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RESUMO: Estudo sobre as experiências vividas por mulheres negras que participam 

do movimento cultural hip-hop. Em particular, buscou-se discutir sobre a organização 

dos arranjos interativos e as relações de pertencimento, presença e empoderamento, 

tendo como elo a produção musical e as Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TICs).Desvendar as implicações que as TICs têm com as práticas culturais juvenis 

contemporâneas de periferia, que funcionam como referência no combate às 

desigualdades de gênero e do racismo. Investigar as conexões entre as interações 

sociais, a cultura e ação política na esfera pública. A experiência de identidade, gênero e 

participação no universo on-line foi construída a partir de leituras sobre as políticas 

identitárias, teorias feministas e das interações sociais proporcionadas pelas TICs. Os 

procedimentos metodológicos incluem a pesquisa bibliográfica, entrevistas semi-

estruturadas, aplicação de formulários, observação a partir da participação em 

eventos, além de estudo de sites dos grupos estudados e participação nas redes 

sociais.  Entre os resultados, destaca-se que há o fortalecimento das ações e de ícones na 

disseminação da cultura hip-hop e que a proposição sobre o ativismo político e 

social das jovens envolvidas no hip-hop. 

 

 

Palavras - chave: Tecnologias da Comunicação e da Informação (TICs); hip-hop; 

mulheres negras; ativismo feminino; esfera pública; comunicação. 
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Public Media:Study on the participation of young black women in Hip - Hop, the 

construction of identities and their presence on the Internet. São Bernardo do Campo, 

2011.180p. Thesis. (Doctorate in Social Communication) Universidade Metodista de 

São Paulo. 

 

  
ABSTRACT: This study attempts to immerse into the experiences of women who 

take part in the hip-hop cultural movement. In particular, it has intended to discuss the 

organization of interactive arrangements and relations of belonging, presence and 

empowerment. Another goal in the research was to understand the interactive 

experience of women in social networks and their implications in contemporary youth 

cultural practices exercised periphery of the city,  which serves as reference in the 

struggle against gender inequalities and racism. Finally, it has been investigated the 

connections between social interactions, culture and political action in the public sphere. 

The experience of identity, gender and participation in the online universe was 

constructed from readings on identity politics, feminist theory, and the social 

interactions afforded by ICTs. It was made contacts with different types of women 

through interviews, questionnaires, participation in events, visits to sites, and 

participation in the online social network. Among the results of the research can be 

highlighted the strengthening of actions and icons in the dissemination of hip-hop 

culture and the proposition about the political and social activism.  
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black youth; feminist activism; public sphere.  
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Hip - Hop, la construcción de identidades y su presencia en Internet. Sao Bernardo do 
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RESÚMEN: Estudio sobre las experiencias vividas por mujeres negras que participan 

del movimiento cultural hip-hop. En particular,  busqué discutir sobre la organización 

de las estructuras interactivos y las relaciones de que pertenece, presencia y 

empoderamiento. Buscó también comprender la experiencia interactiva de las mujeres 

en las redes sociales en la Internet y sus implicaciones en practicas culturales juveniles 

contemporánea de la periferia, que funcionan como referencia en el combate a las 

desigualdades del genero y del racismo. Investigar las conexiones entre las interacciones 

sociales, la cultura y acción política en la esfera pública. La experiencia de identidad, 

genero y participación en el Universo Online fue construido a partir de lecturas sobre las 

políticas de identidad, teorías feministas y de las interacciones sociales proporcionadas 

pelas TICs. Los procedimientos metodológicos incluyen la investigación bibliográfica, 

entrevistas semiestructuradas, cuestionarios, observación a partir de la participación en 

eventos, así como el estudio de sitios de los grupos estudiados y participación en las 

redes sociales. Entre los resultados, se destaca que hay el fortalecimiento de las acciones 

y de íconos en la diseminación de la cultura hip-hop y que la proposición sobre el 

activismo político y social de las jóvenes involucrados en el hip-hop. 

  

 

Palabras-clave: tecnologías de la Comunicación y de la Información (TICs); Hip-hop; 

mujeres negras; activismo femenino; esfera pública; comunicación. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

DÍGITO DE PARTIDA: MINAS, BYTES E RIMAS 
 

“Tudo na vida tem ritmo”, diz um personagem do filme Honeydripper, do 

blues ao rock, do diretor John Sayles, que versa sobre o surgimento destes dois estilos 

musicais, expressão da cultura negra norte-americana. O diálogo ocorre entre dois 

trabalhadores – um deles músico e sem nenhum jeito para o trabalho braçal – , em 

campo de colheita de algodão, na década de 1950, no Alabama, sul dos Estados Unidos, 

onde se passa a película. A empreitada requer movimentos sincronizados, ritmados com 

destreza para poder funcionar, já que são realizados sob o olhar vigilante de militares 

brancos armados, no período de segregação racial no país. 

Da mesma forma que a criação musical, o trabalho acadêmico exige o encontro 

e o desenvolvimento de um “ritmo”, de um “compasso”, que traduza de forma 

encadeada descobertas, proposições, teorias, métodos e saberes.  A harmonia com 

palavras é exercício fundamental na revelação da produção científica, mas ela não está 

posta. Como na cadência musical, é preciso encontrá-la, fazê-la surgir. O encontro do 

tom adequado possibilita a transmissão das descobertas feitas durante a pesquisa 

acadêmica com fluidez.    

   Estratégias de Comunicação e Ativismo Feminino na Esfera Pública 

Midiática: Estudo sobre a participação de jovens negras no Hip Hop, a construção 

de identidades e sua presença na internet é uma tese de doutorado na área de 

Comunicação Social que procura contribuir com os estudos sobre as culturas e 

sociabilidades juvenis como formadoras da identidade étnica e de gênero, tendo como 

elo o uso das tecnologias da informação e comunicação (TICs).  

             O objetivo é investigar as práticas comunicacionais digitais que envolvem a 

produção, a recepção e a transmissão de conteúdos.Entender a organização dos arranjos 

interativos e as relações de pertencimento, presença e empoderamento. Para tanto, fez-

se fundamental a compreensão das experiências interativas das mulheres na internet e 

suas implicações em práticas culturais juvenis contemporâneas de periferia, que 

funcionam como referência no combate às desigualdades de gênero e do racismo. O 
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surgimento das Tecnologias da Comunicação e Informação (TICs) tem contribuindo 

para a promoção de novas relações espaço-temporais, de saber e de poder, em que a 

interatividade estabelece a quebra de barreiras entre públicos, impulsionando novas 

formas de participação e de produção do conhecimento. Desse modo, busca-se entender 

as relações que se estabelecem entre as mulheres jovens no hip-hop com as tecnologias 

discursivas desenvolvidas com o mundo social é o objeto da análise. Ademais, 

compreender a forma com que as mulheres lidam com os mecanismos de produção de 

conteúdo musical, social e tecnológico, com vistas a analise do papel da cultura, da 

tecnologia e da mídia como mediadoras na construção de identidades culturais e na vida 

social de jovens mulheres participantes do movimento hip-hop. O problema de 

pesquisa, a especificação dos objetivos e demais encaminhamentos metodológicos estão 

detalhados no primeiro capítulo.  

 O vácuo de trabalhos sobre as mulheres nos grupos musicais foi um dos 

motivadores pela escolha do tema desta investigação. As barreiras históricas e 

econômicas são tidas como o principal entrave para a descoberta e a valorização das 

práticas culturais femininas, por isso, torna-se necessário o conhecimento do contexto 

social de desenvolvimento de práticas culturais das periferias. O outro foi o de 

compreender como se configuram as identidades culturais e as relações de gênero no 

ambiente virtual, compreendido como espaço antagônico, capaz de democratizar e 

centralizar informação e poder.  

  Portanto, o entendimento sobre as práticas comunicativas, experiências, 

consumo e deslocamentos das mulheres jovens negras e mestiças adeptas do movimento 

hip-hop é o cerne desta pesquisa. Interessou-me conhecer sobre o que pensam as jovens, 

suas trajetórias e a forma com que lidam com um modelo de expressão cultural de 

resistência, mas que agrega discurso masculino abertamente sexista e misógino, por 

parte de alguns integrantes.    

 A interação social proporcionada pela música e os sistemas comunicativos na 

vida cultural e social são imanentes. Desse modo, o entendimento sobre a dinâmica das 

práticas culturais femininas juvenis pode contribuir para o aprofundamento de visões, de 

ações específicas, voltadas para o bem-estar social delas.A escolha por esse objeto deve-

se: 

1)  A constatação da pouca visibilidade feminina  no movimento hip- hop; 

2) As desigualdades de acesso e oportunidades das mulheres negras jovens às 
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novas tecnologias; 

3) Ao poder de mobilização do hip-hop, que funde formas musicais 

tradicionais, e os estilos retóricos com as novas tecnologias.   

 Na área de pesquisa de culturas juvenis e nos estudos feministas são escassos 

aqueles centrados na participação feminina, conforme constata Wivian Weller: “É 

comum encontrarmos publicações sobre juventude como um todo, ou seja, que não 

fazem uma distinção entre jovens e adolescentes do sexo feminino e masculino” 

(WELLER, 2006, p.112).  

 A base teórica de sustentação do trabalho está centrada nos postulados da 

Teoria Crítica sobre a formação de identidades, das culturas juvenis edas relações 

gênero na sociedade. Neste sentido, ressaltamosa premência de valorização dos 

diferentes grupos sociais que compõem a sociedade, cujo lema multicultural é o respeito 

à diversidade: “diferentes, mas, não desiguais”.  Os estudos desenvolvidos pela Escola 

de Birmingham foram fundamentais para os estudos de gênero e raça, e das culturas 

juvenis.  Desse modo, as teorias dos Estudos Culturais, do Multiculturalismo e do Pós- 

colonialismo nos deram suporte para a compreensão das “ formas culturais negras” , 

cujo hip hop é uma das suas representações.   

  Para entender as relações da tecnologia com a vida social das mulheres do hip 

hop, ou seja, a tecnologia, a música e os processos de democratização tecnológica nos 

apoiamosnos estudos de gênero e tecnologia. Na sociedade em rede, as tecnologias da 

comunicação e da informação (TICs) trespassam a constituição das relações sociais, dos 

processos de produção e do surgimento de novas sociabilidades e subjetividades. Trata-

se de uma forma de organização social em que a produção, difusão e a recepção da 

informação são transformadas em fonte de produtividade e poder. 

           Para aferir os pressupostos apresentados foi realizado um estudo exploratório, 

com base em pesquisa bibliográfica, análise documental, participação em eventos, 

aplicação de questionários, interpretação dos mesmos e análise de site e rede social.   

  Nossa investigação segue uma tendência mundial que diante das fragilidades 

e mudanças econômicas, políticas e sociais do mundo contemporâneo, globalizado, 

marcado por acentuada exclusão econômica concomitante ao excerbado consumo de 

bens materiais, vê o surgimento de ações desenvolvidas porgrupos minoritários,  no 

caso, mulheres jovens negras e mestiças, em busca de uma melhor condição de vida em 

diferentes cidades pelo mundo, tendo a cultura e a tecnologia como sustentáculos de 
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atuação. 

 

ROTEIRO DA TESE 

  

Esta tese está organizada em três capítulos.  O primeiro, que se constitui no 

Percurso Metodológico: modos de fazer -, apresenta a metodologia de investigação 

utilizada, um estudo exploratório de cunho qualitativo, com base em análise de 

documentos, entrevistas em profundidade e análise das mesmas. Foram realizadas 

entrevistas fechadas com as participantes de grupos de mulheres por meio de um 

questionário on-line, além debreve estudo etnográfico. 

O segundo capítulo, Quadro Teórico: modos de ver,apresenta as principais 

teorias que embasam o trabalho. Nele, são discutidos, inicialmente, os postulados da 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs), a influência e os impactos que tem 

na vida social contemporânea. Em seguida, apresenta as definições de esfera pública, 

e as transformações que vêm ocorrendo na vida contemporânea com a sua 

fragmentação e o surgimento de esferas públicas alternativas. Revela a questão da 

desigualdade e da exclusão social proporcionada pela globalização e destaca a 

situação de desvantagem social das mulheres na vida social on e off line.  Enfoca os 

postulados teóricos sobre o papel das TICs no combate às injustiças de gênero, das 

transformações que elas podem proporcionar se disseminadas de forma igualitária, 

perpassando fatores econômicos, sociais, políticos e cognitivos. Destaca as políticas 

identitárias no combate às injustiças de gênero, com a valorização dos diferentes 

grupos sociais que compõem a sociedade, cujo lema multicultural é o respeito à 

diversidade: “diferentes, mas, não desiguais”. Ressalta a importância da constituição 

do sentido de pertencimento, reconhecimento e visibilidade, alavancas básicaspara 

construção de identidades culturais, focadas na cultura local, mas apontadas para o 

mundo global. Aborda o conceito de esfera pública e a prática da cidadania, sobre a 

constituição de novos sujeitos e de novos públicos respaldada pela emergência da 

democracia societária cujo enfoque é a prática cotidiana.  

            Em seguida, enfoca a configuração das redes colaborativas, tendo o uso da 

palavra pelas mulheres como crítica social, engajamento político e empoderamento. 

Questiona a necessidade de protagonismo feminino na produção de sentidos, desafio 

a ser vencido, por serem as mulheres, maiores afetadas pela brecha digital. Sugere-se 

a importância da construção de políticas e estratégias comunicativas voltadas para os 
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interesses das mulheres.  

             No terceiro capítulo As Minas do Hip-Hop: gênero e ativismo e cidadania 

faz abordagem sobre o papel e a participação feminina, seus estilos de vida e seus 

modos de pensar. Também são abordadas as questões relativas à concepção de cultura 

e seus desdobramentos na inserção social das jovens. Enfocam-se as práticas 

comunicativas digitais realizadas pelas jovens. Tais práticas culturais estão 

conectadas com a política, as tecnologias e as questões comunitárias e individuais, ou 

seja, fazendo a inter-relação do consumo midiático, com as práticas culturais e a 

construção da identidade de gênero.   

As considerações finais apresentam síntese do que foram discutidos na análise, 

aspectos relevantes, pontos negativos, críticas que podem revelar e entrever 

possibilidades futuras de discussões sobre a temática.   
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Capítulo I  

 

PERCURSO METODOLÓGICO: Modos de Fazer 

 

1.1 TRILHANDO O CAMINHO DO OBJETO 

 

Os caminhos, as posturas e as escolhas feitas são influenciados pelas histórias 

de vida de cada pesquisador (a). A escolha do objeto de pesquisa tem relação com o 

“lugar” do qual se fala, está intimamente ligado às escolhas teóricas perfiladas. Assim, é 

notório destacar os caminhos percorridos para a construção do objeto ensejado. 

Na Diáspora negra a música não representa apenas uma maneira de 

compreensão ou estilo de vida, vai além, pois tem funcionado como bandeira de luta 

contra a opressão. Por este motivo, a importância da música na vida social da população 

da diáspora negra, uma herança vivificada nos descendentes, pelas Américas e Caribe.  

Na tradição africana, a música está presente desde o nascimento, passa por rituais na 

adolescência, casamento, colheitas, festividades e na morte. 

A valorização da experiência vivenciada nas histórias de vida individuais pode 

ajudar na empreitada surgida pela frente, somada aos caminhos percorridos por outros 

autores e as discussões teóricas que norteiam o trabalho, contribuindo para a formulação 

de novos conhecimentos, e totalizando material único. As descobertas de uma pesquisa 

podem representar o início da formulação de outras questões sobre o mesmo tema. 

Portanto, tanto uma como outra são bases importantes para o desenvolvimento e a 

viabilização de um trabalho, pois, muito do que vai ser transcrito está relacionado com a 

vivência e a posição do(a) pesquisador(a). Assim, ao centrar o trabalho na música e sua 

imanência como elo de construção identitária e de produção e reprodução da cultura 

negra (GILROY, 2001, p.16),busca-se entender os mecanismos de produção de 

conteúdo musical, social e tecnológico, com vistas à análise do papel da cultura, da 

tecnologia e da mídia como mediadoras na construção de identidades culturais e 

propulsoras do movimento social e político.  

  Nas periferias urbanas, nos processos constitutivos das identidades culturais, a 

música tem presença marcante nos processos de socialização. Por outro lado, o 

entendimento das facetas do feminismo negro juvenil e as formas de atuação 



20 
 

contemporânea, haja vista o desenvolvimento das tecnologias informativas e da 

comunicação, fato que viria impulsionar as formas de atuação comunitária.  

                No cenário contemporâneo de identidades fragmentadas, de valorização de 

saberes locais e de trocas globais, é fundamental o reconhecimento da riqueza deste 

espaço de sociabilidade para a juventude moradora nos bairros populares. Compreende-

se também que outras formas de acesso à cultura eram e ainda são mais restritas, em 

decorrência da carência de espaços como: cinemas, teatros, bibliotecas, centros 

culturais, ou da dificuldade em frequentá-los fora dos centros urbanos. Política que vem 

aos poucos mudando, com a inauguração de lonas e centros culturais e com iniciativas 

realizadas por grupos comunitários.  

 Pelas questões apresentadas, o desenvolvimento de pesquisas sobre a presença 

da mulher negra e mestiça jovem como protagonista de ações coletivas, podem revelar 

aspectos importantes da produção cultural que vem sendo realizada no âmbito das 

manifestações musicais juvenis periféricas. Um tipo de mobilização que reúne mídia 

cultura, consumo, política e tecnologia para expressar a busca por reconhecimento e por 

inserção em uma sociedade que reiteradamente nega para parte da população os 

benefícios e instrumentos sociais de exercício da cidadania, o que relega a esses 

indivíduos, a cidadania de segunda classe, não coerente com os princípios básicos de 

uma sociedade igualitária de direitos.  

 
1.2 DA PROBLEMÁTICA DA PESQUISA 

O estudo se concentra na discussão sobre o uso e apropriação das Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TICs) como aporte para a interação social e a cidadania 

de gênero das mulheres do hip-hop. O postulado teórico central versa nos aparatos 

tecnológicos digitais como fatores fundamentais para o combate às assimetrias de 

gênero. A presença e a participação feminina na esfera pública sãoconsideradas 

fundamentais, por favorecerema eqüidade digital e impulsionarem o processo de 

desenvolvimento econômico, social e político das sociedades democráticas. Para tanto, 

tem-se como base a seguinte questão: as práticas comunicacionais produzem ações 

coletivas capazes de promover o reconhecimento, a inserção na esfera pública de 

visibilidade midiática e o exercício da cidadania das mulheres jovens integrantes do 

movimento hip hop?  

 O objeto de análise são as relações que se estabelecem entre as mulheres 
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jovens no hip-hop com as tecnologias de informação e comunicação (TICs) 

desenvolvidas com o mundo em que vivem, conforme dito anteriormente.  Busca-se 

compreender sobre a forma com que as mulheres lidam com os mecanismos de 

produção de conteúdo musical, social e tecnológico, com vistas à análise do papel da 

cultura, da tecnologia e da mídia como mediadoras na construção de identidades 

culturais e na vida social de jovens mulheres participantes do movimento hip- hop. 

Analisar a contribuição da produção de bens simbólicos e de consumo para o 

empoderamento das mulheres do hip- hop e o surgimento de ações coletivas (ativismo) 

capazes de promover o reconhecimento, a presença e a participação social na esfera 

pública de visibilidade midiática de jovens integrantes do hip- hop. 

De forma abrangente, coma intenção de contribuir para novas pesquisas, este 

trabalho tem os seguintes objetivos específicos: 

1)Compreender  sobre os  mecanismos de produção de conteúdo  musical, 

social e tecnológico  bem como de sua difusão; 

2)Avaliar,a partir das falas das integrantes se houve mudanças na vida social 

(família, trabalho, casamento, escola) quando da inserção no movimento hip-hop; 

3)Analisar o papel da cultura e da mídia como mediadoras na construção de 

identidades culturais e na vida social de jovens mulheres participantes do movimento  

hip-hop;  

4)Investigar sobre o processo de construção da identidade de gênero para o 

enfrentamento do racismo e do machismo; 

5) Aferir sobre a relação entre desigualdade social e exclusão digital das 

mulheres.  

A escolha por esse objeto se justifica pelo fato de o hip hop ser expressão 

cultural que está se constituido como campo relevante de investigação do papel da 

comunicação e da cultura como mediadoras na construção de identidades juvenis. Além 

disso, por ser uma manifestação cultural na qual o estético e o político dialogam, tendo 

como aporte fundamental, a tecnologia. Cabe lembrar que, de acordo com estudos 

desenvolvidos pelos pesquisadores (VIANNA, 1997; HERSCHMAN, 2005; 

DAYRELL, 2005), na área de culturas juvenis urbanas, as manifestações musicais se 

constituem por força da necessidade de sociabilidade, de afirmação da identidade e de 

resistência cultural de jovens e adolescentes, predominantemente negros/as, das 
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periferias urbanas. A prática de experiências galgadas na coletividade consubstancia a 

configuração das suas identidades, marcada pela busca de alternativas de pensar o 

mundo e de atuar dentro dele, evidenciando a resistência nos processos discriminatórios 

que dificultam a entrada destes jovens no mundo do trabalho e da educação, onde as 

opções de cultura e de lazer costumam estar fora de seus locais de moradia. 

Não deixa de ser preocupantea falta de priorização da perspectiva feminina nos 

estudos sobre a juventude, resultadoda também escassez de estudos das experiências 

femininas com enfoque - na intersecção gênero, raça e classe -, vértice apontado pelas 

teorias feministas como um dos agravantes da exclusão social das mulheres. Trata-se de 

uma manifestação da juventude que vive nas periferias dos grandes centros urbanos, em 

situação de exclusão social, cuja participação em estilos musicais juvenis funciona 

como modo de se relacionar com a cultura. A autora ressalta para a falta de pesquisas 

com enfoque nas especificidades femininas juvenis: “É comum encontrarmos 

publicações sobre juventude como um todo, ou seja, que não fazem uma distinção entre 

jovens e adolescentes do sexo feminino e masculino” (WELLER, 2006, p.112). A 

autora, em estudo comparativo da participação de adolescentes no movimento hip - hop 

na cidade de São Paulo com as de origem turca, em Berlim, analisa as experiências 

delas com jovens do sexo oposto e as dificuldades enfrentadas na luta pelo 

reconhecimento, no âmbito de uma cultura juvenil de forte representação masculina e de 

preservação do que se construiu como masculino nesse universo. Ressalta a carência por 

novas pesquisas que abordem o tema da compreensão das identidades e da relação de 

gênero que são constituídas no âmbito das culturas juvenis (WELLER, 2005, p.123). 

 Dessa forma, o entendimento sobreos tipos de apropriação que são feitos pelas 

mulheres pode tanto contribuir para o protagonismo e o combate à exclusão social e 

digital das mulheres, como impulsionar a visibilidade do pensamento feminino juvenil, 

tendo em vista o poder de mobilização das mídias junto às juventudes das periferias 

urbanas, conforme estudos de (KELLNER, 2001; DAYRELL, 2005; LIMA, 2006). 

 O incentivo ao acesso e uso das TICs requer a construção de políticas e 

estratégias voltadas para os interesses femininos, visto que as desigualdades sociais e 

econômicas restringem o acesso igualitário das mulheres às tecnologias da informação e 

da comunicação (TICs), à educação, à produção de conhecimento, à cidadania e a 

prática de seus direitos sociais. 

A compreensão sobre o modo de configuração das identidades culturais e as 

relações de gênero dentro de um movimento que se propõe de resistência aos 
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mecanismos de exclusão social, mas que por outro lado, reflete em sua estrutura a 

hierarquização das relações de poder, de reprodução das relações assimétricas 

perpetradas entre o sexo masculino e feminino na sociedade. A representação positiva 

escassa e a pouca visibilidade feminina em grupos e expressões culturais estão 

relacionadas às barreiras históricas e econômicas que atingem as mulheres, de modo 

geral, negras e mestiças, em particular. Como tenho afirmado o modelo de juventude 

apresentado na mídia não costuma contemplar a diversidade racial, geográfica, social 

das juventudes brasileiras. Os modelos dominantes de produção e representação de 

imagens nos veículos de comunicação, não têm refletido igualmente a multiplicidade 

étnico-cultural da sociedade brasileira.  Desta forma, segmentos sociais e raciais inteiros 

são alijados de uma justa representação nos meios de comunicação, gerando como 

consequência sentimentos de inferioridade cultural e de identidade, além de disseminar, 

especialmente nos jovens, sentimentos de não-pertencimento cultural. Há, neste 

sentido,“uma dissonância cognitiva entre o que os jovens sentem e os valores e as 

mensagens que a sociedade e a família lhe transmitem” (CASTELLS, 1999,p.9). 

 As relações da mídia tradicional com as juventudes empobrecidas costumam 

ser marcadas pelo conflito ou pela ausência, já que a mesma persiste em retratar um 

modelo de juventude homogêneo, urbano, pautado numa visão eurocêntrica de mundo, 

que não reflete à realidade dos diferentes grupos juvenis do país. A juventude 

empobrecida é retratada, no mais das vezes, com representações relacionadas à pobreza, 

à miséria e à violência. Estigmas que acompanham os moradores das áreas periféricas 

desde o seu surgimentocomo um cancro para onde se esvai a maioria dos problemas da 

cidade, cuja característica principal seria a “desordem” (ALVITO; ZALUAR, 1999, 

p.14).  

Em contraponto, as tecnologias da informação e da comunicação têm sido 

utilizadas em projetos de inclusão social de diferentes regiões do país para demonstrar 

as percepções juvenis sobre a realidade das periferias urbanas brasileiras. Essa mudança 

de autoria intelectual pode contribuir para a construção de novas visões sobre as 

mulheres jovens das periferias urbanas. Tendo como base essas novas formas de estar 

no mundo e de sociabilidade proporcionadas pela interação mediada por computadores, 

postulo as seguintes hipóteses: 

a) A participação feminina na internet em sites voltados para o movimento hip-

hop revela formas de expressão emancipadoras, contribuindo para a participação 

política; 
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b) O exercício de práticas comunicativas digitais contribui paraa formação de 

sujeitos em comunicação, impulsionando a sua entrada e visibilidade na esfera pública 

midiática, usualmente negada em outros ambientes midiáticos; 

c) A prática de experiências galgadas na coletividade consubstancia a 

configuração das identidades culturais (gênero e étnica) evidenciando a resistência aos 

processos excludentes.  

De antemão, tinha ideia de trabalhar com os vários suportes comunicativos 

utilizados pelas jovens, que vão desde as letras de música (o rap), fanzines, livros, 

programas em rádios comunitárias, filmes documentários e uma WEBTV. Após as 

primeiras inserções em campo, optei pela análise das interações realizadas por 

intermédio dos sites. Entendendo, pois, da dinâmica aglutinadora da internet para a 

composição de redes colaborativas de visibilidade midiática, capaz de conectar 

mulheres de várias estados do país.  Possibilidade praticamente inviável antes do 

advento das mídias digitais, haja vista, as dispendiosas distâncias que precisavam ser 

vencidas para a chegada aos principais centros culturais, como Rio de Janeiro e São 

Paulo. No mais das vezes, em encontros e seminários sem os patrocínios para o 

pagamento de passagens, as jovens não conseguiam provir suas viagens, um 

cerceamento para a interação delas no Movimento. 

Por outro lado, ao considerar a situação do hip hop feminino no Brasil, é 

notório o nível de organização dos grupos paulistas. Ainda que em menor grau de 

visibilidade na mídia tradicional, contam com o apoio do de órgãos públicos de fomento 

à cultura. O que facilita bastante na criação e gestão de projetos sociais. O hip hop está 

para São Paulo como o samba para o Rio de Janeiro. Saiu dos guetos para se consolidar 

em espaços não-periféricos, sobremaneira, pela parceria dos grupos (femininos e 

masculinos) com instituições governamentais enão-governamentais.  

 

1.3 O CERNE DA INTERPRETAÇÃO  

 

Fazendo pesquisa me educo e estou me educando com os grupos 

populares – pesquisar e educar se identificam em permanente 

movimento (FREIRE, 1981). 

 

A revolução digital mudou completamente a forma como nos comunicamos no 
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mundo que se constituí pela tecnologia. Mudam a forma de conhecer, de saber e de 

poder. O que, consequentemente, afeta as formas de interação social, de sociabilidade e 

de trocas culturais. Neste contexto, a comunicação ganhou centralidade na vida social, 

como afirma Guilherme Orozco Gómez “La comunicación, se disse hoy, es esa 

dimensión omnipresente de las sociedades contemporâneas em la cual parece confluir 

todo, o casi todo, ordenada e caóticamente  (GÓMEZ, 2010,p.19). 

No entanto, distintamente de outros períodos históricos, em que apenas uma 

elite econômica tinha acesso às condições materiais e intelectuais para a produção de 

sentidos, cidadãs e cidadãos comuns, com capacidade de reflexão, argumentação e 

domínio cognitivo, começam a buscar alternativas de mudança e transformação por 

intermédio de trocas comunicativas. As mudanças ocasionadas no paradigma 

epistemológico e cognitivo na Era da informação nos permitem concordar com os 

dizeres de Elizabeth Saad, segundo os quais, a produção do conhecimento, engendrada 

pelas tecnologias da comunicação e informação, perpassa a tríade tecnologia, 

comunicação e sociedade (CORREA, 2008, p. 309). Trata-se, portanto, de um novo 

tempo na história comunicacional, em que o uso e apropriação das novas tecnologias 

devem ser olhados do ponto de vistadesse lugar outro, “em que o domínio da técnica se 

converte assim em um terreno de luta, de luta para se fazer ouvir” como sugere Martin-

Barbero (2004, p.189). 

Nesta perspectiva, a construção de encaminhamento metodológico que 

contemple o empoderamento comunicacional galgado em práticas culturais juvenis 

desenvolvidas pelas mulheres no hip - hop suscitou a escolha de instrumento teórico, 

cujomodelo metodológico contemplasse a análise empírica escolhida por mim.   

