquisas que acabam objetificando as pessoas do 

rolê. 

 Em levantamento bibliográfico realizado no mês de abril de 2020 no catálogo de 

teses e dissertações da CAPES66, ao buscar pelo termo Hip Hop foram localizados 2014 

resultados, sendo 1378 dissertações e 541 teses. Desta forma o Hip Hop se caracteriza 

como um movimento amplamente pesquisado no cenário brasileiro, em diferentes áreas 

de conhecimento, sendo estudado em sua totalidade enquanto movimento, ou a partir de 

uma de suas vertentes como foco principal. Ao refinar a busca aplicando alguns filtros, 

foram localizados 249 resultados nas Ciências Humanas, sendo 192 dissertações e 48 

teses. Para as Ciências Sociais e a Sociologia, constam 87 registros, onde 65 são 

dissertações e 16 são teses. 

 No contexto da Antropologia, são 30 trabalhos, entre dissertações e teses. A tese 

do antropólogo Waldemir Rosa será considerada na análise do Estado de Goiás uma vez 

que a pesquisa do autor foi realizada na capital goiana. É possível perceber dentre as 

pesquisas na área da Antropologia, além dos que analisam o Hip Hop enquanto 

movimento, a seleção de uma ou mais vertentes como foco principal. Os resultados serão 

apresentados no item 2.1.1.  

 Na Museologia, há apenas 01 dissertação, que trabalha com o elemento Grafite a 

partir da proposta de musealização de produções artísticas femininas com a criação de um 

Museu Virtual. O trabalho será descrito no item 2.1.2. 

 No Estado de Goiás, foram mapeados 24 trabalhos, entre teses e dissertações. Para 

este contexto, uma pesquisa de maior fôlego foi realizada, buscando não só pelo termo 

                                                 
66 Disponível em: https://catalogodeteses.capes.gov.br/. Acesso em abril de 2020. 

https://catalogodeteses.capes.gov.br/


88 
 

Hip Hop, mas também pelos demais elementos deste já apresentados, à saber: Break, DJ, 

Grafite e MC. Uma análise será apresentada no item 2.1.3. 

 

2.1.1. Narrativas Acadêmicas sobre o Hip Hop na Antropologia. 67 

 

 As autoras Anita Motta e Jessica Balbino em “HIP HOP A Cultura Marginal - Do 

povo para o povo” apontam o Hip Hop como objeto de estudo na antropologia: 

Vários estudiosos debruçam-se sobre livros tentando encontrar algo que 

exemplifique o que ela [a sigla Hip Hop] representa. Muitos 

antropólogos lançam-se nos guetos e favelas em busca de atitudes que 

justifiquem o que é exatamente o hip hop. E estas questões ainda não 

foram respondidas. (BALBINO & MOTTA, 2006, p. 144, grifo meu). 

 

 No campo antropológico, o movimento Hip Hop vêm sendo pesquisado de forma 

crescente. O levantamento realizado resultou no mapeamento de três dezenas de trabalhos 

defendidos em programas de pós-graduação em Antropologia do país. 

Figura 27. “Gráfico: Datas dos trabalhos sobre Hip Hop na Antropologia”. 

 
Produção própria. Fonte: https://catalogodeteses.capes.gov.br/. Abril de 2020. 

 

Os primeiros trabalhos datam na década de 1990, pouco mais de 20 anos após a 

criação do movimento. Nos anos 2000 é possível perceber um aumento das pesquisas a 

partir de 2009. 

  

                                                 
67 Estes dados estão organizados e apresentados no anexo III deste trabalho, constando as instituições, as/os 

autoras/es, as/os orientadoras/es, a área, o nível, a data, o resumo e as palavras-chave, além da referência 

bibliográfica de cada pesquisa mapeada. 

Quantidade0
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3

Datas dos trabalhos na Antropologia

https://catalogodeteses.capes.gov.br/
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Figura 28. “Gráfico: Autoras e Autores na Antropologia”. 

 
Produção própria. Fonte: https://catalogodeteses.capes.gov.br/. Abril de 2020. 

 

Apesar do gráfico apresentar maior produção feminina, sendo 14 dissertações e 

02 teses produzidas por mulheres, cabe destacar que a produção das mulheres é menor, 

quantitativamente, no nível de doutoramento, situação bastante recorrente na academia. 

Questões profissionais, tarefas de cuidado e maternidade parecem ser pontos importantes 

para compreender essa exclusão das mulheres no doutorado. 

 

Figura 29. “Gráfico: Teses e Dissertações na Antropologia”. 

 
Produção própria. Fonte: https://catalogodeteses.capes.gov.br/. Abril de 2020. 

 

Dos 29 trabalhos localizados e considerados na análise do campo antropológico, 

23 são dissertações e 06 são teses, das quais conforme apresentado acima, há maior 

incidência de autores homens no nível do doutorado. 
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Figura 30. “Gráfico: Instituições dos trabalhos sobre Hip Hop na Antropologia”. 

 
Produção própria. Fonte: https://catalogodeteses.capes.gov.br/. Abril de 2020. 

 

Figura 31. “Mapa: Regiões dos trabalhos na Antropologia”.68 

 
Produção Própria. Fonte: Google Maps. Disponível em: https://www.google.com/maps. Agosto de 2020. 

 

                                                 
68 Região da instituição onde o trabalho foi realizado. 
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https://catalogodeteses.capes.gov.br/
https://www.google.com/maps.%20Agosto%20de%202020
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 Das 16 regiões mapeadas, percebe-se a predominância na região Sudeste, com 

trabalhos em 07 instituições. No Sul e Nordeste há trabalhos em 03 instituições cada. As 

regiões Norte e Centro Oeste possuem as menores incidências. No Norte há trabalhos em 

02 instituições e no Centro Oeste, apenas em 01. 

Figura 32. “Nuvem de palavras: Palavras-chaves dos trabalhos na Antropologia”. 

 
Produção própria. Fonte: https://www.wordclouds.com/. Agosto de 2020. 

 

Conforme pode ser visualizado na nuvem de palavras da figura 32 produzida a 

partir das palavras-chaves mapeadas nos trabalhos no âmbito da antropologia sobre o Hip 

Hop, diversos temas já foram trabalhados. O elemento Rap aparece por diversas vezes, 

mesmo o levantamento tendo sido realizado a partir do termo ‘Hip Hop’. Marcadores 

sociais das diferenças como gênero, raça e classe estão presentes. As palavras jovens, 

juventudes e cultura juvenil aparecem com frequência, isso pode ser traduzido numa 

visualização do movimento como cultura da juventude, porém, conforme já mencionado, 

esta cultura é, para suas/seus adeptas/os, uma filosofia de vida, assim, nomes presentes 

na concepção do movimento Hip Hop no Brasil que, naquele momento, eram sobretudo 

jovens, continuam atuantes na atualidade, após cinco décadas de existência do 

movimento. 

https://www.wordclouds.com/
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2.1.2. Narrativas Acadêmicas sobre o Hip Hop na Museologia.69 

 

 Na Museologia há apenas a dissertação de Melissa Santos dos Santos (2018) 

desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Museologia da Faculdade de Filosofia 

e Ciências Humana, na Universidade Federal da Bahia. No trabalho, intitulado 

“Concepção e desenvolvimento do Museu (virtual) dos Graffiti feitos por Mulheres” a 

autora realiza “[…] a análise e a experimentação de aspectos teóricos e técnicos da 

construção de um museu virtual dos graffiti feitos por mulheres” em diálogo com a 

cibercultura e a museologia, e traça:  

[…] um panorama sobre o potencial da ação igualitária dos museus, 

destacando os problemas de gênero através de um panorama da 

presença da mulher como artista e as exposições de museus e, por fim, 

relacionamos os graffiti no cenário da cidade de Salvador a alguns 

aspectos e características desta manifestação produzida por mulheres. 

Na subseção, foram feitas observações a partir das produções referentes 

à cultura hip-hop, como estes agentes culturais utilizam o ciberespaço 

e trazemos modelos destes usos com o intuito de compreender as 

necessidades destes artistas em um espaço institucionalizado, 

desenvolvido no ciberespaço. (SANTOS, 2018, p. 14). 

 

 Em suma, o trabalho pretende musealizar e preservar a memória de produções 

visuais no âmbito do grafite, elemento da cultura Hip Hop, com foco nas artistas 

mulheres, o que se justifica pelo museu virtual dada a sua efemeridade. 

 

2.1.3. Narrativas Acadêmicas sobre o Hip Hop no Estado de Goiás.70 

 

 Para Goiás, foi realizado um levantamento mais amplo, buscando pelas demais 

vertentes além do termo Hip Hop. Foram localizados trabalhos com os seguintes temas: 

Pichação, Grafite, Rap e Break. Para o termo Hip Hop, são 08 dissertações (BRITO, 2019; 

COSTA, 2009; GARCIA, 2007; MAGALHÃES, 2015; PEREIRA, 2010; ROSA, 2014; 

SANTANA, 2016; SANTOS, 2012). Para Pichação, há 01 tese (JUNIOR, 2018) e 06 

dissertações (CUNHA, 2019; DANTAS, 2017; KIST, 2018; MASSON, 2005; MORAES, 

2014; RODRIGUES, 2015). O Grafite, por sua vez, conta com 01 tese (FREITAS, 2019) 

e 04 dissertações (FERREIRA, 2019; FREITAS, 2014; NUNES, 2018; TAVARES, 

2010). Para o termo Rap, há 01 tese (CAZARIM, 2019) e 02 dissertações (LIMA, 2019; 

TAVORA, 2015). Já para o Break, há apenas 01 tese (DUARTE, 2012).  

                                                 
69 Anexo IV. 
70 Anexo V. 
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 Assim, foram localizados 24 trabalhos, sendo que a maior parte das pesquisas 

foram desenvolvidas no âmbito dos programas de pós-graduação da Universidade Federal 

de Goiás - UFG, em diferentes áreas de conhecimento, tendo sido apenas 02 realizadas 

na Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC Goiás. A produção do antropólogo 

Waldemir Rosa (2014) está aqui considerada como narrativa acadêmica sobre o Hip Hop 

no Estado de Goiás, incluída neste levantamento por abordar o movimento em Goiânia, 

conforme explicitado anteriormente. Assim, não foi contabilizada no levantamento de 

narrativas acadêmicas sobre o Hip Hop na Antropologia, trabalhado no item 2.1.1. A tese 

do autor foi desenvolvida no âmbito da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 

Figura 33. “Gráfico: Datas dos trabalhos sobre Hip Hop em Goiás”. 

 
Produção própria. Fonte: https://catalogodeteses.capes.gov.br/. Abril de 2020. 

 

Os primeiros trabalhos são realizados já nos anos 2000. É perceptível um aumento 

considerável no ano de 2019. 

Figura 34. “Gráfico: Autoras e Autores em Goiás”.

 
Produção própria. Fonte: https://catalogodeteses.capes.gov.br/. Abril de 2020. 

 

Diferente do campo antropológico, para o contexto goiano a produção feminina é 

menor, sendo 10 trabalhos produzidos por mulheres e 14 por homens. 
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Figura 35. “Gráfico: Teses e Dissertações em Goiás”. 

 
Produção própria. Fonte: https://catalogodeteses.capes.gov.br/. Abril de 2020. 

 

No entanto, das 05 teses produzidas, apenas 01 foi realizada, recentemente, no ano 

de 2019, por uma mulher. Assim como vislumbrado no contexto dos trabalhos 

antropológicos, os homens são maioria no nível do doutorado. 

Figura 36. “Gráfico: Áreas de Conhecimento dos trabalhos em Goiás”.

 
Produção própria. Fonte: https://catalogodeteses.capes.gov.br/. Abril de 2020. 

 

O Programa de Pós-graduação em Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais 

da UFG passou a ser denominado Arte e Cultura Visual em 2010, a partir da aprovação 

do doutorado. Assim, ao somar os trabalhos das duas nomenclaturas, há um total de 05 

desenvolvidos nesta área, equiparando-se com a História. 

Dentre os trabalhos mapeados, a interlocução da presente pesquisa se dá sobretudo 

com a dissertação “Lutas por reconhecimento e ampliação da esfera pública negra: cultura 

hip-hop em Goiânia – 1983-2006” do historiador Allisson Garcia (2007) desenvolvida na 

UFG e com a tese do antropólogo Waldemir Rosa (2014) intitulada “O Hip Hop 
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Goianiense e o Antropólogo: Experiência Etnográfica e as Margens da Nação Brasileira”, 

realizada no Museu Nacional da UFRJ. 

Figura 37. “Nuvem de palavras: Palavras-chaves dos trabalhos em Goiás”.

 
Produção própria. Fonte: https://www.wordclouds.com/. Agosto de 2020. 

 

 A figura 37 apresenta a nuvem de palavras produzida a partir das palavras-chaves 

mapeadas nos trabalhos sobre o Hip Hop em Goiás. A arte urbana aparece como um dos 

elementos mais abordados, se desdobrando no Grafite e na Pichação. O marcador raça 

tem destaque em decorrência de outros que aparecem em segundo plano, como gênero, e 

é possível perceber também classe. Assim como presente nas palavras-chaves dos 

trabalhos na antropologia, aqui também aparecem termos que atribuem ao Hip Hop um 

caráter de movimento de juventude. Estão presentes os termos: jovens da periferia, 

juventude e culturas juvenis. Em Goiânia, há um movimento forte de uma velha-guarda 

que realiza encontros, reuniões, eventos e atividades voltados para este público, mas estão 

presentes também como lideranças preocupadas em dialogar com as/os novas/os 

integrantes. Como mãe que ocupo espaços com minha filha, percebo que há um respeito 

entre as diferentes gerações nos eventos, é comum ver crianças e adolescentes presentes, 

e existem diferentes projetos realizados em escolas, desenvolvidos sobretudo pelas 

pessoas mais velhas do movimento. 

https://www.wordclouds.com/
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2.2. Presença Ambígua: o meu lugar como Antropóloga. 

 

 Atuando no movimento Hip Hop há muitos anos e como pesquisadora a partir de 

minha inserção na graduação e que se estende até o momento, a presente discussão reúne 

reflexões que perpassam por diversas ocasiões em minha trajetória, tanto no âmbito 

pessoal como militante do movimento Hip Hop ou seja, que faz parte do rolê, como 

acadêmica e pesquisadora, este último agregando reflexões de trabalhos realizados na 

graduação em Museologia e, sobretudo, a partir de leituras acessadas na pós-graduação 

em Antropologia Social. Apesar de serem áreas com grande potencial interdisciplinar, 

existem diferenças nas práticas de tais campos. 

 Na Museologia Social, a relação da/o pesquisadora/or com o “campo” é esperada, 

ou seja, é positivo e bem-vindo ser pesquisadora/or-militante, especialmente na 

Museologia Comunitária em que o pertencimento da/o pesquisadora/or à comunidade 

torna-se imperativo a partir da premissa esboçada por Jean Baptista e Cláudia Feijó da 

Silva, onde coloca-se como “necessário que as produções relacionadas à memória das 

comunidades sejam efetivamente realizadas a partir de relações de pertencimento com as 

mesmas” (BAPTISTA & SILVA, 2013, p. 11). Meus trabalhos anteriores beberam desse 

campo e agora na Antropologia, mesmo com as mudanças teóricas das últimas décadas71 

– uma vez que as experiências de campos fragmentadas e diversas eram tratadas antes na 

Antropologia como um todo coerente e integrado – esse lugar demanda um exercício 

etnográfico específico que está em processo, onde surgem os desafios de uma alteridade 

mínima. 

 Desta forma, “surpreender-se” como aponta Mariza Peirano (2008), “estranhar” 

como sugere Gilberto Velho (2013) ou se “assombrar”, como indica Eduardo Restrepo 

(2016), pelo familiar, corriqueiro e trivial, se torna um caminho a percorrer, colocando 

em perspectiva a minha identidade e o lugar que ocupo na minha produção de 

conhecimento, enquanto mulher periférica, inserida no movimento que pesquiso, 

ocupando em certa medida o papel de sujeito que é também ‘objeto’. No entanto, no local 

de acadêmica e socialmente branca, num movimento qualificado pelo movimento negro, 

sob a compreensão de que nossa escrita é permeada pelo que nos constitui enquanto seres. 

                                                 
71 Diversas/os autoras/es já teorizarem a transformação que o campo antropológico passou, como a 

americana Sherry Ortner (1984), que realiza uma espécie de balanço das teorias, aproximando-as, e para o 

contexto brasileiro, uma revisão teórica é elaborada por José Jorge de Carvalho (2001). 
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 Ao ingressar na graduação em Museologia, logo no primeiro semestre, surgiu o 

interesse de recorrer à cultura Hip Hop como objeto de estudo de interesse acadêmico, 

inicialmente com a proposta de um processo museológico para a criação do Museu 

Comunitário do Centro de Referência da Juventude de Goiás - CRJ, ao vislumbrar neste 

espaço processos comunitários, construção de identidades e preservação de memórias 

individuais e comunitárias. Frequento o CRJ desde sua fundação em 2013, e passei a 

pesquisá-lo a partir de minha inserção na academia. Enquanto pesquisadora que fala a 

partir desse lugar, atuei e me posicionei em diferentes momentos bem como em inúmeras 

negociações, como a escolha do nome do museu. 

 Neste sentido, como fica a alteridade, pensando no local de fala, quando a/o 

pesquisadora/or é também nativa/o, envolvida/o com as pessoas que estarão sujeitas ao 

olhar antropológico, em uma relação sem ingenuidade, porém pautada em confiança, 

afeto e respeito, sabendo ser uma produção onde os sujeitos esperam uma devolutiva? 

Ademais, como fazer a pesquisa e como se colocar em relação à pesquisa, sabendo que 

nossas escolhas enquanto acadêmicas/os e as mensagens que transmitimos tem 

consequências, pensando a responsabilidade social dos discursos que emitimos, 

sobretudo quando se “coloca o dedo na ferida”? 

 Em “Etnografia, ou a teoria vivida” a antropóloga brasileira Mariza Peirano 

(2008) aponta que a ideia do que seja etnografia tem uma longa história. Após apresentar 

alguns percursos sobre a discussão, a autora sugere que: 

[...] a etnografia de inspiração antropológica não é apenas uma 

metodologia e/ou uma prática de pesquisa, mas a própria teoria vivida. 

Uma referência teórica não apenas informa a pesquisa, mas é o par 

inseparável da etnografia. É o diálogo íntimo entre ambas, teoria e 

etnografia, que cria as condições indispensáveis para a renovação e 

sofisticação da disciplina - a “eterna juventude” de que falou Weber. 

No fazer etnográfico, a teoria está, assim, de maneira óbvia, em ação, 

emaranhada nas evidências empíricas e nos nossos dados. Mais: a união 

da etnografia e da teoria não se manifesta apenas no exercício 

monográfico. Ela está presente no dia-a-dia acadêmico, em sala de aula, 

nas trocas entre professor e aluno, nos debates com colegas e pares, e, 

especialmente, na transformação em “fatos etnográficos” de eventos 

dos quais participamos ou que observamos. Desta perspectiva, 

etnografia não é apenas um método, mas uma forma de ver e ouvir, uma 

maneira de interpretar, uma perspectiva analítica, a própria teoria em 

ação. (PEIRANO, 2008, p. 03). 

 

 José Jorge de Carvalho atesta que “a ampliação vertiginosa do panorama dos 

estudos da cultura nas últimas décadas tem estimulado cruzamentos temáticos cada vez 

mais complexos e numerosos, bem assim como a consolidação de novas abordagens, 
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teorias e disciplinas” (CARVALHO, 2001, p. 108). Sobre a variedade de modos de ser 

“etnógrafa/o nativa/o”, o autor sublinha que: 

Esse tema descortina um panorama teórico de metáforas visuais de 

grande complexidade, se tentarmos realizar uma decomposição 

milimétrica e completa de todas as possibilidades desses olhares – 

frontais, contíguos, colados, cruzados, verticais, de baixo para cima, 

paralelos, invertidos, oblíquos, difusos, enviesados. Direi apenas que é 

possível fazer corresponder cada um deles a uma crise específica da 

autoridade etnográfica. (CARVALHO, 2001, p. 112). 

 

 Em seu doutorado, o antropólogo Waldemir Rosa realizou campo em sua própria 

cidade. Ele estudou o movimento Hip Hop em Goiânia, possuindo certa proximidade com 

seu ‘objeto’ de estudo enquanto militante do movimento negro. Para Waldemir, “o 

antropólogo sempre é visitante no universo que pesquisa, independente da proximidade 

que tenha estabelecido anteriormente com o objeto estudado” (ROSA, 2014, p. 52). 

 A antropóloga Teresa Caldeira (1988) indica que: 

O antropólogo contemporâneo tende a rejeitar as descrições holísticas, 

se interroga sobre os limites da sua capacidade de conhecer o outro, 

procura expor no texto as suas dúvidas, e o caminho que o levou à 

interpretação, sempre parcial. As regras implícitas que regem a relação 

entre autor, objeto e leitor, e que permitem a produção, a legibilidade e 

a legitimidade do texto etnográfico, estão mudando. (CALDEIRA, 

1988, p. 133). 

 

 Ela aponta que antropólogas/os pós-modernas/os sugerem que “a etnografia não 

deve ser uma interpretação sobre, mas uma negociação com, um diálogo, a expressão das 

trocas entre uma multiplicidade de vozes” (CALDEIRA, 1988, p. 141). E elucida: 

Seguramente a etnografia é sempre escrita e é textualmente que ela tem 

que enfrentar seus problemas políticos. No entanto, a questão é saber se 

é através da forma que ela pode enfrentar problemas políticos. Mais 

ainda, se é através de uma forma que dispersa a autoria e, portanto, o 

peso da visão do autor, que ela pode tanto conseguir formular uma 

crítica cultural, quanto expressar uma posição política. Pode-se mesmo 

chegar a perguntar se a mudança na concepção do autor e a produção 

de um novo tipo de conhecimento são apenas ou basicamente um efeito 

textual, ou se a produção de um novo tipo de texto em etnografia seria 

suficiente para produzir um novo enquadramento do autor e de seu 

conhecimento. (CALDEIRA, 1988, p. 143). 

 

 Sabendo que as etnografias contemporâneas não buscam uma verdade e que são 

convidadas a se basear em reciprocidade e empatia, em qual posição a/o pesquisadora/or 

está em relação à/ao pesquisada/o? As reflexões a partir de Johannes Fabian (2013 [1983]) 

e Tereza Caldeira (1988) possibilitam perceber que o trabalho de campo pode ser 

desestabilizador. No entanto, há a possibilidade de trilhar um caminho colocando os 

interesses e dúvidas em pauta, problematizando a vulnerabilidade, nossas concepções, 
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nossa posição privilegiada e analisando nossos próprios discursos com estranhamento, 

uma vez que carregamos uma bagagem, não havendo neutralidade tampouco estabilidade 

em campo. 

 Neste sentido, é a partir do contraste com as/os outras/os, que eu me entendo e 

considero quem eu sou. Em outras palavras, é a partir da existência de uma/um outra/o e 

nas suas particularidades que eu me reconheço e me constituo. O que não pressupõe 

somente semelhanças, mas também diferenças, e as diferenças também produzem 

desigualdades. 

 Sônia Weidner Maluf apresenta uma discussão sobre o que chamou de 

Antropologia Reversa onde trata das diferenças na diferença: “[...] existem outras 

alternativas a uma concepção que congela a alteridade em um dualismo dicotômico e 

ontologizado, entre elas a ideia de multiplicidade dos modos de invenção e dos modos de 

diferenciação” (MALUF, 2013, p. 53). Para a autora, no que concerne aos dilemas do 

campo antropológico: 

É o campo e o trabalho etnográfico que legitimam as novas questões 

trazidas pela antropologia, que calibram as possíveis transformações no 

interior da disciplina e que autorizam os diálogos possíveis com 

conceitos e teorias advindos de outras áreas. Assim, teoria e 

conhecimento antropológicos estão no crivo de sua interminável 

desconstrução pelo campo, ou seja, pelo mundo, pelos outros. 

(MALUF, 2013, p. 43). 

 

 Em um processo de inquietação, me questiono: com quem eu me defronto 

enquanto antropóloga? Como representar a/o outra/o? Como a/o outra/o irá se perceber 

no texto? Apesar de surgir fora da academia, percebo o conceito de lugar de fala como 

um grande braço para pensar o campo e a escrita antropológica, para me colocar no texto 

de forma não-ingênua. José Jorge de Carvalho (2001) aponta a problemática do lugar 

privilegiado da/o antropóloga/o. Neste sentido, até que ponto uma representação não é 

um silenciamento? 

 Teresa Caldeira aponta para “não apenas pensar que tipo de representação é 

possível criar sobre os outros e quais os nossos procedimentos ao construir interpretações, 

mas que tipo de crítica e de política nós queremos fazer”, bem como sugere fazer parte 

do papel de novas/os antropólogas/os “a busca do estilo que melhor se adapte aos seus 

objetivos, a definição crítica desses objetivos, e a responsabilidade pelas suas escolhas” 

(CALDEIRA, 1988, p. 157). 
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 A feminista negra e socióloga Patrícia Hill Collins (2016 [1986]), afirma que o 

local privilegiado ocupado por uma “estrangeira de dentro”72 permite ver além. Me 

inspiro nessa premissa ao ocupar esse lugar na academia, enquanto mulher periférica, 

inserida no movimento que estudo. De acordo com a autora “Apesar dos obstáculos que 

podem confrontar as outsiders within, essas pessoas podem beneficiar-se desse status” 

(COLLINS, 2016 [1986], p. 100). Contudo, para a autora, “o status de outsider within 

gera tensões, pois as pessoas que se tornam outsiders within são para sempre modificadas 

por seu novo status” (COLLINS, 2016 [1986], p. 123). Ela indica que a partir das 

experiências das outsiders within: 

A abordagem sugerida [...] é de que os intelectuais aprendam a confiar 

em suas próprias biografias pessoais e culturais como fontes 

significativas de conhecimento. Ao contrário de abordagens que 

exigem submergir essas dimensões do self durante o processo de se 

tornar um cientista social objetivo, supostamente não enviesado, as 

outsiders within reintroduzem essas formas de conhecimento no 

procedimento de pesquisa. Na melhor das hipóteses, esse status parece 

oferecer às suas ocupantes um equilíbrio poderoso entre os pontos 

fortes de seu treinamento sociológico e as contribuições de suas 

experiências pessoais e culturais. Nenhum se subordina ao outro. Na 

verdade, a realidade vivenciada é usada como fonte válida de 

conhecimento para criticar fatos e teorias sociológicas, ao passo que o 

pensamento sociológico oferece novas formas de ver esta realidade 

vivenciada. (COLLINS, 2016 [1986], p. 123, grifo meu). 

 

 A discussão sobre a premissa do eu-outra/o é ampla no campo antropológico, com 

múltiplos pontos de vistas e disputas. Não há uma concepção homogênea entre as/os 

teóricas/os, antropólogas/os ou não.  

 Nos encontros realizados no Centro de Referência da Juventude – no âmbito da 

graduação – a adesão maior de homens era evidente, percebida visualmente73, mas 

também a partir da análise de instrumentos de percepção e questionários aplicados no 

decorrer das pesquisas realizadas. No âmbito da referida pesquisa, realizada 

anteriormente, foram estimuladas diferentes ações, de forma simultânea, que se 

retroalimentavam de forma orgânica, tal qual o próprio Hip Hop, como o processo de 

musealização e o pedido de patrimonialização da cultura Hip Hop, reuniões do fórum 

goiano de Hip Hop, além dos atendimentos e atividades cotidianas, batalhas de rima, 

break e diferentes eventos.  

                                                 
72 Termo original: outsider within. 
73 No artigo “Movimento Hip Hop: Masculino e Masculinizado? Publicado em 2019, realizo uma análise 

destes momentos apresentando fotografias e gráficos produzidos a partir de instrumentos de percepção. 
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 A primeira ação realizada ocorreu em dia 27 de fevereiro de 2016. Tratava-se de 

uma ação educativa vinculada à Universidade Federal de Goiás, denominada Território e 

Identidade Cultural no Contexto da Comunidade CRJ. Apenas um terço do público era 

feminino. A atividade seguinte ocorreu no dia 15 de outubro de 2016, com objetivo de 

discutir o Hip Hop Goianiense Como Patrimônio Cultural Imaterial De Goiânia. 

Estiveram presentes 21 pessoas, destas, duas eram mulheres. Em 18 de fevereiro de 2017 

ocorreu o 1º Seminário do Fórum Goiano da Cultura Hip Hop. O seminário contou com 

4 mesas de debates temáticos, que teve início com uma mesa sobre as experiências de 

mulheres no universo da cultura Hip Hop, no entanto esta questão se apresentou no 

decorrer de todo o seminário. A rapper Vera Verônica (Frente Nacional de Mulheres do 

Hip Hop) destacou questões como a necessidade de o Hip Hop aprender a superar 

preconceitos de gênero que, para ela, ainda são muito recorrentes. A b-girl Vanessa 

(Break Dance Crew) apontou casos de machismo experimentado pelas mulheres dentro 

do movimento. A MC Bambam (Raízes do Gueto), encerrou o debate atestando que a 

presença das mulheres existe desde os primórdios do movimento Hip Hop. Com 

demandas de debate sobre as questões de gênero cada vez mais em evidência, em 25 de 

março de 2017, em comemoração ao mês das mulheres, ocorreu uma roda de conversas 

sobre Mulheres na Cultura Hip Hop, com a pauta para tratar especificamente deste tema. 

Como forma de encerramento ocorreu pocket-shows protagonizados por mulheres. Este 

encontro objetivou somar esforços com os diferentes movimentos sociais que lutam 

contra o preconceito experimentado pelas mulheres, bem como discutir mecanismos e 

práticas que contribuam com a melhoria das relações entre homens e mulheres no 

movimento e na sociedade em geral. Diferente do corriqueiro, a quantidade de homens 

era minoritária. O que fica evidente a partir de diferentes ocasiões é a presença masculina 

como quase absoluta e, em contrapartida, menor adesão quando a atividade objetiva 

discutir questões de gênero (SANTOS, 2017). 

 Já com o título de bacharel em museologia, em 24 de março de 2018, participei 

de uma audiência pública com representantes do poder público para apresentar as 

demandas do movimento no que concerne ao edital de fomento do FAC - Fundo de Arte 

e Cultura de Goiás. Antecedendo a audiência em cerca de trinta minutos, o Fórum Goiano 

de Hip Hop estava reunido para aprovação do estatuto do mesmo, já que a ocasião contava 

com cerca de 35 integrantes. Entre estas/es integrantes, estavam presentes três mulheres 

além de mim. Eu fui convidada a me dirigir à frente e efetuar a leitura do documento, 

algo que, no momento, apesar da surpresa e contentamento, não me gerou estranhamento. 
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Posteriormente, com a divulgação das fotografias, pude me perceber em um papel de 

destaque, falando no microfone para – e por? – um público majoritariamente masculino. 

Figura 38. “Audiência Pública Fundo de Arte e Cultura”.

  
Foto: Anderson Diniz (Flyer Arte), 2018. Acervo pessoal. 

 

Figura 39. “Audiência Pública - FAC”.

 
Foto: Anderson Diniz (Flyer Arte), 2018. Acervo pessoal. 

 

 Dentre os marcadores que me perpassam, de mulher, jovem, periférica, mãe, 

talvez minha fala tenha se dado pelo de escolaridade, no papel de acadêmica. 

 As discussões em torno das desigualdades estão emergentes como forma de 

denúncia, mas também cada vez mais como espaço de troca, acolhimento e 

fortalecimento. Discussões em âmbito acadêmico estão ocorrendo com a participação de 

integrantes do movimento Hip Hop. Em duas ocasiões estive presente como convidada.  

 A primeira ocorreu em 17 de maio de 2019 nas instalações do Museu 

Antropológico da UFG, no evento “Museologia com Pipoca na Semana de Museus e I 

Colóquio NEAP”. Fui convidada para debater o filme “SLAM”: Voz de Levante, 
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juntamente com a Iná Avessa, rapper, atriz e diretora de arte. Na ocasião, foram 

levantadas questões como as dificuldades enfrentadas e os mecanismos para 

fortalecimento, a partir de iniciativas voltadas para mulheres, idealizadas por mulheres, 

como é o caso, para o contexto goiano, da Batalha das Onças e da Batalha Mana Há Mana, 

que contam com oficinas feitas por e para mulheres.  

 Em outro momento, fui convidada para mediar a mesa: “O Protagonismo 

Feminino na Cena da Cultura Urbana”, realizada em 11 de maio de 2019 na Vila Cultural 

Cora Coralina, que teve como convidadas Jordana Luz, Sabrina Iná Avessa e Lívia Nunes. 

A atividade, com duração de cerca de 4 horas, compôs o programa educativo cultural da 

“Expo Preto Cores”, realizado num contexto potente de protagonismo da arte de rua a 

partir do artista grafiteiro Decy. O ato político da ocupação de um espaço 

institucionalizado e hegemônico para se discutir as trajetórias e enfrentamentos de 

mulheres em diferentes vivencias e locais de fala é eminente. O encerramento contou com 

a realização de uma batalha de conhecimento, onde os papéis de mestre de cerimônias, 

júri e pocket-shows foram protagonizados por mulheres. 

 Em “As marcas da cidade: a dinâmica da pixação em São Paulo” Alexandre 

Barbosa Pereira aponta que a partir da valorização da periferia, fato que vem ocorrendo 

principalmente com a fomentação do movimento Hip Hop, não pertencer à periferia 

acarreta falta de prestígio: 

Com isso, periferia passa não apenas a ser uma categoria espacial, como 

também uma categoria identitária que faz referência à pertença de 

classe, mas que não se restringe a esse fator. Categoria que também traz 

consigo modos particulares de se portar e de se relacionar com os pares 

da periferia. (PEREIRA, 2010, p. 158, grifo meu). 

 

 Neste sentido, em que medida o lugar de mulher periférica, cis, bissexual, mãe, 

acadêmica, socialmente lida como branca e relativamente jovem me legitima a ocupar 

espaços de protagonismos e, porque não, de poder? Conforme discorrido a partir de 

bibliografias e relatos de experiências, o que me qualifica em relação às outras mulheres 

para que eu seja eleita a ocupar um espaço de fala e destaque em um momento com 

determinada importância, num espaço masculino e masculinizado (SANTOS, 2019), 

qualificado pelo movimento negro e composto em grande parte por uma velha-guarda? 

 Teresa Caldeira afirma que “a antropologia deveria permitir discursos e conversas 

entre pessoas que se diferenciam entre si pelos mais diferentes critérios, mas que 

compartilham o mesmo mundo e estão sempre e necessariamente em contato” 

(CALDEIRA, 1988, p. 156). Para a autora:  
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Antropologias "nativas" como a nossa, que sempre estudaram a sua 

própria sociedade, são claramente um caso à parte: o processo de 

entender um outro que faz parte da nossa própria cultura conduz quase 

que inevitavelmente a pensar criticamente sobre a nossa relação com 

ele e sobre o seu lugar na nossa sociedade. Constituíram também um 

caso à parte as antropologias feitas por grupos minoritários, de que 

talvez a antropologia feminista seja o melhor exemplo. Ser crítica a 

respeito da situação da mulher era parte constitutiva dos objetivos dessa 

antropologia. (CALDEIRA, 1988, p. 145). 

 

 No que concerne ao meu campo, a pesquisa é vista como algo que contribuirá para 

o movimento, ou seja, a distância entre observadora e observadas/os não existe nem no 

começo, nem no fim.  

 O diálogo com autoras/es que trabalham com a perspectiva de alteridade, o eu e 

a/o outra/o, a autoridade etnográfica e a experiência etnográfica, como Tereza Caldeira 

(1988),  José Jorge de Carvalho (2001), James Clifford (2008), Johannes Fabian (2013 

[1983]), Marcio Goldman (2008), Sônia Maluf (2010), Marshal Sahlins (1997) e 

outras/os, ocasionou na reflexão de que o fato de questionar a autoridade não possibilitará 

que ela deixe de existir. Não há vias para se negar o privilégio e a autoridade ao estar 

dentro de um espaço hegemônico – acadêmico. 

 A rapper Sharylaine apresentada no capítulo I, narra na letra de sua música “Livre 

no Mundo” o papel de objeto de estudo de pesquisa que por vezes é colocada. Ela fala da 

ciência e do conhecimento que existe também fora da academia, nas ruas, becos e vielas. 

“Lusófona sou, saio trançando línguas 

E como hip hop volto em busca da cooperação 

Início meio fim, tradição, modernidade 

Cidadania de internacional dignidade 

A arma atual, mais poderosa 

Já globalizada antes da era tecnológica 

Abro o diálogo, com os meios todos 

O mais forte instrumento, de comunicação 

Atravesso oceanos, habito em continentes, 

Em várias línguas a mensagem sempre me transporta 

Para me tornar nobre, pertencer a uma raça 

Sofri influências ancestrais e da diáspora 

Não fui colonizada como meus “patrícios” 

Carrego várias referências e me orgulho disso 

Vivo em Portugal, África, Brasil, neste contexto 

Eu que visualizo e elaboro o texto 

Movimento a mente, o pensamento da sociedade 

Resgato origens, do meu corpo aos descendentes 

Me viro na diversidade, social intervenção 

Elevo minha identidade e Nacionalização 

A mim cabe a ingestão, preservação e resistência 

Nasci pluralizada em meio a muita treta 

Onde moro, os povos têm sua ciência 

Que não está dentro da academia de letras 
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Não aprovo preconceito, violência, discriminação 

No embate e no combate, não sou mole não 

Consagrada ferramenta de educação 

Sou tão forte, que formo a pública opinião 

Denuncio machismo, racismo, sexismo, exclusão 

Tráfico de armas, de drogas e de pessoas 

A pobreza, e do capital a dominação 

Revelo conceitos, mas não tenho a conclusão 

Sou o que sou, tenho raiz 

Em muitos lugares ainda estou pura 

Sou quem sou, uma andarilha 

Sou livre no mundo e vivo na rua 

Começo como jovem e amadureço 

Olho para o povo o dia a dia de verdade 

Sou atriz principal, do meu próprio futuro 

Percebo a olhos nus, tamanha desigualdade 

Transito nos espaços rurais e populares 

Enxergo a localidade e o que é necessidade 

Invado as periferias, diversos lugares 

Penso a estrutura, a paisagem da cidade 

Posso ser simplesmente lazer, ou visual 

Onde vou, imponho a minha presença 

Arte sou, corpo sou, mente sou, som, 

Incômoda e ativa, faço a diferença 

Onde ser humano, não é ser igual 

Pra população em vulnerabilidade 

Sou um indicador de pública política 

Especial, amada, odiada e crítica 

Reconheço personalidades da atualidade 

Que chegaram depois das grandes ditaduras 

Que me usam como expressão de liberdade  

Contra regimes extremos, guerrilhas, tortura 

Tô em becos e vielas, eu estou na rua 

Nas segregações e nas grandes metrópoles 

Nova minha forma de pensar, minha leitura 

Esperando que a mídia não me dê um corte 

Chega de confinamentos e conflitos territoriais 

Meu perfil étnico, ainda hoje espanta 

Me valorizo e me reconheço no outro 

Minhas habilidades comuns e singulares encanta 

Não quero ser apenas objeto de pesquisa 

Idealizo novo panorama ignorado na literatura 

Através de mim foi criada uma coletiva consciência 

Para transmitir democraticamente minha cultura 

Sou o que sou, tenho raiz 

Em muitos lugares ainda estou pura 

Sou quem sou, uma andarilha 

Sou livre no mundo e vivo na rua.” 

(SHARYLAINE, 2016, grifo meu). 74  

                                                 
74 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6eIsaDFXHXA. Acesso em 29 de maio de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=6eIsaDFXHXA
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CAPÍTULO III – O MOVIMENTO HIP HOP GOIANO: ENTRE MUSEUS, 

PATRIMÔNIO IMATERIAL, MEMÓRIAS E JUSTIÇA SOCIAL. 

 

3.1. Um olhar etnográfico para os processos de musealização e patrimonialização do 

Hip Hop no estado de Goiás. 

 

No âmbito desse capítulo, dois processos, que se entrecruzam, foram abordados a 

partir do olhar etnográfico: o pedido de registro do Hip Hop como Patrimônio Imaterial 

de Goiânia e o processo da musealização do Hip Hop com a criação de um museu 

comunitário. Busquei ‘estranhar’ esses processos a partir da abordagem etnográfica, 

cartografando negociações, dissensos e parcerias estratégicas estabelecidas. Dessa forma: 

1. Analisei os questionários75 aplicados anteriormente no âmbito das discussões 

para a musealização e patrimonialização do Hip Hop (anexo VI); 

2. Explorei o processo de musealização do Hip Hop no Centro de Referência da 

Juventude, bem como acompanhei outras iniciativas de musealização do Hip 

Hop existentes no âmbito de instituições culturais de Goiânia;  

3. Abordei o processo de patrimonialização do Hip Hop, cujo pedido de registro 

completou 03 anos da entrega à Secretaria de Cultura; 

4. Realizei entrevistas com integrantes do Hip Hop, conforme detalhado a seguir.  

Foram realizadas duas entrevistas em formato virtual via Google Meet, em 

decorrência da crise sanitária, conforme já explicitado na introdução. O Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido76, documento obrigatório em acordo com o Comitê 

de Ética em Pesquisa, foi adaptado para preenchimento e assinatura via Formulários 

Google77.  

Cabe discorrermos um pouco sobre essas entrevistas, sobretudo, para localizar 

essas pessoas no âmbito do movimento.  

A primeira entrevista78 foi realizada em 23 de dezembro de 2020, com o rapper, 

poeta, escritor e professor Eric Luciano Fernandes Miranda, conhecido como Erick Pitt. 

Erick se identifica como homem negro, tem 44 anos, é natural de Anápolis-GO, vive 

atualmente em Aparecida de Goiânia, já tendo morado em Goiânia-GO, Brasília-DF e 

                                                 
75 Anexo VI. 
76 Anexo VII. 
77 Disponível em: https://forms.gle/F6oMg9wAAfkZ3SrXA. Acesso em 27 de janeiro de 2021. 
78 O roteiro de entrevistas pode ser visualizado no anexo VII. 

https://forms.gle/F6oMg9wAAfkZ3SrXA
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Bahia-BA. É licenciado em Letras e pós-graduado em Docência Técnica e Superior. 

Participa ativamente do movimento Hip Hop desde os 12 anos, sendo o seu primeiro 

evento com 13 anos, no Centro Recreativo de Aparecida de Goiânia. Atua no Hip Hop 

como cantor de rap, bboy, educador, poeta, escritor e consultor da lei Aldir Blanc79. Erick 

fundou o coletivo Jatobá e uma biblioteca comunitária em Aparecida de Goiânia, voltada 

para incentivar a leitura na periferia. Está fazendo também um EP80 e três vídeos clipes; 

gravando um filme e fazendo a trilha sonora do mesmo. 

A segunda entrevista foi realizada em 16 de janeiro de 2021, com o produtor 

audiovisual Gusthavo Crispim Cardoso, que já foi MC do grupo de rap “Sã Consciência” 

e atualmente está voltado a identidade visual e produção audiovisual sob o nome artístico 

Chá de Frame. Gusthavo tem 26 anos, se identifica como homem negro, é graduado em 

Cinema, nasceu e vive em Goiânia. Participa ativamente do Hip Hop. 

Erick aponta que sua primeira memória em relação ao Hip Hop ocorre na década 

de 1980, com a “febre” do break. Ele conta que em 1987, com 11 anos de idade, foi em 

um evento no Clube do Sargento, no Setor Sul, em Goiânia-GO. Erick já dançava funk, 

se arriscava no break e colecionava discos. Deparou-se com as crews81 Kães de Rua e 

Selvagens Eletrorock, pioneiras no território goiano. As crews faziam uso de correntes e 

vestuários específicos do Hip Hop, composto por itens como roupas grafitadas, tênis, 

toucas e roupas de frio da marca Adidas (ou análogas?). Ia pra rolês no Funk Mania, no 

Calçadão da Anhanguera, consciente de que não era só a dança, apesar de à época, ser 

comum denominar o Hip Hop como dança. As crews desenhavam e produziam a próprias 

roupas, segundo Erick, “os hip hoppers eram muito organizados, possuem o estilo não só 

de se vestir, mas de ser”. Para Erick “Hip Hop é pra quem se identifica”. 

A primeira memória de Gusthavo em relação ao movimento se deu por volta de 

08-09 anos de idade, com a compra de um skate, tendo um contato maior a partir da 

adolescência, por volta de 2007-2009: “num rolê de skate que vi uns caras grafitando. 

                                                 
79 “A Lei Federal 14.017/2020 conhecida também como Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, tem como 

objetivo ajudar integrantes do setor cultural afetados pelos reflexos econômicos da pandemia do novo 

Coronavírus. A previsão é que sejam liberados até R$ 3 bilhões para estados e municípios, com recursos 

oriundos, majoritariamente, do Fundo Nacional de Cultura (FNC) para socorrer o segmento contra os 

efeitos da pandemia da Covid-19.” Disponível em: http://www.aparecida.go.gov.br/aparecida-alerta-

fazedores-de-cultura-do-municipio-sobre-prazo-para-inscricoes-na-lei-de-emergencia-cultural-aldir-

blanc/. Acesso em 22 de janeiro de 2021. 
80 EP significa “Extended Play” – formato estendido, em tradução livre. É uma gravação muito curta para 

se caracterizar como álbum musical, chamado de LP “Long Play” e muito longa para ser um compacto 

“Single”. 
81 Grupos formados por integrantes do movimento que se identificam entre si, podendo ser de uma mesma 

região ou não. Também pode aparecer como gangue, firma, bonde, tropa, entre outros. 

http://www.aparecida.go.gov.br/aparecida-alerta-fazedores-de-cultura-do-municipio-sobre-prazo-para-inscricoes-na-lei-de-emergencia-cultural-aldir-blanc/
http://www.aparecida.go.gov.br/aparecida-alerta-fazedores-de-cultura-do-municipio-sobre-prazo-para-inscricoes-na-lei-de-emergencia-cultural-aldir-blanc/
http://www.aparecida.go.gov.br/aparecida-alerta-fazedores-de-cultura-do-municipio-sobre-prazo-para-inscricoes-na-lei-de-emergencia-cultural-aldir-blanc/
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Não sabia que era Hip Hop não. Sabia o que era grafite, mas não sacava de fato a ligação 

com a cultura, de saber que era apenas um dos elementos”. Ele aponta que foi conhecendo 

a galera ao andar de skate, ir nos rolês de skatista, nos shows que ocorriam no DCE da 

UFG, nas batalhas de rima “Praça é Roça” realizadas na Praça Universitária e tendo 

amigos de bandas. Para Gusthavo “a ligação do skate com o Hip Hop é muito forte, puxa 

muito, grafite, rap, DJ, skate, estão muito ligados”. Ao ir estudar no CEPAE se juntou 

com a galera que andava de skate na pista do Itatiaia, assim, em 2012 estava mais ativo 

na cultura, estudando e vivendo. 

Entre as memórias de destaque em relação ao movimento, Gusthavo aponta 

conhecer cidades novas cantando com a banda, sempre de forma underground. Pode 

conhecer o Sul, abrir show do Sandrão do grupo RZO fora de Goiânia. Em Goiânia, ir em 

rolês no Castelinho (Lago das Rosas), no Palácio das Culturas (Praça Universitária) e ver 

as pessoas dançando. Em um festival de grafite realizado no Beco da Codorna, ver mais 

de 30 grafiteiros em andaimes, onde muita gente transitava. A principal lembrança de 

Gusthavo foi fazendo assessoria de imagem para barbeiros que cortam o cabelo de artistas 

de Hip Hop, em um evento realizado em Goiânia. Ele relata “entramos no camarim do 

Mano Brown e estavam os manos da Fundão, do Racionais, o Pixote, o Helião, o Criolo, 

o Ganjaman e o Rael [...] entraram os artistas e eu tava lá dentro fazendo foto da galera, 

e meu amigo da TV UFG estava lá fazendo entrevista”. 

Erick afirma possuir inúmeras memórias importantes relacionadas ao Hip Hop. 

Ele fala das três principais. A primeira em 1993, quando junto ao seu grupo Conexão 

Suburbana, levaram uma demo para a Rádio Alternativa, destinada ao DJ Batata, primeiro 

a promover um show do Racionais MC’s em Goiás: 

“Ao lado do Sociedade Black e Kães de Rua, dividimos camarote com 

os Racionais, eu com 17 anos, fiquei pasmo. Levei uma blusa pros caras 

autografar. Era mais fã do que artista. Fiquei meio bobo na hora de falar 

com os caras. Foi a primeira oportunidade de trocar uma ideia com o 

Mano Brown. Cantamos, abrimos o show, uma data muito importante.” 

 

Outro momento muito importante para Erick foi quando os Racionais MC’s 

vieram pela terceira vez em Goiás e o grupo dele fez a abertura do show no Jockey Clube. 

Por último, ele cita a participação na comemoração dos 300 anos de Zumbi em Brasília, 

onde cantaram no Palácio Central, para mais de 10 mil pessoas. 

 Erick é autor do livro “Conexão Suburbana: catalogando hip hop na central do 

Brasil” (2019, 495p.), que: “desenvolve um registro documentado da trajetória do Hip 

Hop em Goiás e Distrito Federal, estabelecendo conexões entre as memórias dos jovens 
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suburbanos do Centro Oeste brasileiro que fizeram do Hip Hop um modo de vida” 

(MIRANDA, 2019, p. 10, grifo meu). O livro é uma narrativa – ou melhor, uma 

contranarrativa – potente, construída desde dentro, uma vez que Erick Pitt tem seu lugar 

de fala como pessoa do movimento e um dos precursores responsáveis pela difusão do 

Hip Hop no Centro Oeste, construindo redes que agregam, sobretudo, Aparecida de 

Goiânia, Goiânia e Brasília. Erick aponta que se trata de uma escrita coletiva, tendo 

realizado mais de 130 entrevistas em 5 anos de pesquisa, se importando em falar com as 

primeiras pessoas assim como lembrar as já falecidas.  

Conforme indicado no início desse item, também foram utilizados os 

questionários provenientes de uma atividade realizada em pesquisa anterior (SANTOS, 

2017), momento no qual não pude me debruçar de forma detalhada nos resultados obtidos. 

A atividade “HIP-HOP Referência Cultural” foi realizada em 15 de outubro de 2016 nas 

dependências do Centro de Referência da Juventude de Goiás - CRJ. O questionário foi 

aplicado ao final da atividade, contando com a resposta de 21 pessoas, sendo 19 homens 

e 02 mulheres. Em relação à raça, 08 se identificaram enquanto negras, 06 como pardas, 

05 como brancas e 01 como amarela. Um dos participantes salientou ser pertencente a 

todas as raças e etnias. Todas/os as/os participantes eram maiores de idade, possuindo 

entre 20, 30 e 40 anos. Dentre as/os 21 participantes, 19 assinalaram participar ativamente 

do Hip Hop.  

Destarte, esse capítulo irá abordar as ações realizadas a partir do Centro de 

Referência da Juventude de Goiás - CRJ, desenvolvidas na minha trajetória como 

museóloga, mas agora examinadas pela lente da antropologia. Interessa-me observar 

como os conceitos da Museologia e do campo Patrimonial, colocados sob rasura nessa 

pesquisa atual (MORAES WICHERS, 2017), foram ativados nesses processos. Não 

obstante, essas ações continuam em curso, sendo apresentadas aqui de forma atualizada.  

A pesquisa, que tem como foco o movimento Hip Hop goiano como processo de 

resistência e de construção de redes de solidariedade por meio de noções como museu, 

memória e história, teve no CRJ um espaço de intervenção durante a elaboração da 

monografia em Museologia (SANTOS, 2017). O CRJ tem como principal viés o 

fortalecimento da cultura Hip Hop, sendo Ponto de Cultura do movimento. É uma unidade 

não governamental que se baseia na ideologia do Hip Hop e promove ações sociais dentro 

desses critérios. Conforme já apontado no item 1.2 do primeiro capítulo, o Centro de 

Referência da Juventude é gerido pelo Centro de Cidadania Negra do Estado de Goiás: 
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O CRJ é o programa eixo da Entidade CENEG-GO que visa levar para 

a juventude goiana, informações relevantes de temas importantes como: 

doenças sexualmente transmissíveis (DSTs e AIDS), discriminação 

racial, violência contra a mulher, combate às drogas, combate ao 

bullying, combate à homofobia e outros assuntos relacionados à 

integração social. (CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE, 

2018, grifo meu).82 

 

 Considerada a maior ocupação do estado de Goiás, o CRJ busca dialogar com 

crianças e jovens a partir do Hip Hop. As expressões do movimento negro e do Hip Hop 

são bem fortes dentro do CRJ e nas atividades que são propostas. Os elementos do Hip 

Hop são difundidos para a juventude a partir de oficinas que são ministradas por 

voluntárias/os pertencentes ao movimento Hip Hop. Poder contar com a parceria desta 

instituição sólida, carregada de ideologias e enfrentamentos, certamente é um diferencial 

que contribuiu consideravelmente para o desenvolvimento da pesquisa. 

 

 

 

  

  

                                                 
82 Disponível em: http://crjgoias.org.br/quem-somos/. Acesso em 20 de junho de 2020.  

http://crjgoias.org.br/quem-somos/
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3.2. Narrativas Museais 

 

Durante o desenvolvimento da pesquisa-ação realizada no decorrer da Iniciação 

Científica e do Trabalho de Conclusão de Curso no meu Bacharelado em Museologia na 

UFG (SANTOS, 2017), foram realizadas ações educativas, rodas de conversa, oficinas, 

seminários e reuniões no CRJ voltadas a discutir o Hip Hop como patrimônio, sua relação 

com as memórias e as potencialidades da criação de um museu voltado à temática.  

Figura 40. “Território e identidade cultural no contexto da Comunidade CRJ”. 

 
Autoria Própria. 2016. 

 

Esses encontros foram entendidos como componentes da musealização do Hip 

Hop, como eixos de um processo preservacionista no âmbito da Museologia. Trata-se de 

um processo ainda inovador para o contexto goiano, pautado na participação e no 

protagonismo das comunidades, no âmbito das reflexões acerca da Museologia 

Comunitária.  

O Hip Hop, como “objeto” musealizado, congrega um amplo conjunto de saberes, 

expressões, lugares e pessoas. Esses componentes se colocam como eixo do processo de 

musealização. Tal processo deflagrou também uma proposta de patrimonialização do Hip 

Hop como patrimônio imaterial goiano, abordada no próximo item. No presente item, 

tenho como foco analisar como se deu a proposta de musealização do Hip Hop no CRJ, 

por meio da proposta de criação de um museu comunitário, bem como a análise de outras 

ações em instituições de Goiânia que podem ser entendidas como processos de 

musealização.  
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Compreendo como processo de musealização um conjunto de ações de 

salvaguarda (documentação e conservação)83 e comunicação do Hip Hop (BRUNO, 

1996), que resultam na preservação desse movimento e cultura. Ainda que o processo de 

patrimonialização seja solidário a essas premissas, a musealização pressupõe, para efeitos 

do presente estudo, um nível de institucionalização, com a criação ou parceria com algum 

museu ou instituição cultural correlata. No caso do processo vivenciado, as discussões 

resultaram na proposta de criação de um Museu da Cultura Hip Hop, no âmbito do CRJ, 

conforme detalhei em trabalho anterior (SANTOS, 2017). Quando falamos em 

preservação, categoria cara à Museologia, encontramos um desafio de monta, posto que 

se trata de um movimento que é multifacetado e dinâmico, orgânico como a cultura de 

rua. Sua musealização, assim, deve operar com esse dinamismo e fluidez, o que requer 

da Museologia e dos Museus novas epistemologias e práticas.  

 As discussões realizadas no âmbito do CRJ, um espaço descentralizado, conforme 

apontado, buscaram lidar com esse desafio. Da mesma forma, museus tradicionais e 

espaços culturais de Goiânia começam a trazer o Hip Hop, porém com muito para 

avançar. É o caso do Museu Antropológico da UFG e da Vila Cultural Cora Coralina. No 

mapa abaixo (figura 41), a Vila Cultural Cora Coralina está à esquerda, localizada no 

Setor Central. Ao centro, está o Museu Antropológico da UFG, no Setor Universitário. À 

direita, está o Centro de Referência da Juventude, localizado na Vila Morais. 

Figura 41. “Instituições museais que abordam o Hip Hop em Goiânia”.

 
Produção Própria. Fonte: Google Maps. Disponível em: https://www.google.com/maps. Janeiro de 2021. 

                                                 
83 A salvaguarda se faz extremamente importante devido ao fato de que a maioria das expressões provindas 

do Hip Hop são efêmeras, diante disto faz-se necessário o total registro das mesmas. 

https://www.google.com/maps
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No Museu Antropológico são realizadas as aulas práticas do curso de Museologia 

da UFG. No decorrer dos últimos anos, diferentes exposições curriculares foram 

montadas no espaço voltado a exposições de curta duração, promovendo diálogos outros. 

Adelino Adilson de Carvalho (2018) apresenta em sua dissertação uma análise das 

Batalhas de Conhecimento, denominadas Batalha do Museu, realizadas no Museu 

Antropológico (MA) da Universidade Federal de Goiás, do qual o autor é servidor e as 

acompanhou desde sua concepção às discussões provenientes delas. O autor traça a 

trajetória que inicia com a ocupação realizada no MA no ano de 2016 em resposta à PEC 

(Proposta de Emenda à Constituição) 241/55 que afeta a área educacional, estabelecendo 

limite de gastos. O MA foi o único museu ocupado no país. De acordo com o autor, as 

atividades culturais ocorridas no âmbito da ocupação, “possibilitaram a um público que 

nunca tinha adentrado ao museu, tivesse o seu primeiro contato com o órgão” 

(CARVALHO, 2018, p. 113). Para o autor: 

pode-se afirmar que estas ocupações, ao seu término, deixam uma lição 

à sociedade brasileira: a juventude é capaz de se organizar, mobilizar, 

participar da vida pública e com isso transformar o seu e o cotidiano 

dos outros. No MA isto ficou ainda mais comprovado, pois os 

ocupantes manifestaram uma relação afetiva com o espaço e, mais do 

que isso, queriam participar da instituição na pós-ocupação. Para estes, 

a ocupação serviu também para mostrar que a educação pode se dar da 

mesma forma através de uma outra via que não pelo ensino formal. Ela 

pode se aliar à prática da experiência, do compartilhamento, 

transformando horizontes, produzindo conhecimento através do 

diálogo e da autonomia. (CARVALHO, 2018, p. 116). 

 

O debate realizado em relação ao funcionamento das batalhas no museu, 

apresentado pelo autor, provém do desafio dos museus – espaços institucionalizados e 

acostumados a receber no dia a dia profissionais, pesquisadoras/es e estudantes – em 

passar a lidar com corpos que fogem à normatização e ao enquadramento, capazes de 

tensionar espaços hegemônicos historicamente dominantes. O autor descreve os impasses 

sentidos em uma das reuniões internas do museu, destinada a discutir a continuidade ou 

não das batalhas no museu: 

[…] noções diferentes de museu se fizeram sentir na referida reunião: 

por um lado, uma ideia de que a experiência da Batalha no museu só 

seria museológica se envolvesse uma visita mediada à exposição e, por 

outro lado, uma ideia de que ocupar este espaço-museu com atividades 

culturais também é uma experiência museológica. (CARVALHO, 

2018, p. 113). 
 

O autor afirma que a continuidade do evento foi mantida “sob o argumento de que 

o Museu deve ser um espaço também aberto à periferia” (CARVALHO, 2018, p. 113), e 
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para tanto algumas normas foram previstas, dentre elas restrição do acesso à parte interna 

do Hall de entrada do museu e visitas à exposição mediadas com pequenos grupos antes 

do início das batalhas. 

Em dezembro de 2020, foi inaugurada a exposição “Redes, Saberes e Ocupações” 

em comemoração aos 50 anos do Museu Antropológico. A exposição possui diálogo com 

quatro coletivos: Indígenas, Quilombolas, Desencuca – de saúde mental – e Movimento 

Hip Hop. Fui convidada para atuar como curadora do módulo Hip Hop ao final do ano de 

2019. Em decorrência da pandemia, a exposição sofreu alterações na sua concepção, 

abandonando negociações iniciais, como a realização de grafites ao vivo e discotecagem 

quando da sua abertura, com shows de MC’s participantes das batalhas realizadas em 

2018. A inauguração foi realizada em 15 de dezembro, voltada apenas para curadoras/es 

e convidadas/os, seguindo o protocolo de realização de atividades culturais com 

capacidade reduzida. A visita foi realizada em pequenos grupos, e o museu atualmente se 

encontra fechado para o público.84  

Figura 42. “Módulo Hip Hop da Exposição Redes, Saberes e Ocupações”.