Deve-se dizer que o crescimento vertiginoso do campo da comunicação ocorre 

no século XX, sendo muito recente a sua teorização, o que faz com que seja considerado 

“um campo em construção”, conforme aponta Braga (2004). No que concorda Lopes 

(2005) ao apontar a “imaturidade teórica e a crise de heranças científicas”, como 

obstáculos e, ao mesmo tempo, motivação para a renovação, para o esforçona 

construção de instrumentos metodológicos que subsidiem o reconhecimento científico 

da Comunicação. Dessa forma, consciente da efervescência de postulados no que se 

refere à temática das tecnologias da comunicação e informação, buscou-se privilegiara 

compreensão dos sentidos, das experiências de comunicação na vida sociocultural das 

participantes femininas no hip - hop, reveladas pelo modelo de interação realizado. 
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Interessou-me o aprofundamento das imbricadas relações entre estratégias digitais 

utilizadas para dar visibilidade às praticas culturais das mulheres usuárias dos dois sites 

de hip-hop analisados. 

A produção do conhecimento científico visa à compreensão da situação 

humana, e requer o domínio de técnicas, de métodos que propiciarão o exercício 

dialógico entre a teoria e a prática, partida essencial para a construção científica. Isso 

por que a “teoria dentro da pesquisa estrutura o objeto por meio de certos métodos” 

(LOPES, 2005, p.128). Assim como, corroboramos com Minayo et al (2003) na 

apreensão de que na prática interdisciplinar o exercício teórico disciplinar é tão 

fundamental quanto o diálogo entre as diferentes áreas: 

 

A articulação entre diferentes campos de saber só é possível se 

passar por traduções das distintas lógicas e critérios de 

cientificidade, de uma hermenêutica do modus operandi de cada 

metodologia e da arquitetura dos conceitos que cada teoria de 

referência apresenta. Sem esse metadiálogo, os praticantes das 

diferentes tradições científicas estarão restritos ao infrutífero 

debate dos limites desse ou daquele conceito e de sua 

operacionalização ou se reduzem a justapor métodos (MINAYO et 

al, 2003, p. 104). 

 

Sabe-se da importância da utilização de teorias e métodos consagrados, 

conquanto, a experiência do fazer científico requer, primeiramente, suspeição por 

determinada questão, base para posterior indagação, sobre determinado assunto, 

esses componentes são dinamizadores e potencializadores fundamentais para novas 

descobertas que podem surgir: 

 

A ciência é dinâmica, reavalia-se continuamente, rompe com 

paradigmas e teorias anteriores sempre que uma nova explicação 

mais aceitável surge. Quando isto acontece, a ciência renova-se e o 

conhecimento científico reconstrói-se (SOUZA, 2006, p. 614). 

 

Esta pesquisa é exploratória com base em pesquisa bibliográfica, 

documental, entrevistas e observação de eventos realizados por grupos de mulheres 
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do hip hop, bem como estudo de dois sites, “Hip Hop Mulher” e “Mulher no Hip 

Hop”. A opção pelo tipo de pesquisa deve-se ao fato de o modelo de análise dar 

ênfase à interação entre o “mundo real” e o “objeto.” Ou seja, a interpretação dos 

fatos sociais é construída no interstício entre a objetividade da realidade e a 

subjetividadedo/a observador(a). Antonio Chizzotti (1998) ressalta que o capital 

cultural do sujeito faz parte do cenário de observação, e posterior interpretação dos 

dados recolhidos:  

 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 

interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo 

indissociável entre o mundo subjetivo e a subjetividade do sujeito.  

O conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, 

conectados por uma teoria explicativa; o sujeito observador é parte 

integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, 

atribuindo-lhes é um dado inerte neutro; está possuído de 

significados e relações que um significado. O objeto não sujeitos 

concretos criam nas ações (CHIZZOTTI, 1998, p.77).  

O autor enfatiza ainda o dinamismo presente entre sujeito e objeto neste tipo 

de pesquisa:  

A dialética também insiste na relação dinâmica entre o sujeito e o 

objeto, no processo de conhecimento. Não se detêm como os 

interacionistas e etnometodólogos, no vivido e nas significações 

subjetivas dos atores sociais. Valoriza a contradição dinâmica do 

fato observado e a atividade criadora do sujeito que observa, as 

oposições contraditórias entre o todo e a parte e os vínculosdo 

saber e do agir com a vida social dos homens. (CHIZZOTTI, 

1998, p.80). 

 

O trânsito nos espaços ocupados pelo hip-hop feminino, enquanto jornalista, 

coordenadora de projetos, mulher, negra, pesquisadora, me fez emergir na “desordem 

alternativa” – na acepção utilizada por Castells (1999) das culturas juvenis 

periféricas brasileiras.  No entanto, os eventos estudados ocorreram em julho de 

2009, e março e julho de 2010. Interessava-me compreender os “fazeres juvenis”, 
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especialmente de mulheres negras, que na contramão do processo de subjugo da nova 

ordem econômica e tecnológica, se lançam no enfrentamento ao “grande poder,” com 

iniciativas pensadas, elaboradas e geridas por elas mesmas.  

Nesta prerrogativa, concordo com a exultação de Castells que chama 

atenção para a necessidade de diálogo com a juventude brasileira e de outros países 

como base para a construção do futuro das nações. Para o autor, as iniciativas juvenis 

de enfrentamento aos problemas sociais devem ser conhecidas, pois é a partir do 

conhecimento sobre os modos de vidae pensamentos que poderá surgir uma nova 

linguagem, base para um novo jeito de se fazer política (CASTELLS, 1999, p.10). 

Retornando aos postulados da inserção em campo e debatendo sobre a 

heterogeniedade de discursos das práticas de pesquisa qualitativa em Ciências 

Humanas, Schmidt (2006) aborda que:  

 

O termo participante sugere a controversa inserção de um 

pesquisador num campo de investigação formado pela vida social e 

cultural de um outro, próximo ou distante, que, por sua vez, é 

convocado a participar da investigação na qualidade de informante, 

colaborador ou interlocutor. Desde as primeiras experiências 

etnográficas, pesquisador e pesquisado foram, para todos os 

efeitos, sujeitos e objetos do conhecimento e a natureza destas 

complexas relações estiveram, e estão, no centro das refl exões que 

modelam e matizam as diferenças teórico-metodológicas 

(SCHMIDT, 2006,p.15, grifo meu). 

 

A imersãono cotidiano de adolescentes e mulheres jovem do movimento 

hip-hop paulistanofoi feita inicialmente por intermédio de referências bibliográficas 

como entrevistas, reportagens, sites, livros e CD´s sobre a participação feminina no 

hip-hop paulistano. Do primeiro contato, em fevereiro de 2009 a julho de 2010, 

participei de três encontros com dois dias de duração; e uma atividade de cerca de 

três horas, no Espaço Criança Esperança. Em outros eventos, como a Semana de 

Hip-Hop de São Paulo, a minha participação foi feita apenas como observadora, já 

que neste tipo de evento, a prioridade recai sobre as ações desenvolvidas. 

Diferentemente dos Encontros Nacionais, cujo formato é reflexivo-prático. Ou seja, 

são palestras, discussões, exposições e relatos sobre a situação das mulheres dos 
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vários estados brasileiros participantes.    

Outro ponto a destacar, é que o início do interesse pessoal pelo tema 

coincide com momentode aparecimento de ícones femininos do hip-hop na mídia. 

No Rio de Janeiro, Nega Gizza, irmã de MV Bill, foi a primeira locutora de uma 

rádio de rap, além disso, vez ou outra saiam matérias enfocando a participação 

feminina no hip-hop. Em São Paulo, Negra Li, que depois viria protagonizar um 

filme e uma série para a televisão, chamada Antônia, aparecia com muita freqüência 

na mídia. 

O percurso desta investigação começa ainda no Rio de Janeiro, com as 

informações obtidas com a DJ Cris Soul e rapper Negra Rô. Conheci as duas 

integrantes do hip - hop feminino carioca no período em que trabalhei como gerente 

técnica do Projeto FundoAfro, projeto de apoio a pequenos projetos no Centro de 

Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP).  Por intermédio delas, conheci 

outras integrantes, além de ter participado de oficinas e paletras para mulheres 

radialistas e adeptas do movimeno hip-hop.  Dessa forma, quando cheguei a São 

Paulo, tinha referências para chegar até as lideranças paulistanas.  

Os primeiros contatos com Lunna e Tiely, as idealizadoras dos sites Hip-

Hop Mulher e Mulher no Hip-Hop, foram feitos, em fevereiro de 2009, quando 

escrevi reportagem especial sobre as mulheres negras para a Revista Raça-Brasil, em 

edição comemorativa do Dia Internacional das Mulheres. A editora da revista à 

época indicou que entrevistasse mulheres bem-sucedidas na sua área de atuação, e 

sugeriu nomes. Assim, teria que entrevistar uma cientista premiada, uma 

pesquisadora, uma jornalista e uma diretora de TI, entre outras. Foi então que dei a 

ideia de se fazer um box na matéria sobre as minas do hip-hop. Fiz isso por acreditar 

que em meio àquelas mulheres negras bem-sucedidas econômica e socialmente, 

precisava mostrar parte da luta de mulheres de um movimento cultural e político com 

grande poder de mobilização e de atuação juvenil pelas periferias do Brasil e do 

mundo.  A entrevista foi realizada na sede da ONG Ação Educativa, espaço onde 

acontecem muitos eventos de hip-hop, uma parceria importante para o movimento 

social juvenil, que conta com o apoio da instituição paradiversos projetos.    
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1.4 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

Com base no referencial teórico e na definição do problema de pesquisa, a 

pesquisa adotou a seguinte estratégia metodológica: em primeiro lugar, foi feito 

levantamento sobre a trajetória das mulheres no hip-hop paulistano. Após 

levantamento prévio em revistas impressas e em sites de hip-hop, além de indicações 

de outras pesquisadoras e pesquisadores, sobretudo, colegas do Programa Bolsa da 

Fundação FORD, recebi indicações para fazer contato ( telefone celular e email) com 

as mulheres e grupos com mais atuação na rede social, composta por site e lista 

inicialmente.  Além disso, como já dito, a participação em dois grandes eventos, 

como informadoe indicado por Lunna e Tiely, permitiu uma maior aproximação com 

o universo pesquisado.  

 

1.4.1 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 

 

1) Pesquisa bibliográfica 

A fim de sistematizar a documentação levantada inicialmente, direcioná-la para 

a questão principal proposta, foi feito um balanço sobre a produção acadêmica do hip 

hopfeminino em artigos,dissertações e teses que se encontram em anexo. Como explica 

Michel Beaud,a pesquisa bibliográfica é fundamental para se “conhecer o que já foi 

estudado, debatido, colocado antes; as teses ou hipóteses propostas; as principais 

interpretações ou contruções teóricas” (BEAUD, 2005, p.65). 

Tendo em vista a atualidade da temática, foram utilizados com frequência 

artigos e periódicos disponíveis na internet, além dos disponíveis em formato impresso.  

Como lembra Yakamoda (2005), a internet é rica como fonte de pesquisa, por 

apresentar características informacionais concomitantes com a época atual, que suscitam 

elucubrações, pesquisas, estudos.  Contudo, o volume e sobrecarga de informações 

exige acuidade na seleção de dados confiáveis. A pesquisa identificou: 

 C

inco pesquisas que abordam a participação feminina no hip hop,com enfoques 

emgênero, identidade e adolescência, representações; 

 U

ma pesquisa que aborda os processos de mediação e de estratégias 
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comunicacionais, desenvolvidos por jovens da periferia, não apenas das 

mulheres.  

2) Levantamento  documental 

             Nessa primeira parte de aproximação com o objeto de estudo, onde foram 

levantadosmateriais de divulgação, reportagens e matérias em diversas mídias, está 

relacionada com a premissa de contextualização histórica do universo das mulheres do 

hip hop.  

              O acesso a documentos de segunda fonte como jornais, revistas, CDs, DVDs e 

documentos virtuais sobre e para as mulheres que tenham o hip hop como tema, pode 

contribuir para o aprofundamento da dimensão histórica e política do contextonas quais 

as participantes estão inseridas.  

              O processo de análise documental permitiu a interação da produção de 

materiais comunicativos, realizados sobre os grupos e ou cantoras individualmente, e 

possibilitaram a construção de panorama sobre visão e representações formuladas pela 

mídia sobre essas jovens e suas práticas comunicativas.  

 Entrevistas semi-estruturadas e conversas informais foram feitas com Tiely, 

Lunna, idealizadoras dos respectivos sites pesquisados, e com duas integrantes 

indicadas por elas, muito ativas dentro do movimento: Sharylaine, uma das primeiras 

cantoras de rap da cidade, começou em 1986; e Dissá, dançarina de break, moradora de 

Campinas.  

               As entrevistas foram gravadas e transcritas,seguiam roteiro pré-definido que 

servia de orientação para dinamizar a conversa. Eram abordados temas como questões 

de gênero, raça, feminismo, vida afetiva, vida comunitária, educação e cultura.Foram 

feitasentrevistas via email, com perguntas fechadas, com a finalidade de traçar  o perfil 

sócio-econômico, e informações sobre a condição de vida das participantes, sobre 

inclusão digital e percepções sobre a temática de gênero.  

Para complementar, foram tiradas fotografias durante os eventos. Além desse 

registro visual, músicas e letras de rap ouvidas, como também, o destaque para aleitura 

de reportagens, jornais e panfletos como fonte de análise. 

 

3)Observação de eventos 

Nesse aspecto foram feitas anotações em diário de campo de situações 

observadas, mantido contatos com as lideranças e tiradas fotografias.  
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4) Estudo do site e rede mantidos por mulheres do Hip Hop.  

 Para ajudar a compor o perfil das mulheres que participam do hip hop foi 

submetido um breve formuláriocom perguntas  fechadas  sobre escolaridade, educação, 

tipos de consumo, moradia e acesso às TICs, às participantes envolvidas com um dos 

quatro elementos (rappers, DJs, dançarinas de break ou grafiteiras), o qual foi 

respondido por 20 participantes.A seguir serão explicitados procedimentos e outros 

elementos que nortearam cada uma das técnicas acima indicadas: 

              A escolha pelo universo on line para aplicação dos questionários deveu-se ao 

fato de ser mais viável economicamente e da rede social agregar mulheres de vários 

estados, o que possibilitou a participação de mulheres de fora da cidade de São Paulo.  

 Reitero que a decisão de fazer a observação durante os encontros promovidos 

pelos sites se deve ao fato que esses eventos mobilizam mulheres do hip-hop de todo o 

país. Diferentemente de eventos promovidos por outras instituições e grupos, muitas 

vezes, seminfra-estrutura para a participação e de trabalho. 

Distintamente das atividades de cunhocomunitário, municipal ou regional, os 

encontros nacionais promovidos pelo site Hip- Hop Mulherreúnem rappers, MCs, 

grafiteiras, dançarinas de break e, pesquisadoras, militantes dos movimentos de 

mulheres, representantes do governo, de Ong´s e prefeituras de São Paulo, cidades 

vizinhas e de outros estados.   Embora voltados para as mulheres, nota-se a presença 

masculina de outros cantores de rap, grafiteitos, MCs, DJs, às vezes, namorados e ou 

companheiros das jovens, em shows realizados após as atividades formais.  

Observei que no processo de desenvolvimento da pesquisa, a ausência de 

tempo específico e disponibilidade dos recursos materiais e humanos, possuindo a 

acessibilidade coletiva do conhecimento e a amplitude de servir de instrumento para 

ampliar interesses de determinados grupos em diversas instâncias sociais. Sendo assim, 

a pesquisa participante se concebe em uma metodologia com pressupostos gerais de 

pesquisa, envolvendo diferenciados modos de ações investigativas e de priorização de 

objetivos (AGUIAR, 2003). 

 Conforme indicam diversas autoras (WELLER, 2005; MAGRO, 2003) a 

produção teórica sobre a participação feminina em grupos musicais e como produtoras 

de comunicação ainda é pequena. Desse modo, a opção em utilizar a pesquisa 

participante como metodologia de pesquisa para a análise de fenômenos da 

comunicação popular, se inscreve nas motivações para o uso deste tipo de pesquisa na 
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comunicação, quais sejam: “realização de pesquisa qualitativa inovadora, feita com 

profundidade por um lado e, por outro, o avanço em relação aos estudos críticos” 

(PERUZZO, 1998, p.130). A opção por este caminho foi um desafio motivado pela 

realização de trabalho, cujo objetivo é a contribuir para o aumento de conhecimentos 

sobre a juventude, em especial, da participação feminina como produtoras de culturas na 

e pelas tecnologias da informação e da comunicação.  

              A produção do conhecimento científico, como vistas à compreensão da 

situação humana, requer o domínio de técnicas, de métodos que propiciem o 

exercício dialógico entre a teoria e a prática, partida essencial para a construção 

científica. 

 Para tanto, devemos seguir os paradigmas teóricos - metodológicos que 

ajudarão a compor a análise sobre determinado fato social, “se a teoria é o lugar da 

formulação da problemática, o nível metódico é seu lugar de objetivação. Isso por 

que a teoria dentro da pesquisa estrutura o objeto por meio de certos métodos”                   

(LOPES, 2005, p.128). 

  A compreensão sobre as experiências e representaçõesdos grupos de hip-

hop e de si mesmas na inter-relação com o contexto social que vivem pode ajudarna 

“operação de uma dupla hermenêutica, ou seja, a reinterpretar as interpretações dos 

jovens sobre suas experiências vividas” (MINAYO, 1999, p.22). Dando continuidade 

à apresentação dos procedimentos utilizados, em seguida foi feita a análise da 

etnografia de produção dos sites. Como explica Wilson da Fonseca Corrêa Junior, a 

etnografia aplicada aos estudos da comunicação “se configura em um trabalho de 

profundidade de observação e interpretação das práticas cotidianas na elaboração de 

um determinado produto”(JUNIOR,2006, p. 412).  

Isabel Travancas (2008) enfatiza que proximidade com os entrevistados é 

ponto fundamental na etnografia em comunicação. As minhas andanças como 

profissional e militante, nos movimentos sociais, principalmente, voltados para as 

juventudes e mulheres negras foram fundamentais na relação da teoria com a prática 

empírica.  

 Outro dado importante foi à experiência adquirida no tema com a pesquisa 

do Mestrado, em que abordei os impactos das TICs na favela da Rocinha, no Rio de 

Janeiro. A favela, considerada uma das maiores da América Latina, congrega em seu 

interior,rádios comunitáras, TV a cabo a preço popular, dezenas de fanzines e 

jornais, além de ter sido, a primeira a ter cybercafé de conexão do tipo banda larga, 
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cujo acesso à internet feito a preços populares, perfaz verdadeira rede de 

comunicação popular.  

               Na pesquisa ali empreendida, constatou-seque a apropriação de bens 

culturais pelas camadas populares impulsiona o surgimento de novas formas de 

interação social, de novas formas de sociabilidade e de construção de identidade. A 

mídia tem participação marcante na construção de identidades, que não se constroem 

mais somente a partir da experiência vivida na comunidade local ou na família, mas 

tanto pela imensa quantidade de material simbólico (valores, crenças e costumes) que 

as pessoas recebem em tempo real pela televisão e internet (SILVA, 2003, p75). 

Com esses dados em mente,para o desenvolvimento da pesquisa no 

Doutorado, parti do pressuposto da comunicação como eixo aglutinador e expressão 

individual, realizada por intermédio da voz e da fala. Nesta realidade, não apenas a 

recepção como à produção de artefatos midiáticos é enfocada. Ou seja, privilegia-se 

a produção, a emissão e a circulação de conteúdos e produtos.  

No primeiro encontro que participei,tive a oportunidade de conhecer a maior 

parte das integrantes do hip-hop feminino nacional ali presentes,estive o tempo todo 

na condição de pesquisadora. Seguindo essa metodologia, ainda que não tenha me 

colocado “embaixo da pele da outra”, busquei o não envolvimento com as questões, 

angústias, visões e anseios apresentados no decorrer do Encontro.  

 Para a minha surpresa havia três outras pesquisadoras da temática, uma 

delas estadunidense. Estar próxima de outras pesquisadoras foi importante pela troca 

de experiências e de iniciativas acadêmicas da área das culturas juvenis femininas. 

Como vimos ressaltando, ainda são poucas as pesquisas que abordam a participação 

feminina, de modo que encontrar outras pesquisadoras interessadas na temática foi 

bastante satisfatório e proveitoso para mim. Pois pudemos trocar textos, 

bibliografias, falar do trabalho que cada uma estava desenvolvendo ou tinha 

desenvolvido.  

              Muito embora, participasse das dinâmicas oferecidas, mantive o 

distanciamento necessário para o entendimento das sutilezas, das pistas que o ofício 

requer. Esse esforço, necessário, está relacionado com o fato de o grupo ser 

culturalmente próximo. Isto é, muitas das questões, dos conflitos, dos desejos 

apresentadas pelas mulheres presentes são familiares para mim.  

 Em seguida, a questão da subjetividade, de como olhar de maneira aguçada 

para as realidades apresentadas, pois “ aquilo que se vê depende do lugar em que foi 
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visto, e das outras coisas que foram vistas ao mesmo tempo” (GEERTZ, 1997, p. 11). 

 Um terceiro ponto é a consideração sobre os dados resultantes da 

observação, que nada mais são de que interpretações de segunda mão, de construções 

feitas por outras pessoas. Tais construções necessitam para ser expostos que o 

etnógrafo primeiro “aprenda e, em seguida, faça a sua apresentação” . 

E, por fim, a análise sobre o relato etnográfico que deve constar de um texto 

cuja elaboração exige o entrelaçamento, a tessitura de pequenos fatos observados à 

exaustão e interpretados na interconexão com formulações teóricas. 

 O desafio que se interpôs neste momento foi o de como fazer observações, 

a partir de um não lugar espaço-temporal, característica da WEB, considerando, 

contudo, como afirma Geertz que o locus o estudo não é o objeto do estudo; não se 

estuda a aldeia, mas na aldeia (GEERTZ,1989, p.32). 
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CAPÍTULO II: MODOS DE VER 

 

2.1 O HIP - HOP 

 O hip-hop, cuja origem é o soul,“desempenhou um papel importante na história 

negra americana na década de 60, sendo a trilha sonora dos movimentos civis e um 

símbolo da consciência negra” (DAYRELL, 2005, p.46). Expressão cultural da diáspora 

africana, originária dos campos de colheita da Jamaica,migra para os guetos de Nova 

York e de lá para as periferias urbanas do Brasil. Primeiro, chega a São Paulo, pelas 

mãos dos DJs, em fins dos anos 1980, depois, para o Rio de Janeiro e, em seguida, se 

espalha e ganha força em outros centros urbanos do país.  

 O Hip Hop surge no cenário pós-industrial, quando as condições de vida urbana 

são afetadas pelas mudanças na economia, no acesso à moradia, pelas condições 

precárias de vida nos centrosurbanos na década de 1970. Do cenário de deterioração, do 

espaço urbano, no contexto de “desindustrialização” e de ruptura, como também do 

surgimento das redes de comunicação é que o movimento emerge. Como observa Tricia 

Rose: 

Por toda a América, as condições urbanas pós-industriais refletiram 
num complexo conjunto de forças globais que deram forma à 
metrópole urbana contemporânea. O crescimento das redes 
multinacionais de telecomunicações, a competição da economia 
global, a grande revolução tecnológica, a formação de novas e 
internacionais divisões de trabalho, o poder crescente da produção do 
mercadofinanceiro e as novas formas de imigração das nações 
industrializadas do Terceiro Mundocontribuíram para a reestruturação 
social e econômica da América urbana. 
Essas forças globais tiveram um impacto direto e sustentável sobre as 
estruturas da oferta de trabalho urbano e levaram às últimas 
consequências as já existentes formas de discriminação racial e de 
gênero, contribuindo, assim, para o crescimento do controle 
corporativo das multinacionais, das condições de mercado e da saúde 
da economia nacional (ROSE, 1997, p, 195). 

  

 

Chega ao Brasil no cenário de Ditadura Militar, vai se consolidar como um dos 

dispositivos estratégicos de voz e expressão das juventudes urbanas e periféricas, 

impulsionando a sua participação social em diferentes espaços sociais e coletivos da 
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sociedade brasileira. Ritmo, melodia e poética unidos em conjunção que viria funcionar 

como “uma tomada de consciência” (SARTRE, 1965,p.95), sobre a situação de 

subordinação, desprezo e  maltrato para a juventude  empobrecida dos centros urbanos,  

assim como ocorreu com outros ritmos negros nos Estados Unidos, de onde o hip-hop é 

originário 

 O movimento cultural agrega quatro subculturas: o Rap (rhythm and poetry), o 

estilo musical, a rima, o canto falado; uma maneira de apresentar a música, que envolve 

(o/a) DJ e um (a) MC; uma dança, que é o break (movimentos sincopados); e o grafite, 

a expressão plástica. 

De acordo com estudos desenvolvidos na área de culturas juvenis urbanas 

(Dayrell,2005; Martin-Barbero, 2008; Araújo & Coutinho, 2008), as manifestações 

musicais se constituem por força da necessidade de sociabilidade, comunicação de 

afirmação da identidade e de resistência cultural de jovens e adolescentes, 

predominantemente negros/as, das periferias urbanas. A prática de experiências 

galgadas na coletividade consubstancia a configuração das suas identidades, marcada 

pela busca de alternativas de pensar o mundo e de atuar dentro dele, evidenciando a 

resistência nos processos discriminatórios que dificultam a entrada destes jovens no 

mundo do trabalho e da educação, onde as opções de cultura e de lazer estão fora dos 

limites periféricos, como sugere Rose: 

 
Expressão cultural da diáspora africana, o hip-hop tem se esforçado 
para negociar a experiência da marginalização, da oportunidade 
brutalmente perdida e da opressão nos imperativos culturais da 
história, da identidade e das comunidades afro-americanas e 
caribenhas. É da tensão entre as fraturas culturais, produzidas pela 
opressão da era pós-industrial, e os compromissos com a 
expressividade da cultura negra que o hip-hop foi levado a uma 
discussão crítica (ROSE,1997, p.192). 

 

  Do uso da palavra cantada com apetrechos tecnológicos emergem as práticas 

discursivas tecnológicas que “falam” às juventudes das periferias mundiais, sobre as 

desigualdades, injustiças, alegria e opressão. Para Cornel West trata-se de um dos 

estilos da cultura negra norte- americana que contrapõe por meio da arte os discursos 

hegemônicos:  

O hip-hop foi criado por jovens negros urbanos e talentosos nos 
Estados Unidos, que fundiram formas musicais do Novo Mundo 
africanos e estilos retóricos comas novas tecnologias pós-modernas. 
Assim como os spiritual, blues e jazz- as maiores foram de arte que 
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emergiram dos Estados Unidos -, a música hip-hop expressou e 
representou a parrhesia socrática (discurso ousado, franco e simples 
diante da moralidade convencional e do poder fortificado)  (WEST, 
2006, p.15). 

 

        O hip-hop, diferentemente, de outras manifestações culturais juvenis, têm 

propostas fundamentadas para um projeto de conscientização política e social da 

juventude, com características de ativismo social. Para tanto, utilizam não apenas a 

força do discurso, mas o próprio ato discursivo como fator de enfrentamento às 

injustiças sociais sofridas pela juventude negra. O uso da palavra para protestar está na 

gênese do gênero musical,dinâmica que parece encontrar na música sua força de 

expressão.   

   Em 1988, data que coincide com o momento de exaltação e de afirmação 

identitária negra, de manifestações musicais afrodiaspóricas, como os bailes no estilo 

soul no Rio de Janeiro e os blocos afros em Salvador, por conta das comemorações do 

Centenário da Abolição da Escravatura. Momento em que se reconhece formalmente a 

existência do racismo na sociedade brasileira. Esse movimento em prol da afirmação da 

identidade negra é influenciado pelo processo de luta anti-apartheid na África do Sul, e 

pelo movimento pelos direitos civis da população negra  norte-americana, iniciado duas 

décadas antes.  Deve-se ressaltar que é neste contexto que ocorre o surgimento dos 

estilos musicais da periferia urbana, congregando música e estilo de vida, o que tinha 

sido feito por outros estilos musicais, como o rock. Contudo, não eram movimentos que 

tinham o recorte racial, de questões ligadas às necessidades e expressões culturais 

negras. 

  Em trabalho seminal sobre o modo de vida das camadas de baixa-renda 

cariocas, Hermano Viana (1997) aborda a “força” das manifestações culturais, o tipo de 

vida que “acontece” nas periferias, onde a música — uma forte herança da tradição 

africana, cuja presença é fundamental na vida social e religiosa —, mas que, no mais 

das vezes, estão distantes da indústria cultural: “O hip-hop, o funk que é tocado nessas 

festas, não entra na programação da maioria quase absoluta das rádios, os discos não 

são lançados no Brasil”(VIANA,1997,p,14). Ou quando aparecem é de forma 

estereotipada, salvo algumas exceções, como aconteceu durante muitos anos com o 

samba, motivo de perseguição policial de músicos sambistas. 

  A etnografia que faz sobre os bailes do subúrbio inaugura um tipo de 
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investigação até então pouco explorado em pesquisas acadêmicas.  Enfoca o papel da 

música e de estilos musicais nos diversos prismas e contextos urbanos, assim como a 

atuação social dos grupos juvenis e sua apresentação na mídia, tendo como parâmetro, a 

correlação Estado, sociedade, indústria cultural com a cultura.  