 
Autoria Própria. 2020. 

                                                 
84 Por esta razão, as minhas percepções em relação ao módulo Hip Hop serão analisadas em outro momento, 

uma vez que participei como convidada já que a exposição está fechada para visita do público. 
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A Vila Cultural Cora Coralina inaugurou em 09 de abril de 2019 a exposição 

individual “Expo Preto Cores” com pelo menos duas dezenas de obras do grafiteiro Decy, 

marcando os seus 10 anos de trajetória. Diversas atividades ocorreram durante cerca de 

dois meses da exposição, como palestras, shows, batalhas de break, de rimas, oficinas, 

entre outras. Estive presente em diversos momentos potentes, como no vernissage de 

abertura, onde presenciei inúmeras/os integrantes do movimento Hip Hop presentes, o 

que não ocorre com frequência, visto que as exposições são distantes de grupos 

marginalizados. Outra ocasião foi como ouvinte da mesa “Mulheres negras e artistas: 

caminhos e espaços” realizada no dia 03 de maio de 2019. E como já abordado no capítulo 

II, em 11 de maio de 2019 mediei a mesa: “O Protagonismo Feminino na Cena da Cultura 

Urbana”, que antecedeu a realização de uma batalha de MCs majoritariamente 

protagonizada por mulheres, além de pocket-shows das rappers Luz Negra e Iná Avessa.    

Figura 43. “Batalha de MCs na Expo Preto Cores”.

 
Autoria Própria. 2019. 

 

São diferentes atividades e momentos que sinalizam a demanda de existência de 

corpos heterogêneos ocupando Museus, Centros Culturais e Galerias de Artes, espaços 

de poder historicamente elitistas e colonizadores, o que também pode ser interpretado 

como ato simbólico de reivindicação da diversidade cultural e das representações plurais. 

Passando ao processo de musealização vivenciado no CRJ, que foi iniciado em 

2014, tratou-se de uma série de atividades voltadas a apresentar uma proposta de criação 
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de um museu comunitário no espaço. Esse processo foi bem recebido pelas pessoas que 

frequentam o local, tendo sido observadas, contudo, diferentes noções acerca de como a 

instituição deveria operar, no que concerne ao seu território de intervenção e formas de 

atuação (SANTOS, 2017). Esse processo continua em discussão, embora tenha sido 

afetado consideravelmente pela pandemia da COVID-19, o que impediu que algumas 

ações da presente pesquisa fossem realizadas.  

Meu interesse aqui é retomar algumas discussões no que concerne ao conceito de 

museu subjacente a esses debates, tendo em vista sua polifonia.  

O material do questionário aplicado na atividade “HIP-HOP Referência Cultural” 

realizada no CRJ em 2016, apresenta pontos potentes para discussão. Na pergunta “Um 

museu pode auxiliar no processo de preservação e fortalecimento do HIP-HOP?” 20 

pessoas responderam que sim, e 01 respondeu que não sabia. Ao indagar “Por quê?” 

surgiram respostas instigantes: 

“Pois irão aprender um novo estilo de vida e ter mais compreensão.” 

“Sim, fazendo resgate, memória e outros.” 

“Assim as pessoas podem conhecer a história nossa.” 

“Sim, pois ajuda na compreensão do público sobre essa cultura. De forma que 

contribui para a cultura como um todo.” 

“Para lembrar das batalhas, oportunidades e dificuldades que a cultura 

passou.” 

“Preservação da história.” 

“Serve como indicador social.” 

“Ter um espaço físico é importante.” 

“Um museu tomaria o Hip Hop mais acessível, assim como sua história.” 

“Seria de extrema importância levar o conhecimento através da história do Hip 

Hop para pessoas leigas, seja em um museu ou outro lugar.” 

“Porque é a preservação da memória.” 

“Todo conhecimento para melhorar e ser reconhecido como patrimônio cultural 

é bem-vinda.” 

“É uma cultura, [assim como a] capoeira.” 

“Porque haveria uma fonte de estudo.” 

“Cultura passada de geração para geração.” 

“Porque isso vai dar mais forças pra nossa cultura negra.” 

“Pela dinâmica no acesso à informação.” 
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“Pelo fato de poder mostrar todo processo histórico do movimento.” 

 

Observa-se que a compreensão do Hip Hop como uma cultura é bastante 

recorrente, bem como a ideia de que essa cultura precisa ser preservada, com sua história 

e memória passada para as novas gerações. Outro ponto a ser destacado é que o museu 

aparece como instituição educadora, tendo em vista que mostraria como é essa cultura 

para as pessoas de fora do movimento (leigas, portanto, nesse conhecimento). A 

importância de um espaço físico também é indicada.  

Os entrevistados também concordaram que seria interessante um museu que 

abordasse a cultura Hip Hop. Não obstante, os museus são algo distante para Gusthavo 

“Algo que pra mim é distante, e que teria que ser mais próximo. Não só pensando em 

história natural e geografia natural. Não rola aproximação”. No Museu Zoroastro Artiaga, 

localizado na Praça Cívica, ele já entrou, mas não como visitante, esteve lá para filmar 

algumas imagens da fachada e objetos na parte interna, como trabalho para faculdade. Ele 

aponta que “Goiânia tem uns artistas massa que poderiam ter um museu para eles. Uns 

caras que tem cacife pra uma coleção pessoal”. Ao falar do Museu Zoroastro, e do 

Memorial do Cerrado, que ele visitou com a escola, Gusthavo destaca que não gostou 

“Acho grotesco animal empalhado [...]. Não precisa estar exposto nem vivo nem morto”. 

Os museus persistem em narrativas colonialistas, sendo importante observar que a 

exposição museológica deve buscar outros meios, mais dinâmicos, que se aproximem do 

Hip Hop e da sociedade como um todo. 

Para ele, fora do Brasil há muita inovação tecnológica e que aqui ainda deixa a 

desejar, mas que talvez mude um pouco com São Paulo, que já teve uma exposição do 

artista Banks, e atualmente conta com a exposição da dupla de grafiteiros “Os Gêmeos” 

na Pinacoteca. 

 Já para Erick Pitt, um museu é um “relicário onde se guarda objetos, relíquias e 

coisas importantes, preservando algo para as próximas gerações”. Ele cita o museu em 

Nova York voltado para o Hip Hop “tem tudo que diz respeito à cultura, criaram coisas 

novas representando as antigas” e diz que ficaria muito contente com um museu sobre 

Hip Hop em Goiânia. Erick menciona também duas memórias que traduzem a distância, 

tão recorrente, entre museus e memórias periféricas. Em Goiás Velho, ao visitar “uma 

antiga prisão de negros”, ou seja, o Museu das Bandeiras, ele relata a existência apenas 

de memórias de dor, tendo sentido falta de “Fotos de momentos felizes dos nossos 

antepassados”. Ele nunca foi ao Museu Zoroastro Artiaga, pois “tá sempre fechado”, mas 
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lembrou que esse museu foi grafitado por WG, Carioca e Prince, “o desenho era um rádio 

da época dos Boombox”. Prince estava terminando, faltou alguns traços, então “a polícia 

pegou eles e reprimiu ‘vocês tão grafitando o museu’, aí levaram uma coça da polícia, 

isso nos anos 80, o grafite era proibido. Mas ficou lá mais de 10 anos”. Essa narrativa 

mostra formas de aproximação entre museus e o movimento Hip Hop, bem como a 

necessidade de que os museus contem histórias afetivas, assim Erick lembra “A casa da 

minha avó não é um museu, mas tem uma cristaleira com itens que ela preservou”. 

 Gusthavo afirma que “atualmente o Hip Hop tá no seu melhor momento, é o estilo 

musical do momento, e com a ascensão da street art, está ganhando as galerias de arte”. 

Para ele, estes espaços têm que ser ocupados, “tem muita gente apropriadora, do próprio 

meio que tem acesso e suporte mais rápido para alcançar fama e galerias. As políticas são 

totalmente necessárias”. Ele aponta que no Rio de Janeiro “há um festival de arte, um 

circuito voltado para pessoas periféricas, e aí revela as pessoas, levam pra fora, para 

exposições na Europa, as realidades da favela. Não é explicito o Hip Hop, mas é possível 

ver a referência e a vivência”. 

 Gusthavo vê os museus auxiliando no fortalecimento do Hip Hop “tendo muita 

gente colocando coisas e pessoas para expor seus trabalhos”. Ele acredita que o primeiro 

lugar que já deveria ter um museu com esta temática é São Paulo, que para ele “é muito 

mais Hip Hop, é cotidiano, bem forte”. Ele relata que “tava na Galeria do Rock, tinha 

uma barbearia, ele entrou e o Nelson Triunfo tava lá”. E afirma que “a partir daí ser 

exportado para outros lugares. Goiânia como a capital do Sertanejo, seria muito forte, 

pois todo mundo que é contra isso, que é underground, fortaleceria”. Para ele, deveria: 

“Ser aberto pra comunidade. Ser incluído em algum lugar é o ideal. Por 

mais que fosse criado, deveria ser ligado à algum lugar, pra ter repasse. 

Não dá pra fazer sozinho, precisa de ajuda e institucionalização. Um 

específico ficaria muito separado. O formato da Vila Cultural atende as 

necessidades do artista, tendo a estrutura. Deveria ser no formato da 

exposição do Decy, inclusive no mesmo local, mas mantendo, e aí cada 

tempo um artista. Tem que ocupar o espaço, a Vila Cultural é 

centralizada, de fácil acesso. Funcionaria também nas periferias. Nas 

periferias já é latente, as escolas já fazem esse papel. Deveria ter mais 

apoio pra quem já faz essa preservação do movimento”. 

 

Erick acredita ser um instrumento muito importante uma vez que “o Hip Hop usa 

muito a poética. Absorve a história para suas manifestações. Fala da história do negro, o 

quanto sofreu. Um museu auxilia nisso. Tem contribuição direta e histórica”. Ele informa 

possuir vários itens que poderiam estar em um museu voltado para o Hip Hop, e aponta 



119 
 

que “Hip Hop é quebrar paradigmas, devendo chamar as críticas pra agregar e assim fazer 

o museu juntos”. 

Ao trabalhar com grupos sociais que são diariamente ignorados pelos discursos 

oficiais, o Hip Hop coloca-se como ferramenta, tornando-se parte fundamental da trama 

da paisagem urbana e da luta por direitos à memória e à cidade (SANTOS, 2017). Os 

museus têm um papel importante nesse processo, o que é reconhecido pelas pessoas que 

integram o movimento, conforme visualizamos nas entrevistas e questionários. Não 

obstante, as discussões aqui sumarizadas demonstram a necessidade de que os museus 

sejam espaços dinâmicos e abertos aos corpos que fogem à norma da colonialidade, 

espaços de grafitagem, de batalhas e de tantas outras expressões da cultura Hip Hop. Sem 

censuras.  
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3.3. Narrativas Patrimoniais 

 

Nesse item discorrerei sobre o processo de patrimonialização do Hip Hop como 

patrimônio imaterial. A categoria patrimônio, assim como a categoria museu, é herdeira 

da modernidade/colonialidade. Dessa forma, a lente antropológica direcionada a esse 

processo busca compreender como a categoria patrimônio tem sido acionada pelo Hip 

Hop, enquanto movimento e cultura. Cabe, primeiramente, abordarmos alguns aspectos 

das narrativas patrimoniais no campo antropológico. 

As negociações, tensões, conflitos e disputas nas práticas e narrativas patrimoniais 

dispõem campo profícuo para o olhar etnográfico. Gilberto Velho (2006) analisa a 

problemática do patrimônio com foco nas negociações, sobretudo no que diz respeito às 

disputas, aos conflitos e divergências que surgem a partir dos diferentes valores e 

interesses determinados das/os atores envolvidos. De acordo com Velho, as escolhas e 

definições implicam o exercício do poder. O autor defende que as políticas públicas 

inerentes ao patrimônio não podem ser dissociadas da heterogeneidade e complexidade 

da vida social. É evidente que os patrimônios e bens materiais se desfazem e as pessoas 

continuam, bem como suas memórias. Velho aponta o desafio político e intelectual de 

como lidar com a memória social e com o patrimônio e como lidar, ao examinar as 

políticas públicas, com emoções, afetos, interesses, preferências, contradições e 

contraposições. 

Marina Mafra Garcia (2014) apresenta uma abordagem sobre a forma como a 

UNESCO – que adotou em 2003 uma Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio 

Cultural Imaterial – lida com o Patrimônio Imaterial, sendo o primeiro tratado 

internacional que institui um aparelho jurídico, administrativo e financeiro voltado à 

proteção (salvaguarda) dos bens de natureza imaterial, tratando-se de importante 

instrumento da UNESCO destinado à promoção da diversidade cultural. De acordo com 

a autora, o que se teve em vista foi destacar a importância do patrimônio cultural imaterial 

no âmbito local, nacional e internacional voltando-se para o sentimento de identidade e 

continuidade das comunidades nas quais ele é criado, transmitido e recriado, conferindo 

assim visibilidade (GARCIA, 2014, p. 34). 

Convém destacar que o Hip Hop é um movimento de alcance internacional, ainda 

que guarde especificidades em diferentes contextos. Dessa forma, estamos lidando com 

um patrimônio imaterial de Goiânia, no caso do processo aberto de pedido de registro, 

mas que tem redes que ultrapassam os “Estados Nação”, e as próprias “regiões” como 
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resultados da modernidade/colonialidade. Essa característica fluída e multisituada do Hip 

Hop é potente como contranarrativa, pois questiona de antemão o patrimônio cultural 

como constructo da Nação.  

 É discutida a importância do papel das/os atoras/es sociais no reconhecimento do 

bem patrimonial, recaindo sobre a função identitária para as/os atoras/es envolvidos. 

Conforme colocado pela autora (GARCIA, 2014), a convenção de 2003 se difere das 

demais iniciativas anteriores, de 1989 e 1998, ao priorizar as/os praticantes e 

portadoras/es do Patrimônio Imaterial, bem como exige a autodesignação do bem pelas/os 

atoras/es sociais. Considera-se assim, os valores sociais do patrimônio em sua própria 

organização, sendo atribuída a perspectiva da proteção às relações sociais, simbólicas e 

afetivas, tendo em vista a importância da manutenção de símbolos na construção de 

identidades. Outrossim, o processo de patrimonialização do Hip Hop foi deflagrado 

pelas/os integrantes do movimento.  

 Por exemplo, no caso do dossiê “Ofício das Baianas de Acarajé” (2007), é 

destacado que o acarajé é composto por mitos e ritos do universo cultural afro-brasileiro, 

possui sentido religioso e é também alimento vendido pelas Baianas, estando incorporado 

à cultura brasileira. Registrado como Patrimônio Cultural do Brasil no Livro de Saberes 

em 2005, de acordo com Luiz Fernando de Almeida, então Presidente do Iphan:  

[...] é ato público de reconhecimento da importância do legado dos 

ancestrais africanos no processo histórico de formação de nossa 

sociedade e do valor patrimonial de um complexo universo cultural, que 

é também expresso por meio do saber dos que mantêm vivo esse ofício. 

(IPHAN, 2007, p. 11). 

 

 Assim como a Capoeira, que surge no período colonial e também é reconhecida 

como patrimônio imaterial do Brasil, havendo a preservação de receituários ancestrais. 

Ambos sofreram mudanças, se reinventando. As baianas de acarajé compõem o cenário 

urbano, onde a indumentária realiza papel importante, carregada de ritos. O ofício 

protagonizado pelas mulheres proporciona autonomia financeira enquanto fonte de renda 

que possibilita o sustento de suas famílias. Disputas existem no que diz respeito ao ofício 

enquanto fonte de renda. Por um lado, é o fato de homens realizarem o ofício e por outro, 

mulheres brancas.  

 Gabriel da Silva Cid (2017) escreve sobre as mudanças pelas quais a capoeira 

passou, onde diferentes concepções e perspectivas em jogo aconteceram 

simultaneamente, indo da repressão à consagração como símbolo da identidade nacional. 
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Segundo o autor, a definição do que é capoeira foi permeada de tensões ao longo do 

tempo. 

 A capoeira foi registrada em 2014 como Patrimônio Cultural Imaterial da 

Humanidade da UNESCO, sendo reconhecidas as origens ligadas à ancestralidade 

africana. Vinculada a essa matriz, a capoeira já foi uma prática proibida em diversos 

momentos. Conforme Mariana Shreiber (2017), o órgão competente aparece ocupando a 

posição de mediador de conflitos. De acordo com Gabriel Cid (2017), a entrada da 

capoeira no âmbito das políticas públicas a distanciam da marginalidade, sendo a 

institucionalização uma ferramenta de afirmação como prática cultural. Diferente de 

outros patrimônios, a capoeira não foi registrada como algo associado a uma localidade 

ou região do Brasil, mas um patrimônio distribuído por todo o território brasileiro. 

O caso do Samba de Roda apresentado por Marina Mafra Garcia (2014) ilustra, 

por outro viés, as negociações pelas quais o patrimônio passa, onde mesmo com a 

valorização e reconhecimento da importância de as/os atoras/es sociais elegerem seu 

patrimônio, ainda estar suscetível a legitimação pelo Estado. 

 Gabriel Cid (2017) aproxima o samba da capoeira no sentido de representação e 

reconstrução da identidade nacional, pontuando que as alterações e realocações são 

necessárias segundo ações reflexivas da própria comunidade e ressalta a construção de 

identidades ligadas à memória coletiva. 

 Para este autor, o lento fim da escravidão não foi capaz de alterar a dinâmica da 

desigualdade de acesso aos benefícios da cidade, incluindo o lazer.  Neste sentido, ocorre 

a criminalização de culturas não vinculadas à elite, ocorrendo prisões pela mesma. O 

primeiro registro de prisão ocorreu em 1789, de um homem escravizado praticante de 

capoeira. Para o autor, toda ação cultural se dá numa possibilidade de recriação e 

transformação: 

Contudo, a despeito do caráter violento das diversas perseguições que 

as práticas da memória afro-brasileira sofreram, o que se percebe é que 

elas estiveram presentes e resistiram de maneira reflexiva às 

contingências. Construindo um imaginário de semelhanças e 

reciprocidades, no território que chamo da cultura popular estas práticas 

definiram determinado ethos como um repertório cultural mais ou 

menos comum. (CID, 2017, p. 37). 

 

 Marina Mafra Garcia (2014) pontua a Cultura Popular e o Patrimônio Imaterial 

como recurso simbólico, político e jurídico para falar de diversidade cultural. A autora 

acredita que as culturas imateriais estão em processo crescente de visibilidade, e defende 
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que a Antropologia precisa atualizar seu olhar, superando determinadas problemáticas 

que ainda marcam sua projeção enquanto campo de conhecimento. 

 É possível perceber a apropriação cultural pela qual passam as tradições afro-

brasileiras em diferentes casos. As disputas perpassam pelo apagamento da memória de 

culturas periféricas e não há como desvincular do genocídio que a população negra sofreu 

e ainda sofre. Os saberes, lugares, celebrações e formas de expressão estão ligados à 

forma de existir e reexistir destes grupos, os quais são captados e cooptados pelo campo 

patrimonial. O envolvimento efetivo das pessoas detentoras e praticantes desses bens nos 

processos de patrimonialização pode assumir diferentes níveis, sendo importante marcar 

a recorrência de processos cuja escuta dessas pessoas fica aquém do necessário.  

 É perceptível a falta de destaque e reconhecimento como tradições provenientes 

de pessoas escravizadas, enquanto história de resistência. Não obstante, mesmo com 

repressão, os movimentos culturais marginalizados resistem como prática social. Nesse 

sentido, o samba e a capoeira, por exemplo, como formas de expressão marcadas pelas 

matrizes culturais africanas, foram perseguidos pelo Estado. O Hip Hop também trilha 

esse percurso, de cultura periférica à cultura que passa por iniciativas de 

patrimonialização. Obviamente, essas iniciativas, sintetizadas a seguir, envolvem 

distintos graus de participação do movimento, sendo perpassadas por tensões e disputas, 

não sendo eliminadas as diferentes estratégias de exclusão dessas práticas por parte do 

Estado e da elite dominante.  

No Rio de Janeiro, o Projeto de Lei nº 2799-A, de 2017, de autoria dos então 

deputados Marcelo Freixo (PSOL) e Zaqueu Teixeira (PDT) em diálogo com o 

envolvimento de grupos e coletivos, se transformou na Lei nº 7.837, de 09 de janeiro de 

2018, que declara o Hip Hop85 patrimônio cultural imaterial do estado do Rio de Janeiro: 

O novo status garante ao ritmo e a todas as suas manifestações artísticas, 

como a dança break, grafite, rap, MCs e DJs, a realização de suas 

manifestações próprias, sem quaisquer regras discriminatórias. A lei 

proíbe que sejam criadas regras para a realização de eventos de Hip Hop 

que sejam diferentes das que regem outras manifestações culturais, e 

proíbe qualquer tipo de discriminação ou preconceito, seja de natureza 

social, racial, cultural ou administrativa. [...] Segundo os autores, o 

objetivo é evitar a perseguição aos eventos de Hip Hop. "Além de um 

fenômeno tipicamente do nosso Estado, tamanha presença nas cidades 

                                                 
85 “Lei nº 7837 de 09 de janeiro de 2018. Declara patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro 

a cultura Hip Hop e dá outras providências”. Disponível em: 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/b3ba9a90a583c015832

58217005f1dc0?OpenDocument#:~:text=Lei%20Ordin%C3%A1ria&text=LEI%20N%C2%BA%207837

%20DE%2009,HOP%20E%20D%C3%81%20OUTRAS%20PROVID%C3%8ANCIAS. Acesso em 24 

de janeiro de 2021. 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/b3ba9a90a583c01583258217005f1dc0?OpenDocument#:~:text=Lei%20Ordin%C3%A1ria&text=LEI%20N%C2%BA%207837%20DE%2009,HOP%20E%20D%C3%81%20OUTRAS%20PROVID%C3%8ANCIAS
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/b3ba9a90a583c01583258217005f1dc0?OpenDocument#:~:text=Lei%20Ordin%C3%A1ria&text=LEI%20N%C2%BA%207837%20DE%2009,HOP%20E%20D%C3%81%20OUTRAS%20PROVID%C3%8ANCIAS
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/b3ba9a90a583c01583258217005f1dc0?OpenDocument#:~:text=Lei%20Ordin%C3%A1ria&text=LEI%20N%C2%BA%207837%20DE%2009,HOP%20E%20D%C3%81%20OUTRAS%20PROVID%C3%8ANCIAS
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vem tornando as Rodas Culturais um dos movimentos mais 

mobilizadores da juventude fluminense e uma ferramenta eficaz de 

cidadania cultural, entretenimento, sociabilidade e, sobretudo, palco 

para os jovens das favelas e periferias do Estado do Rio de Janeiro", 

disse Freixo. (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO, 2018).86 

 

Em São Paulo/SP, o vereador Celso Giannazi (PSOL) é autor do Projeto de Lei 

00451/2019 que reconhece a Cultura Hip Hop, e todas as suas manifestações artísticas 

como patrimônio cultural do município. Ele promoveu o Seminário “Hip Hop: patrimônio 

cultural imaterial” em 201987, que teve como objetivo discutir e defender a importância 

da Cultura Hip Hop como patrimônio cultural e imaterial de São Paulo: 

O seminário teve como objetivo mapear a luta do movimento em defesa 

do reconhecimento do Hip Hop e valorizar um dos movimentos 

culturais que revolucionou a cultura na periferia nas últimas três 

décadas. Giannazi fez a apresentação do projeto e destacou que o PL é 

mais um instrumento de luta para o movimento que há décadas luta pela 

valorização e reconhecimento do Hip Hop em São Paulo. (CELSO 

GIANNAZI, 2019).88 

 

O artigo 7° da referida lei, decreta: 

Declarado o Hip Hop patrimônio cultural imaterial do Município de São 

Paulo, deverá ser criada uma comissão para endossar a história do 

movimento e apresentá-la ao Conselho Municipal de Preservação do 

Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo - 

CONPRESP, com a finalidade de dar entrada no órgão competente para 

que esta Lei seja reconhecida não apenas pela Câmara Municipal de São 

Paulo, mas pelo IPHAN e posteriormente pela UNESCO, atingindo o 

patamar de patrimônio imaterial da humanidade. (CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2019).89 

 

A cultura Hip Hop é também considerada patrimônio cultural imaterial do 

município de Esteio, no Rio Grande do Sul, segundo o Projeto de Lei 27/2019, que se 

transformou na Lei Municipal Nº 7.29890 em 02 de outubro de 2019. A proposição, de 

autoria do vereador Leo Dahmer (PT):  

[...] autoriza o fomento pelo poder público de manifestações artísticas 

como o rap, o grafite e o breaking por meio de campanhas de divulgação 

                                                 
86 Disponível em: https://al-rj.jusbrasil.com.br/noticias/534650057/agora-e-lei-hip-hop-e-patrimonio-

cultural-imaterial-do-estado-do-rio. Acesso em 24 de janeiro de 2021. 
87 Disponível em: https://www.bocadaforte.com.br/agenda/seminario-hip-hop-patrimonio-cultural-

imaterial-na-camara-municipal-de-sp. Acesso em 28 de janeiro de 2021. 
88 Disponível em: https://celsogiannazi.com.br/2019/08/seminario-defende-tornar-hip-hop-patrimonio-

cultural-imaterial-de-sao-paulo/. Acesso em 28 de janeiro de 2021. 
89 Disponível em: http://documentacao.camara.sp.gov.br/iah/fulltext/projeto/PL0451-2019.pdf. Acesso em 

28 de janeiro de 2021. 
90 Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a/rs/e/esteio/lei-ordinaria/2019/730/7298/lei-ordinaria-n-

7298-2019-declara-patrimonio-cultural-imaterial-do-municipio-de-esteio-a-cultura-hip-hop-e-da-outras-

providencias. Acesso em 28 de janeiro de 2021. 

https://al-rj.jusbrasil.com.br/noticias/534650057/agora-e-lei-hip-hop-e-patrimonio-cultural-imaterial-do-estado-do-rio
https://al-rj.jusbrasil.com.br/noticias/534650057/agora-e-lei-hip-hop-e-patrimonio-cultural-imaterial-do-estado-do-rio
https://www.bocadaforte.com.br/agenda/seminario-hip-hop-patrimonio-cultural-imaterial-na-camara-municipal-de-sp
https://www.bocadaforte.com.br/agenda/seminario-hip-hop-patrimonio-cultural-imaterial-na-camara-municipal-de-sp
https://celsogiannazi.com.br/2019/08/seminario-defende-tornar-hip-hop-patrimonio-cultural-imaterial-de-sao-paulo/
https://celsogiannazi.com.br/2019/08/seminario-defende-tornar-hip-hop-patrimonio-cultural-imaterial-de-sao-paulo/
http://documentacao.camara.sp.gov.br/iah/fulltext/projeto/PL0451-2019.pdf
https://leismunicipais.com.br/a/rs/e/esteio/lei-ordinaria/2019/730/7298/lei-ordinaria-n-7298-2019-declara-patrimonio-cultural-imaterial-do-municipio-de-esteio-a-cultura-hip-hop-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/rs/e/esteio/lei-ordinaria/2019/730/7298/lei-ordinaria-n-7298-2019-declara-patrimonio-cultural-imaterial-do-municipio-de-esteio-a-cultura-hip-hop-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/rs/e/esteio/lei-ordinaria/2019/730/7298/lei-ordinaria-n-7298-2019-declara-patrimonio-cultural-imaterial-do-municipio-de-esteio-a-cultura-hip-hop-e-da-outras-providencias
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e de formação. Além disso, passa a ser proibido a discriminação de 

qualquer tipo direcionada aos artistas e às manifestações culturais. 

Também é vedada a imposição de regras discriminatórias para a 

realização das manifestações próprias do hip hop. Na justificativa ao 

projeto, Leo ressalta que a cidade abriga a Casa da Cultura Hip Hop, a 

maior do gênero na América Latina. (CÂMARA MUNICIPAL DE 

ESTEIO, 2019). 91 

 

Pelo decreto Nº 624792 de 23 de setembro de 2016, o Hip Hop é considerado 

Patrimônio Cultural Imaterial de Uberaba/MG. De acordo com o Art. 2°: “Fica vedado 

qualquer tipo de discriminação ou preconceito, seja de natureza social, racial, cultural ou 

administrativa contra o Hip Hop ou seus integrantes” (PORTA VOZ, 2016, p. 52).  

Por fim, o Projeto de Lei Nº. 7.114/201893 de autoria do vereador Silvânio Barbosa 

(MDB) declarou, em 2019, o Hip Hop como Patrimônio Cultural de natureza imaterial 

do Município de Maceió, em Alagoas. 

Essas iniciativas demonstram o vigor do movimento Hip Hop e o fato de que em 

distintas localidades a ativação da categoria patrimônio tem se dado como ferramenta de 

resistência do movimento. Desnecessário reafirmar que esses processos são dinâmicos e 

sempre perpassados por desafios. 

No texto de Marina Mafra Garcia (2014), ficou marcado o objetivo de dar 

destaque à importância do patrimônio cultural imaterial no que concerne o sentimento de 

identidade e continuidade das comunidades nas quais o patrimônio é criado, recriado e 

difundido, conferindo visibilidade e importância às/aos atoras/es sociais envolvidos no 

reconhecimento do bem patrimonial, recaindo sobre a função identitária para as/os 

atoras/es envolvidos. Este aspecto é amplamente percebido em todos os processos aqui 

discutidos, sendo nítido o papel central dos sujeitos.  

 A proposta de transformar o movimento Hip Hop goiano em patrimônio cultural 

acautelado94 partiu do entendimento de que o mesmo já é considerado uma herança pelas 

comunidades, cabendo então analisar esse processo a partir de uma abordagem 

antropológica. Partindo da concepção que a categoria Patrimônio é construída, sabendo 

que a forma como o estado nomeia patrimônio não é a mesma como as pessoas ligadas 

ao movimento estão ativando essa categoria, estranhar a diferença nas noções de 

                                                 
91 Disponível em: https://www.esteio.rs.leg.br/institucional/noticias/hip-hop-e-declarado-patrimonio-

cultural-de-esteio. Acesso em 28 de janeiro de 2021. 
92 Disponível em: http://www.uberaba.mg.gov.br:8080/portal/acervo/portavoz/arquivos/2016/1448%20-

%2023-09-2016.pdf. Acesso em 28 de janeiro de 2021. 
93 Disponível em: https://www.maceio.al.leg.br/documentos/docs/doc.php?filepath=leis&id=6605. Acesso 

em 28 de janeiro de 2021. 
94 Reconhecido pelo Estado, sendo tombado para patrimônios materiais e registrado para imateriais. 

https://www.esteio.rs.leg.br/institucional/noticias/hip-hop-e-declarado-patrimonio-cultural-de-esteio
https://www.esteio.rs.leg.br/institucional/noticias/hip-hop-e-declarado-patrimonio-cultural-de-esteio
http://www.uberaba.mg.gov.br:8080/portal/acervo/portavoz/arquivos/2016/1448%20-%2023-09-2016.pdf
http://www.uberaba.mg.gov.br:8080/portal/acervo/portavoz/arquivos/2016/1448%20-%2023-09-2016.pdf
https://www.maceio.al.leg.br/documentos/docs/doc.php?filepath=leis&id=6605
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patrimônio entre o Estado, a Comunidade e Acadêmicas/os coloca-se como caminho a 

ser percorrido. 

 A Proposta do Hip Hop Goianiense como Patrimônio Imaterial95 é o primeiro caso 

de análise pelo Conselho Municipal de Preservação de Patrimônio Histórico, Cultural e 

Ambiental da Cidade de Goiânia acerca de um patrimônio imaterial da cidade. Por conta 

da novidade, o Conselho está buscando apoio técnico para tratar do pedido. Foi redigido 

um Dossiê inicial no primeiro semestre de 2016 que foi discutido com integrantes do 

movimento Hip Hop entre agosto/2016 - outubro/2017 resultando em um Dossiê final. 

Neste período foi aplicado um questionário online, via formulário Google96 para indagar 

se havia apoio da comunidade, que contou com 175 assinaturas. O pedido foi protocolado 

na Secretaria Municipal de Cultura em outubro de 2017 e em junho de 2018 foi aprovada 

a efetivação do processo de análise. A Secretaria Municipal de Cultura vai dar o parecer 

e em seguida volta para o Conselho para a efetivação, ou não, do registro. 

 Conforme consulta realizada em 26 de janeiro de 2021 no portal de Consulta de 

Processos em Andamentos do site da Prefeitura de Goiânia, a solicitação foi protocolada 

em 09 de outubro de 2017 na Secretaria Municipal de Cultura, sendo encaminhada ao  

Conselho Municipal de Preservação de Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da 

Cidade de Goiânia em 26 de janeiro de 2018, estando o pedido há 1096 dias no local, 

completando, assim, 03 anos sem andamento. Não consta nenhuma pendência de 

documentação (figura 44). 

Figura 44. “Consulta ao processo de Patrimonialização”. 

 
Fonte: Portal de Consulta de Processos da Prefeitura de Goiânia. Disponível em 

https://www.goiania.go.gov.br/. Acesso em 26 de janeiro de 2021. 

                                                 
95 De acordo com a Lei Municipal n. 8795 de 19/09/2009, do Livro de Registro de Forma de Expressão. 
96 Disponível no link: https://forms.gle/koEiNtpfCEt7ADTi7.  

https://www.goiania.go.gov.br/
https://forms.gle/koEiNtpfCEt7ADTi7
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 O registro proporcionará a salvaguarda das identidades do Hip Hop, as expressões 

culturais, as lutas sociais e memórias, possibilitando mecanismos para que seja difundido 

todo conhecimento que a cultura Hip Hop oferece. Goiânia precisa de bens patrimoniais 

que abrangem toda sociedade e o Hip Hop é uma expressão cultural relevante enquanto 

componente da realidade, da memória individual e coletiva das produções artísticas de 

uma ampla parcela da população marginalizada e periférica. Uma vez que as memórias 

associadas à cultura de rua e aos grupos periféricos acabam sendo, muitas vezes, 

soterradas pelas memórias de uma elite branca, se faz necessário buscar preservar as 

memórias para compreendermos a história do movimento Hip Hop em Goiânia, uma 

história de luta e resistência. Desta forma, a proposta de patrimonialização trata-se de uma 

reivindicação sobre o reconhecimento das identidades inerentes ao Hip Hop. 

Na aplicação dos questionários realizada em 2016, na pergunta “Você já possuía 

algum conhecimento sobre o tema Patrimônio Cultural?” 17 pessoas responderam que já 

possuíam conhecimento sobre o tema, e 04 responderam que não possuíam. 

Para a pergunta “Você considera que o HIP-HOP é uma representação do 

Patrimônio Cultural de Goiânia?” todas as 21 respostas foram positivas. Com o 

complemento “Por quê?” diversas abordagens e definições apareceram, sendo que a 

maioria delas conversam entre si:  

“Pois o Hip Hop tem características própria e uma essência que pode salvar.” 

“Estamos presente em todos os bairros promovendo ação cultural.” 

“Pois assim como foi conversado na reunião, o Hip Hop faz parte ativamente do 

dia-a-dia da população de Goiânia desde os anos 80.” 

“Nós somos agentes de transformação social.” 

“Faz parte da construção histórica e cultural de Goiânia.” 

“Cumpre o papel social.” 

“Por expressar arte através da dança, grafite, utilizando essas ferramentas para 

inclusão social.” 

“O Hip Hop faz parte da identidade pessoal da população que faz parte da 

periferia.” 

“Porque o Hip Hop faz parte de toda uma geração e tem suas próprias 

características.” 

“Sim, porque está na forma de cultura mais presente em Goiânia.” 

“Porque estamos a muito tempo contribuindo com a cultura em Goiânia através 

do Hip Hop.” 
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“Em razão da ação sociocultural do movimento na região metropolitana de 

Goiânia.” 

“É uma cultura que sofre com preconceito.” 

“Porque existe uma história consolidada na cidade.” 

“Por várias vertentes.” 

“Porque é cultura, uma arte.” 

“Pelos trabalhos socioculturais reconhecidos.” 

“Porque apesar de ser um movimento pequeno, tem grande expressão nas 

comunidades periféricas, que envolve toda a cidade.” 

 

Quando comparamos as respostas do questionário nos itens relativos à criação do 

museu do Hip Hop e nos itens relativos à patrimonialização, ainda que tenham sido 

observadas respostas positivas com relação a ambas as iniciativas, notamos uma maior 

proximidade das pessoas com a categoria patrimônio, do que da categoria museu. Muitas 

respostas com relação à patrimonialização trazem a primeira pessoa do plural, ou seja, há 

um reconhecimento que é um patrimônio que pertence aos coletivos envolvidos em sua 

produção e/ou consumo. A afirmação do patrimônio Hip Hop como arte e cultura da 

periferia também foi destacada. Um patrimônio com papel social, ou seja, a categoria 

patrimônio que está sendo ativada é uma categoria ativa, que salva vidas e que luta contra 

o preconceito. 

Ao pedir para apontarem o que gostariam que fosse atribuído ao projeto de 

patrimonialização: 

“Workshops, palestras e oficinas sobre o assunto.” 

“Uma estátua em uma praça que lembra a própria cultura.” 

“Discussão.” 

“Conscientização e função social do Hip Hop.” 

“Divulgação.” 

“Mas envolvimento dos ativistas.” 

“Mais eventos e uma associação.” 

“A cultura Hip Hop é capoeira.” 

“Escolas + Oficinas.” 

“A força da dança aqui nos anos 80, 90.” 

“A divulgação maior desse assunto pela cidade, através das mídias.” 
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 Erick Pitt esteve presente em um dos encontros realizados no CRJ para discutir 

sobre o pedido do registro do patrimônio. Ele explicita: “Se eu escrevo um livro, faço um 

disco, tenho história, tenho meu grupo e representatividade, acredito que tudo isso seja 

patrimônio. O [Centro Cultural] Martim Cererê, o CRJ, as músicas, poesias, danças, 

vídeos e fotos, acredito que tudo seja patrimônio”. Ele entende o Hip Hop como 

patrimônio cultural “de luta, de verdade [...] as poesias precisam ser catalogadas, nossos 

discos têm que estar nas paredes, conservados para as próximas gerações, nossas formas 

típicas de dança. É um patrimônio histórico do avanço da nossa cidade”. 

Gusthavo tem conhecimento do pedido de registro do Hip Hop goiano como 

Patrimônio que para ele, cataloga os eventos e cria uma linha histórica. Ele afirma que o 

Hip Hop é um patrimônio imaterial: 

“Pensando em Goiânia seria certos espaços onde se vê expressões da 

cultura; os workshops, a Praça Universitária, mesmo não tendo mais 

tanto evento de rap lá. Deu confusão, tiro, mas as batalhas não eram 

iguais às de hoje em dia, de famosos no YouTube, o circuito era menor, 

mas muito grandioso. [Patrimônio] imaterial são lugares que vejo e 

imagino situações que vivi ali, tipo o Beco da Codorna, onde havia uma 

loja do grafiteiro Aiog, lá aconteceram vários shows, com pessoas 

fazendo amigos. A Rua do Lazer também, com os eventos. Onde 

consigo acessar memórias de momentos de celebração, onde encontro 

pessoas de Aparecida de Goiânia, Trindade, Região Noroeste, Canedo, 

que não vejo no dia a dia, mas com a amizade de nos encontrarmos 

sempre nesses locais, como um ponto de encontro de bem comum”. 

 

Interessante apontar que ambos os entrevistados, ao falarem sobre quais 

patrimônios reconhecidos eles conhecem, trouxeram bens edificados como o prédio do 

Museu Zoroastro Artiaga e o Grande Hotel. Por seu turno, ao reconhecerem o Hip Hop 

como patrimônio imaterial, destacam os lugares, as músicas, o vestuário, as poesias e as 

danças, entre outros aspectos. De um lado, um campo patrimonial que tem privilegiado 

até pouco tempo os monumentos de uma elite branca e de outro lado, um olhar que 

demanda um campo patrimonial que possa operar de forma decolonial e antirracista, com 

o dinamismo e com a fluidez. Quando falo aqui do Hip Hop como contranarrativa é 

justamente nesse sentido, pois o movimento aciona a categoria patrimônio, mas 

remodelando esse termo, demandando mudanças nas políticas do patrimônio e da 

memória. Não se trata de preservar para imobilizar, mas de salvaguardar e preservar para 

transformar. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

“Vou me embora agora, pois ainda tem gente querendo entrar 

Outrora eu volto, aurora eu volto ainda ei de voltar 

Como entes mortos, um dia aprenderei a voar 

Quem sabe eu possa ser a parte que falta na asa de alguém 

Por onde eu passo, pessoas brilhantes me mostram que ainda dá pra viver 

Mesmo sem querer, o que não podemos fazer é deixar de tentar 

Por onde eu passo, outras pessoas vão passando também 

Cada uma do seu jeito vão deixando pegadas na forma que passam”.97 

 

Pensar em uma finalização é algo complexo, tendo em vista que as experiências 

no movimento e na academia precederam essa dissertação, bem como a existência de 

planos para sua continuidade. O Hip Hop é um movimento no qual sempre estive 

envolvida, conforme descrevi ao longo deste trabalho. Trata-se de uma filosofia de vida 

para mim, um letramento de reexistência, como sugere Ana Lúcia Souza (2011).   

Dessa forma, muitas questões estão abertas e são campos profícuos para a 

continuidade da investigação. O contexto de pandemia demandou uma nova configuração 

do trabalho. Obrigou a pensar diários de campo eletrônicos e digitais. Com a necessidade 

de distanciamento social, foi preciso enfrentar a angústia de finalizar um trabalho em 

isolamento, voltado à um movimento das ruas.  Foi necessário também lidar com a dor 

de um estudo que aborda corpos-sujeitos que têm sido vitimados pela pandemia, diante 

de um Estado que mais uma vez escancara sua necropolítica. 

Ademais, o estudo anterior, marcado pela ação-pesquisa-ação, em um fazer 

museológico comprometido com a redução das injustiças e desigualdades sociais 

(SANTOS, 2017), resultou também em demandas do movimento em relação à pesquisa. 

Demandas também afetadas pela pandemia.  

Esta pesquisa foi centrada no estudo do movimento Hip Hop como agente de 

memórias, a partir do olhar antropológico, buscando examinar de que maneira a 

comunidade Hip Hop aciona categorias como história, memória, museu e patrimônio em 

narrativas, performances e visualidades, para uma luta em busca de justiça social.  

Na Museologia Comunitária, abordagem enfatizada em estudo anterior 

(SANTOS, 2017) os processos são deflagrados pelas/os próprias/os interlocutoras/es, a 

partir de seus lugares de fala. As lentes da antropologia, por sua vez, evidenciaram as 

tensões inerentes aos processos de musealização e patrimonialização do Hip Hop, uma 

                                                 
97 (EDGAR, 2018). Edgar - Antes que as Libélulas Entrem em Extinção. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=1mzt_7iXsDM. Acesso em 09 de fevereiro de 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=1mzt_7iXsDM
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vez que essa cultura e movimento são também marcados por disputas. Mulheres, pessoas 

LGBTs, indígenas, entre outros corpos dissidentes da colonialidade não ocupam da 

mesma forma o Hip Hop, sendo esse um movimento fortemente masculinizado, conforme 

já abordei em outro momento (SANTOS, 2019). Homens cis ainda são numericamente 

expressivos, ganhando também mais destaque nas histórias e memórias do movimento. 

Mulheres como Cindy Campbell, Sylvia Robinson, Sharylaine e tantas outras98 não são 

destacadas como deveriam, tendo em vista suas contribuições. Como nos ensinou Lélia 

Gonzalez (1984), racismo e sexismo andam juntos na sociedade brasileira, e o Hip Hop 

ainda evidencia essas marcas. Dessa forma, o trabalho foi desenvolvido à luz da noção de 

marcadores sociais das diferenças, envolvendo experiências etnográficas em relação à 

alteridade e à posicionalidade no movimento.  

Não obstante, apesar de ser um tema recorrente nos meus capítulos, as questões 

de gênero não foram suficientemente abordadas no presente estudo. Este é um ponto caro 

para mim, que será enfatizado na pesquisa de doutorado. Onde estão as mulheres no – e 

do – Hip Hop? O que fazem? Quais obstáculos encontram? Não pude me debruçar sobre 

a FNMH2 - Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. Uma das possibilidades é pensar 

as questões de gênero no Hip Hop nacionalmente e fora do Brasil, uma vez que a FNMH2 

possui representação em diferentes países. Uma intenção do doutorado é trabalhar com 

Lisboa, Portugal. 

Uma ampla cartografia das pesquisas que abordaram o Hip Hop como tema 

evidenciou que esse movimento tem sido abordado por diversos campos, sendo frequente 

sua interlocução com as questões raciais, juventude, gênero, violência, performance, 

transgressão e arte de rua, entre outras abordagens. Na antropologia, as três dezenas de 

estudos demonstram a vitalidade do tema, mas não evidenciaram a abordagem aqui 

proposta, entrelaçada aos conceitos de memória, patrimônio e museus.  

Ademais, busquei mostrar a especificidade desse trabalho por meio de minha 

posição ambígua, como pessoa do rolê e como acadêmica, como mulher periférica que 

tomou de assalto a universidade. Cabe destacar que como pertencente ao movimento, 

acessei uma gama ampla de fontes, bem como trouxe para o texto minhas experiências e 

conhecimentos acerca do Hip Hop, tornando possível um amplo mapeamento de espaços 

e batalhas, para citar um dentre os pontos que se valeram dessa minha inserção.   

                                                 
98 Para o contexto brasileiro, pode ser visualizado no Anexo II (Projeto Clássicas Hip Hop) algumas das 

precursoras. 
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 Fica em aberto também, para trabalhos futuros, discutir de forma mais detida os 

desafios com os quais espaços museais institucionalizados precisam – e devem – lidar ao 

se debaterem com questões de transgressão da norma colonial, despertada por corpos que 

fogem à normatização e ao enquadramento de espaços hegemônicos historicamente 

dominantes. Não obstante, a dissertação demonstrou o potencial epistemológico de 

saberes marginais e periféricos para a discussão museal e patrimonial. 

Quando falamos em preservação, categoria cara aos museus e ao campo do 

patrimônio cultural, encontramos um desafio de monta, posto que o Hip Hop é um 

movimento multifacetado e dinâmico, orgânico como a cultura de rua. Sua preservação, 

assim, deve operar com essa fluidez, o que requer da museologia, dos museus e das 

políticas públicas voltadas ao setor patrimonial novas epistemologias e práticas outras.  

No que concerne ao exame das categorias ativadas pelo movimento, observei uma 

proximidade maior com a categoria patrimônio do que com a categoria museu. A 

compreensão do Hip Hop como uma cultura é bastante recorrente entre as pessoas do 

movimento, bem como a ideia de que essa cultura precisa ser preservada, com sua história 

e memória passada para as novas gerações. Outro ponto a ser destacado é que o museu 

aparece como instituição educadora, que pode mostrar como é essa cultura para as pessoas 

de fora do movimento, pessoas que desconhecem esta filosofia de vida. Mas a pesquisa 

mostrou a necessidade de que os museus sejam espaços dinâmicos e abertos aos corpos 

que fogem à norma da colonialidade, com espaços de grafitagem, de batalhas e de tantas 

outras expressões da cultura Hip Hop. A afirmação do patrimônio Hip Hop como arte e 

cultura da periferia também foi destacada pelas pessoas do movimento. Um patrimônio 

com papel social, que está sendo ativado para lutas contra preconceitos e para salvar 

vidas. 

Com a minha ligação com o campo investigado, fui transformada acadêmica e 

profissionalmente. As trajetórias estão juntas. Coexistem numa identidade fluida de 

antropóloga, militante, etc., me fazendo perceber além das fronteiras. Pensando um 

conhecimento tradicional cientificamente e pensando antropologicamente o campo. Uma 

fluidez que traz desafios e conflitos oponentes, permeada de lutas e resistências. Assumo, 

desta forma, um posicionamento político – que já não está fora dos produtos acadêmicos 

– pautada na dualidade de uma presença ambígua que rompe barreiras, operacionaliza a 

antropologia e aplica as teorias dentro da realidade do campo. 
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 Anexo I - Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa. 
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 Anexo II - Clássicas Hip Hop.99 

 

 

 Baby Break: Giovana de Oliveira Nascimento, de Guarulhos, SP e uma das 

pioneiras do Breaking no Brasil. Começou na cultura Hip Hop em 1989. Bgirl da Crew 

Fantastic Force (Crew da Old School). Foi dançarina de Rose MC em 1992. Dançarina 

do grupo Funk & Cia (Nelson Triunfo) em 1993. Retornou ao movimento Hip Hop em 

2018, onde continua atuando com a Crew Fantastic Force. E se preparando para futuros 

trabalhos com o Grupo Maida. 

 

                                                 
99 Fonte: “Clássicas Apresenta - Através da ação #dontrushchallenger, Clássicas apresenta as mulheres 

referências que em suas regiões foram e são referências como pioneiras da Cultura Hip Hop no Brasil.” 

Página Clássicas Hip Hop no Facebook, disponível em: 

https://www.facebook.com/classicashiphop/media_set/?set=a.130308205275283. Acesso em 27 de maio 

de 2020. Página no Facebook: https://www.facebook.com/classicashiphop/. Página no Instagram: 

https://www.instagram.com/classicashiphop/. Endereço de e-mail: classicashiphop@gmail.com. Canal no 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCTazAwqZONtuvSUECX71GVA. Acessos em 26 de 

maio de 2020. 

https://www.facebook.com/hashtag/dontrushchallenger?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/classicashiphop/media_set/?set=a.130308205275283
https://www.facebook.com/classicashiphop/
https://www.instagram.com/classicashiphop/
mailto:classicashiphop@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCTazAwqZONtuvSUECX71GVA
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 Carla Zhammp: está somando em 2020, 30 anos de Cultura Black. Iniciou sua 

caminhada artística nos bailes blacks de Porto Alegre com o grupo de dança "As 

Charmes", depois fez parte dos projetos: Alinka e Zhammp, ambos grupos de rap. Na 

Zhammp construiu rimas com forte musicalidade, sensualidade, posicionamento e 

postura feminista, características que marcaram seu estilo. Hoje em tudo que faz deixa 

sua assinatura autêntica e subversiva. A Cultura Hip Hop e o RAP potencializam sua 

forma SOLAR e militante de viver! 
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 Chris Lady Rap: Inciou a carreira em 1986, juntamente com Deth, denominando-

se Lady Rap. No início, deu bastante destaque para a atuação de BGirl, porém após alguns 

anos, fincou mais como rapper. Se destacou dentro do Hip Hop, por trazer uma linguagem 

feminista, onde valorizava as mulheres e sua participação dentro da cultura, o que lhe 

rendeu várias críticas por parte dos homens e também das mulheres que compunham a 

hip hop da época. Em 92 participou da coletânea "Algo a Dizer". Também participou em 

vários trabalhos de outros artistas do Hip Hop, tai como DJ KL Jay e Rappin Hood e 

outras coletâneas. Também se apresentou em vários eventos em todo o país e fora do país. 
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 Citylee: Meu nome artístico é Citylee. Meu nome de nascimento é Carla Antônia 

de Almeida Venâncio. A cultura Hip Hop chegou para mim em 1985 quando conheci a 

gang de break "Nação Zulu”, mas fazer parte, só aconteceu em 1986, quando eu e a 

cantora Sharylaine formamos o grupo Rap Girl's, primeiro grupo feminino de rap da 

época da São Bento. Nossas letras sempre falavam da periferia e suas realidades, sobre 

mulheres e amizade. Nós cantávamos nos bailes por São Paulo inteiro, tais como Dama 

Xoc em Pinheiros, Floresta - Osasco, Diamante da Lapa, Mambembe, Sunset Clube, 

Quadra da Rosas de Ouro, entre outros. Essa época foi um dos melhores momentos da 

minha vida, no qual só tenho a agradecer. Por motivos pessoais, parei de cantar em 1989. 
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 Cris SNJ: Cristiana Aparecida de Souza, mais conhecida como Cris SNJ, Negona 

ou, ainda, Cris Negona, é uma rapper de grande importância na história do rap nacional. 

Nascida e crescida na zona sul de São Paulo, ganhou notoriedade por fazer parte do 

renomado grupo de rap SNJ, se tornando uma das maiores influências no meio 

underground, noventista e feminino. 
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 Debora: Meu nome é Debora e fiz parte do grupo de rap feminino Defesa de Rua 

no início dos anos 90 até 2004. Conheci o rap através dos meninos da ANP. As letras do 

grupo retratavam a violência policial e preconceito sofrido pelos jovens negros da 

periferia. Em 2004, devido aos filhos, decidi parar de cantar para me dedicar à eles e aos 

estudos. Hoje sou educadora na rede pública de São Paulo e sou muito grata ao hip hop 

que contribuiu significativamente para a construção da mulher que sou hoje. 
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 DJ Feminy: Meu nome artístico é DJ Feminy meu nome de registro Miriam 

Franção. Na realidade sempre curti muito a música Black o Rap e a Cultura Hip Hop até 

os dias de hoje, mas somente em 1989 iniciei trabalhos como DJ, onde conheci o grupo 

Lady Rap ao qual fiz parte. Inicialmente nos reuníamos na Praça Roosevelt com outros 

grupos de Rap para mostrar os nossos trabalhos e fazíamos algumas apresentações 

alternativas. Porém, depois algum tempo surgiu a ideia de um LP chamado Algo a Dizer, 

uma coletânea com diversos grupos, onde tivemos a oportunidade de gravar duas faixas, 

este trabalho era patrocinado pela Equipe de Som Zimbabwe que na época tinha uma 

gravadora alternativa. Depois deste LP fizemos diversos shows em São Paulo em casas 

como Santana Samba, Asa de Pinheiros, Sunset Club, Diamante Lapa, Quadra da Rosas 

de Ouro, etc., também diversos bairros da periferia, interior de São Paulo e alguns outros 

estados. Eu agradeço a oportunidade que a vida me proporcionou e as pessoas na qual eu 

convivi na época, tivemos excelentes momentos que agregaram muito a minha história 

de vida. Parei em 1993 por motivos particulares. 
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 DJ Quettry: Eu sou a Simone Siym conhecida como DJ Quettry na história do 

Hip Hop brasileiro. Conheci a Sharylaine em um desfile de modas e assim começou a 

nossa história de parceria e amizade. Na década de 90 fizemos diversos tipos de trabalhos 

com militâncias e apoio do Geledes (Instituto da Mulher Negra). Fui a Dj do Projeto 

Radial e equipe. Atualmente sou preparadora vocal na Art Music Escola de Música. 

Continuo na luta como mulher negra e defendendo o direito ao respeito nesta sociedade 

machista. 
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 Edd Wheeler: Integrante do primeiro grupo feminino com material fonográfico 

em 92 - AS DAMAS DO RAP - Edd Wheeler, oriunda dos bailes de charme é inserida 

na cultura hip hop através da Coletânea TIRO INICIAL, marco na carreira que abre portas 

para conhecer todo o movimento pelo Brasil todo. Sua essência mistura o R&B e o Rap 

e as letras retratam temas que mexem com a sociedade e retratam sua realidade. Edd 

Wheeler, a diva carioca, retorna ao cenário com o videoclipe VIOLÊNCIA CONTRA 

MULHER/UM TAPINHA NÃO DÓI, relatando a violência doméstica que ainda não é 

tratada de forma objetiva para cessar este calvário... e vem muito mais por ai: 

AGUARDEM!! 
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 Elaine: Elaine Cristina Jonas. Integrante do grupo Jabaquara Breakers desde 

1991, participando de um reduzido número de b.girls pioneiras no Hip Hop Brasileiro. 

Atuou durante muitos anos como palestrante do Jabaquara Breakers, na periferia de SP, 

elucidando as pessoas com temas sobre relacionamento familiar, valorização do ser 

humano perante a sociedade, preconceito racial, gravidez na adolescência, auto estima 

feminina entre outros. Atualmente atua como Personal Trainer, Coaching de Alta 

Performance Esportiva, Emagrecimento, Saúde e de Vida, Palestrante Motivacional. 

Administra o Projeto Fibro com Fibra para ajuda de fibromiálgicos para entenderem sobre 

sua doença e suas capacidades física, psicológicas e emocional. 
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 MC N.D.A.: Clélia M. da Silva. Em meados de 1999 fui convidada a participar de 

um grupo feminino chamado NC Ativa formado por mulheres, ao qual conheci o mundo do 

Hip Hop e famílias de grupos de rap pro um breve período. Na companhia de Lery e Piula 

continuamos a trajetória onde nos juntamos a B.Taty, Paty e Dj Nele, e montamos o 

S.O.M.B.R.A.S. Mcs. Tivemos uma trajetória Musical na cultura de mais de 15 anos, onde 

tivemos o prazer de participar de vários projetos social entre eles Fórum da juventude em 

Brasília 2004 , Eca, Projetos da ação educativa, Ahsip em Itaim, Forum Mundial, Caminhada 

do Dia das Mulheres, Cedeca de São Mateus, ONG Fala Preta, dentre outro projetos que 

visavam a mulheres, o bem estar da cultura negra, a capoeiragem e as comunidades mais 

carentes. Montamos o F.E.I.H2, uma associação com parceria de vários grupos onde 

promovemos alguns projetos na região de Guaianases. Também ingressei na discotecagem 

para o Filosofia Marginal e o agrupado de mais de 12 Mcs - Oniricos - onde pude atuar tanto 

como Mc com Dj. Atualmente sou uma amante da cultura Hip Hop e suas vertentes, mantendo 

a ligação com a religião afro brasileira e suas fases, e ajudando a comunidade sempre q 

possível com parceiras esporádicas. E sempre que possível apreciando presencialmente a 

magia do mundo Hip Hop e o brilho da mulherada que está na luta diária. 
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 MC Regina: Eu sou Regina Neusa Dias Rosário conhecida como MC Regina, 45 anos, 

casada, 2 filhos, formada em Pedagogia, e Pós Graduada em PsicoPedagogia, residente na Cidade de 

Barueri - SP. Iniciei no Hip-Hop na década de 90, no Bairro de Parelheiros, participando de concursos 

de Rap, promovidos por Equipes de Som da Região (Equipe Night People). Enfrentei grandes 

dificuldades por ser mulher, pois nessa época o movimento Hip-Hop era completamente machista e 

achavam que mulheres não deveriam cantar Rap, mas com muita luta e dedicação, conquistei espaço 

e respeito. Durante a participação de um festival de Rap no SAI (Sociedade Amigos de Interlagos), 

organizado pela Equipe Studio Zapp, conheci os irmãos Dj’s Lau e Lee, que tinham as mesmas 

ideologias. Deu-se então início a formação do Grupo Rap Atual, no ano de 1991. No ano de 1992, fui 

a fundadora da Posse RDRN (Ritual Democrático de Rua Negro), com o objetivo de reunir os grupos 

de Rap da região para discussões e debates sobre problemas sociais, preconceitos, violência, e 

principalmente mostrar o lado social do Rap, que era muito discriminado e marginalizado. 

Inicialmente as reuniões da Posse RDRN, eram realizadas na Praça de Parelheiros, posteriormente os 

encontros passaram a acontecer no Bairro de Santo Amaro, quando conheci o escritor Toni Brandão, 

que conheceu a Posse e nos ofereceu o espaço da Casa de Cultura de Santo Amaro para os encontros. 