  Neste sentido, há uma correlação das manifestações juvenis periféricas com a 

onda de violência, por conta, entre outros fatores, de declarações de integrantes de 

grupos do hip-hop, cuja marca é a externalização da violência que é parte da experiência 

cotidiana desses jovens. È um período de expansão e de profissionalização do tráfico de 

drogas na cidade do Rio de Janeiro, iniciado nos anos 1980 com a chegada da cocaína 

aos morros cariocas. Estigmatizada desde o surgimento, as comunidades populares, as 

favelas — lugar onde reside a maioria dos jovens que frequentam bailes e grupos 

culturais juvenis —, passa a ser “bode expiatório” dos problemas da cidade. Com isso, a 

associação entre pobreza, violência e juventude negra e favela tornam-se sinônimo de 

visões preconceituosas propagadas pela mídia, passando a povoar o imaginário coletivo.  

  Outro fator que acentua a situação de desigualdade, de estratificação social 

refere-se ao processo de globalização excludente, de relações sociais fragmentadas, da 

derrubada de fronteiras culturais e econômicas, de uma sociedade modelada pelo 

mercado, que empurra para a borda, seus excedentes, como pobres, mulheres, negros, 

crianças e jovens.  

  Já o estudo de Micael Herschmann (2005) parte do fenômeno da violência 

urbana e sua forte presença nas expressões juvenis. Apresenta faceta da cidade do Rio 

de Janeiro pouco conhecida e/ou revelada para as camadas médias urbanas. 

Diferentemente das associações da violência com as juventudes das periferias que a 

mídia faz, naquele momento (início dos anos 1990), ao identificá-los como agentes de 

delitos, o autor vai buscar nas manifestações culturais juvenis o lugar da violência como 

referência. Mostra que a ideia de Brasil harmonioso e sem conflitos já não cabia mais.  

Trata-se praticamente do primeiro livro que junta os dois movimentos que agrega a 

juventude das periferias urbanas das duas maiores capitais brasileiras, Rio e São Paulo.  

 

 

2.1 CULTURA E POLÍTICA EM MOVIMENTO 
Estariam as garotas, por razões desconhecidas, de fato ausentes ou não 
atuantes nas subculturas juvenis? Ou haveria algum problema na 
forma como esse tipo de estudo é realizado tornando-as invisíveis? 
(MCROBBIE; GARBER, 1975). 
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Temos que respirar mudanças, nossa missão é modificar essa 
resistência e trazer cidadania nos rostos de todo o povo. Não é utopia, 
é compromisso (WHELLER, 2005) 
 
 
 

      É um mundo diferente... o rap, para muitos, não existe. 
            (Dinna Di) 

 

 “Hip-hop é um meio de se fazer ouvir.” 

                                (Rapper paulistana) 

  

A atuação das mulheres que fazem hip-hop, jovens oriundas das periferias 

urbanas, vem se destacando junto a projetos que integram tecnologias digitais, 

comunicação, cultura e cidadania. A recepção e produção midiática trazem à cena o 

trabalho elaborado por jovens mulheres negras oriundas de comunidades populares que, 

por intermédio de mediações proporcionadas por aparatos tecnológicos,passam da 

condição de receptores de mensagens à de produtores de conteúdos e de conhecimentos. 

Esses vão ser consumidos por outras (os) jovens que costumam encontrar nesse discurso 

ressonância para suas vozes e anseios. Dessa forma, faz-se necessário, o entendimento 

sobre as maneiras de apropriação e aquisição das mensagens produzidas por e para elas. 

A tecnologia sendo utilizada não apenas como instrumento, mas, sobretudo como fonte 

de produção e difusão comunicativa, uma prerrogativa presente desde o surgimento do 

hip hop e que contribuiu enormemente para a sua disseminação. 

            A atuação e a mobilização juvenis emolduradas por estilos musicais, de modos 

de vida e pela produção simbólica são ressaltadas por autores como Juarez Dayrell. O 

autor reconhece que a “dimensão simbólica” é o recurso mais frequentemente utilizado 

pelas juventudes para expressarem “atitudes e comportamentos”, tendo como aporte 

principal a expressão artística e cultural para se comunicarem coma sociedade:  

A música e a dança, o corpo e seu visual têm sido os mediadores que 
articulam grupos que se agregam para produzir um som, dança, trocar 
idéia, postar-se diante do mundo, alguns deles com projetos de 
intervenção social. O mundo da cultura aparece como um espaço 
privilegiado de práticas, representações, símbolos e rituais no quais os 
jovens buscam demarcar uma identidade juvenil. (DAYRELL, 2005, 
p.15) 

 

Conforme exposto na citação acima, o universo da cultura aparece como espaço 

privilegiado de atuação juvenil. A música é, neste sentido, a atividade que mais os 
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envolve e mobiliza. Opinião sustentada por Trícia Rose que, ao analisar o hip-hop nos 

EUA e Caribe, reconhece na cultura um espaço próspero à ideia de libertação juvenil à 

opressão, à falta deoportunidades e de projeto na sociedade pós-industrial.  

 A história da música como espaço de resistência tem sua origem entre a 

população negra norte-americana com o surgimento do blues e do jazz. No Brasil, um 

exemplo é o samba, arte popular que vai desempenhar este papel. Surge em Salvador, e 

se dissemina após chegar ao Rio de Janeiro nos morros, favelas, subúrbios. Ou seja, do 

interior do país migra para os espaços periféricos da cidade do Rio de Janeiro, onde 

habitam principalmente negros, mulatos e mestiços. Esse tipo de música, inicialmente 

perseguida, entra para a indústria cultural ao ser descoberta e reconhecida pelas classes 

médias urbanas cariocas. Hoje, o samba não é mais uma manifestação “marginalizada”, 

passou a fazer parte da indústria cultural, da cultura nacional.  

 A música e da dança são manifestações culturais transportadas para as Américas 

pelos povos da diáspora negra africana. Neste novo território, continuam funcionando 

como representações de uma identidade cultural e ganham expressividade, sendo, por 

vezes, recriadas daquelas originárias, como destaca Muniz Sodré. 

 

As analogias entre o jazz e o samba são possíveis, não devido à 
simples traços morfológicos das duas formas musicais, mas em 
virtude da identificação entre os processos simbólicos acionados pelas 
culturas negras na diáspora. […] Entre os negros, tanto na África 
como nos territórios da diáspora escrava, jogos de expressão como a 
dança e a música articulam-se simultaneamente com jogos de espaço e 
jogos miméticos em que se estimula parodicamente uma outra 
identidade (SODRÉ, 1988, p.140). 

 

  Os bailes são importantes para a popularização de uma estética negra, ainda 

que não tivesse claramente estabelecida a retórica da questão racial, ou melhor, da luta 

contra o racismo. Contudo, tem em si uma perspectiva educativa: “enquanto o público 

estava dançando, eram projetados slides com cenas de filmes como Wattstax 

(semidocumentário de um festival norte-americano de música negra, Shaft (ficção 

bastante popular no início da década de 70, com atores negros nos papéis principais), 

além de retratos de músicos e esportistas nacionais ou internacionais”) (VIANA, 1997, 

p.27). 

   Martin-Barbero (2001, p.298) ressalta a inter-relação entre a cultura e os 

processos comunicacionais e culturais nos últimos anos, cujos acontecimentos “parecem 
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apontar para uma nova compreensão das relações entre política e cultura na América 

Latina”. Este trânsito dos signos midiáticos no contexto cultural revela a relação entre a 

comunicação e a cultura, que é posta no interior do político e a comunicação no da 

cultura e por onde busca entender a política e a economia. Com isso, a concepção de 

uma nova visão das políticas culturais no continente envolve três acontecimentos:  

 
A experiência dos regimes autoritários, de que os modos de resistir e 
opor-se procederam uma boa parte de outros espaços que não os 
considerados pela análise tradicional, como as comunidades cristãs, os 
movimentos artísticos, os grupos de direitos humanos; a compreensão 
de que mesmo o autoritarismo mais brutal nunca esgota nas medidas 
de força, nem responde somente a interesses do capital, e de que há 
sempre uma tentativa de mudar o sentido da convivência social 
transformando o imaginário e os sistemas  de símbolos, por último, o 
fato de que, graças à dinâmica da escolarização e dos meios 
massivos,daa cultura se colocou no centro do cenário político e social. 
(MARTIN-BARBERO, 2001, p.298-299). 

 

 Nesta acepção, o foco é o processo, sua complexidade, e não mais o objeto. O 

diálogo interdisciplinar com outras áreas das ciências humanas, entre elas, os estudos 

culturais é a base conceitual da perspectiva. A proximidade com o marxismo dialético, 

que faz negativa para explicações únicas da ordem social, ao contrário da teoria crítica, 

atrelada às mudanças na comunicação às mudanças econômicas. O entendimento sobre 

as conexões do campo da política e da cultura nos grupos organizados pode revelar 

pistas sobre os modelos de atuação das culturas juvenis atuais, num contexto de extremo 

descrédito com a política partidária. Isto por que a ideia de transformação da realidade 

de desigualdade social, de combate ao racismo e de melhoria da condição de vida da 

população negra, pelo viés da cultura e da política, tem sido uma discussão pautada nas 

entidades negras organizadas desde as décadas de 1970 e 1980. Pensando nisto,pautada 

na argumentação de alguns teóricos do hip-hop, que os distingue ora como um 

movimento social, ora como uma manifestação cultural, formulei reflexões que 

envolvem a constituição dos movimentos sociais negros e as formas de mobilização que 

se dividem entre as que privilegiam os aspectos culturais e as que privilegiam a atuação 

política.  

 Conforme aponta a historiadora e militante negra, Lélia Gonzalez, o surgimento 

das primeiras organizações associativas negras ocorre logo após a Abolição, são 

chamadas de entidades. Divididas entre entidades negras recreativas e entidades negras 

culturais de massa, ambas operam sob o modelo do associativismo. As escolas de samba 
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cariocas são apresentadas como modelo cultural massivo, cuja atuação é controlada pelo 

Estado: 

 

[...] justamente por mobilizarem as massas, a nosso ver, sempre foram 
objeto de grande controle pelas ˝autoridades˝  de qualquer modo, as 
entidades culturais de massa têm sido de grande importância na 
medida em que, ao transarem o cultural, possibilitaram ao mesmo 
tempo o exercício de uma prática política, preparadora do advento dos 
movimentos negros de caráter ideológico (GONZALEZ, 1982, p.22). 

 

Para Lélia Gonzalez (1982, p.22), “esses dois tipos de entidades negras 

remetem-nos para dois tipos de escolha: o assimilacionismo e a prática cultural”. Tudo 

indica certo “aprisionamento” deste tipo de entidade e mesmo de atuação, em razão da 

dependência por subvenções concedidas pelo Estado. A autora defende a síntese das 

duas práticas como um modelo exitoso de mobilização, e da qual cita a Frente Negra 

Brasileira (FNB), que entre 1931 e 1938 mobiliza milhares de negros para seus quadros. 

A eficácia de atuação destas duas concepções, a cultura e a política requer uma ação 

conjunta, já que de forma isolada são esvaziadas: 

No associativismo de caráter ‘recreativo’, visto pela perspectiva de 
seus opositores, a cultura tanto é olhada como conjunto de elementos 
externos ao grupo que a ‘utiliza’, como é concebida como prática 
destituída de sentido e expressão de valores tradicionais: 
mantenedores da ideologia que oculta as contradições raciais e sociais 
vigentes no país, através da reificação do ‘mito da democracia racial’ 
A idéia de política, também segundo os mesmos interlocutores, 
enquanto prática de reflexão e transformação, figura como espécie de 
agente potencializador de sentidos. A idéia de transformação 
reconfigura esta relação: se entre os primeiros o relevo dado aos 
aspectos culturais sinaliza ‘acomodação’, e ‘enfraquecimento’, para os 
segundos é o elemento que deflagra processos de transformação 
pessoal e social. O diálogo se produz em função de um projeto 
político e ideológico específico (GOMES, 2000, p.337). 

 

Olívia Gomes ( 2000 p.337) demonstra sobre o papel da cultura e da política 

como agentes de mobilização do movimento social negro, na luta contra o racismo. 

Empreende reflexão sobre os modelos de atuação presentes nos primeiros grupos 

organizados, ainda na Ditadura militar, com aqueles surgidos na década de 90 do século 

XX. A autora confronta os modelos de discursos presentes nos círculos acadêmicos com 

aqueles da militância política, as duas categorias de ação organizativa. De um lado, 

observa-se organizações sociais negras com estratégias galgadas na ‘política racial’. Do 
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outro, as organizações antecessores, que em pleno regime militar, tinham como foco a 

utilização da ˝cultura˝ para mobilizar, conscientizar e politizar a população negra pobre 

e moradora das periferias.  

A partir da análise de um grupo cultural, o Vissungo, a autora salienta sobre as 

estratégias utilizadas e que se mostram eficazes na aproximação com público de perfis 

socioeconômico diversificados: “tais propostas tinham como objetivo reconfigurar 

experiências culturais e recreativas populares tradicionais dentro de um discurso 

preponderantemente étnico e político” (GOMES, 2000, p.334). 

Com o surgimento do movimento social negro na década de 1970, tem início um 

processo de valorização das expressões culturais de matrizes africanas. Até então, as 

manifestações culturais negras, como as escolas de samba, candomblé e umbanda são 

consideradas como símbolos da identidade nacional, e não procedentes de uma 

determinada identidade racial. Essa mudança de perspectiva no combate ao racismo é 

influenciada pela troca de experiências com outras comunidades descendentes da 

diáspora negra. O contato com outras comunidades que vivenciaram a opressão racial, 

mas que se organizaram politicamente para lutar por seus direitos (como os negros nos 

Estados Unidos), impulsiona a exploração por vínculos identitários negros, por parte de 

militantes e intelectuais negros. A necessidade de reconhecimento da identidade negra e 

da organização política é ressaltada por Hanchard (1996, p.55): “os afro-brasileiros cada 

vez mais reconhecem que é necessário usar a prática e a produção cultural como 

princípios organizadores contra a opressão racial e como instrumentos para a construção 

e o exercício de identidades próprias”. 

A discussão sobre a necessidade de valorização da identidade racial negra, em 

termos políticos, é impulsionada com a chegada dos bailes de Black soul. Os bailes 

começam no Rio de Janeiro e se espalham pelo país. Neste período, a sociedade 

brasileira vivia sob a égide do regime militar, e, influenciado pelo movimento dos 

direitos civis norte-americanos, surge o Movimento Negro Unificado (MNU), entidade 

que aglutina militantes e intelectuais negros. O objetivo principal do MNU é a 

conscientização das massas, vinculando política e cultura na luta contra o racismo e a 

discriminação racial, por isso, o foco na popularização do debate, que não deveria ficar 

circunscrito ao circuito intelectual e universitário: 

Para grande parte dos militantes e intelectuais negros do período, a 
tarefa então conscientizadora tinha implicações singulares. Em parte 
estava marcada por uma postura reativa, frente à banalização e a 
mercantilização da ‘cultura’ por parte das elites e do Estado. Ao 
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adjetivar-se como ‘negra’, tal visão de cultura conquistava um certo 
valor num determinado mercado de bens simbólicos, na medida em 
que a pressupunham  ‘pura’ (porque não cooptada) e de (resistência). 
A conscientização, sob este ponto de vista, consistia tanto em uma 
espécie de conversão a um ethos de sociabilidade militante e religiosa 
como uma reconfiguração no que diz respeito à nomenclatura, de 
termos raciais (GOMES,  2000, p.338). 

 

O Movimento Negro Unificado (MNU), criado em 1979, tem posição política 

esquerdista, durante anos pauta a agenda da militância negra do país, e, balança as 

estruturas da sociedade de redemocratização, com postura revolucionária, assumida pelo 

movimento. Elas surgem na primeira metade do século XX. Duas delas tiveram maior 

expressividade no movimento de combate ao racismo na pós-escravidão: a Frente Negra 

Brasileira (1931), destinada a uma elite negra, com postura fascista e o Teatro 

Experimental do Negro (TEN), fundado em 1961, que privilegia a questão de classe.  

Essas entidades visam à inserção e a legitimação da existência da população negra na 

sociedade.  

  Os conteúdos midiáticos produzidos por grupos comunitários costumam revelar 

olhares “de dentro” das realidades, mais próximas de seus contextos, de seus interesses, 

abrindo, talvez, com isso, um canal maior de diálogos e interação entre as juventudes 

das periferias dos centros urbanos. Desse modo, deve-se ressaltar que a interação 

comunitária com outros setores da área cultural, acadêmica e comunitária é importante 

para a valorização da diversidade cultural e regional do país. 

   Para que o audiovisual funcione como um agente mobilizador eficaz na 

inserção social desses jovens, faz-se necessário tanto o domínio de práticas discursivas 

como maior interlocução externa com outros setores de produção e circulação de 

produtos midiáticos. Equipamentos tecnológicos não funcionam sozinhos, necessitam 

de sujeitos capacitados, de formação crítica, se almejamos transformações de fato. 

Entende-se, portanto, a necessidade de valorizamos os aspectos afirmativos das 

trajetórias pessoais e coletivas, assim como, projetos que priorizem o desenvolvimento 

de saberes, de conhecimento e, sobretudo, de reflexão crítica que transita na interseção, 

subjetividade e objetividade, contemplando a riqueza sociocultural das periferias 

urbanas. Nesta perspectiva, viso à compreensão das práticas aglutinadoras que 

contribuem para a realização de dinâmicas organizativas e identitárias nos movimentos 

comunitários e sociais, entendendo, pois, da importância das expressões culturais como 

pilar valorativo na constituição de movimentos sociais juvenis. Como afirma, Nilma 
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Lino Gomes: 

A inserção no mundo da cultura traz não só nova capacidade 
organizativa nos jovens, mas também interfere na construção da sua 
identidade. Fortalecimento da auto-estima, aproximação dos 
elementos da cultura alicerçados numa matriz cultural africana 
ressignificada no Brasil, exercício da criatividade, segurança, 
possibilidade de se tornarem criadores ativos, contra todos os limites 
de um contexto social que lhes nega as condições dignas de 
sobrevivência são alguns exemplos da força da cultura nesses sujeitos 
(GOMES, 2003, p.228). 

 

  Dessa forma,podemos pensar sobre a questão da disseminação da cultura hip-

hop no contexto das periferias urbanas das cidades brasileiras, em que jovens mulheres 

negras produzem letras de música, grafites, filmes, vídeos, blogs, isto é, produzem 

cultura baseadas, sobretudo, na vida da comunidade, nas experiências territoriais, de 

escassez de bens materiais, mas da abundância de atitudes de solidariedade e de 

transformação; o que contribui para a busca e/ou adesão a um estilo, a uma estética que 

os identifica junto àquele grupo social, geracional ou étnico, o que normalmente resulta 

em fortalecimento e afirmação identitária.  

  Quando se considera a questão quantitativa veremos que a acepção de minoria 

é, pois, ao contrário, uma acepção cuja base supõe dados qualitativos. Para Sodré, 

(2005, p.1), a palavra tem sentido de inferioridade quantitativa, é o oposto de maioria. 

Para o autor, o conceito de minoria intrinsecamente ligada à questão da 

representatividade democrática, que, muito embora seja reconhecida como o governo 

eleito pela maioria, pelo povo; qualitativamente, concede voz aos grupos minoritários. 

Pois são quem através do dissenso de suas vozes colaboram para o respeito às 

diferenças.   

O conceito de minoria e o de um lugar onde se animam os fluxos de 
transformação de uma identidade ou de uma relação de poder. Implica 
uma tomada de posição grupal no interior de uma dinâmica conflitual. 
Por isso, pode-se afirmar que o negro no Brasil e mais um lugar do 
que o indivíduo definido simplesmente pela cor da pele (SODRÉ, 
2004, p.12). 

 

Por sua vez, na mídia, a relação com grupos minorizados parece ser marcada 

pelo conflito. Por estarem em situação de desvantagem social não são tidos 

primeiramente como consumidores de informação produzida para as classes mais 

esclarecidas e escolarizdas da sociedade. Por outro lado, observa-se o investimento na 

exploração midiática da pobreza, pois a abertura de espaços para estes grupos segue a 
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lógica do consenso de opiniões, uniformizadas em um determinado grupo. As lutas 

sociais dos grupos minoritários quando surgem no espaço midiático são, muitas das 

vezes, esvaziadas de seus sentidos transformadores que impulsionamo fazer coletivo.  

  Assim, faz-se necessário lembrar o papel desempenhado pelas mídias no que 

tange às mediações sociais, radicalmente definidas por ela, lembra Raquel Paiva:“a 

mídia exerce o papel de reguladora entre na relação dos indivíduos com o mundo e com 

seus pares” (Paiva, 2005 p.16-17). Esse fenêmeno pode ser constatado nas periferias das 

grandes cidades em que a descrença nos organismos estatais é substituída pela 

esperança que a mídia proporciona em váriosníveis do imaginário social. Não bastasse 

reproduzir um tipo de vida almejado (a lógica consumista em ação), mas, sobretudo, o 

papel de interlocutora das vozes oprimidas. Eles acreditam na veracidade de suas 

intenções. De maneira geral, o que é divulgado na imprensa não suscita dúvidas na 

população menos esclarecida. O que se diferencia com os grupos minoritários 

politizados. Dessa forma, agem em conformidade com a lógica midiática vislumbrando 

o aparecimento na mídia.  

 
 
 
2.3 O PARADIGMA TECNOSOCIAL OU A REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA  

 

   "The future is here. It's not just evenly distributed yet ". 

(William Gibson) 

 

As novas tecnologias da comunicação e da informação vêm provocando 

transformações na estrutura organizacional da sociedade: na economia, na política, na 

vida social. Neste novo modelo de sociedade tem destaque o papel da tecnologia e da 

informação, trespassando a constituição das relações sociais, dos processos de produção 

e do surgimento de novas sociabilidades e subjetividades;é chamado de sociedade em 

rede. Trata-se de uma forma de organização social em que a produção, difusão e a 

recepção da informação são transformadas em fonte de produtividade e poder, conforme 

Manuel Castells: 

 

Essa sociedade é caracterizada pela globalização das atividades 
econômicas decisivas do ponto de vista estratégico; por sua forma de 
organizaçãoem redes; pela flexibilidade e instabilidade do emprego e a 
individualização da mão - de- obra. Por uma cultura da virtualidade 
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real construída a partir de um sistema de mídia onipresente, 
interligado e altamente diversificado. E pela transformação das bases 
materiais da vida – o tempo e o espaço de fluxos de um tempo 
intemporal como expressão das atividades e elites dominantes. 
(CASTELLS, 2008, p.17) 

 

As mudanças ocasionadas pelo surgimento da globalização, como a derrubada 

de fronteiras políticas e econômicas incidem nas relações sociais, no modus operandi da 

produção de conhecimento. A soberania mercadológica apresenta dois fatores 

preponderantes para a percepção do poder que detêm na era da globalização da 

economia: são agentes operacionais da globalização, via enunciação discursiva, que 

funciona como instrumento de legitimação e disseminação de um discurso social 

homogêneo e onde o consumo é a primeira fonte de expressão cultural dos indivíduos. 

(Moraes, 2003, p.187). Isto quer dizer, no cenário de globalização das comunicações e 

das tecnologias, de inexistência de barreiras geopolíticas, de forte presença da cultura da 

economia e de um mercado transnacionalizado, o mercado e o consumo são os 

dispositivos centrais. A ferocidade mercadológica, que é a marca da globalização 

econômica, expande seus domínios para a produção cultural e se difundepelos 

conglomerados midiáticos que a reproduzem diariamente em seus produtos.  A nova 

economia cultural global supõe um tipo de interpretação onde é considerada a ordem 

disjuntiva, superposta e complexa como modelo estratégico mais adequado que a 

simples polarização entre cento e periferia. 

 
O avanço do neoliberalismo no terreno ideológico-cultural repousa, 
em larga medida, na capacidade demonstrada pelas indústrias de 
informação e entretenimento para operar como máquinas produtivas 
que estruturam, simbolicamente, o capitalismo sem fronteiras. A 
mídia passa a ocupar posição destacada no âmbito das relações 
produtivas e sociais, visto que é no domínio da comunicação que se 
fixa a síntese-político-ideológica da ordem hegemônica (MORAES, 
2003, p.188).   

 

  Diante do cenário de hegemonia global e de dominação econômica, política e 

cultural das nações do primeiro mundo, como Estados Unidos e Europa, surgem, em 

contraponto na Internet, iniciativas contra – hegemônicas. Eduardo Galeano ressalta o 

lugar da internet como espaço de contraposição aos conglomerados das indústrias 

culturais e de hegemonia dos meios de comunicação:  

 
A Internet realmente abriu espaços a vozes que agora encontram 
possibilidades de difusão incríveis. E isso é uma boa notícia que a 
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realidade deu contra todos os prognósticos, pois a Internet nasceu 
como uma operação militar do Pentágono para planificar as suas 
operações. Foi uma coisa nascida da morte, do extermínio do outro, 
pois a guerra é isso. E depois virou um espaço que contém um pouco 
de tudo, que não é uma coisa só, mas que inclui muitas expressões, da 
afirmação da boa energia da vida, da energia multiplicadora do melhor 
da vida, a liberdade, a vontade de justiça (GALEANO, 2005)  
 
 

  São movimentos de enfrentamento da sociedade civil articulada aos 

mecanismos mercantis e políticos da sociedade globalizada, com iniciativas que buscam 

o fortalecimento das identidades e o combate à exclusão social, um dos efeitos 

negativos da globalização, caracterizada por mercado voraz que se interpela nas ações 

entre o Estado e a população.  

   Martin-Barbero, em análise sobre a situação da América Latina, salienta que o 

retorno do protagonismo da política é um alento para sociedades anteriormente 

sufocadas pelo vértice da Economia. Mediante duras críticas à voracidade 

mercadológica e ao jugo às instituições financeiras como o FMI que, durante longos 

anos, cerceou a ação política individual e coletiva, o autor exalta a retomada da ação 

política como instrumento de transformação, ora impulsionada pelo acesso e uso das 

tecnologias da comunicação e informação.  

 
[...] fato profundamente novo, e principalmente inovador, que diz 
respeito à crescente apropriação das novastecnologias por grupos de 
setores subalternos, permitindo-lhes uma verdadeira “revanche sócio-
cultural”, isto é, a construção de uma contra-hegemonia em larga 
escala mundial. Esse conjunto de possibilidades abre a humanidade, 
pela primeira vez na história, a uma «universalidade empírica» e a 
uma nova narrativa histórica (MARTIN-BARBERO, 2007, p.29). 
 
 

   Martin-Barbero recorre aos postulados de Milton Santos sobre 

globalização,para lembrar que o mapa político atual separa e tenciona a sociedade em 

dois grandes movimentos globalizantes: “o das migrações sociais – de dimensão 

estatística e envergadura cultural jamais vistas – e o dos fluxos tecno-informacionais 

cuja densidade está transformando tanto os modos de produção quanto os modos de 

convívio” (Barbero, 2007, p.29). Para o pesquisador colombiano, do prisma desses dois 

movimentos paradoxais, a globalização se apresenta, ora como perversidade, ora como 

possibilidade, cerceando qualquer tipo de ação e pensamento que possa travá-la.  Para 

fins desta pesquisa, interessa a ideia de fluxos tecno-informacionais e sua influência no 

processo de criação cultural e nos modos de vida.   
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   As tecnologias da informação e comunicação estão modelando as estruturas da 

comunicação humana e da cultura de seus usuários. As redes digitais proporcionaram 

mudança radical no paradigma da comunicação, afetando sobremaneira as formas de 

produção da informação e do conhecimento, numa demonstração do poder da tecnologia 

e da linguagem quando compostas em sinergia. Do modo analógico, passa-se ao digital, 

afetando a forma de produção, transmissão e recepção de conteúdos midiáticos. 

Tradições conceituais e culturais, herdadas dos antigos meios de comunicação, se 

mesclam aos novos meios, cuja marca é o hibridismo de linguagens, com a interface 

entre texto, imagem e som (JENKIS, 2008; GOSCIOLA, 2003; VILCHES, 2003). 

  Desde as formas mais antigas de comunicação gestual e da linguagem falada e 

escrita, até a revolução nas mídias, da comunicação mediada por computador, a 

produção, a difusão, o armazenamento e a circulação da informação e de conteúdos 

simbólicos têm sido um ponto central na vida social humana. É a evolução técnica como 

vetor das transformações ocorridas nos meios de comunicação, contribuindo para o 

surgimento de novas maneiras de pensar, saber, perceber, conviver e interpretar o 

mundo humano.  

   Lev Manovich (2009) utiliza o conceito de cultura do software para  abordar as 

mudanças trazidas pela interatividade digital, “que auxiliada por software, como 

linguagem da informação, significam a construção de novo capítulo da história da 

cultura humana”. As transformações a que ele se refere podem ser interpretadas com 

base nas possibilidades surgidas com aparatos técnicos que transcendem uso utilitário. 

O software social é a linguagem da era da informação. A capacidade que ele tem de 

produzir, modificar, adaptar e distribuir condiciona a capacidade de qualquer 

comunidade ou grupo, grande ou pequena, para interagir com o mundo de computadores 

e redes que constituem a estrutura de nossa sociedade (CASTELLS, 2006, p.228). 

  A revolução tecnológica suscitou transformações que acontecem na escrita, na 

transmissão, na conservação e na leitura de informações. Nesta nova perspectiva de 

produção intelectual, o modelo unidirecional está sendo substituído por formas plurais e 

tecnologicamente interativas das redes, como já abordado acima. As novas tecnologias 

promoveram mudanças radicais tanto nas rotinas produtivas como no modo de 

percepção humana, contribuindo para o surgimento de novas formas de se contar 

histórias, de novas formas narrativas e, sobretudo, de vida comunitária.  

 
[...] por que a multidão encontra na rede um meio privilegiado de 
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exprimir sua potência de ação, fazendo seu movimentos de luta 
atravésde construção de redes, desde que a vitória de solução das lutas 
burguesas determinou a democracia representativa como a principal 
forma de expressão política e fez do cidadão/consumidor uma unidade 
básica de expressão (ANTOUN, 2003 p. 166). 

 

A participação da sociedade civil na produção de informações deve ser 

considerada, pois são modos de visibilizar e significar interesses em público.(MAIA, 

2006, p.29). A esfera pública é um lugar onde as próprias instituições sofreram 

mudanças radicais na sua forma de produzir e veicular informação, o ciberespaço é tido 

como espaço de compartilhamento de conteúdos, “a internet seria um meio de todos os 

meios de comunicação, constituindo-se como um hipermeio cujas mensagens cujas 

mensagens são novas formas de vida comunitária” (ANTOUN, 2003, p. 166). 

  Nesta nova perspectiva de produção intelectual, o modelo unidirecional está 

sendo substituído por formas plurais e tecnologicamente interativas das redes, que 

contribuem para a criação de novas formas de participação tecnológica, tendo como 

principal aporte à lógica da construção colaborativa.  

 

Os indivíduos implicados nas atividades de colaboração e interativas 
da Web 2.0 participam geralmente de várias comunidades, navegam 
entre vários blogs, mantêm vários endereços eletrônicos para 
diferentes usos e são, em certa medida, os nós principais, os 
cruzamentos, os computadores da computação social, recolhendo, 
filtrando, redistribuindo, fazendo circular a informação, a influência, a 
opinião, a atenção e a reputação de um indivíduo a outro (LEVY, 
2010, p.12). 
 

  Nas novas tecnologias verifica-se a substituição dos modelos lineares, 

unilaterais, que priorizam a polarização de ações entre emissor e receptor, atualizados 

por modelo cujo foco está centrado na participação interativa. O fluxo de informações 

distribui-se de forma horizontalizada, impulsionando o surgimento de modelos abertos à 

construção participativa do conhecimento, em consonância à existência de 

conglomerados e oligopólios midiáticos transpostos para internet como portais, e 

vorazes pelo exercício da hegemonia exercida nos moldes da mídia tradicional. Nas 

palavras de Beatriz Bretas: 

 
O espaço telemático abriga, também, outras possibilidades 
comunicativas ao permitir a descentralização dos aparelhos de 
produção cultural, promovendo a ação de vários outros participantes, 
ainda que os tradicionais oligopólios da mídia já estejam instalados no 
novo domínio (BRETAS, 2005, p.1). 
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  Os estudos realizados na área de inclusão social e TICs demonstram o 

surgimento de novas formas de inserção social e de se fazer presente no mundo, 

requerem a adaptação ao ambiente tecnologizado, modelador da vida cotidiana; relação 

cuja característica é a interação e a turbulência, entre vida social e técnica, conforme 

análise de  André Lemos:  

 
Em um mundo saturado de objetos técnicos será nessa forma técnica 
que a vida social vai impor o seu vitalismo e reestruturá-la. As 
diversas manifestações contemporâneas da cibercultura podem ser 
vistas como a expressão quotidiana dessa vida "tecnicizada" que se 
rebela contra as formas instituídas e cristalizadas (lembramos que o 
ciberespaço é fruto de pesquisa militares). A forma técnica molda-se 
ao conteúdo social, não sem conflitos (LEMOS, 2002, p.7). 

 

 São relações que podem culminar com outras ações políticas por indivíduos 

invibilizados, pela mídia tradicional ou pela falta de acesso à cidadania,que,  estão 

tendo a oportunidade de expressar suas vozes no espaço virtual, buscando atingir a 

visibilidade social: “A Internet tem abrigado incontáveis movimentos sociais que a 

utilizam na perspectiva de ganhos de vinculação de seus membros, permitindo maior 

visibilidade e adesão a seus propósitos” (BRETAS, 2005,p, 6).  

 

2.3.1 A RACIONALIDADE TECNOCIENTÍFICA  
 

 A reflexão a respeito do discurso tecnológico, modelar nas sociedades 

contemporâneas, está intrinsecamente ligada ao fato de a racionalidade tecnocientífica 

se ter tornado um subsídio para o entendimentosobre o estágio de desenvolvimento de 

uma sociedade. Se, anteriormente, isso era medido a partir de índices econômicos e 

sociais, hoje, está diretemente ligado a sua capacidade de evocar e produzir ciência e 

tecnologia.   

  Deve-se ressaltar que o domínio de artefatos para a sobrevivência humana foi 

à mola propulsora da invenção da técnica e artefatos técnicos. A concepção grega de 

técnica como uma “contemplação da natureza”, apesar de muito contestada por autores 

como Bacon, (1999) é considerada como a matriz para a idéia de tecnologia atual. 

Enquanto naquela o ser estava fundamentado na teoria, para esta, ao contrário, o ser 

está fundamentado na prática. Contudo, se deve enfatizar que a presença, quiçá a 
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onipresença técnica acompanha o desenvolvimento das sociedades, fundamentando 

desde aspectos culturais em sociedades tradicionais, como a pesca (o ato de fazer) 

como a confecção de artefatos (a vara de pescar) a forma de armazenar e conservar 

alimentos. Na sociedade moderna, considerada o século das Luzes, que tinha o ser 

humano na sua centralidade, o domínio sobre as intempéries da natureza caracterizava 

a ciência. O domínio da ciência pelos seres humanos era tido como um indício de 

liberdade, a liberdade almejada com os ideais da revolução burguesa. Por sua vez, 

estes ideais vão incidir em questionamentos acerca das “formas tradicionais de 

pensamento”, que caracteriza as sociedades tradicionais.  

  Com o advento do Iluminismo, as sociedades modernas passam a questionar 

esse tipo tradicional de pensamento, exigindo que fosse justificada a utilidade de 

costumes e instituições para a sociedade. É neste contexto de exacerbação da 

racionalidade que se dá à ascensão da ciência e da tecnologia, que passam a configurar 

como base para a formulação de idéias, conceitos, teorias e fundamentação racional do 

saber e do conhecimento. Desde então, a tecnologia é incorporada as sociedades 

modernas e passa a modelar a vida social, se constituindo na “estruturamaterial da 

modernidade” (CUPANI¸ 2004, p.21). Este fato vem ao encontro da idéia de domínio 

da natureza e pelos seres humanos, o que contribuiria para se atingir a liberdade. 

Estaria então a busca por intrinsecamente ligada ao domínio tecnológico. O que parece 

um paradoxo, já que o desenvolvimento tecnológico envolve diretamente a questão do 

controle não apenas de maquinário, mas, sobretudo, de seres humanos.   

  Este tipo de fenômeno foi abordado por Norbert Wiener, um dos teóricos 

precursores da filosofia da tecnologia, para a construção do conceito de cibernética. O 

autor defende a tese de que a “compreensão de uma sociedade com o estudo das 

mensagens e as facilidades de comunicação de que disponha” (WIENER, 1954, p16).  

   Por sua vez, pensar as tecnologias não apenas como suporte ou instrumento 

para a realização de tarefas cotidianas, mas, sim, como estilo de vida, na qual os 

aparatos tecnológicos são, para além de objetos, demonstram a forma pela qual nos 

relacionamos com a própria vida. Por outro lado, é assaz o entendimento sobre as 

formas de utilização e percepção das mídias digitais entre os usuários moradores de 

comunidades populares. Tal compreensão se faz importante não apenas por 

dimensionarem a apropriação tecnológica que está sendo estabelecida, mas por que 

proporcionam o entendimento de diversas outras demandas sociais. Wiener (1954) 

destaca que o conhecimento e a análise de uma sociedade, podem ser feitas pelo tipo 
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de comunicação que utiliza. A comunicação e as máquinas utilizadas para o controle 

de seres humanos.  

 
A sociedade só pode ser compreendida através de um estudo de 
mensagens e das facilidades da comunicação de que disponha; e de 
que, no futuro o desenvolvimento dessas mensagens e facilidades de 
comunicação, as mensagens entre os homens e as máquinas, entre as 
máquinas e o homem, e entre a máquina e a máquina, estão 
destinadas a desempenhar papel cada vez mais importante 
(WIENER, 1954, p.16). 
 

  O que desejo ressaltar é o entendimento sobre a utilização da técnica e 

datecnologia para a evolução social de seres humanos, no tocante a busca pelo 

conhecimento. Contudo, a ciência é uma construção humana traz em si tanto o positivo 

como o negativo dos seres humanos que a criaram (MORAES, 2002, p.23).  

  Na mitologia grega, Prometeu é o titã que rouba o fogo dos deuses e é por eles 

condenado a um suplício eterno. Preso a uma rocha, uma águia com bicadas lhe devora 

o fígado. A simbologia da lenda se aplica aos fundamentos epistemológicos da ciência 

e tecnologia. Isto porque, o fogo aludido se refere ao conhecimento, à técnica. Por esse 

conhecimento, por essa técnica, o ser humano é punido com a fúria dos Deuses, por 

um lado. Mas, por outro, tem-se o compartilhamento e a difusão do conhecimento, até 

então guardado por seres considerados superiores. Pode-se afirmar que a busca pelo 

conhecimento (o domínio da técnica) move os seres humanos desde os tempos 

imemoriais (idade da pedra ou período paleolítico). Ou seja,ainda em um período que 

antecede a escrita. Muitos destes conhecimentos foram preservados pela tradição oral 

de povos milenares. É, pois, a invenção da prensa móvel por Gutemberg — trata-se de 

uma revolução —, que modifica costumes e comportamentos na idade moderna. É 

neste período também que o conhecimento e a informação passam a ser disseminados, 

transmitidos e, sobremaneira, passam a ser preservados e armazenados. A questão 

que se descortina é como os seres humanos vão acompanhar este desenvolvimento em 

uma época em que a comunicação está intrinsecamente ligada à tecnologia. Qual o 

caminho que a humanidade deve buscar para minimizar as desigualdades já tão 

profundamente arraigadas em algumas nações, comprometendo, inclusive, a 

sobrevivência e permanência de espécies humanas no planeta? 

  Com isto, desejo ressaltar a responsabilidade dos seres humanos em buscar 

alternativas de mudanças para a sociedade tecnológica, sobretudo, o que se refere à 

comunicação, como dita a teoria crítica. Essa teoria tal e qual a busca por liberdade das 
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primeiras invenções técnicas, com a qual se buscava um pretenso domínio sobre a 

natureza, acredita no teor libertador da tecnologia, postulado que também congraço. As 

pesquisas sobre o tema da exclusão digital apontam para os pontos sem luz, em 

diversas partes do planeta. Para os habitantes dos países emergentes que passaram por 

longos processos de Ditadura Militar, e onde o próprio exercício da democracia na sua 

plenitude é insipiente, temos um longo caminho a ser percorrido, haja vista que “a 

teoria crítica da tecnologia sustenta que chegou o momento de estender a democracia 

também à tecnologia” (FEENBERG, 2003, p.9).  

  Isto posto, a prática do discurso efusivo parece forçar não apenas a entrada 

destes novos atores em um espaço de visibilidade pública. Vai além, pois semeia a 

difusão e disseminação do conhecimento, elemento que pode funcionar como 

propulsor da prática democrática na sua plenitude, e, que pode contribuir tanto para a 

criação como da ampliação de espaços alternativos de participação.  

  A emergência de processos de efetivação da democracia demanda mobilização 

da sociedade civil. Estas alternativas de busca de informação, de conhecimento, de 

domínio da técnica são revolucionárias e essenciais na conquista da liberdade. Elas 

podem se materializar através da ação conjunta e mobilização da sociedade civil. 

 O modelo de esfera pública pensada por Habermas, centrada na convivência 

fora do espaço privado, fora de casa, estrutura a análise sobre o espaço público virtual, 

cuja característica central e a diversidade e a multiplicidade de pessoas e informações. 

Isto por que, “só a luz da esfera pública e que aquilo que se consegue parecer, tudo se 

torna visível a todos” (HABERMAS, 1984 p.16). Contudo, a esfera pública 

harbemasiana não abarcou todos os grupos sociais quando da formulação do conceito 

de espaço público, deixando de fora grupos minoritários, como mulheres e escravos. 

Na atualidade, a esfera pública burguesa continua não abarcando integralmente os 

diversos grupos que compõe a sociedade brasileira (HANCHARD, 1996, p.43). Mas é 

na própria sociedade que se tem buscado formas novas de construção para a esfera 

pública contemporânea, como ressalta Linhares:  

 

A atual sociedade construiu novas formas de a mediação com o real 
que a impulsiona vertiginosamente para uma construção com 
conceitos, que influenciaram, entre outras, as ações políticas 
(participação, representação, cidadania), culturais (identidades, 
pertencimento, nacionalismo) e sociais (grupos, organizações, 
gêneros e etnias) (LINHARES 2006 p.159). 
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Dessa forma, torna-se primordial a interferência dos cidadãos e cidadãs no 

processo de construção de um espaço público virtual que, na atualidade, está sendo 

mediado pelas inovações tecnológicas. Este e o seu grande diferencial. A 

comunicação e a interação social mediadas pela tecnologia. Na esfera pública 

burguesa, a reunião de diferentes indivíduos para a discussão e formação de uma 

opinião pública, além de privilegiar grupos econômicos, não contava este tipo de 

mediação tecnologizada.  Então, hoje, a busca por visibilidade das pessoas que não 

estão nos centros de poder tem impulsionado a criação de outros tipos de espaços que 

não aqueles institucionalizados, em que muitas vezes a presença do Estado é perene. 

Estes grupos, excluídos da esfera pública burguesa, estão inscritos em outros espaços, 

isto é, se fazem presentes na luta pela visibilidade democrática, almejada tanto por 

quem está no centro como nas periferias do poder. Este dinamismo parece funcionar 

como uma tática para contrapor a invisibilidade de ações institucionalizadas e 

estatais, como afirma Morais:  

O homem cria cultura, entendida está como toda parte do ambiente 
que resultou do trabalho humano. Nisto entram conhecimentos, 
crenças, artes, estilos de trabalho e lazer etc. À medida que exerce 
sua criatividade construindo engenhosamente seu modo de 
sobreviver, o homem se vai deixando condicionar pelas suas 
próprias criaturas. Inútil e tentarmos mentalizar indivíduos fechados 
em si mesmos, isolados do ambiente e reduzidos apenas aos limites 
de seu organismo (MORAIS, 2002 p.159). 

 

  O poder de criação cultural parece contemplar formas diversificadas de 

inserção social. De se fazer presente no mundo tecnologizado. O que poderá culminar 

com outras ações políticas por indivíduos anteriormente sem voz, sem expressão que, 

agora, (re)criam formas alternativas de participação e atuação social.  

 

 

2.3.2 COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA E COMUNICAÇÃO RADICAL 

ALTERNATIVA 

 

Para a compreensão sobre o modelo de comunicação comunitária desenvolvida 

pelas mulheres do hip hop recorri,primeiramente, aos postulados de Cicilia Krohling. 

Peruzzo. A autora analisa (1998) o uso da comunicação comunitárianos movimentos 

populares, lembra a importância da análise teórica da comunicação estar atrelada ao 
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contexto, a realidade sócio-econômica, são as dinâmicas sociais que vão conceder-lhes 

significado( PERUZZO, 1998, p. 114). 

 Como temos afirmado, o hip hop é manifestação cultural da periferia que busca 

inserção na dinãmica dos espaços sociais urbanos. Buscam a transformação nas 

estruturas e organização da cidade.Neste aspecto, faz-se importante a compreensão 

darealidade espaço – territorial dos jovens urbanos numa grande cidade, como São 

Paulo.  

A produção de novas formas culturais e midiáticas funcionando como agente 

mobilizador, tanto em nível de produção como de recepção de produtos midiáticos. A 

prática da produção de novos discursos, novas expressões que contemplem as 

necessidades dos grupos minorizados funciona como elemento de resistência.  

A rápida disseminação do hip hop no Brasil é associada àvinculação com as 

rádios comunitárias. Por meio deste canal de comunicação comunitária a cultura de 

periferia, que tem no hip hop a maior exppressão, ganha visibilidade. Araújo e 

Coutinho (2008, p. 219) apontam pelo menos dois fatores para a disseminação do hip 

hop no Brasil ocorrer à margemda grande mídia: O primeiro é o desenvolvimento das 

novas tecnologias; o segundo é a atuação das rádios comunitárias. Destaca o papel da 

Favela FM da comunidade Nossa Senhora de Fátima, em Belo Horizonte, nos 1980 e 

90 para o movimento cultural. 

  O espaço de mídia alternativa cumpre o papel de mediador popular: “Por 

muitos anos desprezado pelos meios comerciais, o hip hop encontrou nas rádios 

comunitárias o microfone aberto” (ROCHA, DOMENICH E CASSEANO, 2001,p.88).  

  Peruzzo (1998, p.148) ressalta o papel inovador dos movimentos sociais 

populares nabusca por autonomia,  elaboram modelo de comunicação, a comunicação 

popular, que se configura comocanal de expressão de grupos populares, alijados  dos 

meios massivos.  

 John Downing (2008) analisa a comunicação pública e enfatiza sobre a 

dificuldade de articulação entre as atividades educativas e mídia comprometida 

socialmente; em juntar os dois modelos de raciocínio para a “ interação construtiva.”  

 Dentre as várias denominações para o uso da mídia como resistência aos 

interesses mercantis da mídia hegemônica, o autor opta pelo uso de mídia dos 

movimentos sociais por “abrigar os projetos de mídia dentro dos movimentos sociais 

grandes ou pequenos, construtivos e repressivos, e tudo mais” (Downing, 2008, p,4).  

  O autor faz crítica ao modelo de mídia realizada por ativistas da mídia e da 
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compartimentação dos estudos da mídia nos departamentos das universidades. O 

enfoque que faz é na antiga disputa entre teoria e prática, na justaposição entre cursos 

técnicos e analíticos. Ele desenvolve crítica sobre a divisão que há entre o ativismo na 

mídia e educadores em mídia. Indica o “caminho do meio” como posicionamento 

estudantil,  qual seja ir para além do lugar-comum midiático; para que seja feita “ a 

comunicação” e de manutenção da criticidade e do desejo de transformação, ainda que, 

caso seja necessário, atue na mídia hegemônica.  

  Em texto anterior (2002) formulou o conceito de mídia radical alternativa 

(MRA) onde analisa a forma como os grupos de oposição utilizam a mídia para reinterpretar e expressar as 

impressões sobre o mundo que os cerca. O autor elabora o conceito de “audiências 

ativas” (grupos étnicos e/ou marginalizados) que não absorvem os conteúdos midiáticos 

de forma passiva, pelo contrário, elas elaborariam, reelaborariame reinterpretariam os 

produtos que recebem da mídia tradicional em favor de interesses voltados para as 

demandas coletivas delas.  

  Diferentemente da mídia tradicional, onde são distintos os atos de recepção e 

produção, na mídia radical alternativa (MRA) estes papéis se interpõem. Não há 

especificamente receptores, tampouco autores; nela, todos os que participam são 

produtores e receptores. A diferença seria então a forma de participação e intervenção 

social, posto que na MRA os interesses em jogo sejam aqueles ligados às necessidades 

emergenciais e/ou locais dos envolvidos. Dessa maneira, a ascensão dos novos sujeitos 

e o seu sentimento de pertencimento parece ser o movimento necessário para atenuar as 

tensões relativas ao processo de democratização da sociedade brasileira, tanto das 

instituições comunicacionais como da sociedade. A expansão da ideia de pertencimento 

deve ser estimulada não apenas do ponto de vista da valorização da subjetividade, mas, 

sobretudo, por impulsionar a ação política.  

  Downing trabalha com a ideia de que “as audiências ativas” (grupos étnicos 

e/ou marginalizados, por exemplo) não absorvem os conteúdos midiáticos de forma 

passiva, pelo contrário, elas elaboram, reelaboram e reinterpretam os produtos que 

recebem da mídia tradicional. Ou seja, na mídia radical alternativa (MRA) estes papéis 

se interpõem, diferentemente do que ocorre naquela, onde são distintos os atos de 

recepção e produção. 

 

2. 4 A ESFERA PÚBLICA 
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 O surgimento de novo movimento social e o resgate da esfera pública se 

constitui como espaço plural de diálogos e de visibilidade. A ideia de coletividade 

contribui para a promoção e o surgimento de novas identidades de pertencimento. Nesta 

prerrogativa, os grupos juvenis são apresentados como atores do enfrentamento à 

coisificação e à racionalização sistêmica do mundo contemporâneo (SANTOS, 2006, 

p.276). A autonomia é uma das características principais, cuja atuação visa à política 

comunitária, em contraposição à partidária; somadas à organização e à formação de 

identidades.   

  Para a compreensão do conceito teórico de esfera pública, utilizei as 

formulações de Habermas, cuja obra Mudança Estrutural da Esfera Pública é marco 

conceitual sobre o tema:  

 
A esfera pública burguesa pode ser entendida inicialmente como a 
esfera das pessoas privadas reunidas em um público; elas reivindicam 
esta esfera pública regularmente pela autoridade, mas diretamente 
contra a própria autoridade, a fim de discutir com ela as leis gerais da 
troca na esfera fundamentalmente privada, mas publicamente 
relevante, as leis do intercâmbio de mercadorias e do trabalho social 
(HABERMAS, 1984, p.42). 

 

     O autor analisa as transformações da esfera pública burguesa como categoria 

historicamente definida e ligada ao desenvolvimento da sociedade burguesa, capitalista. 

Essa primeira versão, posteriormente alterada, “é considerada um dos mais complexos 

relatos sobre essa categoria da sociedade burguesa” (BRITTES, 2003, p. 12). 

John Thompson ao explicar a razão pelo qual concentrousuas reflexões na obra 

inicial de Habermas, desenvolvidas em The Structural Transformation of the Public 

Sphere ressalta: “É por que ela representa uma das poucas tentativas sistemáticas  de  

desenvolver uma teoria social historicamente informada da comunicação de massa e de 

repensar a natureza do papel da ideologia dentro desse referencial” (THOMPSON, 

1990, p. 145).  

  Já na visão de Bernard Miége, o pressuposto teórico de Habermas para esfera 

pública é exemplar, sobretudo, por que se empenha em analisar questão elementar para 

a compreensão das sociedades contemporâneas: “o espaço público é uma espécie de 

‘linha vermelha’ ́ que coloca em jogo tanto o agir comunicacional quanto o futuro do 

político ou a constituição do liame social” (MIÉGE, 1999, p.4).  

  A esfera pública burguesa se caracteriza pela conexão entre o público e 
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privado, e da sociedade civil e do Estado. Trata-se de espaço de debate e de convívio 

público. O Estado é a instituição responsável em dialogar com a sociedade civil,a ideia 

de bem-comum tornado público e efetivado com o respaldo estatal. O uso do modelo 

privado na esfera familiar começa a tomar novos rumos com o aquecimento da 

economia, sobretudo, com as relações de trabalho.  

  Assim, pode-se constatar a inter-relação entre o público e o privado destacada 

por Habermas:  

Assim parece-me compreensível que a autoridade ‘privada’ e 
‘pública’ funde-se numa inseparável unidade, já que ambas são a 
emanação de um único poder, sendo também compreensível que 
estejam ligadas aos bens fundiários e que possam ser tratadas como 
direitos privados bem adquiridos (HABERMAS, 1984. p.18). 

 

  A imprensa de opinião tem destaque nas transformações ocorridas na esfera 

pública. É uma imprensa de massa, organizada sobre base industrial e orientada para o 

lucro (MIÉGE, 1998, p.4-5). Construída inicialmente nos salões, cafés, teatros no século 

XVIII e, mais tarde, por intermédio de livros e jornais.  A opinião pública e a esfera 

pública burguesa surgem no rastro da troca de mercadorias e da troca de informações 

iniciadas com o capitalismo financeiro e mercantil, desenvolvidas com as feiras e os 

burgos e o surgimento dos primeiros correios e imprensa. As discussões ocorrem em 

“espaços culturais que se tornam públicos” envolvendo um campo de tensão entre 

Estado e sociedade civil, ou seja, como uma ponte entre a sociedade decadente 

representada pela corte e a nova sociedade emergente: 

 
 
Os herdeiros daquela sociedade de aristocratas humanistas, em 
contato com os intelectuais burgueses que logo passam a 
transformar as suas conversações sociais em abertas críticas, 
rebentam a ponte existente entre a forma que restava de uma 
sociedade decadente, a corte, e a forma primeira de uma nova: a 
esfera pública burguesa (HABERMAS, 1984, p.45). 

 

As formulações de Raquel Paiva indicam que no mundo contemporâneo as 

mídias exercem o papel de mediadores sociais, “já que se responsabiliza hoje por todas 

as mediações sociais, é ela que regula a relação dos indivíduos com o mundo e com seus 

pares” (PAIVA, 2005, p.16). A maciça presença das imagens e das tecnologias 

formulando a produção de sentidos, a premissa da existência humana configurada pelas 

imagens logra como substituto da noção de existência configurada pelo pensamento do 

penso, logo, existo, do filósofo Descartes. 
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A utilização de práticas comunicativas para reivindicar, denunciar e criticar 

como fazem as integrantes do movimento hip-hop nos remete aos objetivos pioneiros da 

ideia de esfera pública, que é o de suscitar o debate, por intermédio da prática 

discursiva, da crítica e da argumentação em torno de questões de interesse comum, 

tendo como aporte a mediação da imprensa. A atuação juvenil na esfera pública 

contemporânea tem sido realizada por intermédio de ações culturais, como o movimento 

hip-hop que, sob a perspectiva da crítica e do debate, busca dar visibilidade aos anseios, 

desejos e reivindicações da juventude das periferias urbanas. 

Linhares (2006) argumenta sobre a virtualização do “mundo da vida” com o 

advento dos media e da internet, em que a tradição e práticas culturais são incorporadas 

às redes virtuais. Esse processo de virtualização da esfera pública não é novo, haja vista 

que a esfera pública construída por Habermas demandava a publicização de interesses 

comuns da coletividade, e continha em seu bojo aspectos virtuais. Vale destacar que o 

exercício da argumentação na esfera pública em torno de interesses comuns, por meio 

de uma prática coletiva é o que permeia e dá sentido ao movimento hip-hop.  

 

A transformação e/ou evolução do espaço público desde a Grécia até a 
atualidade, enquanto espaço/lugar de troca de ideias, está fundada na 
concepção virtual de uma prática, consubstanciando-se num exercício 
de argumentação. O que caracteriza esse espaço desde os idos antigos 
não é o lugar, mas a forma como os mais distintos grupos sociais, nos 
mais diferentes momentos históricos, constroem possibilidades de 
pensar o cotidiano de forma coletiva e de conceber, a partir dessa 
reflexão, regras mínimas que possam estruturar essa convivência 
coletiva (LINHARES, 2006, p.175). 

 

A ênfase na vertente cultural pode ser observada em letras e músicas (rap), pelas 

quais são expressas críticas sobre a situação de opressão da juventude que vive nas 

periferias.  Esse estilo musical tem mobilizado jovens de periferias de vários países que, 

na busca por espaço para suas falas, desejos e anseios, encontram no hip-hop uma forma 

de expressão de uma cultura eminentemente urbana. Para Trícia Rose, a expansão da 

esfera pública contribui para a dinâmica juvenil movida pela cultura “a ampliação da 

esfera pública permitiu a participação da juventude em movimentos mais amplos de 

expressão, particularmente no campo da produção cultural” (ROSE, 1997, p.114). 

 O movimento hip-hop, na busca por um espaço afirmativo, faz uso político da 

palavra cantada em rimas para criticar a realidade de exclusão das periferias urbanas. O 

uso estético da palavra aliado à dança, à arte e a conscientização política configuram 
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essa manifestação cultural, que tem se apresentado como a forma de expressão com o 

mais forte apelo de mobilização junto à juventude das periferias das grandes cidades ao 

redor do mundo.  

 Entendendo, pois, “a esfera pública enquanto espaço social gerado pela 

comunicação˝, busco a compreensão acerca das possibilidades da criação de esferas 

públicas alternativas, marcadas pela pluralidade”. Isto por que tem sido por intermédio  

da apropriação  de artefatos comunicativos e tecnológicos,  que  exercita a expressão e a 

ação cultural e política, com vista a sua entrada na esfera pública. Dessa forma, o 

entendimento sobre o papel social da comunicação suscita a compreensão sobre a 

dinâmica da esfera pública, tendo em vista o “papel da mídia como reguladora das 

relações entre os indivíduos, o mundo e seus pares” (PAIVA, 2005, p.16.).  

 O surgimento das novas tecnologias da comunicação e informação acarretou 

mudanças profundas na sociedade contemporânea. A economia e a política são 

influenciadas por novos modelos de interação e sociabilidade advindas de processos de 

realocação na produção de artefatos culturais e comunicacionais. Para Castells:  

[...] é que no final do século XX vivemos um desses raros intervalos 
na história. Um intervalo cuja característica é a transformação de 
nossa cultura material pelos mecanismos de um novo paradigma 
tecnológico que se organiza em torno da tecnologia da informação 
(CASTELLS, 1999, p.67). 
 

Nesse novo capítulo da história apontado na citação acima, tenho interesse em 

elaborar algumas reflexões sobre o espaço de participação política juvenil. Em um 

cenário marcado pela globalização dos mercados, da economia e da política, em que as 

identidades estão cada vez mais fragmentadas, onde o acesso à educação e o 

desemprego continuam assolando as periferias das grandes cidades mundiais, que lugar 

está sendo reservado aos jovens das periferias? O que está sendo realizado na busca por 

brechas para a sua inserção no espaço público. Um espaço que desde as formulações de 

Habermas,“não foi aberto a todos,  que deixava de fora aqueles que não participavam do 

processo de produção econômica e nem tinha domínio sobre os códigos da  

Diante da magnitude imagética dos tempos atuais, percebe-se, na sociedade 

brasileira, uma injusta representação da população negra, em especial, mulheres jovens, 

capaz de gerar como conseqüência sentimentos de inferioridade cultural e identitária, 

além de disseminar sentimentos de não-pertencimento cultural.  