Assim deu início ao Projeto Radio Dez, que tinha o objetivo de abrir espaço aos novos Grupos de Rap 

da Zona Sul de São Paulo, para expressarem suas ideologias, através da música. O projeto foi um 

sucesso, e por mais de 10 anos reuniu mais de 300 jovens todas as sextas-feiras, com a produção dos 

Djs Lau e Lee minha coordenação e apresentação. O Projeto Radio Dez, e Posse RDRN realizou várias 

campanhas importantes, a Campanha Contra a Fome que reuniu 9 toneladas de alimentos, Campanha 

do Agasalho, Campanha dos Brinquedos, etc., ajudando assim as entidades carentes e necessitados da 

região. E como mulher em relação ao Hip-Hop, a grande conquista foi poder ter liderado um 

movimento que na sua maioria era frequentado por homens, obtendo respeito e reconhecimento. Em 

relação à família, também tenho o reconhecimento, apoio e participação, sendo um grande orgulho 

para eles que reconhecem e contam minha história, a de uma grande guerreira. Hoje aos 45 anos, 

convertida ao Evangelho de Cristo, continuo sendo MC (Missionária de Cristo), levando a palavra de 

salvação aos cativos através do Hip-Hop, não sou perfeita, mas sirvo Aquele que é. 
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 Meduza com Z: Renata Santos conhecida como Meduza com Z, começou sua 

trajetória no Hip Hop como B.Girl junto com a posse D.R.R em 1993 e em 1996 passou 

a realizar intervenções nos muros de SP com Graffiti onde permanece até hoje. Mulher 

preta, periférica, mãe, pedagoga, ativista e Defensora dos Direitos Humanos. 
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 Miss Black: é mãe, mulher negra, Mc, ativista pelos direitos humanos e representante de 

Minas Gerais na Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. Luciana Patrícia Arruda, conhecida 

como MISS BLACK, começou sua carreira em 1991. Anos depois veio a integrar o grupo de Rap 

Expresão Ativa, no qual era a única mulher que integrava o grupo. Em 2005, fundou o grupo 

Estilo Feminil, projeto em que fez diversas apresentações e que lhe abriu portas. Como artista 

solo participou da gravação de uma faixa no CD coletânea "Mulheres do Hip Hop unidas pela não 

violência”, esta iniciativa foi produzida no Rio de Janeiro, entre os anos de 2006 e 2007. Em 2009, 

foi contemplada na seletiva Vozes do Morro, por meio deste programa gravou CD e DVD. Neste 

mesmo ano, o grupo Estilo Feminil foi um dos oito grupos selecionado no RPB festiva, realizado 

pela CUFA (Central Única das Favelas). No município de Contagem, em Minas Gerais, sempre 

esteve envolvida em diversos projetos, como o "Conexão Hip Hop”, participou da fundação do 

Movimento Hip Hop do Município de Contagem - MH²MC. Contribuiu com o desenvolvimento 

de importantes ações comunitárias voltadas ao protagonismo juvenil e promoção da cultura e 

cidadania, entre os quais se destaca o Di Rua - Encontro Municipal do Movimento Hip Hop de 

Contagem. Também participou do curso "Nosso Negócio é Música" promovido pelo SEBRAE 

em 2009. Participou do evento "Hip Hop na veia pela vida" nos anos de 2010, 2011 e 2013. 

Ministrou oficinas de rap como voluntária no projeto Kyartes, entre 2011 e 2013. No ano de 2013, 

participou do evento "Hip Hop em ação” realizado na cidade de São Bernardo do Campo, em São 

Paulo. Participou do processo de seleção e organização de repertório no CD Fecha Comigo do 

rapper Vulgo Elemento, em 2014. Apresentou no evento tarde poética no CEAD em 

2008.Apresentou no Fórum da juventude da grande BH. Participou do evento amo BH 

radicalmente na Serraria Sousa Pinto cantando ao lado da consagrada banda mineira de Pop Rock 

Tia Nastácia. Participou do evento CEDECA Hip Hop em festa, na cidade de São Paulo, entre os 

anos de 1999 a 2004. No ano de 2016, MISS BLACK recebeu o título do Prêmio Mestras e 

Mestres da Cultura Popular, como reconhecimento das suas contribuições na Cultura Hip Hop. 

Em 2017, participou da Semana da mesa de debates e por meio de intervenção artística na Semana 

da Diversidade Sexual, Identidade e Gênero. 
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 Pandora Da Luz: Comecei a dançar ainda no ensino fundamental em 1982 durante 

a febre dos filmes que retratavam o breaking. Antes disso era ginasta, o que facilitava pra 

dançar, assim me dividi entre dançar e jogar basquete durante muitos anos. Em 1984 entrei 

para a militância política, conhecendo o M.N. em 1987. Já em 1991 recebi do MN a 

incumbência de organizar a Juventude Negra no estado do ES, assim encontrei a galera do 

Breaking dançando no Centro cultural Carmélia na periferia do centro de Vitória e no Parque 

Moscoso. Providenciei uma escola na Ladeira são Bento (centro) com mais estrutura para 

desenvolver os outros elementos do Hip Hop. Assim o Breaking se difundiu e ampliou, deu-

se início aos primeiros grupos de Rap, apareceram os primeiros graffiteiros e depois de algum 

tempo os primeiros Djs. Neste local fazíamos cine clubismo, Treinamentos e ensaios. Eu 

sempre fui uma espécie de MC, pois conduzia as discussões e coordenava o espaço. Com o 

passar do tempo me tornei produtora de atividades e eventos do Hip Hop. Em 2005 fui co-

fundadora da Nação Hip Hop Brasil Nacional e depois membra da diretoria por uns 10 anos, 

sendo também a primeira e mais longeva presidente da estadual no ES. Carreguei muita caixa 

até me tornar a porta voz e articuladora das políticas públicas para a periferia e o Hip Hop. 

Articulei a Lei Estadual de reconhecimento do Hip Hop, Edital de apoio financeiro da Cultura 

Hip Hop entre outras representações chegando a ser a Primeira Gerente de Políticas de 

promoção da Igualdade Racial do estado do ES em 2012 deixando a gestão em 2015. Hoje 

sou Designer de Moda e Vestuário com foco em Hip Hop, Cultura Popular, LGBTQIA+, 

Afro e Upcycling. pesquisadora de um monte de coisas. Metamorfose Ambulante, Mulher 

Preta bi e Periférica Orgulhosa. 
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 Rose MC: B.Girl em 1985, Rapper a partir de 1992. Gravações fonográficas: 

coletânea ELAS POR ELAS, part. Música A Entrevista (Thaíde & DJ Hum), part. 

Música: Biografia Feminina (S.N.J.), part. CD SP HIP HOP ALL STARS. Professora de 

Artes formada pela Faculdade de Belas Artes de SP e Pedagoga pela UNINOVE, 

desenvolveu o Hip Hop na Educação desde 1988 em escolas públicas, criou o projeto HIP 

HOP ON THE SPOT (Ong internacional iEARN). Participação em coletivos femininos: 

M.I.N.A. (Mulher Inteligente Nasce com Atitude), Minas da Rima, Hip Hop Mulher e 

livro PERIFEMINAS (FNMH2). Representou o hip hop feminino brasileiro em diversos 

países: Roma – Itália, Puerto Madryn – Argentina, Lisboa – Portugal, Marrakesh – 

Marrocos. Em 2020 compõe as rimas para o CD solo. Palestras, debates, shows, aos 56 

anos de idade, ROSE MC vive o Hip Hop na veia a 35 anos. 
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 Rubia RPW: MC e miltante da Cultura Hip Hop desde 1989, formou com DJ 

Paul e W-Yo o grupo RPW, grupo histórico e reconhecido como o precursor do estilo 

“bate cabeça” no Brasil. Produções fonográficas com RPW de 1992 a 2012; coletâneas 

como Tráfico de Influências, Hip Hop Mandando Fechado em Saúde e Sexualidade, 

Mulheres do Hip Hop pelo Fim da Violência Contra a Mulher e Desafio 48 Horas; 

participações com Nill MRN, Feutomas (Variuz), MC Don, Visão de Rua, Rimologia, 

Mulheriu Clã, Rap Plus Size, Autoconceito, MC Inútil, Vera Veronika e Juliana Sete. 

Atuante desde 2000 em coletivos femininos de Hip Hop como Minas da Rima, Hip Hop 

Mulher e Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop (FNMH2) em prol de promoção da 

equidade de gênero dentro da cultura. Integrante do Conselho Participativo do Plano 

Juventude Viva do Governo Federal e Graduada em Ciências Sociais pela Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP). Arte educadora de rap no Projeto Arte na Casa da Ação 

Educativa, desenvolvendo com os jovens da Fundação CASA o pensamento crítico 

através da arte das palavras. 
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 Sharylaine: 51 anos, iniciou em 1986 na cultura Hip Hop. Em 34 anos de carreira 

como rapper, teve sua 1° gravação oficial em 1989, e posteriormente em 1993, 1997, 

2004, 2005, 2012, 2016 e 2018. Cantora, compositora, interprete, arte-educadora, 

produtora cultural,ativista cultural, social e política, a paulistana da zona leste de São 

Paulo tem sua atuação em diversas frentes, tanto musical, como coletivamente. Tendo 

passado pelo Reggae, Coral USP, hoje atua no Samba e Escola de Samba. Atuante desde 

1993 em coletivos femininos de Hip Hop como Femini Rappers, Minas da Rima e Frente 

Nacional de Mulheres do Hip Hop (FNMH2), Amigas do Samba, incluindo o coletivo 

misto SP Hip Hop Stars. 
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 Simoni Santos: começou sua trajetória na Cultura Hip Hop em meados de 1989 

com o grupo Conquista Negra, ao qual ingressou no coletivo Aliança Negra Posse 

adquirindo conhecimento na militância preta. Em 91 fundou o grupo feminino Defesa de 

Rua com outras duas mulheres Débora e Jacy. Participou de algumas edições da Semana 

de Hip Hop Na Ação Educativa, onde na nona edição foi Mestre Cerimônia ao lado do 

Criolo em 2009. Atualmente é Presidente do Coletivo Aliança Negra Posse. 
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 Vera Veronika: rapper, empreendedora negra, pedagoga e ativista. Pioneira do 

Rap do Distrito Federal desde 1992. Defensora incessante dos direitos humanos, da 

equidade de gênero, igualdade racial e do combate a homo/trans/lesbofobia. Vera faz da 

palavra cantada um instrumento de conscientização e luta e da estética produzida por sua 

moda e empoderamento. É mulher, negra que soma 28 anos de carreira na cultura hip 

hop. Engajada no trabalho comunitário, faz parte da ACESSO - Organização da 

Sociedade Civil que atua com cultura Hip Hop e Afroeducação nas escolas e periferias.
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 Anexo III - Dissertações e Teses que abordam o Hip Hop na Antropologia. 100 

 

AUTORA/OR: LARA SANTOS DE AMORIM 

TIPO DE TRABALHO: DISSERTAÇÃO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

ORIENTADORA/OR: JOSÉ JORGE DE CARVALHO 

DATA: 01/01/1997 

TÍTULO: 
CENAS DE UMA REVOLTA URBANA: MOVIMENTO HIP HOP NA PERIFERIA DE 

BRASÍLIA. 

RESUMO: 
Esse trabalho traça uma etnografia do movimento hip hop (englobando o rap, o break e o grafiti) 

que se manifesta na periferia de Brasília. A partir disso, procuro definir o hip hop como um 

movimento musical, popular, urbano e de massa, desenvolvido no seio da indústria cultural 

transnacional globalizada. Apresenta-se também como uma "cultura hip hop", que constrói 

identidade e promove lazer e diversão entre jovens brasileiros suburbanos, em sua maioria, 

negros. Veremos que através das letras rimadas do rap, esse grupo expressa sua revolta em 

relação à exclusão social em que vivem, construindo uma alternativa estética e cultural à 

marginalidade e à violência que os cerca.   

PALAVRAS-CHAVE: 

Música popular - cultura de massa - RAP - hip hop. Violência urbana - exclusão social - 

racismo. Movimentos sociais de juventude - identidade. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 

AMORIM, Lara Santos de. Cenas de uma Revolta Urbana: Movimento Hip Hop na Periferia 

de Brasília. Dissertação de mestrado em Antropologia Social, Universidade de Brasília, 

Brasília, 1997. 

 

  

                                                 
100 Levantamento realizado em abril de 2020 no Catálogo de Teses e Dissertações CAPES. Disponível em: 

https://catalogodeteses.capes.gov.br/. Os dados estão disponibilizados em tabelas por ordem cronológica. 

Produção Própria. 

https://catalogodeteses.capes.gov.br/
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AUTORA/OR: ANGELA MARIA DE SOUZA 

TIPO DE TRABALHO: DISSERTAÇÃO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

ORIENTADORA/OR: CARMEN SILVIA RIAL 

DATA: 01/12/1998 

TÍTULO: 

O MOVIMENTO DO RAP EM FLORIANOPOLIS: A ILHA DA MAGIA SÓ DA PONTE 

PRA LÁ. 

RESUMO: 

Esta dissertação trata do movimento do RAP em Florianópolis. Através do método etnográfico 

abordo sua inserção na cidade, suas práticas e valores, atentando para as temáticas mais 

recorrentes nas letras de suas músicas. Abordo também sua forma particular de integrar o 

Movimento Hip-Hop, do qual o RAP é uma das expressões. O RAP constitui-se enquanto estilo 

musical originário dos EUA no final da década de 70, aterriza no Brasü em meados de 1980 e 

chega em Florianópolis no final da mesma década - à medida que toma proporções locais é 

ressignificado e o movimento global é reinventado em cada contexto. Os rappers constróem 

um discurso expresso através da música, do vestuário, da dança, do discurso verbal, de grafites, 

retratando sua representação da realidade do povo preto. 

PALAVRAS-CHAVE: 

RAP. Música. Relações Raciais. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 
SOUZA, Angela Maria de. O Movimento do RAP em Florianópolis: A Ilha da Magia é Só da 

Ponte pra lá! Dissertação de mestrado em Antropologia Social, Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 1998. Disponível em: https://core.ac.uk/download/pdf/30359008.pdf. 

Acesso em 30 de abril de 2020. 

 

  

https://core.ac.uk/download/pdf/30359008.pdf
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AUTORA/OR: JOÃO BATISTA DE JESUS FELIX 

TIPO DE TRABALHO: DISSERTAÇÃO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ORIENTADORA/OR: LILIA KATRI MORITZ SCHWARCZ 

DATA: 01/09/2000 

TÍTULO: 

CHIC SHOW E ZIMBABWE E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NOS BAILES 

BLACK PAULISTANOS. 

RESUMO: 

O propósito deste trabalho é fazer um estudo sobre a construção da identidade dos 

freqüentadores dos bailes black; o da Chic Show, que ocorre no salão Clube da Cidade e o baile 

da Zimbabwe, realizado no salão Espaço Atual. O que se pretende verificar a partir desses dois 

grupos é se as pessoas se definem apenas como negro ou branco, como defende o Movimento 

Negro Unificado (MNU), ou se existe a conformação de uma identidade mais ampla que a bi-

racial. Na verdade, o esforço está concentrado em discutir a "identidade racial" em um local 

determinado de estudo, tendo em vista que a raça é um construto social, acionado em momentos 

diferentes. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Baile black. Construção da identidade. Identidade racial. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 
FELIX, João Batista de Jesus. Chic Show e Zimbabwe e a Construção da Identidade nos Bailes 

Black Paulistanos. Dissertação de mestrado em Antropologia Social, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2000. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-

08072010-135922/pt-br.php. Acesso em 30 de abril de 2020. 

 

  

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-08072010-135922/pt-br.php
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-08072010-135922/pt-br.php
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AUTORA/OR: SANDRA REGINA SOARES DA COSTA 

TIPO DE TRABALHO: DISSERTAÇÃO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

ORIENTADORA/OR: GILBERTO CARDOSO ALVES VELHO 

DATA: 01/01/2002 

TÍTULO: 

BRICOLEUR DE RUA - UM ESTUDO ANTROPOLÓGICO DA CULTURA HIP HOP 

CARIOCA. 

RESUMO:101 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Antropologia da música. Camadas populares. Juventude e violência. Mudança social. 

Violências e estigmas sociais. 
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TÍTULO: 

CARTOGRAFIAS CULTURAIS NA PERIFERIA DE CARUARU: HIP HOP, 

CONSTRUINDO CAMPOS DE LUTA PELA CIDADANIA. 

RESUMO: 

Os jovens residentes em favelas têm sido objeto de estigmas, rótulos que em muito tem 

contribuído para eliminar suas oportunidades de inserção social. Privados muitas vezes do 

exercício de sua cidadania, por um lado, por terem, as condições de construção de sua vida 

econômico-social reduzidas, e isto porque dificilmente haverá chances para eles no mercado 

de trabalho. Por outro, por estarem ligados a estes espaços sociais marcados por estigmas, o 

que os tornam o tempo todo vítimas de situações de violência; um universo monstruoso, uma 

prisão. Em nossa investigação buscamos compreender como os jovens do Morro Bom Jesus e 

bairro Centenário, em Caruaru, lidam com estes estigmas construindo resistências, e mais, 

como eles são capazes de criarem alternativa à criminalidade, a partir das atividades culturais 

e artísticas do movimento hip hop, que se apresenta, a eles, como espaço de profissionalização. 

Campo de construção de cidadania. Buscamos investigar como as formas preconceituosas com 

que são tratados, são apropriadas com criatividade, ressignificadas positivamente. Para aqueles 

jovens, os estigmas estão relacionados às formas como eles lidam com o cotidiano da favela, 

como eles entendem as razões que levam seus pares ao mundo da criminalidade. Apossando-

se dos estigmas com que são tratados, ressignificando-os, constroem um processo de alianças 

com objetivo claro de identificarem alternativas à vida na favela, desviando assim seus pares 

da vida bandida. Assim, concluo por afirmar que os discursos destes jovens no contexto social 

da favela estruturam representações de sua vida social, contribuindo para o desenvolvimento 

de cartografias culturais positivas na favela e possibilitando a construção de formas eficazes de 

exercício da cidadania naquele espaço social urbano. 
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TÍTULO: 

HIP HOP: CULTURA E POLÍTICA NO CONTEXTO PAULISTANO. 

RESUMO: 
O objetivo dessa tese é trazer uma visão ampla do Hip Hop. Diferentemente do que se têm 

afirmado em outras pesquisas, no nosso caso interessa tomar o movimento como conjunto, a 

fim de entender de que maneira, de um lado, existem diversas formas de compreender esse 

fenômeno e, de outro, como a dicotomia entre política e cultura torna-se central num debate. 

Antes de reiterar a polaridade nossa meta é mostrar como esses conceitos dialogam, e de uma 

forma e a um só tempo, tensa e ambígua. Para tanto analisamos o Hip Hop paulistano, 

sobretudo, a partir da visão de três posses e do gangsta rap. Nesses locais e nesse estilo musical, 

política e cultura funcionam como verdadeira moeda de troca. 
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TÍTULO: 

“NA BASE DO MUQUE DA ONDA”: ESTUDO ETNOGRÁFICO DE PERFORMANCES 

ENTRE RAPPERS DA ALVO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DA ZONA NORTE DE 

PORTO ALEGRE. 

RESUMO: 
O presente trabalho realiza uma etnografia da fala e do gestual de rappers integrantes da 

Associação Cultural ALVO ligada ao movimento Hip Hop de Porto Alegre. A pesquisa, 

orientada pelas contribuições teóricas da antropologia da performance, com foco analítico no 

uso nativo do corpo e da voz dos performers-rappers, tenta superar o senso comum acerca da 

virtuosidade/sensualidade inata do corpo do negro brasileiro na dança e na música, 

interpretando-os como um projeto de agenciamento étnico e social de um segmento de jovens 

negros da periferia urbana da cidade que reivindica espaços de poder através de sua cultura 

expressiva. 
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TÍTULO: 

O RAP É UMA GUERRA E EU SOU GLADIADOR: UM ESTUDO ETNOGRÁFICO 

SOBRE AS PRÁTICAS SOCIAIS DOS JOVENS HOPPERS E SUAS REPRESENTAÇÕES 

SOBRE A VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE. 

RESUMO: 
Os conflitos decorrentes da forma de linguagem presente nas composições (rap) produzida 

pelos jovens do movimento hip-hop tem resultado em posições sociais contrárias a esse 

movimento cultural juvenil. Esses conflitos têm gerado acusações contra os integrantes desse 

movimento cultural, de fazerem apologia da violência e da criminalidade. Recorte-se aqui, o 

papel dos meios de comunicação de massa, na construção da opinião pública e os processos 

criminais, prisões de muitos desses jovens como fruto de uma interpretação unilateral, que 

insiste apenas nos aspectos jurídicos dessa realidade. Estes fatos têm ocasionado no interior do 

movimento hip-hop, discrepâncias e dissidências, em virtude das dificuldades que 

proporcionam à luta pela visibilidade e reconhecimento social. No presente trabalho, a tese 

central concentra-se na análise dessas linguagens, suas dissidências e o processo onde são 

gerados. Tomo aqui como campo de análise os jovens do Morro Bom Jesus e do bairro 

Centenário em Caruaru/PE. Parto do princípio de que as acusações proferidas contra aqueles 

jovens fundamentam-se numa concepção interpretativa de suas composições, cujos sentidos 

são tomados como essências, desprovidos de sua historicidade. Não sendo levado em conta o 

contexto local, o cotidiano, de onde brota a linguagem. Ao tomá-la como essência, essas 

acusações tomam, intrinsecamente, os jovens como possuídos dela. Os jovens são vistos como 

não possuindo historicidade. Tomo, ainda, a proposição de que a linguagem do rap reflete as 

formas como a posição social ocupada por cada um dos sujeitos sociais envolvidos, é 

compreendida no todo que é o sistema social, indicando o sentido do processo de mudança 

na/da realidade social cujo objetivo primeiro é estabelecer a luta pelo reconhecimento. 
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TÍTULO: 

A CAMINHADA É LONGA… E O CHÃO TÁ LISO: O MOVIMENTO HIP HOP EM 

FLORIANÓPOLIS E LISBOA. 

RESUMO: 

Busco nesta tese intitulada "A caminhada é longa ... e o chão tá liso: O Movimento hip hop em 

Florianópolis e Lisboa" refletir sobre a complexidade estruturante da produção musical de 

grupos de rap no Brasil e em Portugal que refletem sobre os espaços (geográficos e sociais) 

ocupados, por homens e mulheres, nos centros urbanos de cidades como Florianópolis e Lisboa 

em suas produções musicais. Desta forma, busco analisar as práticas estético musicais dos 

rappers dentro do Movimento hip hop, principalmente a partir das relações construídas com as 

cidades nas quais estão e sobre a qual buscam refletir a partir de suas vivências nestes espaços 

urbanos. Além das relações estabelecidas em trabalho de campo, e que me oportunizaram uma 

observação mais detalhada, utilizo as músicas produzidas por estes rappers como importantes 

referências para minhas análises, principalmente a partir das narrativas que estas músicas 

contêm. Estas práticas musicais me possibilitaram: (1) refletir sobre a relevância da produção 

musical na determinação dos fluxos que os rappers estabelecem a partir de suas cidades, 

Florianópolis e Lisboa; (2) identificar as diferentes formas de compreensão do processo de 

alargamento do espaço ocupado pelo Movimento hip hop; (3) perceber aspectos que unem ou 

distanciam a produção musical do rap no Brasil e em Portugal; (4) analisar as formas de 

representação da cidade para refletir sobre a formação de diferentes estilos de rap. Perceber a 

produção e circulação destes grupos na cidade é refletir sobre a própria cidade a partir das 

diferentes coletividades que a povoam e dos usos que fazem dela. Me amparando nesta 

Etnografia defino quatro estilos de rap: rap de quebra, rap floripa e rap gospel - Florianópolis 

e o rap crioulo - Lisboa com os quais interagi no trabalho de campo e com eles procurei melhor 

perceber os usos e apropriações do espaços urbanos a partir de suas práticas estético-musicais, 

bem como das representações que controem sobre estes espaços a partir de suas vivências. 
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BREAK EM RECIFE: HIERARQUIAS E SOCIABILIDADES. 

RESUMO: 
O ambiente urbano e a juventude têm sido temas de discussões e reflexões tanto na esfera 

acadêmica quanto no âmbito político-social, principalmente a partir do século XX. 

Culturalmente, os jovens eram vistos como contraventores por criarem formas de resistência 

às imposições sociais, inclusive, formas de sobrevivência às realidades dos guetos, da violência 

e das drogas, como no caso do surgimento da cultura Hip Hop, entre as décadas de 60 e 70, nos 

Estados Unidos. O Hip Hop é dividido em quatro tipos de linguagem artística: o graffitti como 

artes visuais; o MC (Mestre de Cerimônias) como responsável por apresentar eventos do estilo 

e compor rimas; o DJ (Disc-Jockey) como responsável pela parte musical; e o break enquanto 

dança. No Brasil, essa manifestação cultural teve suas primeiras imagens exibidas na mídia no 

início da década de 80 o que contribuiu para a formação dos primeiros grupos de hoppers (como 

os seus praticantes também são chamados) e também para a produção das primeiras pesquisas 

acadêmicas sobre Hip Hop. Então, ao realizar uma busca por trabalhos acadêmicos que 

tivessem tal tema como foco, grande parte dos autores encontrados foca seus olhares sobre o 

rap, estilo musical presente nessa cultura juvenil. Além disso, boa parte dos estudos tem como 

lugar de pesquisa a região Sudeste do país e argumentam tal cultura como instrumento dos 

jovens moradores das periferias urbanas superarem os problemas sociais. São poucos os 

trabalhos que abordem o break como elemento principal de análise e, dos que foram 

encontrados, nenhum é proveniente das ciências sociais. Assim, este trabalho tem como foco 

um grupo de breakers (praticantes de break) da cidade do Recife e visa compreender de qual 

forma a sociabilidade estabelecida por eles contribui na formação e negociação de hierarquias; 

para a obtenção de dados, foram realizadas entrevistas e anotações em diário de campo pelo 

tempo de 3 meses durante os encontros do grupo. Dessa forma, no conjunto observado Recife 

City Breakers foi percebida a forte presença de líderes e liderados, através das dinâmicas dos 

encontros; as ações que denotaram as hierarquias puderam ser observadas nas movimentações 

dos corpos, nas relações estabelecidas entre os membros, nas relações de gênero e na 

organização do próprio espaço para a dança. A sociabilidade construída pelos componentes do 

coletivo, portanto, não está isenta de hierarquias e é na sistemática dos encontros de breakers 

que elas são negociadas e estabelecidas. 
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TÍTULO: 

JUVENTUDES E ESTILOS DE VIDA: SOCIABILIDADES NO BAIRRO SIQUEIRA 

CAMPOS. 

RESUMO: 

Localizado na Zona Oeste da cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, Brasil, porta de entrada e 

saída da capital, o Aribé como também é conhecido o eclético Bairro Siqueira Campos, já foi 

considerado em décadas passadas uma área insalubre, de criminalidade e prostituição. Ao longo 

da década de oitenta, do século vinte, o Siqueira Campos passou a ser o maior bairro, em termos 

populacionais, da cidade de Aracaju. Além de um bairro residencial, as práticas que aí se 

estabeleceram, paulatinamente, foram cedendo espaço para uma ampla atividade comercial e 

de lazer, no qual determinados estilos de vida são praticados através do consumo e da 

circulação de bens culturais específicos, que se dão por meio da socialização de modos de vida 

distintos. Esta Dissertação objetiva analisar os processos de identificação e diferenciação 

realizados pelas populações juvenis nos usos dos lugares de lazer e sociabilidades no Bairro 

Siqueira Campos, a partir de construtos de estilos de vida associados à música, o que implica 

a investigação sobre as práticas e os consumos de determinados bens ligados às culturas 

juvenis. Para tal, a investigação segue a estudar quatro grupos juvenis de maior reconhecimento 

no bairro e que autoidentificam-se como “galera do rock”, do “reggae”, do “hip hop” e 

“pagodeiros”. 
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TÍTULO: 

BOHEMIAN RHAPSODY: PERFORMANCE, RITUAL E RELAÇÕES DE GÊNERO NO 

BREAKING. 

RESUMO: 

A presente dissertação examina a performance, o ritual e as relações de gênero na dança da 

“cultura” Hip Hop – ilustrada originalmente pelo breaking. A partir das condições nas quais o 

Hip Hop e suas principais manifestações (breaking, grafite, MC, DJ) surgiram, o trabalho 

explora a dança como manifestação cultural para a antropologia, bem como avalia a linguagem 

não verbal dessa dança e de seus dançarinos. O foco de investigação está na ‘batalha’ do 

breaking – momento único e especial – e seus fundamentos nos performances studies, estudos 

de comunicação, semiótica e antropologia da dança. Ademais, esta dissertação explora o 

breaking e sua performance, o que inclui não só os movimentos dançados como também o 

gênero do dançarino, a indumentária e os gestos dos b-boys e das b-girls. Por último, analisa a 

performance ritualizada da batalha e a eficácia performática dos dançarinos. Ao longo do 

trabalho a dança é entendida como uma linguagem em ação, através da qual é possível 

transmitir uma mensagem de maneira autônoma, sem o apoio da comunicação verbal, e chegar 

a complexos profundos, não alcançáveis pelas palavras. Eis que aqui se encontra o poder do 

breaking, no ato de dizer o indizível e de tornar compreensível a experiência comum da 

competição, da agressividade e das relações de gênero no contexto urbano das grandes cidades. 
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TÍTULO: 

UM ESTUDO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DE JOVENS E MULHERES NO MOVIMENTO 

HIP HOP. 

RESUMO: 

Este trabalho foi desenvolvido a partir do interesse em identificar lideranças 

femininas/feministas para evidenciar suas formas de organização e articulação que pautem as 

demandas das mulheres do movimento hip hop da cidade de Recife. Trata-se de um movimento 

social que surgiu nos EUA com o objetivo de reduzir a violência e denunciar as desigualdades 

sociais. Tem seu corpus exercido no campo da arte através de cinco (5) elementos artísticos: 

break (dança), grafite (arte), discotecagem (ritmos eletrônicos-Dj), rap (música-Mc) e o que 

eles denominam de quinto elemento: o conhecimento, elemento que intersecta todos os outros. 