Para Sodré, a televisão está para a população negra assim como o espelho está 

para o vampiro: ela olha não se reconhece e não se vê.  Para o país que tem a maior 
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população negra fora da África, este dado reflete um imaginário social e uma estética 

centrada em referências europeias. 

 
O imaginário é categoria importante para se entender muitas das 
representações negativas do cidadão negro, quando se considera que 
desde o século passado, o africano e seus descendentes eram 
colocados nas elites e nos setores intermediários da sociedade como 
seres fora da imagem ideal do trabalhador livre, por motivos 
eurocentrados. O imaginário racista veiculado pelas elites tradicionais 
pode ser hoje reproduzido logotecnicamente, de modo mais sutil e 
eficaz pelo discurso midiático - popularesco, sem distância crítica do 
tecido da civilização tecnoeconômica, onde se acha incrustada a 
discriminação em todos os seus níveis (SODRÉ, 1999, p.244-245). 

 

A mídia vê e opera com os olhos dos grupos dominantes, se configurando em 

uma espécie de espelho refletido da e para (um pequeno grupo da sociedade brasileira), 

enquanto espaço de construção simbólica.  Direcionada por esse olhar, temos uma mídia 

que insiste em não “ver” a população negra cuja marca na mídia é a invisibilidade ou a 

visibilidade excludente. Tratada de forma infantilizada, subestimada, não é vista na sua 

humanidade em completude, haja vista a não valorização cultural e a discriminação 

apontados por Sodré.  

Os reconhecimentos recíprocos entre indivíduos diferentes são primordiais para 

a criação de um mundo mais humano, aponta Franz Fanon: 

No momento em que desejo, estou pedindo para ser levado em 
consideração. Não estou meramente aqui-e-agora, selado na 
coisitude. Sou a favor de outro lugar e de outra coisa. Exijo que se 
leve em conta minha atividade negadora na medida em que persigo 
algo mais do que a vida, na medida em que de fato batalho pela 
criação de um mundo mais humano – que é um mundo de 
reconhecimentos recíprocos. 
Eu deveria lembrar-me constantemente de que o verdadeiro salto 
consiste em introduzir a invenção dentro da existência. 
No mundo em que viajo, estou continuamente a criar-me. E é 
passando além da hipótese histórica, instrumental que iniciarei meu 
ciclo de liberdade (FANON, 1963, p.216, 229, 231). 

 

Esse atributo, elementar à existência humana, por motivos, na maior parte das 

vezes, políticos, não é concedido à totalidade dos indivíduos. Somos todos humanos, 

mas nem todos nós temos a humanidade reconhecida. 

Esta operação de apagamento alimenta e ajuda a ramificar o racismo na mídia 

que se manifesta no cotidiano social, visto e representado diariamente, como aponta 

Muniz Sodré, (1999, p.244): “o racismo modela-se, cresce à sombra do difusionismo 

culturalista euro americano e do entretenimento rebarbativo oferecido às massas pela 
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televisão e por outros ramos industriais do espetáculo”. O autor revela ainda os quatro 

fatores que suscitariam a difusão dessa prática discriminatória, são eles: a negação pela 

mídia da existência do racismo ; o recalcamento dos aspectos identitários positivos de 

origem negra; a estigmatização pela desqualificação da diferença; e a indiferença 

profissional, cuja marca é o não comprometimento  institucional  com a causa negra e 

pela reduzida presença de profissionais negros na mídia. (op.cit, p.245-246).  Seguindo 

essa linha de raciocínio, a não presença ou presença permeada pelo estereótipo, podem 

induzir à baixa autoestima, à negação de valores étnicos e culturais, já que não há o 

reconhecimento das histórias, das trajetórias, da contribuição social, cultural e 

econômica dos descendentes de africanos na história nacional mostrada na mídia 

hegemônica. 

Como consequência o racismo midiático pode induzir à baixa autoestima, à 

negação de valores étnicos e culturais, já que não há o reconhecimento das histórias, das 

trajetórias, da contribuição social, cultural e econômica dos descendentes de africanos 

na história nacional.  

  

2.4.1 O MUNDO COMUM EM HANNAH ARENDT  

 

A base política lançada por Hannah Arendt para esfera pública privilegia a ideia 

“de mundo comum”, de aparecimento, de visibilidade na constituição da esfera pública. 

A realidade é constituída pelo público, na medida em que expõe o que é visto e ouvido. 

Desse modo, para que sejamos vistos e ouvidos  é necessário o uso do discurso e prática 

da ação, são os dois elementos que compõem a esfera pública, pensada pela filósofa 

judia, cuja obra é construída no contexto do totalitarismo alemão.  

O modelo de esfera pública formulado pela autora empreende dois fenômenos: o 

primeiro relaciona a polis como espaço de cidadania; a esfera pública como espaço 

comum, onde todos podem participar. O espaço público representado como testemunha, 

como o lugar onde as ações conquistam legitimidade por serem vistas e amplamente 

divulgadas,nas palavras da autora: “ tudo o que vem a público pode ser visto e ouvido 

por todos, terá a maior divulgação possível. Uma aparência que se constitui em 

realidade” (Arendt, 2007, p.59). O segundo enfoque está relacionadocom a ideia de 

mundo comum, de mundanidade, de habitação do espaço mundano independente do 

papel que ocupa dentro dele: “o próprio mundo, na medida em que é comum a todos nós 

e diferente do lugar que nos cabe dento dele” (ARENDT, 2007 p. 62). 
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Os deslocamentos para além de sua acepção física e, sim, como ação necessária 

à continuidade da vida humana na perspectiva sócio-cultural, ambiental, política e 

midiática que estes processos suscitam. Assim o falar, o dizer e o fazer seriam atos 

conectados com uma vertente dinamizadora que impulsiona a vida tanto na sua 

plenitude existencial como elemento de atuação política. Esta linha de raciocínio 

propõe que a configuração da esfera pública está relacionada à publicização da 

questão, da ação, do acontecimento. É um lugar de aparecimento e visibilidade, onde a 

formação da opinião e ação social são fundamentais.    

Arendt (2007) sugere que a própria experiência da vida privada é iluminada 

pelos lampejos da esfera pública: 

 
Uma vez que a nossa percepção da realidade depende 
totalmenteda aparência, e portanto, da existência de uma esfera 
pública, na qual, as coisas possam emergir da treva da 
existência resguardada, até mesmo a meia – luz que ilumina a 
nossa vida privada e intima deriva, em última análise, da luz 
muito mais intensa na esfera pública (ARENDT, 2007, p.61). 

 

A autora chama a atenção para importância da esfera pública para a valorização 

da esfera privada, pois é no público que os interesses que permeiam à vida privada 

podem vir à tona, é o lugar em que pode ocorrer a clarificação de situações de 

obscurantismo, que passam a ser iluminadas, publicizadas, tornadas reais.   

O movimento da ação social pode ser comparado ao que é relativamente novo, 

por sero lugar da política, permitindo o recomeço. A ação social combina com a 

pluralidade dos seres que habitam o mundo, delineando perspectiva fundamental, 

essencial para o fazer político. As reflexões da autora, que institui severas críticas ao 

totalitarismo e à violência, relacionam a esfera pública como espaço de “visibilidade 

pública, que éresponsável pela construção da realidade” (TELLES, 1999, p.40).   

As barreiras entre o público e o privado são tênues, regularmente se fundem 

pelos reflexos da lógica midiática na vida cotidiana. Na visão de Raquel Paiva as 

relações estabelecidas entre a mídia e consumo são atos contíguos, cujo ditame é a 

lógica mercadológica.   

A espetacularização do cotidiano, certamente a mais forte tônica 
gerada pela lógica midiática, conjuga-se sincronicamente com os 
paradigmas do mercado. Dessa maneira, ao regular as relações na 
contemporaneidade, a mídia parte do lugar em que a compreensão do 
consumo assume papel determinante (PAIVA, 2005, p.16). 
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Neste sentido, as lutas sociais dos grupos minoritários quando surgem no espaço 

midiático costumam ocorrer esvaziadas de seus sentidos transformadores que 

impulsionam o fazer coletivo. No Brasil, os meios de comunicação de massa, 

especialmente a televisão, são responsáveis pela formação de opinião e da construção 

imaginário simbólico. Muitas das vezes, é o principal meio de interação do indivíduo e 

de aquisição cultural.  Um exemplo desse tipo de poder pode ser constatado nas 

periferias das grandes cidades brasileiras, em que a descrença nos organismos estatais é 

substituída pela sensação de esperança proporcionada pela mídia em vários níveis do 

imaginário social. Aqui se entrelaçam a lógica consumista em ação com o papel de 

interlocução junto às vozes oprimidas. 

 Marilena Chauí, ao analisar a destruição da esfera da opinião pública, destaca 

sobre tendência de espetacularização da vida privada em programas de televisão 

brasileira. Tais meios passaram a priorizar as questões da intimidade, enfatizando desde 

problemas sentimentais, gastronômicos, de cuidado com o corpo ou com a vida 

doméstica, enfatiza a autora: 

Há programas de entrevista no rádio e na televisão que ou simulam 
uma cena doméstica – um almoço, um jantar– ou se realizam na casa 
dos entrevistados durante o café da manhã, o almoço ou o jantar, nos 
quais a casa é exibida, os hábitos cotidianos são descritos e 
comentados, álbuns da família ou a própria são mostrados ao vivo e 
em cores (CHAUÍ, 2006, p.6). 

 

A ênfase à vida privada de personalidades e outros formadores de opinião está 

vinculada a uma espécie de obediência à regras do mercado: 

O estereótipo da propaganda pode alcançar o ponto máximo de 
irrealidade quando o produto é anunciado por atores que representam 
para o consumidor o papel que representam em novelas; de sorte que 
nessa duplicação ficcional do ator como propagandistas 
reencontramos a mesma situação das ‘personalidades’ entrevistadas 
sobre seusgostos e preferências  (CHAUÍ, 2006, p.8). 

 

Com isso, a experiência da vida privada é transportada para a esfera pública, 

transformando e esvaziando o envolvimento dos indivíduos com as questões 

relacionadas à vida pública e política. A in(realidade) das telas invade a vida privada. 

As lutas sociais quando surgem nos espaços da mídia perdem a sua especificidade e 

passam a operar com características da esfera privada. 

 

2.4.2 INTERSTÍCIOS E ANTAGONISMOS NA POLIS  
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Os pontos de vista de Arendt e Habermas para esfera pública, embora distintos, 

se assemelham ao privilegiarem a ação discursiva em suas proposições. Se para um é o 

lugar do visível, para o outro, é o do debate. Para que os dois sejam efetivados faz-se 

necessário o uso da argumentação. É esse postulado que nos interessa expor, tendo em 

vista a premissa de que as participantes do hip-hop para exporem suas idéias 

precisamfazer uso da prática dicursiva, das argumentação. Seja em letras de músicas ou 

mesmo na própria ação que se manifesta quando da participação no movimento, onde 

são minoria.  

Para o filósofo alemão, trata-se de um espaço de debates, de encontros, com 

entrada livre para a discussão sobre interesses comuns. Os meios de comunicação são 

fundamentais para a constituição da esfera pública, a ascensão e declínio deste espaço 

discursivo são analisados com base nos pressupostos da Teoria Crítica. É no contexto 

de expansão das instituições da mídia que surge a opinião pública, uma construção 

discursiva que surge a partir do debate de idéias de indivíduos com interesses comuns. 

O Estado já não tem mais o papel centralizador, ao contrário, deve atender as 

necessidades da sociedade: “a esfera pública política provém da literária; ela 

intermedia. Através da opinião pública, o Estado e as necessidades da sociedade” 

(HABERMAS, 1984, p.46). 

No que concorda John Thompson: 

 

A esfera pública burguesa se desenvolveu, primeiramente no campo 
da literatura e foi, subsequentemente, transformada numa esfera 
pública que se ligou diretamente a problemas políticos. No final do 
século XVII e início do século XVIII, os salões das casas de café de 
Paris e de Londres se transformaram em centros de discussão e 
debate; eles se constituíram nos principais locais onde os indivíduos 
particulares podiam se encontrar e discutir assuntos literários e, 
sempre mais, problema de interesse geral ( THOMPSON, 1999, p. 
146). 

  

Neste sentido,o acesso das camadas periféricas às tecnologias da comunicação e 

informação têm contribuído e estimulado a participação social e a diversidade na 

produção de conhecimento. Os conteúdos midiáticos produzidos por grupos 

comunitários costumam revelar olhares “de dentro” das realidades, mais próximas, de 

seus contextos, de seus interesses, abrindo, talvez, com isso, um canal maior de diálogos 

e interação entre as periferias dos centros urbanos. Desse modo, deve-se ressaltar que a 
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interação comunitária com outros setores da área cultural, acadêmica e comunitária é 

importante para a valorização da diversidade cultural e regional do país.  

 “A experiência da pluralidade” pode fazer submergir um mundo centrado nas 

capacidades coletivas e não na individualidade (ARENDT, 2007, p.44). Entende-se, 

portanto, a necessidade de valorizamos os aspectos afirmativos das trajetórias 

individuais que culminem em ações coletivas, assim como, projetos que priorizem o 

desenvolvimento de saberes, de conhecimento e, sobretudo, de reflexão crítica que 

transitam na interseção entre processos de subjetividade e objetividade, contemplando a 

riqueza sociocultural das periferias urbanas. Seguindo nesta linha, o caminho que se 

vislumbra parece ser a criação de esferas de visibilidade pública que mescle elementos 

do mundo político, da informação e da comunicação em prol da coletividade.  

Por sua vez, o discurso, o debate e a palavra são elementos primordiais para a 

constituição da esfera pública, para os dois autores. Tendo em vista, que é através do 

debate, do discurso, crítica competente que a esfera pública se constitui para Habermas, 

e o espaço público só se constitui pelo debate, em Arendt. Em uma sociedade 

multifacetada que se revela na fragmentação da esfera pública o sentimento de pertencer 

parece estar mais relegado ao campo das comunicações, tanto na recepção como na 

produção e circulação de sentidos.  

O que foi intercalado com a perspectiva de surgimento de esferas públicas 

autônomas na contemporaneidade, a partir de formas de mediação modeladas pelo 

computador com a chegada as novas tecnologias. A constituição da realidade é formada 

por diferentes atores, em que casa indivíduo pode ser o responsável pela construção de 

discursos, o que tem ocorrido com o acesso e domínio às tecnologias da comunicação.    

O que se coaduna perfeitamente com a exigência do surgimento de novos 

contextos para a ação política, realizadas por outros sujeitos da ação, estes, catapultados 

na inter-relação das práticas culturais com os processos de comunicação. O que se 

vislumbra é uma era de confrontos e de dissenso que deverá ser trazida à tona por 

intermédio da ação política nos movimentos sociais, impulsionados pelos meios 

tecnológicos, fazendo surgir espaços públicos ampliados, cuja mola-mestra seja a 

inclusão de grupos historicamente alijados do poder. 

 
 
 
2.4.3 A ESFERA PÚBLICA CONTEMPORÂNEA: fragmentação e pluralidade 
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Nos dias de hoje, nas comunidades populares, tornou-se praxe quando ocorre 

algum problema — sobretudo, àqueles que deveriam ser solucionados pelas instituições 

públicas, pelo Estado —, a primeira instituição a ser lembrada é a mídia. De certa forma 

abandonados pelas instituições estatais, os moradores das comunidades populares 

costumam acreditar no poder de visibilidade da mídia em consonância para as brechas 

deixadas pelo Estado.  

Cicília Peruzzo destaca o potencial midiático em proporcionar à entrada na 

esfera pública: “são os meios de comunicação comunitários que mais potencializam a 

participação direta do cidadão na esfera pública comunicacional” (PERUZZO, 2003, 

p.251). Entendemos que esse potencial está relacionado com as proposições e objetivos 

da comunicação comunitária, que, de forma geral, está menos comprometida com os 

ditames mercadológicos. Em princípio, sua natureza é o de propiciar, de aglutinar os 

interesses comunitários.    

A relação entre os objetivos da comunicação comunitária e o interesse público, 

que torna publiciza os interesses comuns, mais rapidamente atendidos com a 

visibilidade proporcionada pela mídia, vai ao encontro de duas acepções de direito do 

cidadão: “o direito à isonomia, que se traduz em igualdade de comunicar e o de isegoria, 

que é o direito de o cidadão se expressar e ser ouvido”. Sendo estas duas ações 

propiciadas pelo desenvolvimento dos meios de comunicação.  

A produção de formas culturais e midiáticas novas funciona como agente 

mobilizador, tanto em nível de produção como de recepção. Entendendo, pois, da 

importância da mídia para a o exercício efetivo do processo democrático, pois como 

ressalta Merrit, Rosen e Carey (2000) “En una sociedade democrática el periodismo y 

la política no pueden ser pensados como dos âmbitos de actividad diferente”.  Isto pode 

ser feito de forma transparente, ética? O que vem ao encontro da ideia de quenos 

setores subalternizados, as pessoas envolvidas no processo da educação e da 

comunicação, se apropriam das técnicas, desenvolvem o seu conhecimento e mudam 

seu modo de ver e se relacionar com a sociedade e os meios de comunicação (Peruzzo, 

2004, p.49-79) 

Assim, faz-se necessário lembrar o papel desempenhado pelas mídias no que 

tange às mediações sociais, radicalmente definidas por ela. Isso pode ser constatado 

nas periferias das grandes cidades em que a descrença nos organismos estatais é 

substituída pela esperança que a mídia proporciona em vários níveis do imaginário 

social. Não bastassea reproduçaõ de tipo de vida almejado e fomentado pelo mercado 



70 
 

através da propaganda (baseada na lógica consumista), mas, sobretudo, o papel de 

interlocutora das vozes oprimidas: “ a mídia exerce o papel de rguladora entre arelação 

dos indivíduos com o mundo e com seus pares.” (PAIVA, 2005,  p.16-17).  

Por outro lado, a vida cotidiana de grupos minoritários passa a ser motivo de 

espetacularização que é regida pela lógica do mercado e do consumo. Este processo 

propicia um distanciamento cada vez maior entre aqueles consumidores de produtos 

midiáticos e aqueles cujo processo de exclusão social os coloca em patamares 

longíquos na aquisição de bens de consumo. A abertura para o aparecimento e o 

ocultamento passa a ser reveladas tendo por base os processos de cidadania, mas, 

crucialmente ligados à violência (PAIVA, 2005, p.17).     

No entanto, a emergência de novos modelos de participação social propiciada 

pelo advento das inovações tecnológicas podem revelar novas formas de atuação 

comunitárias, como o surgimento de rádios comunitárias analógicas e digitais, blogs, 

sites elaborados por grupos minoritários. Surgem novos modelos de produção de 

sentidos mais condizentes com as realidades retratadas. Este movimento denominado 

“comunidade gerativa” (PAIVA, 2005, p.22) produz a busca por alternativas, dessa 

vez ensejada dentro dos próprios movimentos e grupos minoritários e comunitários. 

Estas alternativas têm se configurado com espaço que alimenta a produção de 

discursos na mídia tradicional. Ou seja, entre os grupos minorizados e a mídia 

tradicional constata-se hoje a presença destes novos interlocutores, cuja proposta é 

fazer ressonar outras vozes, habitualmente esquecidas pela esfera públicaburguesa.  

 Com base no processo democrático brasileiro iniciado nos anos de 1985, com a 

abertura política para o retorno de lideranças políticas e intelectuais cassados pelo 

Regime Militar, deu-se o surgimento de várias organizações sociais.  Igrejas, sindicatos, 

associações de moradores, imprensa comunitária e, principalmente, organizações 

governamentais com o apoio de agências internacionais, que tiveram papel especial na 

construção de novos modelos de participação social e de voz das parcelas oprimidas da 

população. Estas agora estão sendo produzidas por grupos minorizados, que, por meio 

do acesso e da produção de bens culturais, reinventam outras formas de participação e 

de colocação no espaço público, não mais como objeto, mas, como sujeitos da ação. 

Entre as prerrogativas de ativismo político e social, a produção de novas formas 

culturais e midiáticas funcionando como agente mobilizador, tanto em nível de 

produção como de recepção. Este modelo de produção de novos discursos parece 

contemplar as necessidades dos grupos minorizados e funciona como elemento ativador 
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da participação em prol de mudanças sociais.Do público objeto do discurso ao público 

sujeito do discurso e da ação. Nesta intersecção é que se dá a construção da esfera 

pública, por conter em seu interior os dois elementos essenciais pregados por Habermas 

e Arendt, o discurso e a publicização da ação configurados pela esfera pública.  

Na Era midiática, em um mundo com maciça presença das imagens e das 

tecnologias formulando a produção de sentidos, a premissa da existência humana 

configurada pelas imagens logra como substituto da noção de existência configurada 

pelo pensamento. Nesse sentido, o espetáculo audiovisual “é um dos princípios 

organizadores da economia, da política e da vida cotidiana” (KELLNER, 2006, p.119).  

No entanto, em contraposição a esse modelo de negação cultural nos meios de 

comunicação de massa, vemos surgir na internet modelos diferenciados de produção 

audiovisual, realizados por diferentes grupos minoritários, historicamente excluídos das 

posições de poder. Essas produções colocam em evidência um tipo de deslocamento 

discursivo de atores e de conteúdos, funcionando como elo de resistência a um modelo 

hegemônico e ideológico, que costuma desprezar a produção de conhecimento realizada 

por esses atores.  

A recepção e produção midiática trazem à cena o trabalho elaborado por 

mulheres jovens negras oriundas de comunidades populares, envolvidas com o 

movimento hip-hop que, por intermédio de mediações proporcionadas por aparatos 

tecnológicos, passam da condição de receptoras de mensagens a produtoras de 

conteúdos e de conhecimentos. Estes vão ser consumidos por outras (os) jovens que 

costumam encontrar nesse discurso ressonância para suas vozes e anseios. Devemos 

ressaltar que vivemos uma época sem precedentes para a participação social dos 

usuários, haja vista que com a chegada das novas mídias, houve uma dissolução do 

poder de editores e jornalistas, agora, mais atentos ao poder de participação dos 

usuários, que, além de emitir opiniões, podem interferir diretamente na construção dos 

textos digitais. 

Essas práticas têm contribuído para a entrada desses jovens na esfera pública 

midiática alternativa. Lugar de “ver” e ser vista. Aparecimento e reconhecimento são 

duas possibilidades intrínsecas à esfera pública midiática. É este espaço que tem se 

configurado, na sua pluralidade, como espaço multifacetado de olhares e saberes.  
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2.4.4 NARRATIVA CYBER e WEBCOLORMUSICAL 
 

O termo “web”+”log” ou “arquivos na rede” foi usado pela primeira vez por 

John Barger, em 1997, como alternativa popular para a divulgação de textos on-line. 

Referia-se a um conjunto de sites que faziam coleção e divulgação de links considerados 

interessantes na web. (BLOOD et.ali 2009, p.28). Da literatura, para o cinema, e daí 

para a rede, os blogs mudaram a realidade da vida privada: na homepage pessoal é 

possível manter um diário íntimo on line, ou seja, a publicização de aspectos da vida 

privada tornada pública por obra e escolha individual, conforme explica (RECUERO, 

2003, p.11): “Weblogs e fotologs, portanto, podem representar redes sociais, na medida 

em que cada weblog ou fotolog representa um indivíduo (ou um grupo) e a exposição de 

sua individualidade”.   

Uma característica principal é a facilidade para a edição, atualização e 

manutenção dos textos na rede, da publicização da auto-escrita. As páginas são 

personalizadas a critério de cada um, tendo o texto como arcabouço principal. Dois 

fatores são apontados para a sua popularização: é uma ferramenta da fácil manuseio, 

não requer conhecimentos profundos de informática; a hospedagem é gratuita.  

Nas mudanças ocasionadas pelo surgimento dos blogs, um ponto fundamental é 

que a informação é construída, é elaborada pelo usuário. O fluxo da informação deixa 

de ser vertical para se horizontalizar. A clássica relação entre emissão e recepção 

inexiste. A produção da informação está a cargo do usuário, que é responsável pelo 

meio de produção e de distribuição.  

O blog é uma poderosa ferramenta organizacional para assuntos temáticos. 

Trata-se de um espaço de construção da auto-escrita,aberto, onde os  leitores  ajudam na 

sua composição. Estas novas ferramentas da comunicação mediada por computador 

mudaram a forma de propagação de informações na sociedade, pela rapidez e interação. 

A tendência atual é que as organizações clássicas tornem-se 
comunidades e redes sociais on-line. Na mesma ordem de ideias, 
nesses tempos de nomadismo e de migração, os instrumentos do 
ciberespaço permitem a famílias dispersas, assim como às pessoas 
geograficamente afastadas dólar geográfico de sua comunidade 
nacional, manter contato estreito com seu grupo de pertencimento, 
principalmente com as novas tecnologias móveis. (LEVY, 2010, 
p.105).  
 

A tecnologia marca presença no cotidiano das pessoas, sobretudo, nos grandes 
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centros urbanos. Das funções mais simples desenvolvidas no dia-a-dia, como o uso do 

telefone celular, às mais complexas, como exames médicos e dentários, estamos 

envolvidos pelo universo tecnológico. E, muito embora, a técnica faça parte do 

cotidiano desde os tempos primórdios, se desenvolveu a tal ponto, que se entrelaça com 

o modo como vivemos em sociedade, com a apropriação de bens simbólicos e culturais 

na inter-relação seres humanos, técnicas e máquinas.  

A participação ativa de usuários no modelo de produção da informação 

horizontalizada ( de muitos para muitos)  tem como principais fatores:  

1) maior acesso à Internet e interfaces simplificadas para publicação e cooperação on-

line; 2) popularização e miniaturização de câmeras digitais e celulares; 3) a “filosofia 

hacker” como espírito de época; insatisfação com os veículos jornalísticos e a herança 

da imprensa alternativa. A acessibilidade é o principal fator que impulsiona a 

participação. A queda de preços dos computadores e de conexão. A multiplicação de 

serviços e pontos de acesso gratuito (como telecentros, ONGs e outras instituições 

comunitárias), cibercafés e pontos de conexão sem fio (Wi-Fi). Além disso, blogs 

(incluindo fotologs e moblogs), wikis e as tecnologias que simplificam a publicação e 

cooperação na rede favorecem a integração de outros integrantes no processo de 

redação, circulação e debate na produção da informação. 

Essas alternativas de busca de informação, de conhecimento, de domínio da 

técnica são revolucionárias e essenciais na conquista da liberdade. O software social é a 

linguagem da era da informação. A capacidade de produzir, modificar, adaptar e 

distribuir o software condiciona a capacidade de qualquer comunidade ou grupo, grande 

ou pequena, para interagir com o mundo de computadores e redes que constituem a 

estrutura de nossa sociedade. (CASTELLS, 2006, p.228). 

Na Era virtual, a prática da leitura é conduzida por informações textuais que 

integram vídeo, música, gráficos, links,fala, imagem e texto. As novas tecnologias 

promoveram mudanças radicais tanto nas rotinas produtivas como no modo de 

percepção humana, contribuindo para o surgimento de novas formas de se contar 

histórias, de novas formas narrativas, em uma estrutura editorial não hierarquizada e não 

linear. Com isso, mudam as formas de produção, difusão e consumo da informação. 

A complexidade atual para o desenvolvimento de uma história no meio digital é 

marcada pela possibilidade de apresentação de pontos de vista diversificados e de 

interferência na narrativa, entre outros.  Desse modo, a definição para o ser humano 

atual, seria o Homo media, aquele que não só está entre os meios de comunicação pós-
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massivos, mas interage com eles, neles interfere e por eles é influenciado:  

Hoje, a Web 2.0 permite uma maior participação, conversação, 
customização e integração de ferramentas, reforçando ainda mais a 
potência agregadora das tecnologias da cibercultura O número de 
usuários de blogs, softwares sociais, jogos multiusuários, MSN, SMS 
ou microblogs é crescente, e podemos dizer que o uso social do 
ciberespaço se dá exatamente nessas mídias comunitárias. (LEVY, 
2010, p.111). 

 

A colaboração entre grupos tem contribuído para a formação de comunidades 

virtuais, cuja atuação gira em torno de ações comuns, de interesses públicos.  Pierre 

Levy argumenta sobre a configuração espacial do ambiente virtual, pois se pode dizer 

que no novo território virtual, as proximidades são semânticas, e não mais 

necessariamente e unicamentegeográficas ou institucionais (LEVY, 2010, p.105).  

Conforme Vilches,a rede e o hipertexto contêm novos modos de organização  do 

conhecimento, por meio de novos suportes e de novas lógicas de gestão e 

conhecimento. É um mundo marcado pela pluralidade de histórias: “A migração digital 

alimenta-se de diversas concepções científicas, tecnológicas e culturais, para construir 

um mundo narrativo e em discurso retórico frequentemente fascinante” (VILCHES, 

2003, p.133).  

Com o advento da web 2.0, tem surgido blogs voltados para a visibilidade das 

questões femininas negras. Iniciativas como o Soulsista, Eu, mulher preta, Mulheres 

jovens feministas, Webneguinha e Blog da Cidinha, para citar alguns, ondepode-se 

perceber a presença de uma imagética negra. Um tipo de discurso visual que privilegia 

representações positivas de mulheres e homens, contribuindo para reafirmar modelos 

afirmativos com enfoque no exercício do olhar,na promoção e valorização da estética 

negra. Os temas abordados tratam de questões relativas à arte, ao gênero, ao amor, à 

saúde, à literatura, à poesia, aos direitos sociais.  

Neste sentido, a(re) interpretação de discursos demanda o envolvimento e a 

proximidade semântica, subjetiva e local. São textos produtores de outros discursos, 

possibilitando que outras vozes sejam ouvidas, na multiplicidade que marca o fazer 

coletivo. Neste ponto nos referimos à feitura de cartilha, livros e letras de música.  No 

artigo Hip Hop Mulher: experiências de organização, Tiely Queen e Fernanda Sonega 

discorremsobre a ação política desenvolvidas em espaços urbanos. Marcados por forte 

presença jovem que reivindicam transformações na estrutura e organização da cidade. 

Destacam a participação feminina nos vários ambientes da sociedade, seu protagonismo 
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e atuação em manifestações culturais realizadas nos espaços urbanos.  

A existência deste diálogo requer o deslocamento e a disposição cognitiva, nos 

remetendo a um aprendizado constante, que retro - alimenta a engrenagem da troca de 

saberes e de conhecimento. A produção e a recepção de discurso requerem 

necessariamente a leitura em linhas e entrelinhas, não apenas de significados, como 

também de maneiras e modos de dizer, mostrar e seduzir. Pois são estes os lugares onde 

foram construídas narrativas, que pretendem dar conta, esmiuçar, fatos e 

acontecimentos do mundo, se configurando, assim, a eficiência comunicativa.  

Essas produções independentes / alternativas fazem sobressair outras formas de 

olhar, de ver, de fazer e, principalmente, de se reconhecer. O que pode culminar com a 

produção de outros discursos propagados no meio digital, fazendo surgir formas novas e 

igualitárias de distribuição dos saberes e do conhecimento. Lugar onde as mulheres 

tenham participação efetiva no combate às desigualdades étnicas, de gênero e de classe. 

O outro mundo possível começa com as transformações no mundo cognitivo, com o 

descentramento de poderes e de saberes coloniais galgados no patriarcalismo e na 

ausência feminina negra. 

 A presença das mulheres negras jovens na internet faz parte de um fenômeno 

social e cultural que é o uso da palavra por parte de grupos minoritários, historicamente 

excluídos da produção de bens simbólicos e de consumo. A participação na esfera de 

produção intelectual contribui para o reconhecimento das identidades, haja vista que no 

“ciberespaço, as proximidades não desaparecem, elas são redefinidas como uma classe 

importante de proximidades semânticas, ao mesmo título que a língua, a disciplina, a 

orientação política, sexual” (LEVY, 2010, p.105). 

Essa é construída a partir da forma como a pessoa se vê, sua auto-identificação, 

suas experiências e ações, o conhecimento sobre si. O cenário de formação e difusão da 

Internet e da Comunicação Mediada por Computador (CMC) moldando de forma 

definitiva a estrutura das comunicações humanas e cultura de seus usuários formou o 

berço propício para o surgimento de diferentes tipos de narrativas, escritas por quem por 

usuárias da web 2.0. Nessa esfera pública virtual aportam saberes antes desprezados, 

pouco valorizados pelos saberes tradicionais dominantes, como nos lembra Pierre Levy:  

Na era da computação social, os conteúdos são criados e organizados 
pelos próprios utilizadores. Uma incontável quantidade de cadernetas 
pessoais – os blogs – apresenta sem complexos as idéias, as opiniões, 
as fotografias e os vídeos de seus autores na nova esfera pública 
mundial. E os topógrafos da blogosfera entrelaçam essas mensagens 
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multimídia numa rede inextricável de relações, tags e fluxo de 
discussão que motores de pesquisa como Technorati permitem 
percorrer (LEVY, 2010, p.11).                                                                                

 

 A produção de conteúdos descentralizada permite a presença de muitos 

produtores e produtoras escrevendo para muitos usuários. Trata-se da produção 

pluralizada, diferente da ideia de “um para muitos” da sociedade de massa.  Nela, 

especialistas escreviam, produziam discurso parao maior número de indivíduos. No 

entanto, o mesmo cenário propício à produção coletivaapresenta acentuada divisão 

digital.  

 Conforme explica Wood: 

 
A dificuldade das mulheres para ter acessoàs novas tecnologias  
da informação e dacomunicação envolve tanto o simples acesso 
aos equipamentos e programas como anecessidade de acessar  
os recursos significativos para a mulher (WOOD, 2005,p.50). 
  

 
              Ela reitera que as mudanças deverão advir a partir de ações desenvolvidas por 
elas mesmas: 
 

Os recursos para as mulheres,úteis e relevantes, não aparecerão a 
menos que sejam elas as que trabalhem para criá-los 
(geralmente em situações muito difíceis) (WOOD, 2005, p.50). 
. 

              Com base nestas perspectivas, faz-se notória a necessidade de formação, de 

capacitação na obtenção de habilidades digitais que possam ser utilizadas em prol da 

cidadania digital.   

 

2. 5 DESIGUALDADE E EXCLUSÃO SOCIAL 

 
JUSTIÇA SOCIAL - implica no reconhecimento da necessidade de 
redistribuição dos recursos e riquezas produzidas pela sociedade e na 
busca de superação dadesigualdade social, que atinge as mulheres de 
maneira significativa.                                                                                              
(Um dos oitos princípios que regem o II Plano Nacional de Políticas 
para as Mulheres, 2008). 

 
Na sociedade digital, as desigualdades econômicas se fazem presentes ao lado 

da igualdade na produção de ideias e opiniões. Trata-se de um mundo de paradoxos, que 

possibilita a ascensão de grupos historicamente excluídos à produção do conhecimento, 
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mas que ainda mantém índices muitos altos de exclusão feminina.  

 Dafne Plou ressalta a situação de desigualdade digital vivida pelas mulheres nas 

sociedades emergentes: 

 
Sem dúvida o acessso das pessoas no mundo em vias de 
desenvolvimento continua marginalizado, devido aos altos custos da 
conexão ( sem contar a falta de acesso em áreas rurais), o que resulta 
em uma exclusão do sistema global emergente construído em torno 
da informação e do conhecimento. As mulheres sofrem 
particialrmente esta marginalização, haja vista que a maioria não 
conta com poder aquisitivo nem com acesso aos meios modernos de 
comunicação (PLOU, 2007, p.47). 

 

Para a autora, as relações de poder devem ser analisadas para que se tenha a 

dimensão das disparidades na relação das mulheres com as tecnologias da informação e 

do conhecimento. De antemão sabe-se que uma das causas da falta de acesso e de 

oportunidade das mulheres é ocasionada pela pobreza econômica, acentuada pelo baixo 

nível de escolaridade, de acesso e uso das tecnologias. 

 As desigualdades econômicas restringem o acesso das mulheres às melhores 

condições de vida, a prática de seus direitos sociais, esse cerceamento reflete no acesso 

à educação e à produção de conhecimento, incidindo na brecha digital de gênero.  O 

documento Comunicacion, organización y género - Ellas tienen la palavra faz ênfase à 

questão de comunicação do pensamento feminino como forma de dar visibilidade aos 

projetos para que alcancem peso político. Para tanto, é feita a sugestão sobre a 

importância da construção de políticas e estratégias comunicativas voltadas para os 

interesses femininos. 

O Brasil possui cerca de 50,2 milhões de jovens, o que representa 26,4% da 

população brasileira. As mulheres negras somam cerca de 25% da população. São elas 

também que compõem a base da pirâmide econômica da sociedade, onde nascer mulher, 

negra e pobre significa fazer parte de um quadro de tríplice discriminação. O sexismo, o 

racismo e hierarquização de classes são fatores que, em consonância, são 

preponderantes na manutenção de assimetrias sociais e raciais, em que a mulher negra 

recebe a maior carga de discriminação, conforme indica Antônia Aparecida Quintão:  

 
Quando cruzamos o fator gênero com o fator etnia podemos constatar 
a exclusão das mulheres negras nos espaços de poder político e 
econômico já conquistado pelas mulheres brancas. É sobre a negra 
que recai todo o peso da herança colonial, onde o sistema patriarcal 
apoia-se solidamente sobre a superioridade masculina branca, na 
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seguinte escala   de valores: o poder político e econômico, social, 
cultural é privilégio do homem de cor branca; em seguida, numa 
degradação de valor fica a mulher branca; abaixo dela, o homem de 
cor negra, ficando a mulher negra  como o estrato mais desvalorizado 
da população brasileira ( QUINTÃO, 2004, p, 54). 

  

A situação de exclusão das mulheres negras tem sido evidenciada em pesquisas 

que demonstram serem elas as maiores vítimas da profunda desigualdade racial da 

sociedade brasileira. As mulheres negras fazem parte de os piores patamares relativos 

ao trabalho e à educação. São elasque estão nos postos de trabalhos mais vulneráreis e 

com rarefeita presença nos cargos de comando. Segundo o II Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres, as mulheres chefes-de-família representam cerca de um 

terço da população feminina, já as mulheres negras representam 60% das famílias 

miseráveis ou com renda mensal abaixo do salário mínimo.  O que reitera o postulado 

defendido por feministas negras sobre a causa das assimetrias causadas pela intersecção 

entre raça e sexo:  

 

A articulação entre o sexismo e o racismo incide de forma implacável 
sobre o significado do que é ser uma mulher negra no Brasil. A partir 
do racismo e da conseqüente hierarquia racial construída, ser negra 
passa a significar assumir uma posição inferior, desqualificada e 
menor. Já o sexismo atua na desqualificação do feminino.  

(II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, 2008). 

  

            A fim de analisar a situação de desigualdade que afeta as mulheres brasileiras, 

recorro ao postulado proposto por Jean Scott que relaciona gênero com poder. 

 
O núcleo essencial da definição baseia-se na conexão integral entre 
duas proposições: o gênero é um elemento constitutivo das relações 
sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é 
uma primeira forma de significar relações de poder (SCOTT, 1995, 
p.86). 

 

 A “feminização da pobreza” é um fenômeno reconhecido pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), que recomenda “a integração da mulher nos planos de 

desenvolvimento econômico”, como forma de combater a situação. Para tanto, sugere 

que a sociedade e governos as apoiem na luta pelo exercício de seus direitos sociais. 

(Quintão, 2004, p.47). Os dados apresentados são representativos da situação de 

(in)visibilidade de jovens mulheres negras e mestiças, no mais das vezes, ausentes, de 
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representações positivas na sociedade.  

 

2.5.1 IGUALDADE DE GÊNERO E APROPRIAÇÃO TECNOLÓGICA 

 
Para que nossos saberes e conhecimentos façam parte do acervo das 
sociedades da informação e do conhecimento, é fundamental que as 
mulheres estejam presentes nelas em um marco de igualdade e justiça 
de gênero.  
(Carta de comunicadoras feministas latino-americanas, na Cúpula 
Mundial da Sociedade da Informação, 2005).   

 

 
 
Somos todos/as cyber, isto é, corpo, cabeça, sentimentos, numa 
mistura híbrida. A tecnologia permeia tudo, tornando as pessoas meio 
humanas, meio máquinas, percebendo a realidade através do Windows 
e da nova lógica que rompeu limites. Tal quadro esconde propostas 
políticas de usar a tecnologia para criar novos temas que modifiquem 
pensamentos. As mulheres mais jovens sabem lidar com isso. Não se 
intimidam com a humilhação e o ridículo, rompendo estereótipos a 
respeito dos quais entendem que não são naturais nem eternos. 
Querem algo mais criativo, menos formal e são mais propensas a 
combater, menos a renunciar; querem ser livres, buscam sua própria 
identidade (BONDER, 2001) 

 

 A investigação sobre fenômenos comunicacionais, a partir do modo de recepção, 

produção e distribuição de conteúdos, pode contribuir para o mapeamento sobre a 

situação social e a inclusão digital das mulheres.  Em tempos de globalização e de 

revolução tecnológica, o mundo está dividido, não apenas por conflitos étnicos ou 

políticos, mas também pelo  apartheid digital, que separa nações inteiras. Vivemos em 

um mundo que oscila entre os benefícios trazidos pela arquitetura descentralizada da 

internet, onde a produção da informação é feita por muitos públicos, mas que também é 

embaladapor mercantilismo hostil e desenfreado, como afirma Dênis de Moraes: “ que 

remete ao questionamento do neoliberalismo e da ideologia mercantilista da 

globalização, bem como de denúncia de seus efeitos anti-sociais” (MORAES, 2007, 

p.1). 

  No quadro de paradoxos que caracteriza o panorama político mundial, por um 

lado, há a concentração de riquezas e, por outro, movimentos de resistência, de grupos 

minoritários, que tentam demover as assimetrias acentuadas pelo processo de 

globalização econômica. Assim, a ênfase na participação econômica das mulheres é 
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considerada fundamental para que haja a justiça de gênero. Isto, pois, levando-se em 

conta que tais mecanismos estão atrelados: a melhoria dos níveis de participação da 

mulher na economia e na educação pode ajudar na catalisação da inclusão digital.  Para 

a pesquisadora  Anita Gurumurthy as possibilidades que podem surgir estão para além 

da perspectiva econômica, e incidem na mudança de mentalidades e de consciência, 

mescladas à ação política: 

 
A oportunidade que a sociedade da informação representa para a 
justiça de gênero é mais do que apenas uma maior quantidade de 
empregos na economia da informação global. A verdadeira 
oportunidade se encontra na miríade de possibilidades para romper 
com as velhas equações sociais, desiguais e injustas. Os novos 
significados da participação, empoderamento e cidadania demandam 
que trabalhemos nos princípios de inclusão das políticas com um viés 
consciente em prol de desfechos sociais eqüitativos onde prevaleça a 
justiça de gênero, além dos ganhos econômicos (GURUMURTHY, 
2008, p,3). 

 
 

As TICs podem ajudar na promoção de novas relações entre espaços e pessoas e, 

onde, a interatividade estabelece a quebra de barreiras entre públicos, fazendo com que 

receptores tornem-se sujeitos/emissores de conhecimento. Modelo distinto das formas 

anteriores de participação, quando a interação era praticada por meio de cartas, 

telefones, que não se compara à instantaneidade, à simultaneidade e a horizontalidade 

que os meios digitais proporcionam. Em tese, as contribuições das mulheres e grupos 

minoritários costumam ficar à margem do modelo cultural hegemônico, nacional no 

país; não costumam ser vistas como representantes da cultura nacional. Panorama que 

vem apresentando mudanças, sobretudo com a chegada de alternativas tecnológicas que 

contrapõem a cultura hegemônica e enfatizam a cultura produzida no ambiente popular, 

opinião defendida por Gurumurthy: “[...] dar acesso significa permitir a apropriação 

através de processos que (re)posicionam mulheres e outros grupos marginalizados, antes 

“usuários” passivos, agora co-criadores ativos da tecnologia, criando para ela novos 

significados e usos”. (op. cit. p.3).   

As prerrogativas da autora enfatizam a necessidade de mudanças, de inserção e 

inclusão digital por intermédio da criação de políticas públicas específicas para a 

problemática de gênero, de equidade das relações e, consequentemente, mobilidade 

feminina na sociedade rumo à inclusão social, diz ela: 
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Portanto, criar modelos capazes de atender às necessidades de uma 
maioria das mulheres nos países menos desenvolvidos requer que 
enxerguemos a conectividade como um catalisador da mudança nas 
instituições locais e nos sistemas sócio-econômicos, que leve à 
transformação e à mudança nas relações de poder (GURUMURTHY 
2008, p.4). 
 
 
 

Proposição semelhante à de Graciela Selaimen (2005), que ressalta as TICs 

como instrumento para a transformação social, processo que visa para além do uso e 

acesso que, embora sejam primordiais, necessitam de outras iniciativas de fomento para 

desembocar em políticas públicas voltadas para o empoderamento e a cidadania das 

mulheres.  

 

A inclusão social através do uso das TICs se dá quando são 
formados/as atores/as sociais que utilizam as TICs para promover a 
melhora da sua qualidade de vida e de suas comunidades; para 
expressar seus valores e culturas locais; para incidir nas dinâmicas 
políticas de sua comunidade, seu país e sua região; para lutar por 
direitos, protestar, fazer campanhas, denunciar delitos e injustiças – 
são incontáveis as possibilidades de uso cidadão das tecnologias de 
informação e comunicação. Isso não se consegue simplesmente 
abrindo as portas para o uso do computador e da Internet 
(SELAIMEN, 2005).  

 
 

 A autora aponta a educação como fator essencial, inicialmente na própria 

configuração das TICs, pois essas devem estar adequadas às demandas por 

transformação nas realidades sociais vividas por diferentes grupos na sua amplitude:  

 
 
É necessário que a educação para a apropriação das TICs seja ampla e 
profunda o suficiente para despertar também o interesse pelo desenho 
e desenvolvimento dos softwares e ferramentas tecnológicas, de modo 
que mais e mais pessoas de diferentes grupos sociais, sexoi, raças e 
etnias, condições econômicas, capacidades físicas e mentais – entre 
outros elementos que compõem o que chamamos de diversidade - 
sejam capazes de interferir nos processos de desenvolvimento e 
produção de tecnologia e adequá-los a suas necessidades e visões de 
mundo (SELAIMEN, 2005). 

 

 

Para Boaventura Sousa Santos (2009),  a produção de conhecimento alternativo, 

por povos até então descredibilizados, constitui um tipo de saber que une o 
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contemporâneo com o tradicional, fazendo surgir novo modelo alternativo 

epistemológico que se configura como uma reação à opressão e à falta de 

oportunidades. Baseado na afirmativa de que “ não há justiça social sem justiça 

cognitiva”, conclama a valorização dos saberes das mulheres, dos afrodescendentes, dos 

indígenas, dos camponeses, dos gays e de grupos excluídos como fundamental para o 

reconhecimento de paradigma  emancipatório mundial: “é gente estranha fazendo 

transformação social. É essa gente estranha que fala língua estranha, que não fala a 

língua colonial”.  

 As transformações sociais a que se refere podem ser constatadas em diferentes 

iniciativas surgidas na América Latina, realizadas por grupos como as mulheres jovens 

do movimento hip hopque, estimuladas pelo acesso às tecnologias digitais, estão 

lutandopelo reconhecimento de suas vozes e presença na esfera pública. 

  A produção midiática feita por grupos subalternizados é defendida por autores 

como Milton Santos (2002), que nos lembra do aumento das heterogeneidades no 

processo de globalização, fenômeno que atinge de forma distinta as individualidades. 

Aponta como conseqüência, o realce da cultura popular rivalizando com a cultura de 

massas. Neste cenário de tentativa de homogeneização pelas culturas dominantes, 

surgem reações que se utilizam dos instrumentos massivos, reconfigurando-lhes e 

atribuindo novos sentidos de acordo com a localidade, com as territorialidades que estão 

inseridos, num processo de “ revanche cultural”.  

Nesse caso, a cultura popular exerce sua qualidadede discurso ‘dos de 
baixo’, pondo em relevo o cotidiano  dos pobres, das minorias, dos 
excluídos, por meio da exaltação da vida de todos os dias. Se aqui os 
instrumentos da cultura de massa são reutilizados, o conteúdo, 
todavia, ‘global’, nem a incitação primeira é o chamado mercado 
global, já que sua base se encontra no territórioe na cultura local e 
herdada” (SANTOS, 2002, p.144). 

 

   Para estudiosas da questão de gênero e TICs, como Judy Wajcman (2008, p.1.), 

a tecnologia não deve ser tratada como neutra, poishá nela carga de materialidade que 

faz com que as relações sociais  reflitam as assimetrias e desigualdades de gênero da 

sociedade em geral.A materialização de comportamentos da vida social no ambiente 

tecnológico pode ser constatado em estudoscomo o  Relatório “Porque eu sou uma 

Menina”, resultado de pesquisa realizada  para o Instituto Internacional para os Direitos 

e Desenvolvimento da Criança e Adolescente (International Institute for Child Rights 

and Development - IICRD), por meio da Parceria para a Proteção da Criança e do 
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Adolescente (Child Protection Partnership - CPP) e instituições brasileiras voltadas para 

a  proteção da adolescência. O objetivo foi analisar os direitos e a proteção de meninas e 

adolescentes, em que constatou-se:  

 A maioria das meninas nesta pesquisa possuía telefones celulares (86%), e 

usava a internet (82%); 

 Que mais de 53% dos brasileiros (86 milhões depessoas) acima dos 10 anos de 

idade possuemum telefone celular, o que representa umcrescimento de 54.9% (56 

milhões) desde2005; 

 O número de pessoas acima dos 10 anos de idade que se conectaram a 

internet nos últimos três anos aumentou 75.3% indo para 56 milhões de 

usuários; 

 Oacesso à internet aumentou tanto para homens quanto para mulheres nos 

últimos três anos, de 21.9% para 35.8% entre os homens e de 20.1% para 

33.9% entre as mulheres; 

 Em 2008, 57.1% dos usuários conectaram-se internet de casa, enquanto que 

32.5% das Lan Houses (Local Area Network – Internet cafés), e 31% dos 

computadores do trabalho; 

 Em 2009, o Brasil tinha mais de 90.000 Lan Houses, 

representandoaproximadamente metade e de todo o acesso à internet; 

 Entrar em contato ou se comunicar com amigos foi o principal motivo citado 

para utilizar o acesso à internet – 83.2% - seguido por entretenimento, com 

68.6%, e objetivos educativos, com 65.9%. A educação caiu do primeiro 

para o terceiro lugar desde2005. 

  O estudo apresenta um panorama sobre as vulnerabilidades a que estão 

expostas meninas e adolescentes moradoras das periferias de cidades como São Paulo e 

Rio de Janeiro; constata-se que quanto maior o grau de conhecimento e conscientização 

sobre as TICs, maior o sentimento de segurança; e identifica semelhanças entre os 

comportamentos on line e off line. 

  No artigo O que Tem a Ver Gênero com TICs (2011) a jornalista Vera Vieira 

aponta medidas de combate à exclusão digital feminina. São elas: 
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 Conscientização sobre as influências das TICs nos vários âmbitos da vida 

social; 

 Visão ponderadasobre as TICs, não podem ser solução para todos os 
problemas, embora as mudanças ocorridas nos processos cognitivos; 

 TICs podem ser usadas para exacerbar outransformar as assimetrias de 
poder e discriminações;  

 Compreensão sobre aspectos como gênero, raça e classe na produção de 
desigualdades no acesso às TICs, entre homens e mulheres, negros e 
brancos, países do Sul e do Norte, do campo e cidade, com ou sem conexão; 

 Impulsionar a produção de ações educativas voltadas para a cidadania 
digital;  

 Uso das TIC s para o empoderamento individual e coletivo em prol de uma 
sociedade equânime; 

 Considerar as novas práticas sociais, modeladas pelas TICs, cuja influência 
recai sobre a produção de sentidos, de novas maneiras de ser, ver, sentir, 
aprender e ensinar, de estar, de novas relações espaço-temporais; 

 Intercalar a área de educação com a de comunicação, visando unir teoria e 
prática, cujo vetor de modelagem são as TICs que operam em diversos 
campos:  ciência, técnica, política e economia. 

 

2.6  ESTUDOS CULTURAIS 
 

Cultural studies in an exciting and “hot” field of study. It has become 
the rage amongst progressives of all sorts- not least because culture as 
a theme or topic of study has replaced   society as the general subject 
of inquiry among progressives. 
Cultural  studies has made its presence felt in academic work within 
the arts, the humanities, the social sciences and even science and 
technology. It appears to everywhere and everyone seems to be 
talking about it (SARDAR & LOON, 1997, p.3). 

 

  Em conformidade com os estudos de autoria diversa, a afinidade dos estudos 

culturais com os estudos de gênero e comunicação é uma das razões para a escolha 

deste aporte teórico. Os estudos desenvolvidos no Center for Contemporary Cultural 
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Studies (CCCS), na Inglaterra, focalizam a cultura e suas interfaces na relação com a 

sociedade e transformações sociais. A análise cultural é feita com base na perspectiva 

histórica. Ao privilegiar como o objeto a análisesobre as camadas populares, lugar em 

que as mulheres são maioria, inclusive, como chefes de família, se revela como  aporte 

teórico /metodológico adequado para a  análise sobre as formas de resistência cultural 

desenvolvidas pelas mulheres jovens do hip hop.  

   As formulações produzidas pelos estudos culturais foram primordiais para os 

estudos feministas, em especial, aqueles que demonstram a maneira como os conceitos 

de gênero e raça são culturalmente construídos para colocar em desvantagem ou 

marginalizar grupos minoritários e mulheres (SCHULMAN, 2004, p.211). Outra 

característica é a diversidade de escolas, teorias e modelos de atuação, estando 

vinculadas com os movimentos sociais, em especial, com o feminismo. Nos anos 1990, 

os estudos da comunicação são fortemente influenciados pelas teorias feministas, um 

reflexo dos estudos de gênero nos anos 60 (SILVEIRINHA & ALVAREZ, 2008). 

  As principais características dos estudos culturais são: a abertura e 

versatilidade teórica, seu espírito reflexivo e, especialmente, a importância da crítica 

(Johnson, 2004, p.10). A cultura não exerce apenas papel “residual ou de mero 

reflexo”, é vista perpassando todas as práticas sociais, como uma forma intrínseca, 

comum, de atividade humana, sendo esta a atividade pela qual os indivíduos, homens e 

mulheres, constroem a história. (HALL, 2003, p.142). Não está isolada, é parte de um 

“conjunto de intricado de todas as práticas sociais e estas práticas como uma forma 

comum de atividade humana que molda o curso da história”. (SOUZA, 2004, p. 249). 

Essa ênfase nos processos culturais amparados pelo contexto histórico oferece subsídio 

para a análise sobre as intrincadas relações de produção culturais na e por grupos 

minoritários na sociedade brasileira, em um momento de descoberta e valorização do 

popular. Já que enfatiza a autonomia do receptor como sujeito, pois quebra com a 

redução funcional, percepção de intenções e desejos dos receptores.  

A descoberta do papel da cultura entre grupos minoritáriose sua conexão com a 

sociedade é fonte elementar nos estudos culturais. As complexidades da cultura e das 

relações intra sociedade revelam a convergência desses interesses para o local da 

cultura. As estratégias culturais são capazes de provocar diferença e com isso os 

deslocamentos e descentramentos de poder. Com isso, devemos nos remeter às 

questões políticas que estão contidas nas relações de poder e nas políticas culturais, 

responsáveis pela forma com que a produção cultural é tratada.   
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A produção cultural é a forma que tem apresentado o mais forte apelo de 

resistência e reconhecimento para as juventudes das periferias das grandes cidades 

brasileiras. A prática do discurso efusivo parece forçar não apenas a entrada destes 

novos atores em uma esfera pública. Vai além, pois semeiam a indignação e a rebeldia, 

elementos de resistência que compõe a luta pela prática democrática na sua plenitude, e 

que podem contribuir tanto para a criação de espaços alternativos de participação, 

quanto da criação e ampliação de espaços para a efetivação de uma comunicação negra, 

que pode ser essencialmente aliada ao poder político especial das tradições musicais 

diásporicas. 

       A inter-relação cultura e os processos comunicacionais e culturais na América 

Latina é o foco principal dos estudos de Martin-Barbero (2001). Este trânsito dos signos 

midiáticos no contexto cultural são demonstrativos  da relação entre a comunicação e a 

cultura, que é posta no interior do político e a comunicação no da cultura. O que 

acontece tendo como aporte teórico os estudos culturais por onde busca entender a 

política e a economia. Para o autor, a cultura é posta no interior do político e a 

comunicação no da cultura. O foco é o processo, sua complexidade, e não mais o objeto. 

O diálogo interdisciplinar com outras áreas das ciências humanas, entre elas, os estudos 

culturais é a base conceitual da perspectiva. Barbero(2001) busca  compreender a 

incorporação das classes populares ao mercado da indústria cultural,  através do diálogo 

com as ciências sociais e humanas, pois quer entender a inter-relação da cultura, política 

e a economia, resultando em análise inovadora sobre os fenômenos comunicacionais e 

culturais na América Latina.   

 
 

2.6.1 O MULTICULTURALISMO: a política de identidade versus a política de 
status  

 
Multiculturalismo refere-se às estratégias e políticas adotadas para 
governarou administrar problemas de diversidade e multiplicidade 
gerados pelas sociedades multiculturais. È usualmente utilizado no 
singular, significando a filosofia específica ou a doutrina que sustenta 
as estratégias multiculturais (HALL, 2003, p. 52).  

 

  Hall observa que o Multiculturalismo “descreve uma série de processos e 

estratégias sempre inacabados”(2003, p.53). Trata-se de algo que está por ser alcançar. 

Apresenta quatro modelos de Multiculturalismos, cuja marca principal é a diversidade: 
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1)  Conservador- diferença é assimilada aos costumes da maioria; 

2)  Liberal- integra os diferentes grupos culturais rapidamente. Há tolerância de 

exposição no domínio privado; 

3) Pluralista- avaliação das diferenças culturaise concede direitos de grupos 

distintos a diferentes comunidades; 

4) Crítico ou Revolucionário- enfoca o poder, o privilégio, a hierarquia e os 

movimentos de resistência.  

   Revela-se um conceito com muitos significados. È contestado por liberais, 

modernistas, por antirracistas, radicais.Não é um processo novo. Remonta a expansão 

europeia, com suas idas e vindas, das mudanças prospectadas com a dominação 

colonial. Intensificação do Multiculturalismo após a II Guerra Mundial, tornando-se 

central na contestação política.  

    O advento da globalização propicia “a proliferação subalterna da 

diferença.”No mundo global com tendência homogeneizante acende a “proliferação das 

´diferenças´”.  

   Após essa explanação inicial do conceito, seguimos com os estudos de Axel 

Honneth, Nancy Fraser e Charles Taylor sobre as políticas identitárias. Eles nos deram 

subsídio para as análises sobre a formação da identidade de gênero e da busca por 

reconhecimento. Os três autores desenvolveram estudos fundamentais para a 

compreensão da ideia de reconhecimento, para a construção de uma teoria crítica da 

sociedade. 