É um espaço hegemonicamente masculino em que a reprodução da cultura machista expressa 

uma contradição com os princípios assumidos pelo próprio movimento: igualdade, paz, união 

e justiça. Nesse sentido, ao refletir sobre as desigualdades de gênero, pontua-se a ação das 

lideranças no que colabora para a emersão de uma identidade coletiva e política (PRADO, 

2002) que criem questionamentos às desigualdades de gênero nesse espaço. As analises são 

realizadas a partir do exercício etnográfico, utilizando-se como principais ferramentas 

metodológicas a observação participante e conversas informais nos eventos realizados por esse 

movimento. Essas compreensões são pautadas a partir de uma discussão que valoriza a 

pluralidade de discursos dos e das jovens, bem como a prevalência de discursos hegemônicos 

em detrimento dos subalternos que estão presentes a partir de aparelhos ideológicos 

(COMAROFF & COMAROFF, 2010). Essa relação nos permite descrever similaridades 

vivenciadas pelas mulheres no espaço público em geral. Tais configurações também são 

refletidas a partir reflexões acerca de subjetividades e agência (MOORE, 2002; ORTNER, 

2007). Fato que dimensiona possibilidades e estratégias de resistências aos códigos 

hegemônicos e machistas. A partir desses percursos, as considerações sugerem que as jovens 

mulheres vêm desenvolvendo agenciamentos e provocando transformações. No entanto, suas 

ações ainda encontram-se isoladas (entre as mulheres). Os espaços de transformações na 

relação com os homens ainda são pontuais e perpassados por várias limitações. 
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TÍTULO: 

RETOMANDO A NOSSA ESQUINA: “O MOVIMENTO HIP HOP E SUAS FORMAS DE 

FAZER POLÍTICA EM PORTO ALEGRE". 

RESUMO: 

A pesquisa analisa os processos de engajamento, organização e participação política de jovens 

militantes do movimento Hip Hop, tendo por objetivo compreender de que modo as marcas 

identitárias operam no modo de fazer política na vida social cotidiana. Foram realizadas 

investidas etnográficas junto a militantes do Movimento entre 2005 a 2013. A observação 

concentra-se nos processos que levaram à criação do Fórum Permanente do Hip Hop Gaúcho, 

em 2010, na cidade de Porto Alegre - RS. A abordagem teórica considera o Hip Hop como uma 

invenção (WAGNER, 2012) que produz a unidade englobante (VELHO, 2003), promotora de 

identidades, crenças e valores, cujos mitos e narrativas em torno da linguagem e instituições 

configuram sentimentos de pertencimento. O cruzamento entre o trabalho teórico construtivo 

e o material empírico recolhido permitiu criar um quadro de referência, a partir do qual foi 

possível destacar o caráter estrutural das ações práticas dos interlocutores nos processos de 

participação política e democrática. Observou-se que o Movimento Hip Hop funciona como 

ponto de referência na regulação de comportamentos, estilos de vida e visões de mundo 

compartilhadas. É também uma forma de fazer política nas diversas esferas da vida social, 

como forma dinâmica de ampliação e manutenção das redes de relações sociais e projetos de 

vidas compromissados com laços de solidariedade e resistência. 
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TÍTULO: 

O HIP HOP GOIANIENSE E O ANTROPÓLOGO: EXPERIÊNCIA ETNOGRÁFICA E AS 

MARGENS DA NAÇÃO BRASILEIRA. 

RESUMO: 

A presente tese analisa a relação entre política e identidade cultural na constituição das 

reivindicações do movimento Hip Hop goianiense. Arte e a cultura são compreendidos como 

campos onde as lutas políticas por reconhecimento, pela conquista e garantia de direitos 

ocorrem e não apenas como instrumentos de manifestação social dos grupos subalternizados 

na sociedade brasileira. A cultura se politiza nesse contexto a partir da resistência de segmentos 

dos grupos subalternizados na tentativa de transformar a especificidade de sua experiência em 

uma mercadoria cultural. Assim a identidade cultural se constitui tendo por base uma 

ressignificação dos signos negativos associados ao “ser negro” e em oposição a narrativa 

totalizante da nação. A política é compreendida como as atividades que os indivíduos realizam 

no contexto do movimento buscando construir narrativas de sua experiência de vida com a 

intenção de estabelecer formas de controle e de interferência na realidade social. Enquanto 

antropólogo que pesquisa sua própria cidade e uma manifestação cultural com a qual tive 

contato, em diversas circunstancias, durante minha vida as noções de compartilhamento e de 

distanciamento tornam-se fundamentais. O desafio de estabelecer o diálogo, ante o olhar 

interpelador de meus interlocutores em campo, tornase um elemento central na construção da 

tese. Busca-se problematizar as categorias nação e raça a partir da construção de identidades 

subalternas e sua relação com a nação enquanto narrativa e o Estado enquanto estrutura. 
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CIRCULAÇÃO DE MUSICA POPULAR ENTRE BRASIL E ANGOLA (1940 - 2013). 

RESUMO: 
A tese se interessa pela circulação de música popular entre Brasil e Angola, num período que 

vai de 1945, momento que se considera como fundador da musica urbana angolana, e 2013. As 

marcas, influencias ou convergências entre as músicas populares brasileiras e angolanas são 

frequentemente afirmadas, celebradas, e muitas vezes compreendidas em termos de raízes, 

origens ou filiação. De modo mais recorrente, o aporte cultural africano é remetido aos séculos 

do tráfico escravagista, e se refere uma África ancestral e mítica. Esta ideia de origem, ou 

raízes, é defendida nas duas margens do Atlântico, tanto no Brasil quanto em Angola. A noção 

de tradição inventada, tal como Hobsbawm a formulou, não está longe. A referência à história 

e ao passado colonial comum, nos contextos que conhecemos, durante o tráfico negreiro 

escravagista, em seguida no pós-independência brasileira e a abolição da escravatura no Brasil, 

e na dominação colonial tardia em Angola, são elementos fortes, e justificados, da convicção 

de parentesco entre as músicas e as culturas dos dois países. Buscando ultrapassar os limites 

que a noção de raízes ou origens determina, nosso trabalho pretende evidenciar o caráter de 

circulação, de idas e vindas constantes entre os dois continentes, onde transitam não apenas 

homens e bens materiais, mas também cultura, e descrever os diversos processos ligados a esta 

circulação. O Atlântico Negro, tal como concebido por Gilroy, definindo-o como “um lugar de 

trocas e de associações no seio do qual se constroem e se desconstroem sem cessar as culturas 

negras”, também está presente em nosso trabalho, ainda que Gilroy não contemplasse em seu 

estudo o Brasil, e nem a América afro-latina. Nossa pesquisa vai se debruçar sobre dois gêneros 

emblemáticos das músicas dos dois países: samba e semba. Ao me referir a estas duas músicas, 

de fato refiro-me de uma forma mais ampla a musicas do Brasil e a musicas de Angola, já que 

nem o samba e nem o semba são unos e indivisíveis, e muito menos invariáveis; ao contrário, 

suas vertentes e variações são moeda corrente ao longo de seus desenvolvimentos respectivos, 

desde seu nascimento enquanto musicas sincréticas e híbridas, até suas mais novas derivações 

em hip hop, funk ou kuduro. Ao descrever e ressaltar os diversos processos de circulação de 

musica popular entre os dois países, nosso trabalho busca inserir, e compreender, a musica 

brasileira, como a musica angolana, num processo mais global de circulação da 

contemporaneidade, não apenas interatlântica, mas mundial, onde músicas nascidas de 

hibridizações diversas circulam pelos diferentes e abundantes meios de comunicação 

disponíveis. 
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SONS DO SUL: PERFORMANCES E POÉTICAS DO RAP EM PORTO ALEGRE. 

RESUMO: 
Partindo das contribuições de debates originados em torno da Antropologia da música, esta 

etnografia procura apresentar como o rap e alguns conceitos relativos a ele atualizam-se em 

diferentes performances musicais. Para tanto, amparou-se em pesquisa de campo, realizada em 

Porto Alegre e região metropolitana, durante a primeira metade do ano de 2014. Os esforços 

que este texto faz objetivam reportar as experiências de diálogo com alguns músicos locais, 

com o intuito de recriar as festas, os shows e demais momentos relativos à audição de músicas 

do gênero em questão. Os eventos escolhidos para as descrições detalhadas foram: duelos de 

rima, rodas de improviso, shows, gravações de cds e gravações de videoclipes. Todos eles 

foram abordados como atos comunicativos nos quais prevalece a função poética. A relevância 

deste tipo de proposta se dá ao considerar a música enquanto uma obra aberta, no sentido dado 

por Eco, isto é, algo que é construído entre um emissor e, ao mesmo tempo, um receptor. Assim, 

as músicas não podem existir de modo atemporal, mas apenas quando atualizadas em 

performances. Portanto, buscou-se relatar estas experiências musicais com a maior riqueza de 

detalhes possíveis, considerando o pesquisador também um participante destes eventos. 

Concomitantemente, discute-se os conceitos elaborados por músicos e apreciadores do gênero 

musical para classificar tais performances. A respeito deste ponto, foi percebida uma distinção 

– crucial para os artistas – entre músicas improvisadas e músicas memorizadas. Neste sentido, 

o texto procura salientar as expectativas que cada categoria de eventos proporciona aos 

performers, abordando as variedades de linguagens (verbal, musical, visual, etc.) e temas nas 

músicas. Além disso, discute-se com atenção especial o modo como a categoria “rap gaúcho” 

é usada para definir músicas do hip hop feitas em Porto Alegre. Finalmente, esta etnografia 

procura oferecer contribuições para analisar as poéticas do hip hop, chamando atenção para sua 

característica geral enquanto poesia oral, mas, também apontando de que maneira outras 

sensorialidades – além da auditiva – são fundamentais para construção destas narrativas 

musicais. 
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RITMO E POESIA NOS DUELOS DA VIDA: LEVANTE DENUNCIANTE, RITMO 

DANÇANTE E EDUCAÇÃO PARTICIPANTE: IMPROVISAÇÕES ETNOGRÁFICAS 

ACERCA DA CULTURA HIP HOP E DA PERFORMANCE DO DUELO DE MC’S. 

RESUMO: 
Versando sobre os duelos da vida essa pesquisa se propôs a desenvolver “improvisações 

etnográficas” do seio da Antropologia Social a respeito da partilha de performances e narrações 

que engendram novas formas de atuação política e inserção social de sujeitos à margem. A 

tessitura desta pesquisa teve como foco a promoção do encontro e da aprendizagem, 

estabelecidos por vias da experiência e da participação, de dentro e de perto. Assim, teve como 

mote o contato com a cultura hip hop, que consiste basicamente de uma manifestação coletiva 

da juventude urbana marginalizada. Um movimento que se revela a partir de expressões 

estético-políticas e intenções particulares, como a autoafirmação, a criticidade, o proceder, a 

anticordialidade. O contato etnográfico se estabeleceu a partir da vivência com o Duelo de Mcs, 

de onde emerge a modalidade do freestyle: rima improvisada em estilo livre. Tais performances 

são capazes de ensejar a aprendizagem prática, a partilha do sensível e instaurar momentos 

liminóides de conversão de sentidos e sentimentos comuns. Segundo essa concepção, o hip 

hop, observado através da performance das batalhas, possibilita a construção de nossa leitura, 

sustentada por um tripé onde Educação Participante, Ritmo Dançante e Levante Denunciante 

constituem metáforas acerca das principais características de produção desta cultura de rua. 
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TÍTULO: 

ENTRE MANAS E MANOS: UMA ETNOGRAFIA COM O MOVIMENTO DE 

MULHERES DO HIP HOP E A CASA DO HIP HOP SANCA. 

RESUMO: 

Nesta pesquisa, apresento o hip hop como uma cultura em constante movimento. A partir das 

percepções do campo realizado concomitantemente entre mulheres do hip hop em São Paulo e 

a construção da Casa do Hip Hop em São Carlos, propus-me a compreender a constituição 

dessa cultura através de suas mobilizações. Da observação que se dá através de meu 

posicionamento entre dois movimentos, o que procuro é captar a dinâmica do funcionamento 

dessa cultura, que é revelada por meio das formações, intersecções e mútua influência entre as 

diferentes formas de mobilização e instrumentalização realizada por seus agentes. Entre os dois 

movimentos, é a própria noção de política que é delineada através de práticas e discursos 

das(os) hip hoppers. Trata-se, enfim, de duas formas distintas de movimentação de uma mesma 

cultura que, apesar de estarem em constante processo de construção, dialogam entre si e afetam-

se simultaneamente. 
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TÍTULO: 

O QUE ACONTECE EMBAIXO DA PONTE? JUVENTUDES E OCUPAÇÃO DE ESPAÇO 

PÚBLICO. 

RESUMO: 

O crescimento da cidade de Aracaju, nordeste do Brasil, proporciona questionamentos acerca 

da ocupação dos espaços urbanos. No histórico dela, e no caso desta pesquisa, é no bairro 

Industrial que surge o ponto de partida para o estudo do espaço cultural criado após a 

construção da ponte que liga a capital Aracaju ao município da Barra dos Coqueiros. Mediante 

uma Etnografia feita através de pesquisa de campo, observação participante, entrevistas e 

questionários, foram colhidas informações relevantes a respeito do grupo ‘Sintonia Periférica’, 

que em uma manifestação artística e política ocupa o espaço embaixo da ponte por meio do 

movimento hip-hop. Tal pesquisa teve como principal objetivo observar e analisar a forma 

como os jovens dessa localidade vêm ocupando e transformando o espaço, e as relações que 

essa intervenção artística em espaços públicos têm com a reurbanização e o crescimento da 

cidade. Perceber a dimensão das relações e seus modos de ação consequentes da reestruturação 

urbana, demostram as várias maneiras possíveis de novas formas de organização social e 

estrutural da cidade, apresentando pertinência na construção de conhecimentos não somente 

para Ciências Sociais, mas também para a Administração Pública e a comunidade em geral, 

pois ações como essas são resposta diárias a maneira como a cidade vem sendo ordenada e as 

suas consequências na vida cotidiana de seus moradores. 
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TÍTULO: 

ENTRE “PERIFEMINAS” E “MINAS DE ARTILHARIA”: PARTICIPAÇÃO E 

IDENTIDADES DE MULHERES NO HIP HOP E NO FUNK. 

RESUMO: 

Neste texto estão os resultados de pesquisa sobre a participação e as identidades de mulheres 

nas culturas juvenis do funk e do hip hop em São Paulo, a partir da perspectiva dos marcadores 

sociais da diferença. Ao fazer uma breve e interessada retomada histórica de como as duas 

expressões culturais se desenvolveram no Brasil, falo sobre a participação das mulheres nestas 

cenas, comumente tratadas como masculinizadas. Em seguida, são abordados temas recorrentes 

entre as mulheres de quem estive próxima, como a identidade periférica, a relação com 

diferentes ativismos de mulheres e feminismos, o modo como pensam a sexualidade e o 

erotismo enquanto mulheres, em sua maioria, negras, e o modo como abordam as relações de 

gênero e afetivo-sexuais em suas performances artísticas e também no dia-a-dia. Ao longo do 

texto, são destacadas semelhanças e diferenças entre os dois grupos, e nossas experiências 

conjuntas são situadas em uma discussão mais ampla sobre feminismos, relações de gênero e 

de sexualidade que vêm ganhando visibilidade. 
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TÍTULO: 

PINTANDO COM ELAS: UMA ETNOGRAFIA A PARTIR DO COLETIVO DE GRAFFITI 

FREEDAS CREW. 

RESUMO: 

Esta dissertação é uma etnografia realizada a partir de um coletivo de graffiti chamado Freedas 

Crew. Esta crew é formada por quatro mulheres e um homem trans que, após frequentarem 

uma oficina de graffiti só para mulheres, idealizada por Michelle Cunha (artista visual e 

grafiteira), resolveram criar um coletivo capaz de fazer intervenções artísticas na Grande 

Belém. O objetivo deste estudo é apresentar como um coletivo de mulheres e pessoa trans se 

organiza e se relaciona em um cenário que privilegia a presença masculina, assim como 

externar quais aprendizados circundam esta prática coletiva. O campo de pesquisa, logo nas 

primeiras aproximações, se revelou fértil e generoso. Por meio da oficina, me foi possível 

adentrar neste universo do graffiti não só como pesquisadora, mas também como aprendiz 

dessa arte. Sendo assim, me apropriei da experimentação como caminho a ser traçado nesta 

investigação, atrelando conhecimento teórico simultaneamente ao aprendizado das inúmeras 

técnicas e moralidades que envolvem o graffiti. Esta arte, como os demais elementos do 

movimento hip hop, também protagoniza a presença masculina em detrimento da feminina. 

Diante disso, não só a experimentação foi direcionada pelo campo, mas a questão de gênero 

também se mostrou latente. Além da experimentação vivenciada com as integrantes do coletivo 

e a cena de graffiti, foram realizadas algumas entrevistas que trouxeram novos elementos de 

análise. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Etnografia. Experimentação. Gênero. Graffiti. Freedas Crew. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 
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graffiti Freedas Crew. Dissertação de mestrado em Antropologia Social, Universidade Federal 
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AUTORA/OR: THAIS DE OLIVEIRA MENDES 

TIPO DE TRABALHO: DISSERTAÇÃO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ORIENTADORA/OR: RENATA DE SA GONCALVES 

DATA: 14/07/2017 

TÍTULO: 

“CCT RULES”: UMA ETNOGRAFIA DE UM CIRCUITO DE PRODUÇÃO CULTURAL 

NA ILHA DO GOVERNADOR (RJ). 

RESUMO: 

Esta etnografia visa tratar de um grupo envolvido com produções artístico-culturais 

relacionadas a “cultura hip hop” na Ilha do Governador, região localizada na zona norte da 

cidade do Rio de Janeiro (RJ). São indivíduos de camadas populares que fazem parte de um 

circuito de produção cultural independente, os chamados “coletivos culturais”. Pretende-se 

investigar o trabalho realizado pelos coletivos, tendo como ponto de partida, as trajetórias de 

vida de cinco sujeitos que se entrecruzam nessas associações. A ideia é apontar as motivações 

e intenções que cada um deles possui ao construir seus projetos de vida em torno da produção 

cultural nas áreas periféricas da região. Além de evidenciar sinais de pertencimento, os usos 

dos espaços, a rede de relações, as formas de lazer e como se organizam para desenvolver suas 

ações culturais. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Produção cultural. Pertencimento. Ilha do Governador. Coletivos culturais. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 
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AUTORA/OR: DIOGO RAUL ZANINI 

TIPO DE TRABALHO: DISSERTAÇÃO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

ORIENTADORA/OR: MARIO DE SOUZA MAIA 

DATA: 27/09/2017 

TÍTULO: 

O QUINTO ELEMENTO DO HIP HOP: O PERCURSO DOS MANOS DO BAIRRO MÁRIO 

QUINTANA EM PORTO ALEGRE. 

RESUMO: 

A presente Dissertação propõe se debruçar sobre o Movimento Hip Hop em Porto Alegre/RS 

a partir do bairro Mário Quintana e da circulação dos ativistas do bairro pela cidade, abordando-

o a partir dos estudos das diásporas negras. A criação do Fórum Permanente do Hip Hop em 

Porto Alegre resultou da necessidade do movimento em participar da formulação e 

implementação de políticas públicas específicas voltadas para promoção da igualdade racial, 

geração de renda, educação, cultura, autoafirmação, entre outras demandas sociopolíticas. Tais 

políticas se contrapõem à lógica da periferização da população negra e pobre e do racismo 

estrutural. Tendo como ponto de partida o Movimento Hip Hop do Bairro Mário Quintana, a 

proposta deste trabalho é acompanhar os ativistas do movimento em sua relação com o bairro, 

com os territórios em que residem e atuam, os eventos que eles constroem no bairro e com 

grupos e coletivos de outros bairros da cidade e do Estado do RS. Analisando, nessa 

perspectiva, a mobilidade desses ativistas pelo bairro Mário Quintana e para outros pontos da 

cidade e a relação com a construção de políticas públicas para o bairro, a cidade e o movimento 

Hip Hop. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Hip-Hop. Diáspora afro-americana. Território. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 
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AUTORA/OR: RODRIGO AMARO DE CARVALHO 

TIPO DE TRABALHO: TESE 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

ORIENTADORA/OR: APARECIDA MARIA NEIVA VILACA 

DATA: 21/02/2018 

TÍTULO: 

RIMAS DE SI, BATIDAS DE OUTREM - ESTRATÉGIAS DE VISIBILIDADE E 

REGIMES DE ALTERIDADE DENTRE OS RAPPERS KAIOWÁ (RESERVA INDÍGENA 

DE DOURADOS/RS). 

RESUMO: 
Esta tese tem por objetivo apresentar uma etnografia do rap produzido pelos jovens Kaiowá da 

reserva indígena de Dourados/MS.A partir da descrição da gênese do movimento hip hop na 

reserva e os modos de apropriação desta prática pelos jovens indígenas, procura-se evidenciar 

como os jovens pensam o rap que, para eles, constitui uma importante ferramenta na 

contraposição dos esforços dos brancos em prol da invisibilidade dos indígenas, sobretudo dos 

setores dominantes dirigidos pelo agronegócio. Além de atuar como um novo modo de 

objetivação da cultura, o rap também possibilita aos jovens novos modos de construir relações 

com determinados segmentos do mundo dos brancos. A tese aborda ainda a iminência da 

violência vivida cotidianamente da reserva indígena de Dourados, relacionando-a com uma 

característica marcante do rap, a imanência do embate e da alteridade. Por ser um estilo musical 

em que a diferença e o conflito são onipresentes, tanto nas letras quanto nas performances dos 

rappers, o rap oferece aos jovens Kaiowá uma linguagem adequada para ser usada no embate 

frente aos não indígenas. Serão abordadas também as novas formas de entendimento de uma 

categoria importante para este coletivo étnico, ñandereko (que se aproxima, em certa medida, 

da noção antropológica de cultura), lançando luz sobre as dissensões existentes entre os 

entendimentos dos “jovens” e dos “antigos” acerca dessa categoria, problematizando o papel 

da escola e do movimento hip hop nessa diferença geracional de perspectivas. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Rap. Kaiowá. Visibilidade. Cultura. Alteridade. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 
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e regimes de alteridade dentre os rappers kaiowá (Reserva indígena de Dourados/RS). Tese 

de doutorado em Antropologia Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

2018. 
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AUTORA/OR: PEDRO SANTOS SALLES PIRES 

TIPO DE TRABALHO: DISSERTAÇÃO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ORIENTADORA/OR: FERNANDO FIRMO LUCIANO 

DATA: 02/08/2018 

TÍTULO: 

BATALHAS DE SANGUE EM SALVADOR: ARTE, CONHECIMENTO E 

MERCADORIA. 

RESUMO: 

A presente etnografia teve como objetivo descrever um circuito de batalhas de sangue, ou de 

rima, na cidade de Salvador. A descrição minuciosa foi feita a partir da observação participante 

nestes eventos pela cidade, principalmente no bairro de Cajazeiras. Realizou-se aqui, portanto, 

o exercício de seguir as pessoas e perseguir as coisas, à semelhança do que Tim Ingold e Bruno 

Latour propõem. Nesse sentido, ponderamos a pertinência da viabilização dos MCs enquanto 

artistas no sistema capitalista vigente na cidade, e discutimos como alguns elementos da 

performance e organização dos eventos produzem um caminho na composição dessas pessoas 

enquanto mercadorias. Por fim, trata-se de discutir o sentido produzido nessas batalhas com 

relação à ideia de cidade que é evocada por eles. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Batalhas de sangue. Batalha de Rima. Etnografia. Rap. Hip-hop. Salvador. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 
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mercadoria. Dissertação de mestrado em Antropologia Social, Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, 2018. Disponível em: 
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TIPO DE TRABALHO: DISSERTAÇÃO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

ORIENTADORA/OR: FATIMA WEISS DE JESUS 

DATA: 11/02/2019 

TÍTULO: 

PARA ALÉM DOS MUROS: UMA ABORDAGEM ANTROPOLÓGICA SOBRE 

GRAFFITIS FEMININOS NA CIDADE DE MANAUS. 

RESUMO: 

Este trabalho situa-se a partir de uma etnografia e observação participante de grupos de 

mulheres grafiteiras e/ou pixadoras em Manaus realizadas entre Março de 2017 e Janeiro de 

2019 e um evento feminino realizado em Agosto de 2018. Trata-se de um estudo antropológico 

sobre a multiplicidade de práticas adotadas entre praticantes dos graffitis, as redes de apoio e 

protagonismo entre mulheres dentro do movimento do hip hop e suas lógicas de intervenção e 

apropriação da cidade, ressignificação e disputas de espaços, conflitos, manifestação 

artística/profissional e tensionamentos de gênero. Este trabalho contribui para a compreensão 

e legitimação dos graffitis feito por mulheres na cidade de Manaus através de uma ótica ampla 

e sensível à pluralidade de experiências e visões sobre a prática, o espaço urbano e a arte. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Graffitis. Pixação. Etnografia. Práticas. Urbano. Gênero. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 
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AUTORA/OR: FERDINANDO ALFONSO ARMENTA IRURETAGOYENA 

TIPO DE TRABALHO: DISSERTAÇÃO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

ORIENTADORA/OR: MARIA INES SMILJANIC BORGES 

DATA: 11/03/2019 

TÍTULO: 

A FALA DAS SOMBRAS: O RAP GUARANI E A MUSICALIZAÇÃO DO OUTRO. 

RESUMO: 
O presente trabalho discorre sobre jovens guarani-mbya que expressam diversos âmbitos de 

sua vida por meio do Hip-hop. Colocando o foco nas práticas de um grupo de Rap guarani do 

sul do Brasil, relaciona-se o lugar do outro na cosmologia guarani com o repertório expressivo 

do Hip-hop. Com esta finalidade, realizou-se um registro etnográfico no trânsito de uma das 

aldeias onde os membros moram (tekoha Araçaí) e os espaços onde as apresentações tiveram 

lugar. Além disso, foram realizados uma série de registros audiovisuais como parte do trabalho 

colaborativo na difusão mediática do grupo. Levando em consideração tanto a construção 

literária das letras quanto suas performances musicais, defenderei que a continuidade entre as 

formas expressivas do Hip-hop e a forma de ser guarani-mbya baseia-se no papel da música 

como forma de lidar com o outro. Esta convergência foi apreciada de duas maneiras: primeiro, 

como um discurso de confronto para tomar posse no cenário político do país na luta pelos seus 

direitos enquanto “indígenas” e, segundo, como uma forma de extrapolar aspectos internos à 

sua noção de pessoa enquanto “Mbya”, manifestado, por exemplo, em suas práticas espaciais 

(jaguatá) e nos cantos sagrados (mborai). A partir disto conclui-se que para pensar o lugar do 

outro no contexto guarani (assim como em outras sociedades ameríndias) é necessário desligar-

se da ideia de que a diferença ou o contraste (gerado no discurso político) configuram o 

principal meio de identificação coletiva; em contrapartida, considera-se a ideia de que o “outro” 

(pessoa externa, divindades, mortos) torna-se constitutivo de sua noção de pessoa. 

Precisamente o Rap guarani mostra essa lógica relacional na qual a construção de si mesmos 

encontra-se mediada por um conjunto de elementos externos. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Rap guarani. Hip-hop. Noção de pessoa mbya. Performance de identificação. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 
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TIPO DE TRABALHO: TESE 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

ORIENTADORA/OR: OMAR RIBEIRO THOMAZ 

DATA: 22/08/2019 

TÍTULO: 

IMAGINANDO UMA ANGOLA POS-COLONIAL: A CULTURA HIP-HOP E OS 

INIMIGOS POLITICOS DA NOVA REPUBLICA. 

RESUMO: 

A história pós-colonial de Angola está dividida entre três períodos de guerra civil (1975-1991, 

1992-1994 e 1998-2002) e a reconstrução nacional (2002 - presente). Nestas quatro décadas 

destacaram-se vozes de sujeitos que buscavam, por meio da arte, externar suas visões críticas 

sobre o contexto e suas perspectivas de mudança, dando continuidade ao percurso trilhado por 

artistas do período colonial que cantavam e poetizavam seus sonhos de nação independente e 

autônoma. Desde o final da década de 1980 a cultura hip-hop desponta em Luanda, não apenas 

como uma forma de diversão e entretenimento, mas, principalmente, como meio de expressão 

e comunicação entre jovens sobre a realidade vivida no país em guerra civil e as expectativas 

de um futuro melhor. Os ativistas do movimento hip-hop estão em constante diálogo com as 

produções culturais realizadas desde a luta pela libertação nacional e com os fatores históricos 

que refletem sobre o presente. Hoje, constituem-se como os principais contestadores do modelo 

político e das desigualdades existentes em Angola, sendo assim tratados como inimigos 

políticos da nova república. Nesta tese, apresentamos o contexto histórico que possibilita a 

formação da cena hip-hop em Angola, as fases percorridas por esse movimento e seu papel na 

disputa de imaginário e construção do projeto de sociedade atual. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Angola. Pós-colonialismo. Juventude. Hip-hop. Rap. Narrativas do cotidiano. Corpos 

dissidentes. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 
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 Anexo IV - Dissertações e Teses que abordam o Hip Hop na Museologia.103 

 

AUTORA/OR: MELISSA SANTOS DOS SANTOS 

TIPO DE TRABALHO: DISSERTAÇÃO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ORIENTADORA/OR: RITA DE CASSIA MAIA DA SILVA 

DATA: 26/11/2018 

TÍTULO: 
CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MUSEU (VIRTUAL) DOS GRAFFITI 

FEITOS POR MULHERES. 

RESUMO: 
Esta pesquisa visa a experimentação de aspectos teóricos e técnicos para a construção do museu 

virtual dos graffiti feito por mulheres que nos faz compreender os entrelaçamentos entre a 

cibercultura e a museologia, evidenciando a importância da inserção e utilização da tecnologia 

nos espaços museológicos Tal percepção reforça a necessidade de criação de espaços capazes 

de atender as necessidades da museologia e que auxiliem no processo de musealização dos 

graffiti, considerados como uma manifestação artística, característica da cultura hip-hop, que 

utiliza de técnicas das artes visuais e do espaço urbano como recursos para a sua expressão. Os 

graffiti, hoje descriminalizado, como consta no art.6º da Lei 12.408/2011, que atualiza a 

redação do art. 65 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, confunde-se, muitas vezes, com 

a pichação que, por sua vez, se expressa exclusivamente a partir de letrados e continua proibida 

por lei. Esta forma de expressão artística destaca-se por sua efemeridade e desafios enfrentados 

pelos grafiteiros e grafiteiras durante o seu processo de produção. Dentro deste universo de 

possibilidades, nossa proposta focaliza a produção de mulheres que levam às ruas a sua arte 

como expressões de suas vidas e posições sociais. Os graffiti possuem grande importância 

histórica dentro da sociedade contemporânea, pois foi a partir desta expressão artística que 

muitos jovens das periferias se posicionaram diante das adversidades da sociedade. A partir 

deste quadro, buscamos, através de análises e observações de modelos de museus na internet, 

uma maneira de musealizar de forma a preservar sua memória dada a sua efemeridade. Nesta 

dissertação, buscamos parâmetros para construir e veicular este museu, abordando todas as 

funções de uma instituição museal e as possibilidades que o ciberespaço proporciona. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Museu. Museu virtual. Graffiti. Mulher. Cibercultura. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 
SANTOS DOS SANTOS, Melissa. Concepção e desenvolvimento do Museu (Virtual) dos 

Graffiti feitos por Mulheres. Dissertação de mestrado em Museologia, Universidade Federal 

da Bahia, Salvador, 2018. Disponível em: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/28825. 
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 Anexo V - Dissertações e Teses que abordam o Hip Hop em Goiás.104 

 

AUTORA/OR: JOSÉ RENATO MASSON 

ÁREA: GEOGRAFIA 

TIPO DE TRABALHO: DISSERTAÇÃO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

DATA: 01/06/2005 

TÍTULO: 

PICHADORES DE RUA, TERRITORIALIDADES URBANAS EM CONFLITO: 

TERRITORIOS (IN)VISÍVEIS DE GOIÂNIA. 