  A ideia de redistribuição acoplada ao senso de justiça social advém do pós- 

Segunda Guerra Mundial, onde era utilizado com referência aos trabalhadores e 

camadas mais pobres da sociedade. Na década de 70, do século passado, o conceito é 

incorporado pelos movimentos de luta e resistência de minorias em busca de afirmação 

de direitos, contra as sociedades racistas, sexistas e classistas, como destaca Valter 

Silvério: 

 
A política multicultural e seus compromissos com a diversidade 
eclodiram de uma história de luta conflituosa e da resistência 
organizada pelas minorais em busca incessante de transformação da 
sociedade. Nessa longa caminhada, mesmo os períodos interpretados 
como de acomodação e de integração podem ser relidos como espaços 
temporais de rearranjo estratégico na exigência de justiça social 
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(SILVÉRIO, 1999, p.45). 
 

    O autor apresenta três problemas centrais e sugere resoluções relativas aos 

debates sobre o multiculturalismo:  o primeiro,  a exigência de reconhecimento da 

diversidade cultural e da igualdade de tratamento dos diferentes grupos étnicos que 

compõem a esfera pública; o segundo, a política multicultural reconhece no poder 

conferido aos  homens brancos a origem do sexismo e do racismo nas relações sociais, 

cujas consequências são a exclusão das mulheres e dos não-brancos dos proveitos 

sociais; por último, aponta a necessidade de construção de novo currículo escolar onde 

sejam contempladas  as variadas contribuições culturais, tendo como base o respeito à 

diversidade cultural, sem privilégios nem distinções para este ou aquele grupo 

econômico (SILVÉRIO, 1999, p, 47). 

  Charles Taylor (1994) ao analisar as políticas de reconhecimento às divide em 

dois níveis. Um, que é o da esfera da vida privada, em que é constituída a identidade 

com base na troca e no diálogo com ‘outros – importantes’; e, depois, na esfera pública, 

lugar de exercício da política de reconhecimento. Em contraponto à política de 

universalismo que visa à política de direitos e privilégios, a noção moderna de 

identidade reivindica uma política de diferença. Nela, busca-se o respeito às identidades 

individuais, sua singularidade. Nas duas esferas, a identidade é uma força motriz que 

contribui para impulsionar a busca por melhores condições de vida e inserção 

igualitária: 

Consideremos o significado de identidade: é aquilo que nós somos, 
‘de onde nós provimos’. Assim definido, é o ambiente no qual os 
nossos gostos, desejos, opiniões e aspirações fazem sentido. Se 
algumas das coisas que eu dou mais valor estão no meu alcance 
apenas por causa da pessoa que eu amo, então ela passa a fazer parte 
da minha identidade (TAYLOR,1994, p.54). 

 

  Em oposição à prerrogativa baseada nos lampejos surgidos ora na vida 

privada, ora na vida pública, Nancy Fraser propõe uma análise alternativa para 

reconhecimento, galgada na participação igualitária a partir de interações sociais: 

 
A minha proposta é tratar o reconhecimento como uma questão de 
status social. Dessa perspectiva – que eu chamarei de modelo de 
status – o que exige reconhecimento não é a identidade específica de 
um grupo, mas a condição dos membros do grupo como parceiros 
integrais na interação social. O não reconhecimento, 
consequentemente, não significa depreciação e deformação da 
identidade de grupo. Ao contrário, ele significa subordinação social 
no sentido de ser privado de participar como um igual na vida social. 
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Reparar a injustiça certamente requer uma política de 
reconhecimento, mas isso não significa mais uma política de 
identidade (FRASER, 2007, p.107).  

 

 A alternativa apresentada por Fraser sugere o exame de determinados “ padrões 

institucionalizados de valoração cultural” cujos efeitos são responsáveis pela posição de 

determinado sujeito social. A participação igualitária entre sujeitos depende dos efeitos 

destes padrões, que pode tanto constituir sujeitos superiores como inferiores, por sua 

vez, incidindo no modelo de parceria que vai se constituir. Se a participação na 

sociedade for integral na interação, ocorre o não reconhecimento e a subordinação de 

status. Essa concepção está ligada à questão da justiça. Neste sentido, o que podemos 

observar é um total distanciamento se aplicada à situação das mulheres negras 

brasileira, vejamos:  

  Os dados demonstram a face discrepante de uma realidade, que apesar das 

mudanças positivas dos últimos anos divide o país em duas realidades distintas.  Por 

exemplo, a taxa de analfabetismo, que coloca a população negra em situação de 

desvantagem social: 13,3% para os negros e de 13,4% para os pardos.  Entre os brancos, 

esse número fica em 5,9%. A população branca de 15 anos ou mais tem em média, 8,4 

anos de estudo. Enquanto entre negros e pardos a média é de 6,7 anos. Em média, os 

jovens negros têm dois anos a menos de estudos do que os brancos da mesma faixa 

etária: 7,5anos e 9,4 anos, respectivamente (O Estado de São Paulo, 2010). O 

crescimento econômico aliado ao investimento educacional de sua população é um dos 

maiores desafios da nossa sociedade para torná-la menos desigual. 

  Diante dessa realidade de desigualdade, quais as possibilidades de 

reconhecimento com base em uma participação igualitária por parte das jovens negras 

integrantes do movimento hip hop na sociedade brasileira? Devem-se considerar as 

discriminações sofridas por gênero, raça e classe social que veremos mais adiante. 

Como temos visto elas são invisibilizadas pelo sexismo dentro do movimento hip hop e 

fora dele. São mulheres jovens das periferias urbanas, no mais das vezes, não estão 

presentes nas representações positivas sobre jovens, mulheres e/ou pobres.     

   Neste sentido, o modelo de reconhecimento apontado por Fraser propõe a 

superação da subordinação com a substituição por padrões institucionais que promovam 

à participação igualitária firmada por parceria em interações sociais. Para a autora, este 

modelo se diferencia do modelo proposto por Taylor, à política de reconhecimento da 

identidade, em quatro pontos. (FRASER, 2007, p.109). Primeiro, a não valorização da 



90 
 

identidade de grupo, impede a sua essencialização. Em segundo lugar, indica a mudança 

social em lugar de uma reconfiguração da consciência. O enfoque é nos efeitos das 

normas institucionalizadoras.  Em terceiro, no que é valorizada a igualdade de 

participação promove-se a interação. Em quarto, é evitada a reificação da cultura, sem a 

negação de sua importância política. Por fim, no modelo de status, o reconhecimento 

está vinculado à moralidade e não à ética, como no modelo de política da identidade 

proposto por Taylor.   

  Diante do que foi exposto, pode-se vislumbrar a rede digital como um espaço 

de promoção igualitária de direitos? Seguindo o raciocínio de Fraser, o reconhecimento 

é uma questão que incide obrigatoriamente em justiça social.  Posição diferente das 

propostas por Charles Taylor (1994) e Axel Honneth (2003) em que o reconhecimento 

estaria ligado à questão ética: é necessária a percepção do outro para que haja o 

reconhecimento de si, para a construção de uma imagem individual.  

   Essas duas proposições, embora antagônicas, apontam caminhos distintos de 

mudanças necessárias para um mundo em que a justiça e a ética possam caminhar lado a 

lado. Neste sentido, como aponta Fraser (2007, p.137), as reivindicações pelo 

reconhecimento das diferenças teriam como base a  luta por redistribuição econômica 

igualitária, uma complementando a outra, em prol da igualdade  e da cidadania de 

gênero.  

 
2.7 FEMINISMO NEGRO: a interseção gênero e raça 

 
 
 

Algumas militantes feministas tentam minimizar a questão 
racial. Não vejo como é possível fazê-lo diante desses dados. A 
questão racial não é um agravantezinho. É uma coisa séria, 
terrível. Fundamental para se pensar o movimento feminista 
senão não é possível dar conta de perto da metade da população 
feminina brasileira.  

Sueli Carneiro, 1985 
 
 

Racism is fundamentally a feminist issue because it is so 
interconnected with sexism oppression. 

bell hooks, 2000 
 

O pensamento pobre e o irracionalismo transmitido no racismo e 
no sexismo envolve esse particular exercício de poder. 

Marguerite La Caze, 2005 
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 A interseccionalidade é um conceito disponibilizado para análises ao longo do 

processo de preparação da III Conferência Mundial contra o Racismo, Xenofobia e 

Intolerâncias Correlatas (ONU, 2001). Elaborado por Kimberlé Crenshaw no final da 

década de 80, do século XX, é uma ferramenta de análise que possibilita o entendimento 

sobre as conexões entre gênero e raça como fatores de subordinação.  

 
A associação de sistemas múltiplos de subordinação tem sido descrita 
de vários modos: discriminação composta, cargas múltiplas, ou como 
dupla ou tripla discriminação. A interseccionalidade é uma 
conceituação do problema que busca capturar as conseqüências 
estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da 
subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, 
o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas 
discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as 
posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além 
disso, a interseccionalidade trata da forma como ações e políticas 
específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, 
constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento 
(CRENSHAW, 2002, p,177). 

 

   Os movimentos organizativos da sociedade civil começam a florescer no final 

da década de 1970, ainda no período da Ditadura Militar no Brasil. Uma década antes, 

surge à luta pelos direitos civis da população negra norte-americana e anti-aparheid na 

África do Sul, o que vai influenciar a organização de vários movimentos da sociedade 

civil em prol do combate às discriminações raciais e sexuais na América Latina. 

(RIBEIRO, 2008,p.988). No mesmo período, ocorre o surgimento das mulheres negras 

autointituladas feministas e seus grupos de reflexão e atuação. A articulação entre a 

prática antirracista e o feminista é uma das características do começo do processo que 

vai se ancorar na tradição cultural afro-brasileira que afirma a integralidade das 

perspectivas humanas (WERNECK, 2002, p.17). A organização institucionalizada de 

mulheres negras acontece com o reconhecimento de que “o surgimento do feminismo 

como movimento de afirmação política das mulheres na Europa e nos Estados Unidos, 

sua perspectiva profundamente eurocêntrica marcada pelo colonialismo dificultou a 

relação com as outras culturas”(WERNECK, 2002, p.15). Elas tiveram um papel 

fundamental na elaboração da última Constituição em 1988, com propostas e 

intervenções incisivas para o combate da discriminação no mercado de trabalho, na 

saúde e na educação. Além disso, começam a se organizar em grupos, coletivos, 

associações e ONG´s de mulheres negras.  

  O crescimento econômico na desigual sociedade brasileira na década de 1970, 
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não contempla espaço igualitário para negros e brancos. Esse desnível é detectado 

mesmo entre brancos pobres, restando aos negros ocupar os piores espaços, os piores 

empregos, frequentar as piores escolas, um panorama que contribui para a perpetuação 

das desigualdades sociais, tendo o conceito de raça como parâmetro. Para efeitos dessa 

pesquisa,utilizo  esse conceito por  considerar ser  o mais apropriado para as reflexões 

sobre igualdade e respeito entre os seres humanos, por ser inclusive, norteador da 

implementação de políticas públicas específicas em diversos países, no sentido de 

embasar o entendimento  sobre a diversidade humana. Como revelado por Munanga 

(2004), o conceito perpassa o cotidiano e as relações sociais. Os desequilíbrios nas 

relações de poder que hierarquizam posições na sociedade de classes são reiterados 

pelas feministas negras, que reconhecem da conexão entre raça e gênero.   

Uma das características do racismo no Brasil é exatamente a negação 
da sua existência. Vivemos em uma sociedade de classes na qual as 
desigualdades sociais são marcadas e legitimadas como tendo raízes 
nas diferenças naturais, as quais são tidas como diferenças essenciais. 
As explicações sexistas e racistas são  instrumentos para enfrentar as 
desigualdades de classe através de dois mecanismos: naturalização das 
diferenças socialmente significativas; interpretação de tais diferenças 
como desigualdades (ROLAND, Gênero e raça no Brasil. Disponível 
em www.observatoriodamulher.org.br Acesso em 01/05/2009). 

 

  As conquistas alcançadas para a incorporação da perspectiva de gênero no 

âmbito das ações pelos direitos humanos, ainda não alcançaram o contexto de raça e da 

discriminação racial, em fóruns internacionais e encontros mundiais feministas, como 

Viena e Beijing. 

Assim como é verdadeiro o fato de que todas as mulheres estão, de 
algum modo, sujeitas ao peso da discriminação de gênero, também é 
verdade que outros fatores relacionados à suas identidades sociais, 
tais como classe, casta, raça, cor, etnia, religião, origem, 
nacionalidade e orientação sexual, são ‘diferenças que fazem 
diferença ‘ na forma como vários grupos de mulheres vivenciam a 
discriminação. Tais elementos diferenciais podem criar problemas e 
vulnerabilidades exclusivas de subgrupos específicos de mulheres, ou 
que afetem desproporcionalmente apenas algumas mulheres 
(CRENSHAW, 2002, p.173). 

  

  Avtar Brah utiliza conceitos como diferença, diversidade e diferenciação para 

entender a racialização de gênero, pois “independente das vezes que o conceito é 

exposto como vazio, a ‘raça’ ainda atua como um marcador aparentemente inerradicável 

de diferença social” (BRAH, 2006, p.331). A autora analisa as formações identitárias de 

pessoas africano-caribenhas e do sul da Ásia que migraram para a Grã-Bretanha no 
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período do pós-guerra para trabalhar em posições economicamente desprivilegiadas e 

tratadas como “pessoas de cor”. Ou seja, submetidos ao modelo de código da 

subalternidade que consubstancia as relações de hierarquização no contexto pós-

colonial, entre colonizados e colonizador. O elo comum é a identificação sob o 

distintivo racial, antes de qualquer outra classificação identitárias ou social. Tal 

diferenciação é excludente, por um lado, mas, por outro, é o mote para o surgimento de 

processos de conscientização identitárias, base para o fortalecimento de reivindicações.  

Desse processo, surge o conceito de “negro político”, postura que será utilizada para 

rechaçar os racismos, transcende distâncias geográficas, tendo como referência a 

diáspora negra:  

 
O termo foi adotado pelas coalizões emergentes entre organizações e 
ativistas africano-caribenhos e asiáticos do sul no final dos anos 60 e 
nos 70. Foram influenciados pelo movimento do Poder Negro (Black 
Power) nos EUA, que tinha posto o conceito de “negro” de cabeça 
para baixo, despindo-o de suas conotações pejorativas em discursos 
racializados, transformando-o numa expressão confiante de uma 
identidade afirmativa de grupo. O movimento do Poder Negro urgia 
os negros norte-americanos a construírem a “comunidade negra” não 
como uma questão de geografia, mas antes em termos da diáspora 
africana global (BRAH, 2006, p.333). 

 

  Ademais, Avtar Brah tece críticas tanto à postura essencialista, haja vista os 

feminismos branco e negro não terem fixidez, como àquela reducionista na análise 

sobre as interconexões entre raça, gênero e classe, que, para ela requerem maior 

amplitude interpretativa. Tais categorias são consideradas fundamentais para a 

compreensão da situação feminina negra, levando-se em vista que são construídos a 

partir das relações globais de poder. Por isso, em suas análises, as subjetividades e as 

identidades são privilegiadas, duas categorias que se manifestam nas relações sociais 

cotidianas, lugar onde racismo costuma apresentar o seu lado mais perverso, de modo 

que as interconexões entre racismo e as relações de gênero são fundamentais para a 

análise das assimetrias sociais entre as mulheres negras:  

 

Em 1985 participei da Conferência Internacional de Mulheres em 
Nairobi. Ali, mais de 10 mil mulheres de mais de 150 países se 
reuniram para tratar de problemas de nossa subordinação universal 
como “segundo sexo”, mas o aspecto mais notável dessa conferência 
era a heterogeneidade de nossa condição social. As questões 
levantadas pelos diferentes grupos de mulheres presentes à 
conferência, especialmente as do Terceiro Mundo, serviram para 
sublinhar o fato de que os problemas que afetam as mulheres não 
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podem ser analisados isoladamente do contexto de desigualdade 
nacional e internacional (BRAH, 1996, p.340). 

 
  

  A autora lembra que as interconexões entre racismo e as questões de gênero são 
fundamentais para a compreensão da situação feminina negra, tendo em vista que são 
construídos a partir das relações globais de poder: 

 
Nosso gênero é constituído e representado de maneira diferente 
segundo nossa localização dentro de relações globais de poder. Nossa 
inserção nessas relações globais de poder se realiza através de uma 
miríade de processos econômicos, políticos e ideológicos. Dentro 
dessas estruturas de relações sociais não existimos simplesmente 
como mulheres, mas como categorias diferenciadas, tais como 
“mulheres da classe trabalhadora”, “mulheres camponesas” ou 
“mulheres imigrantes”. Cada descrição está referida a uma condição 
social específica. Vidas reais são forjadas a partir de articulações 
complexas dessas dimensões (BRAH, 2006, p. 341) 

 

 
            Para discorrer sobre a construção da identidade enfatiza que a mesma é 

construída com base na ideia de diferença, na distinção com o outro, além de ser à base 

da constituição da teoria e da prática feministas. Afirma que o conceito de negro é 

especificamente político, pois surge para combater o racismo fundado na cor.  

  Reforçando essa proposição de desigualdade de gênero, marcada por 

assimetrias de raça e classe, Margarite La Caze afirma que “embora as duas formas de 

opressão sejam distintas, partilham de uma estrutura geral que emerge em experiências 

pessoais de opressão, no racismo e no sexismo institucionalizados e nas abordagensde 

superação da opressão” (La Caze, 2004, p.292). Para ela a atuação contra tais 

mecanismos devem ser realizados por “feministas antirracistas”. A autora observa que 

para o entendimento das experiências do racismo e as formas de opressão devem ser 

considerados os conceitos de raça e sexo, fundamental para acompanhar o desempenho 

e a complexidade da experiência. A importância da “articulação” entre as categorias 

para as subjetividades femininas feitas por filósofas (Beauvoir 1983; Hooks1987; 

Young, 1990a) é ressaltada no texto. Para tanto, coloca o racismo e o sexismo no papel 

da análise; pois similaridade entre os dois estaria apenas no campo da teorização.  

   De forma distinta e pautada por visão eurocêntrica e homogeneizante, o 

movimento feminista brasileiro demora a reconhecer as diferenças e especificidade 

existente entre as mulheres, o que irá contribuir para o silenciamento da situação das 

mulheres negras, como destaca Sueli Carneiro:  
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Em conformidade com outros movimentos sociais progressistas da 
sociedade brasileira, o feminismo esteve, também, por longo tempo, 
prisioneiro da visão eurocêntrica e universalizante das mulheres. A 
conseqüência disso foi à incapacidade de reconhecer as diferenças e 
desigualdades presentes no universo feminino, a despeito da 
identidade biológica. Dessa forma, as vozes silenciadas e os corpos 
estigmatizados de mulheres vítimas de outras formas de opressão além 
do sexismo, continuaram no silêncio e na invisibilidade (CARNEIRO, 
2003, p.118). 

 

   Kabenguele Munanga revela que o conceito de raça, o seu campo semântico, é 

determinado pela estrutura global da sociedade e pelas relações de poder que o 

governam. Muito embora desprovida do caráter biológico, a ideia de raça continua a 

perpassar o cotidiano das relações, estruturas, instituições sociais e pesquisas realizadas 

na área das ciências sociais, sendo apresentada como uma construção sociológica e uma 

categoria social que sustenta a dominação e a exclusão (MUNANGA, 2004, p. 22-23).  

    Após a III Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, 

Xenofobia e Intolerância Correlata, na cidade sul-africana de Durban, em 2001, os 

debates sobre as políticas de ação afirmativa e a implementação das políticas de cotas 

universitárias reacenderam outra discussão: o conceito de raça, que tem sido 

constantemente lembrado, sobretudo para contestar o projetode cotas.O conceito de 

raça, uma construção sociológica, tem sido muito questionado, nos últimos tempos, 

respaldado nas pesquisas da biologia humana que atribuem à existência de uma única 

raça, a raça humana. Essa prerrogativa, contudo, da não existência de raças (sentido 

biológico), não abole com o racismo nas sociedades, pelo contrário, a globalização, as 

migrações populacionais, a busca por melhorias nas condições de vida e de emprego, só 

faz aumentar as manifestações do racismo, sobretudo, nos paísesdesenvolvidos.  

O diálogo com a literatura que trata de marcas de identidade racial (Santos, 

2002; Lino Gomes, 2006) e sobre discriminações sexuais e raciais (Carneiro, 2002; 

Crenshaw, 2002) foram utilizadas como subsídio para a compreensão da intersecção, 

classe, gênero e raça. A luta das mulheres negras em consonância com os movimentos 

sociais negros suscitou estudos como de Guimarães (1999); D´Adesky (2001) sobre as 

relações raciais no Brasil e a desconstrução do mito da democracia racial, como 

ideologia homogeneizante, negadora da existência de conflitos e da exaltação à 

convivência pacífica, que agora cede lugar para o surgimento das lutas antirracistas.  

 

2.8 IDENTIDADES CULTURAIS 
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As identidades não são essenciais, mas são “performadas” e construídas 

(Elloa Shohat). 
 

 Quem precisa de identidade?  É o mote da reflexão feita por Stuart Hall sobre 

o conceito de identidade, em que sugere duas formas de resposta: a primeira, diz 

respeito ao efeito da desconstrução que coloca certos conceitos-chaves “sob rasura”. 

Um sinal indicativo de certa obsolescência do conceito, mas diante da não superação 

dialética e inexistência de novos conceitos para substituí-los, devem ser mantidos, 

porém, com nova roupagem: “a identidade é um desses conceitos que operam ˝sob 

rasura", no intervalo entre a inversão e a emergência: uma ideia que não pode ser 

pensada de forma antiga, mas sem a qual certas questões-chave não podem ser sequer 

pensadas” (HALL, 2000, p.104). Na segunda, observa da necessidade de conhecimento 

sobre o cenário onde “emerge a irredutibilidade do conceito de identidade”: 

Penso que a resposta, neste caso, está em sua centralidade para a 
questão da agência e da política. Por ‘política’ entendo tanto a 
importância [...] do significante ‘identidade’ e de sua relação 
primordial com uma política da localização, quanto as evidentes 
dificuldades e instabilidades que têm afetado todas as formas 
contemporâneas da chamada política de ‘identidade’ (HALL, 2000, 
p.104-105). 

 

  Stuart Hall(2000),ao analisar as formas de intervenção das políticas culturais na 

cultura popular, observa que a prática do pós-modernismo “registra mudanças 

estilísticas, para ele dominantes culturais”. O exercício do pós-modernismo, quando 

quebradas algumas hierarquias, possibilita que a cultura caminhe para o popular. Ele 

ressalta a efervescência da produção nos espaços populares periféricos, que atribui às 

políticas culturais da diferença. 

É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não 
fora do discurso que nós precisamos compreendê-las como produzidas 
em locais históricos e institucionais específicos, no interior de 
formações e práticas discursivas específicas. Além disso, elas 
emergem no interior do jogo de modalidades específicas de poder e 
são assim, mais o produto de uma marcação da diferença e da 
exclusão do que o signo de uma idêntica, naturalmente constituída, de 
uma ΄identidade΄ em seu significado tradicional – isto é, uma 
mesmidadeque tudo inclui, uma identidade sem costuras, inteiriça, 
sem diferenciação interna (HALL, 2000, p.109). 

 

     Ricardo Franklin Ferreira (2000) em estudo sobre a formação da identidade 
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afro-descendente, ressalta da importância do reconhecimento individual e interação com 

o outro na constituição da identidade, em constante mobilidade: “referência em torno da 

qual o indivíduo se auto-reconhece e se constitui, estando em constante transformação e 

construída a partir de sua relação com o outro”  (FERREIRA, 2000, p.47). Esse 

processo de identificação e de pertencimento racial se contrapõe a um discurso de 

identidade nacional com características homogeneizante que tentava diluir a ideia de 

diferença e diversidade cultural. Por outro lado, as qualidades de ascendência negra/ 

africana não são exaltadas, como pressuposto imbuído na concepção de identidade 

racial específica de um grupo, ao contrário.  

 

A visão deformada de “negritude” e “africanidade”, criada pelo 
colonizador, que v legitimar historicamente a dominação e o 
genocídio, direto ou indireto, dos indivíduos considerados ‘diferentes’, 
não-brancos, determina dificuldades para o desenvolvimento da 
identidade dos brasileiros afro-descendentes, além de efeitos  nocivos 
nos relacionamentos pessoais, por terem suas construções simbólicas 
articuladas em torno de referências de identidade associadas a 
inferioridade e outros valores vistos socialmente como negativos 
(FERREIRA,  2000, p.47). 

 

   Denys Cuche (1999), ao refletir sobre o prestígio do conceito de cultura alçado 

fora dos círculos das ciências sociais, observa a frequente associação entre os termos 

cultura e identidade. Os questionamentos acerca da identidade costumam induzir à 

questão da cultura. A conexão entre os dois conceitos estaria relacionada à busca da 

identidade cultural, resultado da ascensão da ideia de diferença cultural pregada pelo 

multiculturalismo. Embora próximos, não são unívocos, “pois a cultura depende em 

grande parte de processos inconscientes. A identidade remete a uma norma de 

vinculação, necessariamente consciente, baseada em oposições simbólicas” 

(CUCHE,1999, p. 176). 

  A fim de ilustrar o processo de construção de identidades culturais, 

apresentamos três cenas que dizem respeito à vida social de mulheres que fazem parte 

do movimento cultural do hip-hop. São ações culturais distintas, cujo elo é a 

similaridade e a identificação. Na fragmentada identidade cultural pós-moderna 

assumem papéis variados em busca da solidificação de um estar junto, de um sentido 

comunitário, que modela as ações desenvolvidas por elas. Utilizamos esses exemplos de 

práticas culturais que envolvem o sentido de pertencimento comunitário, aportes que 
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ajudam na construção das identidades.   

 

  Cena 1: Mulheres negras jovens “falam” para uma câmera, em entrevista 

conduzida por uma jovem rapper e cineasta, que faz a direção. Entram em cena temas 

como racismo, sexismo, violência, desigualdades sociais, casamento, amor, filhos, 

família, trabalho, corpo e sexualidade.  Neste momento, o uso da técnica auxilia a 

captação de falas, desejos e anseios de suas companheiras de estilo musical, para 

condensá-las, em um tipo de discurso que tem a intenção de mostrar visões e percepções 

femininas de uma parcela da juventude raramente ouvida pelos meios de comunicação 

massivos.  

  Cena 2: Durante um  entrevista, Cris Soul, uma DJ carioca, quando perguntada 

sobre o  que  a levou para o movimento hip-hop, responde:  “ O que atraiu no hip hop 

foi a vontade de mudar o quadro da sociedade através da rima,  de chamar a atenção 

pela palavra.”  Para ela, o hip-hop tem esse poder, por isso,  quer que  sua voz ressone 

na cabeça de outras mulheres, levando a mensagem de mudança e transformação: “As 

mulheres, tanto as jovens como adultas, das comunidades carentes são muito oprimidas, 

elas não têm voz.” 

             Cena 3: Tiele Queen é MC e responsável pelo site   

www.hiphopmulher.com.br.  Ela conta que a internet é usada como “uma grande arma”, 

na mobilização de mulheres de diferentes regiões do país, tarefa antes quase impossível 

de ser feita por conta dos custos de deslocamento. Ressalta sobre o impulso da 

participação feminina no movimento hip-hop com o uso das ferramentas sociais, já que 

atuam comoprodutoras de conteúdos, informação e cultura.  

  O que estas situações têm em comum? A busca pelo espaço da voz, da 

expressão, do aparecimento, da visibilidade e do reconhecimento, tendo como fio 

condutor a produção da palavra mediada pela cultura tecnológica na sociedade em rede. 

Deve-se lembrar que no espaço virtual se configuram diferentes formas de interconexão 

de falas, de sentidos e de opiniões. 

  Com referência à situação das mulheres brasileiras, elas compõem a base da 

pirâmide econômica da sociedade, ou seja, estão inseridas nos piores patamares 

econômicos e sociais. Isto por que o sexismo, o racismo e a hierarquização de classes 

são fatores que, em consonância, são preponderantes na manutenção de assimetrias 

raciais e de gênero. Ou seja, é elemento responsável pela continuidade deste grupo 

social na base da pirâmide econômica brasileira, quadro agravado sistematicamente pela 
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relação de opressão que caracteriza as hierarquias de poder na sociedade brasileira, 

responsável por limitar o acesso das mulheres às condições elementares para o exercício 

da cidadania e do usufruto de seus direitos sociais. 

 

2.8.1 O ATIVISMO JUVENIL E AS IDENTIDADES 

 
Além de desafiar os planos dos rappers masculinos, as cantoras de rap 
desafiam concepções a respeito do que as mulheres são ou podem 
fazer (MCGRATH; TILAHUN, 2006, p.139). 
 

Discourses about race, class, and abridged economic opportunity 
predominate in hip-hop culture. Taking up issues of gender and sexual 
politics, Black women construct Black female spaces and identities 
while standing al all fronts of social struggles (MUHAMMAD, 2007, 
p.119). 

 
  De que juventude está se falando?  O sentido adotado aqui é aquele cuja 

característica é a pluralidade. Portanto, fala-se em juventudes, considerando que a 

enorme diversidade neste grupo etário no país. Para efeitos do enfoque urbano, utilizei a 

categoria juventude negra para retratar a população negra e mestiça conforme 

nomenclatura utilizada pelo IBGE. O censo de 2000 revela uma população de 31 

milhões de pessoas, entre 15 e 24 anos de idade.   

  Regina Novaes (2000, p.46) define juventude como “biologicamente, jovem é 

aquele que, em tese, está mais longe da morte. Mais predisposto à vida, tem o gosto pela 

aventura, tem maior curiosidade com o novo. Em consequência tem lado mais propenso 

ao revolucionário.”Desta acepção, a ideia de curiosidade e de afeição à mudanças são as 

que melhor identificamos para esse fase da vida.  

  Hermano Viana(1988)utiliza o conceito de festa ligado às tradições rituais na 

bibliografia antropológica para analisar a coletividade juvenil dos subúrbios cariocas. 