RESUMO: 

Os pichadores introduzem na paisagem urbana, principalmente das médias e grandes 

cidades, suas pichações ansiando demarcar territórios, agredir a paisagem urbana e 

provocar grupos rivais. As pichações não podem ser entendidas, apenas, como atos de 

vandalismo, elas procuram fazer presentes no cotidiano da cidade, (re)presentando e 

(re)ssignificando a paisagem. Movimento surgido nos guetos urbanos do Bronx nos 

EUA disseminou pelo mundo. Em Goiânia existem diversas “galeras” que podem ser 

categorizadas em dois tipos. No primeiro, membros de torcidas organizadas de futebol 

rivais que disputam o espaço da metrópole para fazer apologia a sua agremiação e 

denegrir o rival, a TEV (Torcida Esquadrão Vilanovense) e FJG (Força Jovem do 

Goiás). E os grupos de bairro, como MGC (Moleques Grafiteiros do Criméia), BF 

(Bairro Feliz), UPS (União dos Pichadores Skatistas), etc. Estes grupos demarcam o 

seu território frente aos adversários exercendo territorialidade sobre uma área. Ao 

mesmo tempo, constituem uma identidade própria que insubmetem e contrapoem-se 

aos ditames convencionais do urbano. A Geografia não pode abster-se da compreensão 

deste fenômeno que envolve diretamente categorias de análise geográfica, como 

território, territorialidades, identidade e urbano. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Pichação. Território. Territorialidade. Identidade. Urbano. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 
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AUTORA/OR: ALLYSON FERNANDES GARCIA 

ÁREA: HISTÓRIA 

TIPO DE TRABALHO: DISSERTAÇÃO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

DATA: 01/10/2007 

TÍTULO: 

LUTAS POR RECONHECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA ESFERA PÚBLICA 

NEGRA: CULTURA HIP-HOP EM GOIÂNIA - 1983-2006. 

RESUMO: 

Nosso objetivo neste trabalho é construir uma história da “cultura hip-hop” em Goiás. 

Uma história do aparecimento e trajetória de uma produção cultural da juventude 

majoritariamente negra e pobre da grande Goiânia que vem produzindo e difundindo 

os elementos artísticos e políticos do Hip-Hop em terras goianas. Procuramos 

interpretá-la enquanto uma “cultura negra”, pois tal sentido permite-nos levantar uma 

história recente de uma falta em nossa historiografia e mesmo na literatura científica 

produzidas em Goiás e por goianos, a história dos negros e das “relações raciais” que 

perpassam historicamente nossa formação e acomodação enquanto sociedade.  

PALAVRAS-CHAVE: 

Negros - História – Goiânia (GO) – 1983-2006. Cultura hip-hop. Rap (Música). Negros 

– Dança. Jovens negros. Racismo. Música afro-brasileira. Break (Dança). 
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TÍTULO: 

RITMO E POESIA: UM PROJETO ÉTICO EXISTENCIAL; UMA 

INTERPRETAÇÃO FENOMENOLÓGICA. 

RESUMO: 

Tendo como ponto de partida a Fenomenologia aplicada a um contexto social 

específico, o movimento Hip Hop, este trabalho discorre sobre o cotidiano de jovens 

pertencentes ao movimento, com o objetivo de apreender os significados do viver o 

tempo. Apresentamos aqui um panorama sobre o Hip Hop, com suas principais 

características e os elementos que o compõe. Em seguida, abordamos os conceitos 

sobre o tempo vivido e o cuidar, bem como suas características, logo após, finalizamos 

com algumas considerações acerca das possíveis ligações destes conceitos com o Hip 

Hop. Participantes desse movimento são descritos ativos na aprendizagem da vida, 

deixando de serem meros receptores de um modelo social desigual. Ou seja, no Hip 

Hop eles resgatam suas vidas por meio de uma formação ética. Mediante o exame das 

categorias diante dos discursos apreendidos, é concluso que o Hip Hop confere aos seus 

participantes oportunidades de aquisição de um sentido para a vida, por intermédio da 

experiência do tempo em articulação com o espaço e com a relação com os outros. Com 

isso, permite-se que no diálogo do indivíduo com seu contexto sejam construídos, em 

indissociável inter-relação, os fundamentos de uma vida humana bem sucedida. 

Portanto, a visibilidade do movimento Hip Hop pode contribuir para uma compreensão 

da sociedade atual, reconhecendo neste movimento sujeitos competentes para formular 

propostas de mudanças abrangentes e consistentes, dentro de um modelo social 

desigual. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Hip Hop. Movimento social. Mundo fenomênico. Tempo vivido. Qualitativo-

fenomenológico. Interpretação fenomenológica. 
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TÍTULO: 

ARTE/VIDA/TRABALHO E EXPERIÊNCIA DOCENTE: PRODUÇÃO DE 

SENTIDOS DE HIPHOPPERS DA VILA PEDROSO. 

RESUMO: 

Esta pesquisa se insere na área de Educação e Visualidade do Programa de Pós-

Graduação em cultura visual e discute os significados produzidos pelos atores sociais 

participantes do movimento hip hop. O quadro instrumental de sustentação para as 

interpretações é composto por noções teóricas pós-modernas e a investigação é 

composto por noções teóricas pós-modernas e a investigação é inserida no Campo dos 

Estudos Culturais. O trabalho de campo resgata experiências vividas, além das que 

foram realizadas para este estudo. Assim, utilizo três grupos de elementos de análise, 

para as reflexões: minha experiência docente anterior ao mestrado, apresentada nos 

relatórios de aulas, entrevistas e registros imagéticos. Adoto princípios metodológicos 

qualitativos e reflexivos para a pesquisa. Partindo de uma situação inicial de intenções 

e desconhecimentos, exponho a motivação e as origens deste estudo: reflito sobre 

minha formação docente e sobre o Projeto Hip Hop, realizado na Escola Municipal 

Madre Francisca, no ano de 2005. Sigo a trajetória dos integrantes do Grupo Madre 

Hip Hop, já fora da escola, buscando contextualizar o bairro onde moram e onde se 

localiza a escola - a Vila Pedroso, na região Leste de Goiânia. Busco aproximações 

com a cultura dos sujeitos da pesquisa, discutindo sobre suas condições e situações 

sociais, políticas e estéticas, por meio de ensaios com sínteses interpretativas. Procuro 

identificar a forma como os analistas classificam e compreendem suas produções 

artísticas, contrapondo-se a alguns argumentos gerais da crítica à arte popular. Finalizo 

refletindo sobre alguns pontos de minha aprendizagem com este estudo e discutindo 

sobre o caráter polissêmico das realidades pesquisadas. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Cultura. Educação. Arte popular. Cotidiano. 
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TÍTULO: 

CONSTRUÇÕES, DESCONSTRUÇÕES E RECONSTRUÇÕES: HISTÓRIAS DO 

GRAFITE GOIANIENSE CONTEMPORÂNEO. 

RESUMO: 

Esta pesquisa, ligada à linha de pesquisa Teoria, História e Crítica da Arte e da Imagem 

do Programa de Pós-Graduação em Cultura Visual, se baseia nas propostas de História 

da Imagem para discutir o grafite goianiense na contemporaneidade. É um trabalho que 

busca sustentação nas teorias pós-modernas, adotando como metodologia a pesquisa 

qualitativa efetivada por meio de entrevistas com atores sociais participantes da cena 

grafiteira em Goiânia nos anos 2000. Baseada na História Social, que admite versões 

outras para os fatos que não só a versão oficial, trago uma explanação sobre a trajetória 

do grafite mostrando que várias construções políticas, sociais e culturais foram erguidas 

ao seu entorno, desde seu surgimento até seus trânsitos contemporâneos, de acordo com 

os interesses mutáveis. A História da Imagem do grafite goianiense contemporâneo 

propriamente dita é composta a partir falas de adeptos da prática. Nos encontros 

realizados, os entrevistados discutiram sobre os sentidos que atribuem às imagens que 

produzem, revelaram posicionamentos, motivações, expectativas e reflexões. Os 

depoimentos foram a matéria prima para discussões sobre o papel social do grafite, seu 

diálogo com o mercado e o que está por atrás das imagens produzidas. Esse trabalho é, 

portanto, uma versão de história composta pelas opiniões de cada participante 

entretecidas a fim de mostrar não uma só verdade, mas a possibilidade de múltiplos 

pontos de vista sobre o assunto. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Grafite. Grafitagem em Goiânia. História das imagens. 
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TÍTULO: 

JOVENS URBANOS NA PERIFERIA DE GOIÂNIA: ESPAÇOS FORMATIVOS E 

MEDIAÇÕES ESCOLARES. 

RESUMO: 

O presente trabalho vincula-se à linha de pesquisa intitulada Estado, Políticas e História 

da Educação do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Goiás. Procura entender a relação que dois grupos de jovens 

pertencentes à camada de habitantes em bairros da periferia situados na região leste de 

Goiânia estabelecem com a cidade e com a escola. Parte das concepções de Henri 

Lefebvre, Pierre Bourdieu, Marc Augé e Robert Caltel de que a cidade moderna 

condiciona o modo como os agentes vivem o seu cotidiano, ao mesmo tempo que 

estabelecem novas formas de enfrentamento da realidade. A pesquisa de cunho 

qualitativo recorreu a documentos relativos à realidade populacional de Goiânia, à 

inclusão/exclusão social em Goiânia, ao cenário da educação escolar no Brasil, à 

aplicação de questionários junto a professores e jovens, à realização de entrevistas com 

os dois grupos de jovens selecionados, estudantes da EJA e grupo de breakdance. As 

considerações finais demonstram que os jovens pobres, em seu desejo de circular e de 

experimentar novas experiências nos espaços urbanos, são as grandes vítimas do 

modelo urbano e industrial da modernidade, o que leva à sua discriminação e 

segregação socioespacial. Demonstra ainda que a instituição escolar, na perspectiva 

dos jovens, não tem garantido um conjunto de conhecimentos que proporcionem a esses 

agentes a inserção propositiva na disputa social, na construção do direito de viver 

dignamente a cidade e o bairro em que residem. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Jovens da periferia. Juventude e urbanização. Culturas juvenis. Jovens e escolarização. 
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TÍTULO: 

HIP HOP COMO MANIFESTAÇÃO CULTURAL: PROTAGONISMO JUVENIL 

EM RIO VERDE – GOIÁS. 

RESUMO: 
O hip hop é um fenômeno mundial que vem ocupando, a cada ano, mais espaço na mídia e na expressão 

das juventudes. Essa cultura que veio a ser conhecida como hip hop propagou-se a partir de festas de rua 

e festivais que estimulavam o desenvolvimento e a aprendizagem de práticas relacionadas com a música, 

a dança e o grafite. Realizadas de forma desagregada e privada, passaram a ser histórica e socialmente 

associadas à semântica subcultural e integradas num horizonte interpretativo comum a partir do qual se 

configuram como fonte de motivação para ações de várias resistências, principalmente a política. O hip 

hop é caracterizando por cinco pilares: O Break, o Mc, o DJ, o grafite, e o Rapping que juntos formam 

o rap. Criado originalmente pela juventude negra norte americana como forma de protestar e reivindicar 

inclusão social, econômica e política, no Brasil, o movimento hip hop ganhou visibilidade 

principalmente com o apoio das lideranças comunitárias e do movimento negro. Assim, este estudo 

buscou ampliar o contexto histórico e a trajetória da cultura hip hop na cidade de Rio Verde – Goiás, 

através da formação cultural dos seus jovens, pautada na lógica do protagonismo juvenil. Diante da 

diversidade de culturas juvenis existentes atualmente, ressaltamos o movimento hip hop. Os adolescentes 

participantes desse movimento são descritos como protagonistas de seu próprio processo educativo. A 

ideia desta pesquisa é demonstrar a constituição e utilização do movimento hip hop, e de suas 

manifestações tanto culturais quanto sociais, como instrumento reivindicatório destes jovens atores 

sociais que, assim, buscam questionar e alterar as práticas, formais, políticas excludentes e segregadoras. 

A pesquisa foi realizada através de levantamentos de dados, embasamento bibliográfico e principalmente 

por meio de fontes orais, para as quais foram entrevistadas pessoas ligadas ao movimento hip hop da 

cidade, e uma coleta de dados durante o recorte temporal proposto, estudo de imagens, arquivos, jornais 

e acervos bibliográficos que contribuíram para dar maior veracidade às fontes. Assim, ao concluir, 

observa-se que a cultura rioverdense foi aos poucos se desenvolvendo dentro de um cenário cultural com 

aumento com a chegada da industrialização Com algumas manifestações esporádicas, seu surgimento 

deu-se a partir de 2001, voltando a acontecer a partir de 2009, com a criação da Superintendência 

Municipal da Juventude, levando a juventude a participar de forma efetiva em todos os movimentos, 

além de dar oportunidade aos jovens de conhecer a cultura de outros lugares. Assim, nota-se que 

protagonismo juvenil da cidade de Rio Verde - Goiás está ligado a todas as sociedades e nas mais 

diferentes formas de manifestações da juventude rioverdense como: CUFA: Central Única das Favelas 

– sessão Rio Verde, Projeto Hip hop, uma cultura pela vida, Manifestações culturais através do grafite 

no muro das Escolas Municipais, contando com os alunos do Projeto “Hip-hop uma cultura pela vida”, 

Unidades Integradas em prol do Ensino em Tempo Integral, Projovem Adolescente. Nesta perspectiva, 

acredita-se que o hip hop deve estar regulado em sua criticidade e reflexão social, fazendo com que seja 

realizado de forma consciente, relacionando sua prática com sua cultura e suas origens, resultando da 

interação estreita de vários processos educacionais. Assim, o hip hop conhecido na cidade de Rio Verde, 

pode ser considerado um movimento simples, principalmente no que se refere à resistência à cultura 

tradicional, servindo de base identitária e emocional para seus integrantes. Os resultados obtidos 

contribuem, para reforçar a hipótese de que a ação, seja ela política ou não, é algo natural, que não está 

inscrita igualmente em todos os indivíduos, mas resulta da influência mútua de vários processos sociais. 
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TÍTULO: 

O HIP HOP GOIANIENSE E O ANTROPÓLOGO: EXPERIÊNCIA 

ETNOGRÁFICA E AS MARGENS DA NAÇÃO BRASILEIRA. 

RESUMO: 

A presente tese analisa a relação entre política e identidade cultural na constituição das 

reivindicações do movimento Hip Hop goianiense. Arte e a cultura são compreendidos 

como campos onde as lutas políticas por reconhecimento, pela conquista e garantia de 

direitos ocorrem e não apenas como instrumentos de manifestação social dos grupos 

subalternizados na sociedade brasileira. A cultura se politiza nesse contexto a partir da 

resistência de segmentos dos grupos subalternizados na tentativa de transformar a 

especificidade de sua experiência em uma mercadoria cultural. Assim a identidade 

cultural se constitui tendo por base uma ressignificação dos signos negativos 

associados ao “ser negro” e em oposição a narrativa totalizante da nação. A política é 

compreendida como as atividades que os indivíduos realizam no contexto do 

movimento buscando construir narrativas de sua experiência de vida com a intenção de 

estabelecer formas de controle e de interferência na realidade social. Enquanto 

antropólogo que pesquisa sua própria cidade e uma manifestação cultural com a qual 

tive contato, em diversas circunstancias, durante minha vida as noções de 

compartilhamento e de distanciamento tornam-se fundamentais. O desafio de 

estabelecer o diálogo, ante o olhar interpelador de meus interlocutores em campo, 

tornase um elemento central na construção da tese. Busca-se problematizar as 

categorias nação e raça a partir da construção de identidades subalternas e sua relação 

com a nação enquanto narrativa e o Estado enquanto estrutura. 
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TÍTULO: 

A REPRESENTAÇÃO VISUAL DO PINCEL ATÔMICO EM GOIÁS NA DÉCADA 

DE 1980. 

RESUMO: 

O trabalho “A representação visual do Pincel Atômico em Goiás na década de 1980” 

aborda o cenário da arte urbana goiana no fim da década de 1980. O grupo, constituído 

por dois grafiteiros, foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento da arte do grafite 

nas ruas de Goiânia e cidades vizinhas, deixando os muros coloridos e com inscrições 

dotadas de muita crítica, humor e alegria, usando para tanto o spray. O Pincel Atômico 

teve uma postura atuante no cenário artístico goiano na década de 1980, época em que 

as ruas eram utilizadas como espaço de expressão artística, abordando temáticas 

polêmicas, que envolviam questões políticas, morais e sociais de âmbito nacional e 

internacional como a AIDS, o rock e a radioatividade. Sua atuação teve particular 

importância quando Goiás passava por um momento delicado em consequência do 

acidente radiológico desencadeado pelo rompimento de uma cápsula de Césio-137, 

ocorrido em Goiânia em 1987. Essa arte singular, que faz da cidade um ―texto urbano‖ 

de alto potencial cognitivo, nos permite investigar nossas relações com ela, muitas 

vezes de modo inconsciente. A história cultural de uma cidade também se faz vista e 

analisada pelas representações visuais instaladas no seu perímetro urbano. 
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TÍTULO: 

INTERVENÇÕES CLANDESTINAS. 

RESUMO: 

As problematizações nesta pesquisa partiram das visualidades que integram o contexto 

escolar, com ênfase nas intervenções visuais não autorizadas produzidas pelos 

discentes, consideradas como ato depredatório: intervenções clandestinas. Esta 

reflexão foi desenvolvida sob a perspectiva dos estudos da cultura visual. O campo de 

pesquisa restringiu-se a uma única escola, localizada nos limites entre as cidades de 

Goiânia e Aparecida de Goiânia. A primeira parte deste estudo está voltada à minha 

experiência pessoal enquanto aluno da educação básica, e minhas inquietações que, 

posteriormente, apontaram para a sistematização de uma pesquisa de volta a minha 

antiga escola, onde coletei o material de campo discutido neste trabalho. Há uma 

reflexão sobre meu percurso como aluno que produzia parte dessas intervenções não 

autorizadas, e as inquietações que me motivaram a retomar à antiga instituição de 

ensino como campo de pesquisa. Em seguida, há um estudo aprofundado da pesquisa 

de campo, sua sistematização, desenvolvimento e imagens referentes às intervenções 

visuais da escola. O contexto escolar foi transformado pelo tempo, transcorridos seis 

anos do meu afastamento. Além da análise crítica das intervenções clandestinas 

rotuladas pela escola como pichações, esta pesquisa buscou evocar as vozes de seus 

respectivos produtores: as vozes anônimas dos discentes. 
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TÍTULO: 

O RAP DO PEQUENO PRÍNCIPE CONTRA AS ALMAS SEBOSAS: ESCALA DE 

ABORDAGEM, SUJEITO E NARRATIVA NO CINEMA DOCUMENTÁRIO 

BRASILEIRO. 

RESUMO: 

Neste trabalho, aproximo os campos do cinema e da história verificando de que 

maneiras o cinema documentário brasileiro contemporâneo aborda as questões da 

escala de abordagem e da construção das personagens em sua narrativa fílmica. Ao 

fazer isso, inspiro-me em conceitos e reflexões da micro-história italiana e apoio-me 

em alguns conceitos e reflexões do cinema e da história e das ciências humanas, de 

maneira geral, para analisar o filme O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas 

(Paulo Caldas e Marcelo Luna, 2000). Ao partir desse filme em específico, busco 

compará-lo com demais produções brasileiras do gênero documentário – 

principalmente da segunda metade do século XX e do século XXI. Dedico, assim, 

especial atenção ao Cinema Novo, passando por algumas obras referenciais dos anos 

1970 e 1980, para me deter com nova atenção ao período contemporâneo (pós-

Retomada). No que diz respeito ao referencial teórico, trabalho principalmente com as 

discussões em torno da microanálise e da variação de escalas de abordagem, além dos 

conceitos de personagens como: “tipos sociológicos”, “locutores auxiliares” e 

personagens individualizadas. 
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TÍTULO: 

HIBRIDAÇÕES LOCAIS E PROCESSOS IDENTITÁRIOS: O RAP EM GOIÂNIA 

E APARECIDA DE GOIÂNIA. 

RESUMO: 
A presente dissertação é resultado de pesquisa que tem como objetivo investigar o rap 

produzido em Goiânia e Aparecida de Goiânia, focando sua natureza originalmente híbrida em 

diálogo com aspectos culturais regionais, com vistas a elucidar processos identitários 

construídos através dessa prática. Como cultura de rua que contempla em seus quatro elementos 

constitutivos (DJ, MC, grafite e break) variadas formas de expressão (música, poesia, artes 

visuais e dança), o hip-hop firma-se como um movimento articulador de quatro campos de 

produção artística, conseguindo comunicar-se por meio de diferentes manifestações que se 

encontram imbricadas e comungam de uma mesma ideologia. A união de dois dos elementos 

do movimento hip-hop (o DJ e o MC) constitui o rap, gênero musical eleito como objeto desta 

pesquisa. Dado que o rap apresenta características residuais de diversas práticas culturais que 

se imbricam em sua configuração enquanto expressão que hibrida, principalmente, elementos 

de matrizes caribenha, africana e norte-americana, a pesquisa apoia-se nas categorias de análise 

de identidade cultural definida por Hall (2006), hibridação cultural, trabalhada por García 

Canclini (2003) e por Burke (2003), e lutas de representação, abordada primeiramente, um 

histórico da estruturação dos guetos e do movimento negro estadunidense, ressaltando como 

gêneros da música afro-americana como o soul e o funk se relacionam com esse por Chartier 

(1990) e Bourdieu (2011), e levanta, contexto e com o surgimento do rap. Em seguida, aborda-

se o rap em sua gênese, matrizes culturais e elementos constituintes, bem como sua inserção 

na cultura hip-hop. Adiante, traça-se uma breve trajetória da disseminação do rap por meio da 

indústria fonográfica e dos processos de hibridação que resultaram em diversos estilos de 

gênero, inclusive no Brasil. Em seguida, aborda- se a chegada do rap à capital goiana, sua 

trajetória histórica e cenário atual. Por fim, são investigadas (por meio de análise musical do 

rap em gravações fonográficas e batalhas de improviso) as representações identitárias presentes 

no rap de Goiânia e Aparecida de Goiânia, a partir da verificação da existência de hibridações 

de elementos locais e de lutas de representação nessas práticas musicais. Verificou-se que 

grupos de rap de Goiânia elegeram elementos estereotipados da cultura local como a viola, a 

catira e o sotaque para representarem a identidade goiana em suas composições. As análises 

mostraram que as batalhas de rap de Goiânia e de Aparecida de Goiânia configuram-se como 

lutas de representação, em que grupos se fazem representar a partir de disputas simbólicas. 

Conclui-se ainda que o rap atua como mediador das representações de poder vivenciadas por 

jovens que habitam regiões periféricas de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Os elementos de 

representação são utilizados para demarcar e reforçar as diferenças e fronteiras existentes entre 

um bairro e outro. Porém, em uma visão macro, os grupos revelam semelhanças expressas pela 

valorização da identidade goiana, pela proclamação do orgulho negro e pelo sentimento de 

pertencimento a um território urbano marginalizado e a um coletivo socialmente excluído. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Rap. Hip-Hop. Hibridações Culturais. Identidades Culturais. Lutas de Representação. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 

MAGALHAES, Maria Cristina Prado Fleury. Hibridações Locais e Processos 

Identitários: O Rap em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Mestrado em Música, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015. Disponível em: 

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/6220. Acesso em 30 de abril de 2020. 

  

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/6220


221 
 

AUTORA/OR: LIVIA NUNES BORGES RODRIGUES 

ÁREA: ANTROPOLOGIA SOCIAL 

TIPO DE TRABALHO: DISSERTAÇÃO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

DATA: 09/12/2015 
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CALIGRAFIA MARGINAL: PICHAÇÃO, PERFORMANCE E PATRIMÔNIO. 

RESUMO: 

Esta pesquisa faz uma abordagem geral a respeito das intervenções urbanas, dando 

prioridade às ações de caráter efêmero (grafite e pichação), como surge cada uma destas 

práticas, suas disparidades no Brasil, e as medidas tomadas pelo poder público para 

combatê-las com ênfase na pichação. A pichação é uma prática de caráter marginal e 

transgressor que se tornou parte integrante das sociedades complexas. Para o poder 

público, bem como para grande parcela da sociedade brasileira esta ação é tida como 

crime, mas para aqueles que estão inseridos nesta cultura marginal, o ato de pichar pode 

ser interpretado como instrumento de socialização, comunicação, lazer, arte, apelo à 

memória etc. Dentre as várias perspectivas de análise contidas na pichação, esta 

dissertação buscou explorar como esta ação urbana ofensiva pode ser interpretada sob 

o viés de ato performativo. Além disso, procurou-se compreender como os pichadores 

e outros habitantes de Goiânia/GO, lidam com os elementos dispostos no espaço 

urbano, dando ênfase às construções arquitetônicas de valor social. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Pichação. Performance. Patrimônio. Transgressão. Espaço urbano. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 

ROGRIGUES, Livia Nunes Borges. Caligrafia marginal: pichação, performance e 

patrimônio. Dissertação de mestrado em Antropologia Social, Universidade Federal de 

Goiás, Goiânia, 2015. Disponível em: 

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/7625. Acesso em 30 de abril de 2020. 

 

 

 

  

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/7625


222 
 

AUTORA/OR: DANILO CORREIA DA SILVA SANTANA 

ÁREA: SOCIOLOGIA 

TIPO DE TRABALHO: DISSERTAÇÃO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

DATA: 02/12/2016 

TÍTULO: 

CULTURA POPULAR E REVOLTA: UMA LEITURA CRÍTICA DA 

ATUALIDADE DE OCTAVIO IANNI NOS ESTUDUDOS DE CULTURA DE 

PERIFEIRA – O HIP HOP EM QUESTÃO. 

RESUMO: 

Partindo a ideia de fazer um resgate da sociologia de Octavio Ianni, como forma de 

pensar o Brasil na atualidade, este trabalho tem como objetivo fazer uma leitura crítica 

sobre a atualidade dos escritos de Ianni na contemporaneidade. Esta leitura é feita 

partindo da ideia de “sociabilidade do homem simples” de Octavio Ianni, de forma a 

pensar a sociabilidade dos jovens das periferias de Goiânia nas formas de suas 

expressões culturais a partir do movimento hip hop. Esta dissertação parte da ideia de 

que as expressões culturais dos jovens das periferias são expressões de revolta das 

formas de exclusão impostas a estes, de modo que as categorias do hip hop – o rap, o 

break dance, o disk jockey (DJ) e o grafite – são as formas de denúncia e resistência 

destas formas de exclusão. Partimos da ideia do materialismo histórico-dialético para 

fazer uma análise das formas de materialização da cultura através dos movimentos 

culturais, ou seja, de como a abstração do meio social imaterial, da cultura, se 

transforma em um movimento real de revolta contra as formas de exclusão impostas 

historicamente a um grupo social, neste caso, os jovens das periferias da cidade de 

Goiânia. No primeiro capítulo faz-se primeiramente um histórico do movimento hip 

hop no geral e especificamente no Brasil, de forma a especificar o modo de surgimento 

deste movimento cultural no mundo e no Brasil e o que isso irá representar para o 

movimento cultural das juventudes de periferia. Ainda no primeiro capítulo é feita uma 

leitura teórica sobre a materialidade da cultura ancorada nas formas ontológicas das 

expressões culturais, esta leitura considera o fato de que o ser humano é o único animal 

que transforma seu meio e com isso se transforma, e, por isso, é capaz de transmitir 

para as outras gerações o conhecimento adquirido ao longo da história, ou seja, e a isso 

damos o nome de cultura. No segundo capítulo é feito uma aproximação das expressões 

dos movimentos culturais das periferias de forma a chegar às formas em que o hip hop 

se expressa, através de uma leitura mais aproximada do objeto de pesquisa tenta-se 

mostrar como as expressões de revolta estão postas no movimento hip hop. No terceiro 

capítulo buscamos aproximar do campo de pesquisa fazendo uma análise das falas dos 

jovens do movimento hip hop, isso foi feito de forma a buscar nas falas destes jovens 

ou nas outras formas de expressão destes através das outras categorias do hip hop, para 

expor a questão levantada no início desta pesquisa, a saber: o movimento cultural como 

forma de expressão de uma revolta imposta historicamente a grupos sociais 

subalternos, neste caso os jovens da periferia de Goiânia. 
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A EPIDEMIA CALIGRÁFICA: PIXO, TRANSGRESSÃO E DESESTABILIZAÇÃO 

DAS RESISTÊNCIAS. 

RESUMO: 

Com base na constatação de que não encontramos no discurso nenhum princípio de 

unidade, nosso trabalho propõe analisar os discursos sob seu efeito de dispersão e 

descontinuidade e, por isso, problematizamos enunciados que marcam o processo de 

transformação do discurso de Cripta Djan, reconhecido como o principal nome da 

pixação brasileira na atualidade. Por meio da materialidade linguística dos enunciados, 

encontramos um campo estratégico de relações de saber e poder que vão subjetivar e 

dessubjetivar as práticas dos sujeitos. Articulamos conceitos da Análise do discurso de 

linha francesa e sua relação com outros campos do saber, como a filosofia e a história, 

para empreendermos uma análise sobre as transformações na subjetividade de Cripta 

Djan e os efeitos desse processo na incorporação do pixo na mídia e em outros espaços 

de saber. Discutimos a construção de um discurso ético no pixo e avaliamos as 

atualizações do dispositivo na construção dessa subjetividade. O pixo passa a circular 

na ordem do estético, o que permite a emergência de um movimento que vê na 

apropriação do conceito de transgressão certa forma de se chegar à liberdade. A prática 

da pixação entra na ordem de saberes, como os da arte contemporânea e conceitual, 

além de uma visão política anárquica, que são apropriados como forma de resistência, 

mas que vão ao encontro de uma conduta moral. As maneiras como esse movimento 

vai inculcar nos sujeitos uma transformação de si por si vão atravessar uma ordem 

perigosa, a qual estabelece, ora a estabilização, ora a desestabilização dos dispositivos. 

É sobre a emergência de uma epidemia discursiva no pixo que empreendemos nossa 

análise. 
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APROXIMAÇÕES ENTRE PSICANÁLISE E ESCRITA DE RUA. 

RESUMO: 

É difícil precisar as razões que levaram à concepção da psicanálise, mas é possível 

afirmar que desde a concepção do conceito de inconsciente a psicanálise demonstra 

grande afinidade com o mundo da Arte. O objeto deste estudo é a escrita de rua, forma 

de arte urbana que compreende diversos estilos como grafite e pichação, que, após 

inicialmente terem sido vistos como vandalismo, passam por um processo de aceitação 

social em que as inscrições são autorizadas ou até mesmo encomendadas. No percurso 

desenvolvido nesta dissertação, foi possível problematizar a relação entre essas duas 

áreas do saber tomando a criação artística como produto da sublimação, um dos 

destinos das pulsões e, portanto, testemunha do modo como opera o inconsciente. 

Foram consultadas principalmente os escritos de Freud, como A interpretação dos 

sonhos e O mal-estar na cultura, autores de fora do campo psicanalítico também foram 

consultados, como Rancière. Vale destacar que os conceitos de desejo, pulsão e 

sublimação se colocam como ponto central do ato criativo inconsciente. Por fim, a 

partir de uma análise crítica da escrita de rua, é possível refletir sobre a relevância das 

inscrições urbanas para os meios formais e informais de educação, sobretudo as práticas 

emancipatórias. 
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MONTEVIDEO, ¿QUÉ ES ESO EN LOS MUROS?. 

RESUMO: 

Essa pesquisa teve por objetivo o estudo de intervenções urbanas no Uruguai. 

Propriamente, de produções visuais em muros (grafite, pichação, pintadas), com 

enfoque em Montevidéu, capital uruguaia. Essas intervenções urbanas, determina 

Tavares (2008), são ações que interessam promover reflexões nos fluxos tensos e 

intensos da sociedade/cidade, problematizando o processo de comunicação de ideais 

pela subversão dos meios. Dentre tantos temas expressados nessas visualidades, a 

pesquisa trilhou o caminho das pintadas sobre a reformulação da lei de drogas, alçada 

fortemente na regulação dos processos envolvidos no uso da cannabis, onde 

movimentos sociais de diferentes matizes lutam nessa frente a partir de um direito 

social. A pesquisa foi desenvolvida por meio do estudo de aspectos históricos das 

produções visuais em muros e do tema cannabis, com imersão etnográfica no contexto 

cultural e político do país. Resulta que a pesquisa pôde dialogar sobre a maturidade dos 

processos de tensões na e sobre a arena pública que suscita Corrigan (2011), discutindo 

a reconstrução identitária a partir dos processos pluriterritoriais por onde transitam as 

imagens. 
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TÍTULO: 

A TRANSGRESSÃO NOS ESTUDOS DO DISCURSO: CAMINHOS PARA UMA 

OPERACIONALIZAÇÃO CONCEITUAL. 

RESUMO: 

A hipótese geral desta pesquisa centra-se nas reflexões em torno da possibilidade de 

operacionalizar a ideia de transgressão como um conceito funcional para os estudos do 

discurso. Este estudo fundamenta-se em uma abordagem foucaultiana dos discursos, 

inscrevendo-se em uma postura filosófica, muito mais do que em uma teoria ou método. 

Procura-se, inicialmente, pensar a transgressão atuante no interior da abordagem 

foucaultiana, a partir dos atravessamentos que as noções de acontecimento, verdade, 

poder, dispositivo e de determinada prática de análise de enunciados promovem nos 

limites de um fazer acadêmico pautado nos procedimentos positivistas que sustentam 

a tradição, o progresso, a exclusão do heterogêneo, a verdade definitiva, enfim, a 

homogeneização dos saberes e das práticas. Simultaneamente, buscou-se evidenciar os 

pontos em que as noções foucaultianas contribuem para iluminar formulações 

conceituais e operacionais da ideia de transgressão. Esta pesquisa assume um caráter 

epistemológico, pois objetiva pensar a construção de um sistema de formação 

conceitual, entretanto, porque inscrita no campo dos estudos discursivos, procurou 

ilustrar essa construção a partir de análises pontuais de verbetes dicionarizados, de 

notícias jornalísticas, da prática de pixação e de duas obras literárias do autor português 

José Saramago: O evangelho segundo Jesus Cristo e Caim. A análise dessas obras 

procurou marcar a singularidade do funcionamento da transgressão no discurso 

literário, considerando o procedimento de releitura literária da história como um 

mecanismo transgressor. Portanto, partindo do apontamento de Foucault sobre a 

transgressão em um texto de 1963, identificamos, neste estudo a partir das análises 

discursivas realizadas, sete apontamentos conceituais para a ideia de transgressão, 

quais sejam: (1) “a transgressão é um gesto relativo ao limite” (FOUCAULT, 2006a); 

(2) a transgressão é da ordem do acontecimento; (3) a transgressão é uma discussão em 

torno da verdade; (4) a transgressão é um investimento discursivo; (5) a transgressão é 

uma máquina discursiva que move a pertinência da tradição; (6) a transgressão é 

estratégia de resistência; (7) a transgressão é uma das linhas de força constitutivas de 

um dispositivo. Enfim, essa pesquisa buscou percorrer alguns diferentes campos de 

saber, de discurso, de práticas para refletir em torno da transgressão, a viabilidade, e 

mesmo a necessidade de sua operacionalização para analisar discursos. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Estudos do discurso. Abordagem foucaultiana. Transgressão. Operacionalização 

conceitual. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 

JUNIOR, Wilton Divino da Silva. A transgressão nos estudos do discurso: caminhos 

para uma operacionalização conceitual. Tese de doutorado em Letras e Linguística, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018. Disponível em: 

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/8848. Acesso em 30 de abril de 2020. 

  

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/8848


227 
 

AUTORA/OR: JHENY IORDANY FELIPE DE LIMA 

ÁREA: ESTUDOS DA LINGUAGEM 

TIPO DE TRABALHO: DISSERTAÇÃO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

DATA: 12/03/2019 

TÍTULO: 

"CONVOQUE SEU BUDA": PRÁTICAS DE RESISTÊNCIA E RELAÇÕES DE 

PODER NAS LETRAS DE MÚSICA DE CRIOLO. 

RESUMO: 

Esta pesquisa objetiva pensar, a partir das práticas de resistência materializadas nas 

letras de músicas de Criolo, como se dão as relações de poder e como elas incidem 

sobre os sujeitos, objetivando-os e constituindo-os. Criolo é artista contemporâneo 

brasileiro e se mantém engajado com seu projeto estético musical, sendo voz dos 

marginalizados, dando visibilidade a questões silenciadas pelos governos e instituições, 

ruindo as amarras do sistema, transgredindo os discursos institucionalizados sobre 

progresso, sobre o mito da democracia racial, sobre meritocracia e afins. Estes aspectos 

possibilitam a analítica dos discursos materializados em suas letras, pelo viés da análise 

do discurso francesa de abordagem foucaultiana, partindo das resistências como foco 

de análise. Pois, como elucida Foucault (1995), através das resistências é possível 

identificar onde localizam-se as relações de poder. A realização deste estudo justifica-

se, sobretudo pela contribuição aos estudos da linguagem no sentido de evidenciar 

como certos dispositivos de poder operam sobre determinado corpo social e quais 

possibilidades de resistência surgem dessas relações de poder-saber. Justifica-se ainda, 

pela possibilidade de reflexão sobre como a linguagem transgressora do rap pode ser 

entendida como um efeito discursivo ligado às práticas de resistência, uma vez que o 

rap transgride os discursos institucionalizados, rompe com os regimes de verdades, 

incidindo sobre a ordem de discursos vigentes em dada racionalidade histórica. Ao 

adotar a arquegenealogia dos discursos de abordagem foucaultiana, esta pesquisa 

conseguiu pensar a linguagem transgressora do rap, as práticas de resistência aos 

poderes institucionalizados e seus regimes de verdades, uma vez que o rap consegue 

romper com as práticas discursivas que individualizam, excluem e até mesmo 

mortificam os sujeitos no espaço urbano. O rap consegue ser voz e dar voz aos 

marginalizados, aos sujeitos deixados a margem, como os negros, os pobres, cidadãos 

em situação de rua. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Análise de Discurso. Transgressão. Resistência. Poder. Rap. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 

LIMA, Jheny Iordany Felipe de. "Convoque seu Buda": práticas de resistência e 

relações de poder nas letras de música de Criolo. Dissertação de mestrado em Estudos 

da Linguagem, Universidade Federal De Goiás, Catalão, 2019. Disponível em: 

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/9478. Acesso em 30 de abril de 2020. 
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AUTORA/OR: LUCAS ALVES DE BRITO 

ÁREA: COMUNICAÇÃO 

TIPO DE TRABALHO: DISSERTAÇÃO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

DATA: 21/03/2019 

TÍTULO: 

SAMPLE HUNTERS: UMA NETNOGRAFIA SOBRE AS PRÁTICAS 

COMUNICACIONAIS DA SUBCULTURA DOS FÃS DA MÚSICA SAMPLEADA 

NAS COMUNIDADES VIRTUAIS WHOSAMPLED E SAMPLE SPOTTERS. 

RESUMO: 

A dissertação objetiva por analisar as interações mediadas em comunidades virtuais entre 

os sample hunters (fãs de música sampleada, interessados por desvendar a origem dos 

samples). Para isso, foi selecionado o site WhoSampled e o grupo de Facebook Sample 

Spotters. Com o intuito de entender quais são os processos comunicacionais mais 

relevantes de serem estudados nestas comunidades, foi utilizada a netnografia de Kozinets, 

metodologia que foca na observação participante do pesquisador em ambientes digitais, a 

fim de experienciar as práticas desta subcultura digital. Foram coletados em ambas 

comunidades dados arquivados (10 postagens públicas no Sample Spotters e 100 perfis da 

lista all time do WhoSampled), dados extraídos (21 entrevistas semiestruturadas) e notas 

de campo (relatos das atividades e impressões do pesquisador em ambas comunidades). 

Como referencial teórico, foram utilizados pesquisadores que dialogavam com os estudos 

sobre a cultura do remix no ciberespaço de Navas, Lessig e Lemos. Para comunicação, 

apoia-se principalmente em Flusser e suas etapas do processo comunicacional, usadas 

como categorias de análises. Para cultura, apoia-se, além de Flusser, no conceito 

etnográfico de Geertz e Wagner. Para novas mídias, utiliza-se Manovich e McLuhan e, 

para as práticas das comunidades virtuais de fãs, aplica-se Rheingold e Jenkins. Sobre o 

conceito de subcultura, foram selecionados pesquisadores como Amaral, Thornton e 

Hebdige. Percebe-se que os sample hunters: a) possuem um modo de escuta diferenciado 

(escuta como jogo de adivinhação; b) têm práticas residuais como a utilização de 

sampleadores antigos, o consumo de formatos analógicos e a valorização de artistas 

desconhecidos, raros e underground (principalmente do hip-hop), ressignificando-os na 

Internet, mostrando um fã muito participativo; c) armazenam informações adquiridas em 

bancos de dados e compartilham as músicas descobertas em sites como YouTube; d) 

processam essas informações em novos remixes, incentivados pelas comunidades; e) 

transmitem a nova informação criada pelo processamento (remix) nestes grupos, se 

sujeitando a infinitas apropriações posteriores, em um processo que questiona a ideia de 

autor romântico e as leis autorais; f) revelam seus gostos, estilo de vida e modos de 

consumo nas comunidades através de expressões e gírias particulares, dando um sentido 

contextual à comunicação que permite criar uma sensação de pertencimento à determinada 

subcultura; g) são mais ativos e interessados em participar em comunidades baseadas na 

economia de dádiva como o Sample Spotters, ao contrário da economia comercial do 

WhoSampled. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Música sampleada. Novas mídias. Cultura do remix. Subcultura digital. Netnografia. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 

BRITO, Lucas Alves De. SAMPLE HUNTERS: Uma Netnografia Sobre As Práticas 

Comunicacionais Da Subcultura Dos Fãs Da Música Sampleada Nas Comunidades 

Virtuais Whosampled E Sample Spotters. Dissertação de mestrado em Comunicação, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019. Disponível em: 

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/9416. Acesso em 30 de abril de 2020. 
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AUTORA/OR: MARCELO PERINI PERALTA CUNHA 

ÁREA: PROJETO E CIDADE 

TIPO DE TRABALHO: DISSERTAÇÃO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

DATA: 27/03/2019 

TÍTULO: 

O PIXO COMO ATO POLÍTICO. 

RESUMO: 

O presente trabalho foca em analisar o Picho como uma forma de intervenção urbana 

distinta de outras como o grafite e a arte de rua. Abordamos primeiramente essa 

separação entre grafite e picho que só ocorre no Brasil. Analisamos como são 

atividades que possuem uma relação paradoxal aonde o grafite é aceito como uma obra 

de arte legítima e transformado em mais uma mercadoria cultural das cidades, assim 

como uma forma de atuação no meio urbano para promover sua valorização, enquanto 

o picho se nega a seguir essa linha e se mantém propositalmente ilegal, constantemente 

questionando o caráter público de nossas cidades e seu gerenciamento estratégico 

mercadológico. Se fazendo assim, um ato inegavelmente político de contestação da 

forma com que as cidades são geridas atualmente e como podem ser apropriadas pelos 

seus citadinos. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Picho. Política. Urbanismo. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 

CUNHA, Marcelo Perini Peralta. O pixo como ato político. Dissertação de mestrado 

em Projeto e Cidade, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019. Disponível em: 

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/9569?mode=full. Acesso em 30 de abril 

de 2020. 
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AUTORA/OR: NATHALIA DE FREITAS 

ÁREA: HISTÓRIA 

TIPO DE TRABALHO: TESE 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

DATA: 27/06/2019 

TÍTULO: 

GRAFITES FEMINISTAS: ESPAÇO DE LUTA E RESISTÊNCIA NA ARTE 

URBANA (2000-2018). 

RESUMO: 

Desde a década de 1960, a arte urbana contemporânea é instrumento de protesto. 

Movimentos de trabalhadores, estudantes, negros e artistas de ambos os sexos 

utilizaram e continuam utilizando as ruas para questionar a ordem vigente, a política e 

a sociedade em geral. “Grafites feministas: espaço de luta e resistência na arte urbana 

(2000-2018)” aborda o cenário da arte urbana como espaço de protesto de mulheres, 

principalmente no Brasil, e o faz mediante a análise das obras feitas por mulheres e 

homens que levantam temas e problemáticas de relevância para as questões feministas. 

Dentre esses temas, a violência contra as mulheres, a maternidade, a negritude, o 

empoderamento, a autonomia, a sororidade, o poder feminino, o racismo etc. Os 

grafites analisados abordam também os marcos legislativos que contemplam a causa 

das mulheres, tais como as leis nº 11.340/2006 e nº 13.104/2015, conhecidas como Lei 

Maria da Penha e Lei do Feminicídio, respectivamente. O estudo contempla ainda 

grafites que homenageiam personagens que fizeram história e se tornaram referência 

para a luta das mulheres, tais como Simone de Beauvoir, Nina Simone, Malala 

Yousafzai, Marielle Franco, Maria Bonita, Anne Frank e Frida Kahlo, além de 

superheroínas da ficção, dentre as quais a Bat girl e a Mulher-Maravilha. A atuação 

dos/das artistas é importante para reflexões que permitam novas visibilidades sobre as 

questões de gênero e que contribuam de forma significativa para a formação de uma 

narrativa das mulheres, ou seja, os grafites dão visibilidade ao movimento feminista e 

à própria história das mulheres, muitas vezes esquecida pela historiografia dominante 

e sexista. O grafite feminista é um trabalho de protagonismo, luta e resistência de 

mulheres na História e também uma forma legítima de dar visibilidade à pluralidade 

do movimento. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Grafite. Mulheres. Feminismo. Arte urbana. História das mulheres. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 

FREITAS, Nathália de. Grafites feministas: espaço de luta e resistência na arte urbana 

(2000-2018). Tese de doutorado em História, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 

2019. Disponível em: https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/9871. Acesso em 

30 de abril de 2020. 
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AUTORA/OR: FLAVIO DE LIMA FERREIRA 

ÁREA: ARTE E CULTURA VISUAL 

TIPO DE TRABALHO: DISSERTAÇÃO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

DATA: 02/09/2019 

TÍTULO: 

DA CODORNA AO BACIÃO: A CONSTRUÇÃO DO GRAFITE EM GOIÂNIA/GO 

(2008-2018). 

RESUMO: 

Esta pesquisa investiga a produção de grafite no contexto da arte urbana na cidade de 

Goiânia na última década (2008 a 2018), a partir do estudo de caso de duas regiões da 

cidade - o Beco da Codorna (Setor Central) e o Bacião (Setor Sul) -, que nesse período 

se transformaram em locais de volumosa instauração de intervenções murais. 

Fundamentando-se nos estudos de Cultura Visual em diálogo com estudos de 

Arquitetura e Geografia, essa investigação propõe pensar o grafite no contexto da arte 

pública e da arte de rua, bem como em sua relação com o espaço que o circunda. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Grafite. Arte Urbana. Goiânia. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 

FERREIRA, Flavio de Lima. Da Codorna ao Bacião: a construção do grafite em 

Goiânia/GO (2008-2018). Dissertação de mestrado em Arte e Cultura Visual, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019. Disponível em: 

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/10044. Acesso em 30 de abril de 2020. 
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AUTORA/OR: THIAGO CAZARIM DA SILVA 

ÁREA: PERFORMANCES CULTURAIS 

TIPO DE TRABALHO: TESE 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

DATA: 21/10/2019 

TÍTULO: 

METAPHORS WE RAP BY: PERFORMATIVIDADE, ESTÉTICA E POLÍTICA DO 

COTIDIANO. 

RESUMO: 

Esta tese se caracteriza como um ensaio filosófico sobre uma questão que atravessa 

diferentes produções musicais, discursos e práticas que tem no rap sua razão de ser. 

Trata-se do que chamo de clamor performativo do rap – isto é, a ideia de que este é um 

gênero musical dotado de diferentes “poderes de fazer”. No entanto, se esta 

performatividade assume, para os artistas, atores culturais e fãs ligados ao rap feições 

positivas – como o poder de transformar a realidade, de conscientizar socialmente ou 

de se fazer um instrumento de luta –, é também por um clamor performativo que 

autoridades estatais e discursos midiáticos muitas vezes atrelam ao rap o poder de 

incitar ao crime e à desordem pública, ou ainda de ameaçar valores estruturantes de 

uma convivência social pacífica e até mesmo a integridade física de pessoas reais. 

Assim, a formação de cadeias metafóricas performativas parece ser central para a 

apreciação, aceitação, rejeição e, eventualmente, assimilação sociocultural e 

econômica deste gênero. O ensaio aqui apresentado tenta pensar sobre os impactos, a 

necessidade e os riscos envolvidos na metaforização performativa do rap como gênero 

musical no qual estética e política articulam e tensionam os limites entre o cotidiano e 

a ficção. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Rap. Estética. Política. Performatividade. Cotidiano. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 

CAZARIM, Thiago. Metaphors we rap by: performatividade, estética e política do 

cotidiano. Tese de doutorado em Performances Culturais, Universidade Federal de 

Goiás, Goiânia, 2019. Disponível em: 
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 Anexo VI – Questionário aplicado na atividade “HIP-HOP como Referência 

Cultural”.105 

 

  

 
 

1. Nome / Apelido: _____________________________________________________________. 

 

2. Gênero: 

(   ) Masculino.         (   ) Feminino. (   ) Não binário.       (   ) O u t r o .  

 

3.  Raça / Etnia: 

(   ) Preta.      (   ) Branca.    (   ) Indígena. 

(   ) P a r d a .  (   ) Cigana.     (   ) Amarela.         

 

4. Idade: ____________. 

 

5. Grau de escolaridade: 

(   ) Não possuo.    (   ) Ensino Fundamental.       (   ) Ensino Médio.     (   ) Ensino Superior. 

 

6. Profissão / Ocupação: _____________________________________________________. 

 

7. Você participa ativamente do movimento HIP-HOP em Goiânia?  (   ) Sim.    (   ) Não. 

 

Em caso afirmativo, qual sua atuação? ___________________________________________. 

 

8. Você já possuía algum conhecimento sobre o tema “Patrimônio Cultural”? 

(   ) Sim.                          (   ) Não. 

 

9. Você considera que o HIP-HOP é uma representação do Patrimônio Cultural de Goiânia? 

(   ) Sim.    (   ) Não. Por quê? ___________________________________________________________. 

 

10. Aponte o que você gostaria que fosse atribuído ao projeto: 

_________________________________________________________________________________. 

 

11. Um museu pode auxiliar no processo de preservação e fortalecimento do HIP-HOP? 

(   ) Sim.                          (   ) Não. 

 

 Por quê? ________________________________________________________________________. 

 

12. Avalie o evento: (  )Ótimo.   ( )Bom.   (  )Regular.   (  )Ruim. 

 
Se desejar, deixe seu contato, sugestões e/ou críticas no verso da folha sobre a proposta debatida. 

Ficha de Estudo do Público do Debate:  

“HIP-HOP Referencia Cultural” Projeto de Pesquisa e Extensão. 

15 de Outubro de 2016.  

Centro de Referência da Juventude (CRJ) 

 

 

  

                                                 
105 Fonte: Acervo pessoal. Produção própria. 2016. 
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 Anexo VII - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.106 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa intitulada 

“O Movimento Hip Hop Goiano: Entre Museus, Patrimônio Imaterial, Memórias e 

Justiça Social”. Meu nome é GIOVANNA SILVEIRA SANTOS, sou a pesquisadora 

responsável e minha área de atuação é ANTROPOLOGIA SOCIAL. Minha orientadora 

é a professora Dra. Camila A. de Moraes Wichers. Após receber os esclarecimentos e 

as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste 

documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra ficará 

comigo. Esclareço que em caso de recusa na participação, em qualquer etapa da pesquisa, 

você não será penalizado (a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre 

a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo (a) pesquisador (a) responsável, via e-mail 

giiovanna.gss@gmail.com e, através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (62) 

98427-9181 ou (62) 99943-2216, inclusive com possibilidade de ligação a cobrar, ou com 

a professora orientadora da pesquisa Dra. Camila A. de Moraes Wichers, no telefone: 

(11) 97050-4459, ou através do e-mail camilamoraes@ufg.com. Ao persistirem as 

dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá 

fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, 

telefone: (62) 35211215 ou (62) 35212045, e-mail: cep.prpi.ufg@gmail.com situado no 

endereço: Alameda Flamboyant, Qd k, Edifício K2, sala 110, piso 1, Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Inovação, Agência UFG de Inovação. Campus Samambaia. CEP: 74001-970. 

Goiânia, Goiás, Brasil. O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás 

(CEP-UFG) é independente, com função pública, de caráter consultivo, educativo e 

deliberativo, criado para proteger o bem-estar dos/das participantes da pesquisa, em sua 

integridade e dignidade, visando contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de 

padrões éticos vigentes. 

O trabalho tem como objetivo geral: Analisar o movimento Hip Hop em Goiânia 

do ponto de vista patrimonial e museológico, a partir do olhar antropológico. Você será 

entrevistado e para isso deverá reservar um período de cerca de trinta minutos. Se você 

não quiser que seu nome seja divulgado, está garantido o sigilo que assegure a privacidade 

e o anonimato. As informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas 

apenas em eventos ou publicações científicas. Esclarece-se que, em caso de desconforto 

emocional e/ou de possíveis riscos psicossociais (ex.; constrangimento, intimidação, 

angústia, insatisfação, irritação, mal-estar etc.), poderá cancelar imediatamente a sua 

participação na pesquisa sem penalização alguma. Os resultados da pesquisa serão 

divulgados através de publicações acadêmicas e de divulgação para proporcionar uma 

maior difusão dos resultados. Por isso, todos os dados serão armazenados e poderão ser 

utilizados no futuro no âmbito de outros projetos de pesquisa, pelo qual se solicita 

consentimento prévio para o efeito. Você tem direito ao ressarcimento das despesas 

decorrentes da cooperação com a pesquisa, inclusive transporte e alimentação, se for o 

caso, e a pleitear indenização em caso de danos, conforme previsto em Lei. 

                                                 
106 Devido a pandemia do COVID-19 a assinatura do TCLE se deu via formulário Google. 

mailto:giiovanna.gss@gmail.com
mailto:camilamoraes@ufg.com
mailto:cep.prpi.ufg@gmail.com
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Para condução da entrevista é necessário o seu consentimento. Por favor, faça uma 

rubrica entre os parênteses da opção que valida sua decisão: 

(     ) Permito a utilização de gravador durante a entrevista. 

(     ) Não permito a utilização de gravador durante a entrevista. 
 

Pode haver necessidade de utilizarmos sua voz em publicações. Faça uma rubrica 

entre os parênteses da opção que valida sua decisão: 

(     ) Autorizo o uso de minha voz em publicações. 

(     ) Não autorizo o uso de minha voz em publicações. 
 

Pode haver também a necessidade de utilizarmos sua opinião em publicações, faça 

uma rubrica entre os parênteses da opção que valida sua decisão: 

(     ) Permito a divulgação da minha opinião nos resultados publicados da pesquisa. 

(     ) Não Permito a divulgação da minha opinião nos resultados publicados da pesquisa. 
 

Pode haver também a necessidade de utilizarmos sua imagem em publicações, 

faça uma rubrica entre os parênteses da opção que valida sua decisão: 

(    ) Permito a divulgação da minha imagem nos resultados publicados da pesquisa. 

(    ) Não Permito a divulgação da minha imagem nos resultados publicados da pesquisa. 
 

Solicito autorização para utilização dos dados em pesquisas futuras. Para validar 

sua decisão, faça uma rubrica entre os parênteses abaixo: 

(     ) Permito a utilizar esses dados para pesquisas futuras. 

(     ) Não Permito a utilizar esses dados para pesquisas futuras. 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DO INDIVIDUO: 

(  ) Permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados publicados 

da pesquisa; 

(   ) Não permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados 

publicados da pesquisa. 
  

Declaro que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não. 
 

1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 
 

Eu, ......................................................................................................................................, 

abaixo assinado, concordo em participar do estudo intitulado “O Movimento Hip Hop 

Goiano: Entre Museus, Patrimônio Imaterial, Memórias e Justiça Social”. Informo ter 

mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter 

voluntário. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pela pesquisadora 

responsável GIOVANNA SILVEIRA SANTOS sobre a pesquisa, os procedimentos e 

métodos envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com 

a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

Local e data: ........................................, ........ de ........................................... de ............... 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do (a) participante 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso da pesquisadora responsável 
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 Anexo VIII - Roteiro de Entrevistas. 

 

1. DADOS DA ENTREVISTA 

1.1 Entrevista n°:  

1.2 Data:  

1.3 Horário:  

1.4 Local:  

1.5 Autoriza gravar: Não (    ) Sim (    )   

1.6 Autoriza utilizar nome real: Não (    ) Sim (    )  Qual? 

1.7 Observações:  

2. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PARTICIPANTE 

2.1 Qual seu nome? 

2.2 Possui apelido ou nome artístico? 

2.3 De que forma você prefere ser chamado na pesquisa? 

2.4 Qual a sua idade? 

2.5 Em qual cidade você nasceu? 

2.6 Onde mora atualmente? 

2.7 Qual a sua escolaridade? 

2.8 Está vinculado à alguma instituição de ensino? Qual? 

2.9 Qual a sua profissão? 

2.10 Você está atuando no movimento atualmente? 

3. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O MOVIMENTO HIP HOP 

3.1 Você participa ativamente do movimento Hip Hop?  

3.2 Qual sua atuação? 

3.3 Há quanto tempo está envolvido com o movimento Hip Hop? 

3.4 Qual o motivo que te levou a se envolver com o movimento? 

3.5 Qual a sua primeira memória ou lembrança em relação ao Hip Hop? 

3.6 E qual memória sobre o movimento é a mais importante para você? 

3.7 Em quais partes da cidade você reconhece que o Hip Hop está presente? 

3.8 É importante que o Hip Hop ocupe espaços institucionalizados, como museus, galerias e universidades? 

4. INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE O CAMPO PATRIMONIAL 

4.1 O que é patrimônio cultural para você? 

4.2 Conhece algo que é reconhecido como patrimônio pelo estado? 

4.3 Para você o Hip Hop é um patrimônio Cultural? Porque? 

4.4 Você tem conhecimento sobre o pedido de registro do Hip Hop como patrimônio goiano? 

5. INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE O CAMPO MUSEAL 

5.1 O que é museu pra você? 

5.2 Você frequenta ou já frequentou os museus aqui de Goiás? 

5.3 Do que você mais gostou? 

5.4 E o que você sentiu falta? 

5.5 Você acha interessante a criação de um museu voltado à cultura Hip Hop? 

5.6 Como você vê a relação entre os museus e o Hip Hop? Você acha que os museus podem auxiliar no 

fortalecimento do Hip Hop? 

5.7 O que você acha que poderia ter neste museu? 

5.8 Quais pessoas, coletivos e comunidades deveriam ser envolvidas? 

5.9 Você acha que esse museu poderia trazer algum impacto negativo? 

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS E CONTATO 

6.1 Gostaria de acrescentar alguma consideração ou deixar uma mensagem? 

6.2 Qual o número do seu telefone? 

6.3 Você possui e-mail? 

6.4 E redes sociais? 

 