Por meio da Etnografia do baile, o autor penetra nos modos de vidas da juventude negra 

das camadas de baixa-renda. Apresenta as várias possibilidades de situações sociais 

enredadas pela música.  

  Douglas Kellner (2001) aborda o uso da cultura da mídia por músicos e rappers 

no contexto do hip-hop norte-americano. Trata-se de uma forma de resistência à 

opressão racial que tem nos estilos musicais, cultivados na mídia, como a sua maior 

expressão de identidade e de luta: 

Os negros americanos têm tradicionalmente usado a música e a 
linguagem musical como forma privilegiada de resistência à opressão. 
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O gospel surgiu como reação à opressão da escravidão, enquanto o 
bluesexpressava uma resposta ao racismo institucional, de tal forma 
que ambos refletiam  o sofrimento pela opressão e pela resistência a 
ela.  O ragtime e o jazz baseavam na experiência dos negros 
americanos em busca de uma linguagem musical que articulasse 
sofrimento e alegria, angústia coletiva e expressão individual, 
dominação e resistência. À medida que os negros foram migrando do 
sul para as cidades industrializadas do norte, criaramnovas formas de 
expressar suas experiências produzindo, entre outros, o rhythm and 
blues. (KELLNER, 2001, p. 228).  

 

  Em uma sociedade multifacetada, que se revela na fragmentação dos espaços 

públicos, o sentimento de pertencer parece estar mais relegado ao campo das 

comunicações, tanto na recepção quanto na produção e circulação de sentidos.  

   Para Stuart Hall (1999) a concepção de identidade no sujeito pós-moderno está 

moldada pela fragmentação, podendo ser alterada a qualquer momento em vista de 

deslocamentos históricos. Neste sentido, torna-se um desafio pensar a questão da 

construção de identidade diante do quadro de fracionamento que caracterizaria a pós-

modernidade.    

   Hall (2003, p. 337 ) analisa  as formas de intervenção das políticas culturais na 

cultura popular, e observa que no exercício do pós-modernismo, quando quebradas 

algumas hierarquias, há a possibilidade da cultura caminhar para o popular. Um 

exemploé a efervescência da produção nos espaços populares, periféricos, que atribui às 

políticas culturais da diferença.  

  As formulações de Kabenguele Munanga, proferidas na Palestra Diversidade, 

Etnicidade, Identidade e Cidadania no 1° Seminário de Formação Teórico – 

Metodológica, ANPED / AÇÃO EDUCATIVA-SP, chamam atenção para a perspectiva 

histórica do surgimento da identidade negra. Essa teria surgido em tempo longínquo, 

ainda à época da descoberta do continente africano, que teria aberto caminho para as 

relações mercantis, culminando com os processos colonizantes de seus povos. O autor 

destaca as origens do conceito de um tempo histórico que processa em três etapas, qual 

seriaa relação de dominação entre colonizadores e povo africano: o tráfico negreiro, à 

escravidão e à colonização do continente africano e seus povos. Prossegue enfatizando 

que a compreensão da identidade negra requer o entendimento deste contexto histórico, 

dada à complexidade da própria história do encontro dos colonizadores portugueses 

com os africanos.  Com base na reflexão sobre o surgimento do processo histórico da 

identidade negra, podemos presumir que a busca por afirmação identitária evidenciada 

pelos movimentos culturais juvenis, pode ser traduzida como um tipo de (res) 
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significação da própria existência, de fortalecimento para os jovens das periferias 

urbanas, sobremaneira alijados das representações sociais juvenis na grande mídia e, 

consequentemente, de outros espaços de poder e visibilidade.  

  O funk e o hip-hop são duas manifestações culturais que tem contribuído para a 

formação de sentidos, valores e identidades das juventudes periféricas, pois servem 

como subsídio de afirmação local e para a integração comunitária em tempos de 

globalização, numa época marcada pelo individualismo, pelo culto ao hedonismo, pela 

desconexão coletiva.  

  A utilização da comunicação de forma crítica, reflexiva e educativa pelas 

classes populares pode contribuir para a transformação das representações 

estereotipadas com que é geralmente retratada a juventude negra empobrecida na mídia 

massiva. O que pode refletir no restante da sociedade, também, nestes tempos de 

interconexões, em que “ser jovem das periferias se articula com um modelo de 

identidade negraem que essa identidade é construída em contato com o outro, com a 

diversidade e a diferença” (LINO, 2002, p.20). 

  Milton Santos (2002), em reflexão sobre a re-apropriação da cultura de massa 

sobre a cultura popular revela que a mesma pode ser considerada uma espécie de 

reviravolta das populações que lidam com a centralidade da escassez. Tendo em vista 

que por não terem condições (materiais e outras) de participar plenamente da moderna 

cultura de massas, “os de baixo” geram conteúdos a partir do território, do trabalho e do 

cotidiano. O que ajuda a deformar o impacto da cultura de massa, do que é decodificado 

dela, sendo reutilizado e reinterpretado a partir das experiências vividas nas realidades 

locais. Essa dinâmica poderia significar uma reviravolta, uma reação vigorosa das 

classes excluídas, via comunicação alternativa. Nas palavras do autor:  

 
Mas há também - e felizmente - a possibilidade, cada vez mais 
frequente, de uma revanche da cultura popular sobre a cultura de 
massa, quando, por exemplo, ela se difunde mediante o uso dos 
instrumentos que na origem são próprios da cultura de massa. Nesse 
caso, a cultura popular exerce sua qualidade de discurso ‘ dos de 
baixo’, pondo em relevo cotidiano dos pobres, das minorias, dos 
excluídos por meio da exaltação da vida de todos os dias (SANTOS, 
2002, p.144). 

 

  Como ressalva a literatura sobre o tema, a disseminação da cultura hip-hop no 

contexto das periferias urbanas das cidades brasileiras, trouxe à tona a cultura do gueto. 

Nela, jovens mulheres negras estão produzindo letras de música, grafites, filmes, vídeos, 
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blogs, isto é, produzem cultura baseadas, sobretudo, na vida da comunidade, nas 

experiências territoriais, de escassez de bens materiais, mas da abundância de atitudes 

de solidariedade e de transformação. O que tem contribuído para a busca e /ou adesão a 

um estilo, a uma estética que os identifica junto àquele grupo social, geracional ou 

étnico-racial.  

  Por sua vez, o acesso e a instrumentalização de novos sujeitos sociais são 

realizados no contexto dos movimentos sociais, impulsionados, em parte, pelo acesso às 

novas tecnologias da comunicação e informação. O que tem tornado possível à 

disseminação de conceitos básicos de cidadania, introjetados, na prática, em projetos de 

inserção social. Considerando, pois, que há um investimento na formação individual e 

coletiva por meio, no mais das vezes, da educação informal. Como sublinha Paulo 

Freire, é priorizado o cotidiano, valorizado os atributos culturais e locais, o que pode 

ajudar na construção e na formação de sujeitos políticos, conscientes de sua identidade 

racial e protagonismo.  

  A centralidade da periferia, embora pareça um paradoxo discursivo, está 

acontecendo. Vê-se então o aparecimento de novas subjetividades e sensibilidades 

sendo exaltadas no cinema, na poesia, nas redes sociais, no ambiente digital.  Com isso, 

surgem formas alternativas de participação e de colocação no espaço público, 

permeadas por expressões culturais advindas do próprio ambiente comunitário, herdadas 

de familiares, vizinhanças, do local de origem e de interlocução cultural. Muitas das 

vezes, com o amadurecimento profissional, com o investimento em cursos, com a troca 

de saberes com artistas, gestores de ONG´s e outros agentes externos àquela realidade, 

resulta na formação de lideranças comunitárias, artísticas, culturais.  

O mundo da cultura aparece como espaço privilegiado de práticas, 
representações, símbolos e rituais no qual o jovem busca demarcar 
uma identidade juvenil. Se na década de 60 falar de juventude era 
referir-se a jovensestudantes de classe média   e ao movimento 
estudantil, nos anos 90 implica incorporar os jovens das camadas 
populares e a diversidade dos estilos culturais existentes, 
protagonizado pelos punks, darks, roqueiros, clubers, rappers, 
funkeiros, pagodeiros, percursionistas etc.  (GOMES & DAYRELL, 
2002, p.19) 

 

  A literatura demonstra que, atualmente, jovens mulheres negras tentam de 

forma propositiva subverter modelos de representação dominantes com imagens e 

práticas mais condizentes com a realidade de interação simbólica que caracteriza a 

sociedade brasileira. São iniciativas culturais postas em prática por grupos, escolas 
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municipais e estaduais, associações comunitárias, ONG´s e espaços religiosos que 

buscam superar a falta de reconhecimento pelos meios de comunicação, espaços muitas 

das vezes reprodutores de estereótipos, da discriminação e do racismo. Nas palavras de 

Heloísa Buarque de Hollanda: 

Pela via da cultura, mulheres das favelas e das comunidades carentes 
da periferia começam a apresentar um novo discurso, de alto poder 
interpelativo e político, que vai conquistando espaço não apenas em 
suas comunidades locais, mas também nas conexões que vêm se 
estabelecendo nestes últimos anos entre as vozes da periferia e a 
experiência social e cultural das classes médias. (HOLLANDA, 2010) 

 

  As transformações a que nos referimos podem ser vistas nos pequenos grupos e 

instituições das várias regiões brasileiras, já que mesmo aquelas com poucos recursos 

têm equipamentos audiovisuais. Das antigas câmeras de VHS aos alto-falantes, rádios 

comunitárias analógicas ou digitais, telefones celulares e modernos laptops.   

  O investimento em ações educativas que contemplem o audiovisual, assim 

como políticas públicas voltadas para a promoção social e visibilidade positiva de 

jovens mulheres negras podem ser medidas viabilizadoras de mudanças radicais nos 

meios de comunicação de massa e que podem ser refletidas na sociedade em geral.  

  Os conteúdos midiáticos digitais produzidos por moradores das comunidades 

periféricas costumam revelar olhares “de dentro” das realidades, mais próximas de seus 

contextos, de seus interesses, abrindo, talvez, com isso, um canal maior de diálogos e 

interação entre as juventudes dos centros urbanos. Revelam, por assim dizer, outro lado 

da sociedade brasileira, costumeiramente, relegada ao plano da ausência ou da 

visibilidade alçada pelos olhos das elites dominantes que costumavam decidir os 

momentos de trazer a cultura popular à tona, como aconteceu com o samba e com a 

capoeira.   

  A construção de um modelo de identidade nacional no Brasil foi um dilema 

para intelectuais no final do século passado, pois tinham de lidar com os problemas 

nacionais, como a questão da imigração e da escravidão (ORTIZ, 2003, p.30). A 

primeira, com uma dimensão econômica importante e como fator ideológico, pois seria 

responsável pelo embranquecimento da sociedade. Por sua vez, ainda hoje não se tratou 

as conseqüências econômicas, políticas e sociais do sistema escravocrata para os 

descendentes de escravos, sem projetos de efetiva inclusão social desde a Abolição. 

Desse modo, pensar o papel do estado junto à cultura global e os efeitos nos grupos 

minoritários torna-se um desafio no país. 
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  A técnica e a política são dois componentes fundamentais para o entendimento 

da globalização, ponto culminante da internacionalização do mundo capitalista 

(SANTOS, 2002, p.23). Esses dois componentes são apresentados como elementares na 

composição da história, pois faz crítica a utilização de um sistema avançado de técnicas 

capaz de expurgar excedentes humanos dos processos globalizantes, resultando em um 

modelo de globalização perverso. O autor apresenta proposta de contraposição à 

perversidade do sistema global, o que viria sendo feito por grupos voltados para a 

cultura popular, tendo a comunicação como parâmetro.  

  Neste sentido, amídia desempenha papel fundamental no tocante às mediações 

sociais, sendo responsável por defini-la em muitas situações. Isso pode ser constatado 

nas periferias das grandes cidades, em que a descrença nos organismos estatais é 

substituida pela esperança que a mídia proporciona em vários níveis do imaginário 

coletivo. Pois, ela além de reproduzir a lógica consumista como modelo de vida 

almejado; desempenha o papel de interlocutora das vozes oprimidas.  

  Este processo enreda distanciamento entre aqueles consumidores de produtos 

midiáticos e aqueles cujo processo de exclusão social os coloca em patamares 

longínquos na aquisição de bens de consumo. A abertura para o aparecimento e o 

ocultamento passa a ser revelada tendo por base os processos de cidadania, mas, 

crucialmente ligadosà violência (PAIVA, 2005, p.17). 

  Este alinhamento com as formações identitárias juvenis e a mídia visa 

contribuir com uma teorização sobre gênero, juventude e mídia a partir da análise do 

plano empírico do cotidiano e das experiências comunicacionais na produção de outras 

referências afirmativas para as jovens integrantes das culturas juvenis.  

 

2.8.2 OUTRAS VOZES NO MUNDO 

A internet é o espaço do poder e da felicidade, da paz e da guerra. É o 
espaço social do nosso mundo, um lugar híbrido construído na 
interface entre a experiência direta e a mediada pela comunicação, e, 
sobretudo, pela comunicação na internet (MANUEL CASTELLS, 
2011) 

 

  Em uma comunidade rural do interior da Bahia, uma sessão de cinema 

mobilizaa pequena cidade de pouco mais de mil habitantes. Crianças, adolescentes, 

jovens e adultos se epreparam para a estreia de filme protanonizado pelas mulheres do 

local. O documentário, Isso tudo é mentira, de Jaco Galdino, sobre a realidade das 
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comunidades invadidas pela carcinicultura (criação de camarão) no litoral nordeste do 

Brasil,  questionando o modelo de desenvolvimento imposto pelo capitalismo. O 

documentário é fruto de uma ampla articulação social em uma cidade que luta contra o 

desenvolvimento não  sustentável. Com o apoio de instituição internacional ligada ao 

meio ambiente, o filme é resultado da mobilização da população local que, com o 

apoio e a obstinação de dois diretores, um deles, morador da região, obteve recursos 

para a formação em comunicação alternativa de jovens moradores do local, 

responsáveis pela parte técnica.   

  Outra iniciativa a muitos quilômetros dali, no Rio de Janeiro, a rapper Refém 

é autora de Rap de Saia, documentário que relata, através das vozes e rimas das 

próprias protagonistas, parte da trajetória histórica do Rap Feminino no Estado do Rio 

de Janeiro. Além da trajetória histórica, o Rap de Saia mostra vários temas que nos 

levam à reflexão sobre a mulher na sociedade atual.  

  O que desejo alertar com essa história, diz respeito ao protagonismo 

discursivo de vozes que, até bem pouco tempo, não eram ouvidas, quiçá falavam sobre 

si. Decerto que produções alternativas estão sendo realizadas desde os anos 80 do 

século passado. No entanto, o surgimento das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TICs) está proporcionando a construção de discursos, cuja marca é a 

diversidade e a pluralidade de olhares e sentidos. Ainda assim é pouco se 

relacionarmos com projetos educativos mais abrangentes.  

  Para a compreensão sobre o modelo de mídia alternativa recorri aos 

autores:Cicilia Krohling Peruzzo (1998) analisa a comunicação comunitária em prol 

das reivindicações dos movimentos sociais, da sociedade civil. A produção de novas 

formas culturais e midiáticas funciona como agente mobilizador, tanto em nível de 

produção como de recepção de produtos midiáticos. A prática da produção de novos 

discursos, novas expressões que contemplem as necessidades dos grupos minorizados 

funciona como elemento de resistência.  

  John Downing (2008) analisa a comunicação pública e enfatiza sobre a 

dificuldade de articulação entre as atividades educativas e mídia comprometida 

socialmente; em juntar os dois modelos de raciocínio para a “ interação construtiva.”  

  Dentre as várias denominações para o uso da mídia como resistência aos 

interesses mercantis da mídia hegemônica, o autor opta pelo uso de mídia dos 

movimentos sociais por “abrigar os projetos de mídia dentro dos movimentos sociais 

grandes ou pequenos, construtivos e repressivos, e tudo mais” (DOWNING, 2008, p,4).  
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  O autor faz crítica ao modelo de mídia realizada por ativistas da mídia e da 

compartimentação dos estudos da mídia nos departamentos das universidades. O 

enfoque que faz é na antiga disputa entre teoria e prática, na justaposição entre cursos 

técnicos e analíticos. Por fim, desenvolve crítica sobre a divisão que há entre o ativismo 

na mídia e educadores em mídia. Indica o “caminho do meio” como posicionamento 

estudantil,qual seja ir para além do lugar-comum midiáticos; para que seja feita “ a 

comunicação” e de manutenção da criticidade e do desejo de transformação, ainda que, 

caso seja necessário, atue na mídia hegemônica.  

  Em texto anterior (2002) formulou o conceito de mídia radical alternativa, onde 

analisa a forma como os grupos de oposição utilizam a mídia para reinterpretar e 

expressar as impressões sobre o mundo que os cerca. O autor elabora o conceito de 

“audiências ativas” (grupos étnicos e/ou marginalizados) que não absorvem os 

conteúdos midiáticos de forma passiva, pelo contrário, elas elaborariam, reelaborariam e 

reinterpretariam os produtos que recebem da mídia tradicional em favor de interesses 

voltados para as demandas coletivas delas.  

  Diferentemente da mídia tradicional, onde são distintos os atos de recepção e 

produção, na mídia radical alternativa (MRA) estes papéis se interpõem. Não há 

especificamente receptores, tampouco autores; nela, todos os que participam são 

produtores e receptores. A diferença seria então a forma de participação e intervenção 

social, posto que na MRA os interesses em jogo sejam aqueles ligados às necessidades 

emergenciais e/ou locais dos envolvidos. Dessa maneira, a ascensão dos novos sujeitos 

e o seu sentimento de pertencimento parece ser o movimento necessário para atenuar as 

tensões relativas ao processo de democratização da sociedade brasileira, tanto das 

instituições comunicacionais como da sociedade. A expansão da ideia de pertencimento 

deve ser estimulada não apenas do ponto de vista da valorização da subjetividade, mas, 

sobretudo, por impulsionar a ação política.  

  Tendo como base as teorias descritas anteriormente, foi feita a descrição e 

análise dos sites e da rede, tendo como parâmetro o uso das Tecnologias da Informação 

e Comunicação e a formação das identidades de gênero e raça na cultura hip hop 

feminina.  
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CAPÍTULO III 

 

3. O FLUIR DAS MINAS: práticas comunicativas, gênero e ativismo digital 

 

 

Oh my body,  make me always a man who questions! 

Franz Fanon 

 

 
Figura 1. Site www.mulheresguerreirasnohiphop.com.br 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.mulheresguerreirasnohiphop.com.br 

 

 

3.1 BREVE HISTÓRICO 

 

    O site foi criado em março de 2004, inicialmente com o nome 

www.mulheresguerreirasnohiphop.com.br e ficou no ar até dezembro de 2007, com o 

apoio do Portal Rap Nacional (Fig. 1). Durante o período de dezembro de 2007 até 
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fevereiro de 2008 o site ficou fora do ar, passou por um processo de repaginação, onde 

ganhou novo layout e novas ferramentas, voltando ao ar em março de 2008 com novo 

nome, status de Portal e com novos recursos adicionados.  

Lunna é o nome artístico de Luana Rabetti,de 30 anos, rapper, produtora e 

diretora do site. Nascida na região da Lapa,tem o ensino médio completo e  mantém a 

filha de seis anos, como escriturária concursada do Conselho regional de Medicina, 

desde 2006. Está envolvida com o hip hop há cerca de 15 anos, desenvolvendo 

expressões culturais diversas ligadas ao Movimento. A busca por espaço de voz das 

mulheres no hip hop é apontado como motivo principal para a idealização do site, como 

enfatiza Lunna: 

O site é mais uma ferramenta de divulgação do hip-hop e não minha 

divulgação particular, o site é voltado a “visibilidade” de todas as 

mulheres que nos enviam material, que estão querendo divulgar seus 

trabalhos dentro do hip-hop. É importante ressaltar que o site não 

cobra nada, e não é mantido com verba de instituição ou governo.  

 

 A situação de desigualdade das mulheres jovens no movimento hip hop pode 

ser considerada reflexo do que acontece na sociedade brasileira, conforme aponta  

Regina Novaes:  

 A juventude é sempre um espelho retrovisor da sociedade. Nada que 

não esteja nasociedade se perceberá na juventude que pertence àquela 

sociedade.Assim como na sociedade, existem desigualdades 

interligadas. Aqui se tem toda uma questão ligada à renda, à classe 

social, ao gênero e outras produtoras de desigualdade que, para a 

juventude de hoje, é fundamental (NOVAES, 2006, p. 62). 

 

Sobre as razões da pequena participação feminina no hip-hop, Lunna 

responde: 

 

Quando começei era bem menor, e isso foi o incentivo para eu 

montar um grupo formado só por mulheres e lutar para 

conquistarum espaço dentro da cultura, (passaram-se) 13 anos e 

cada ano vi muitas mulheres entrarem e saírem. A maioria não 

permanece pois nós temos muitas dificuldades para caminhar com 
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algo paralelo às “obrigações”, por exemplo, a mulher é quem cuida 

e educa seus filhos, muitas ainda trablham fora, cozinham para o 

marido, passam, lavam, cuidam  da casa, até mesmo chefiam a 

casa. Então, a atuação no hip-hop fica em segundo plano. Já para o 

homem não existem essas dificuldades, uma vez que sua mulher 

ficará em casa cuidando das crianças, lhe dandoassim bastante 

tempo livre para se dedicar ao hip-hop. 

 

Que por sua vez, reflete o tipo de papel reservado às mulheres nas diferentes 

sociedades do mundo,voltado para a vida privada e com pouca inserção no “mundo das 

aparências, do ver e ser vista”, apesar dos avanços alcançados nas últimas décadas, 

sobremaneira pela participação e atuação dos movimentos sociais organizados 

feministas.  Observa Adriana Braga: 

 

Historicamente, nas mais diversas sociedades, o espaço da política, da 

discussão, do debate entre pares tem sido tradicionalmente ocupado 

pelo gênero masculino. Às mulheres é reservado o domínio privado, 

doméstico. Esse estado de coisas tem se deslocado na estrutura social 

contemporânea, principalmente desde meados do século passado, 

quando as mulheres organizadas começaram a questionar o seu lugar 

subordinado a partir de movimentos sociais vultosos que permitiram 

avanços significativos em direção à emancipação. Não obstante, é 

possível observar que tal movimento encontra-se ainda em curso e 

distante do que poderíamos chamar de igualdade de condições. 

(BRAGA, 2005, p,34) 

 

 

A divulgação dos trabalhos que desenvolvem em espaço voltado 

exclusivamente para as mulheres é um diferencial do espaço restrito que grupos 

minoritários detêm na mídia tradicional.Como observam Eduardo Coutinho e Marianna 

Araújo: 

 

A disseminação do movimento hip hop para as demais regiões do país 

ocorre absolutamente à margem da grande mídia. Para tal pelo menos 

dois fatores serão decisivos. Primeiro, o desenvolvimento das novas 
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tecnologias. A realidade da turma que ‘batia latinha’( o rap tagarela) foi 

ficando distante, já que o acesso aos equipamentos se tornou cada vez 

mais fácil, principalmente depois da popularização do computador 

pessoal.  Os avanços tecnológicos não só facilitaram o processo de 

produção das músicas, tornando mais fácil a técnica do sampler, como 

também, a difusão destas. O segundo fator importante para difusão do 

hip hop, foram às rádios comunitárias (ARAÚJO  &COUTINHO, 

2008, p.219). 

 

 

Voltado para a divulgação da produção musical realizada por mulheres, é 

considerado referência na luta pelos direitos das mulheres dentro do hip-hop. O objetivo 

principal, conforme as palavras de Lunna: 

 

“É a defesa da participação das mulheres como militantes, grupos e não 

apenas como segunda voz ou outra voz que não seja a de ação direta. 

Hoje, o projeto está sendo ampliado e passou a apoiar outros projetos e 

eventos, tendo sempre como foco e prioridade, jovens e mulheres”. 

 

O que é endossado por Sharylaine: 

“As novas mídias ajudam muito, foi a melhor coisa que 

aconteceu. Elas ajudam a juntar pequenos núcleos pelo Brasil afora, a 

encontrar pessoas em outros territórios. São fundamentais para 

incrementar a troca de experiências, para intercâmbio, para a afinação 

de ideias”.  

 

O site é constantemente atualizado com muitas notícias, releases, divulgação 

de eventos, entrevistas, matérias e letras de música. Para as jovens, essa dinâmica deu 

visibilidade às mulheres do hip-hop, abriu as portas para que sejam vistas, trazendo-as 

do anonimato para o mundo virtual. Em seu depoimento, Lunna chama atenção para a 

questão da invisibilidade feminina, da luta constante contra o machismo e a 

discriminação.  

 

“O site tem sido importante porque deu visibilidade as mulheres do hip-



111 
 

hop. Por isso, só divulga notícias ligadas às mulheres. Temos como 

missão lutar pelas mulheres e trazer elas do anonimato para o mundo. 

Queremos que as mulheres utilizem o site para se expressar e denunciar 

o machismo e o preconceito que sofrem dentro e fora do hip-hop. O site 

é bem atualizado, muitas notícias, informação, release, divulgação, 

colunistas que escrevem temas diversificados, matérias, entrevistas, 

letras”. 

 

Ao considerarmos o poder de penetração da televisão nos lares brasileiros, 

verifica-se o quanto à discriminação racial presente nas instituições de poder se revela 

na tela televisiva, pelo fenômeno já abordado neste trabalho que é o racismo midiático.  

Por isso, outro ponto favorável nas ações veiculadas pelo site é a confiança que 

demonstram ter no espaço enquanto “lugar” de referência social. O que pode ser 

verificado com o aumento da participação nos eventos, nas listas, nas trocas. 

 O movimento hip-hop ajuda a explicitar dinâmica sociocultural que funciona 

paralela ao exposto pela mídia. As mulheres negras temencontrado no estilo musical 

juvenil uma forma de expressão capaz de revelar as desigualdades sociais, raciais e de 

gênero por que passam, por um lado. 

Visando a diversidade de expressões, o site está aberto para contribuições de 

representantes e simpatizantes do movimento hip-hop.  A ideia é que por intermédio da 

produção discursiva possam expressar suas opiniões, desejos, reivindicações, e o fazer 

artístico,de forma que as potencialidades sejam afloradas, vivificadas, tendo o hip hop 

como referência. Importa menos o elemento( rap, break, grafite ou dança) e mais a  

participação, o envolvimento. Como observa Lunna:  

 

 

“Tivemos a preocupação em ter pelo menos uma representante de cada 

elemento, ou seja, temos, por exemplo,a DJ Simone que escreve sobre a 

DJ, eventos, a visão da mulher nas pick-ups. ADaniela, que é grafiteira, 

escreve sobre o grafite feminino, ela também faz parte de uma 

organização de mulheres no grafite que são as Graffiteiras BR.As 

B.Girls Isa do grupo Afro-Break que tb é uma organização de Break, e 

varias rappers que escrevem textos e nos enviam matérias, entrevistas, 

etc. A Mara que é ativista e nos envia diversos textos com revolução 

nas palavras, ela participa de vários atos não só ligados ao hip hop, e 
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divulgamos, pois o hip hop é social e tudo faz parte. Porém, todas estão 

abertas a enviarem o que quiserem, ou seja, não é porquea DJ Simone é 

DJ que não poderá enviar algo sobre break, ou seja, estão livres para se 

expressar no que quiser, qualquer assunto desde que voltado as 

mulheres”. 

  

As redes digitais proporcionam mudança radical no paradigma da 

comunicação. Do modo analógico passa se ao modelo digital, afetando a forma de 

produção, transmissão e recepção de conteúdos midiáticos. Com isso, surgem novas 

possibilidades e configurações nos modelos de produção e recepção midiáticos. Esses 

novos modelos de participação, galgados na cultura da virtualidade, se apresentam 

como alicerces para outros modelos de reivindicação e participação política. Agora não 

mais modelados pelas formas tradicionais, e, sim, pelas TICs, artefatoscapazes de 

mobilizar mais rapidamente as juventudes.  

As TICs modificaram essencialmente a recepção midiática com a ascensão dos 

usuários, que passam da condição de receptores a de produtores da informação.  Esses 

processos se legitimam com a participação dialética de receptores e produtores de 

informação, funcionando como mediadores sociais1 visto o poder de penetração e 

mobilização entre públicos diversos. Contudo, para a efetiva democratização, devem ser 

feitos avanços no âmbito educacional. Este seria o caminho para minimizar as 

desigualdades já tão profundamente arraigadas em algumas nações, que comprometem 

inclusive a sobrevivência humana. 

 

3.2 O FÓRUM ESTADUAL DE MULHERES NO HIP-HOP  

O portal Mulher no Hip-Hop desenvolve várias atividades voltadas para a 

promoção da cultura hip-hop. Para a organização, Lunna está à frente, a ideia é principal 

destes eventos é a união do hip-hop com outras manifestações artísticas.   Para ela, trata-

se de dinâmica que visa a interação das mulheres do hip-hop com questões relativas ao 

movimento e com outros movimentos sociais e culturais. Este encontro foi realizado em 

parceria com a ONG (Associação Beneficente de Amparo à Família). 

O fórum aconteceu nos dia 13 e 14 de março de 2010, em Carapicuíba (Fig. 2).  

                                                 
1 Pois é sobretudo a visão ressignificada da recepção, numa dimensão que envolve diferentes mediações 
sociais e culturais do que apenas a conexão imediata da exposição e uso dos diferentes media, parece 
marcar a direção contemporânea da pesquisa em recepção, mesmo em tradições de estudos da 
comunicação que começam a se evidenciar no Brasil e na América Latina (SOUZA, 2006, p.23) 
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A cidade foi escolhida por escolhida por fazer confluência entre interior e capital. Para a 

organização do evento, a cidade foi escolhida por manter a última aldeia indígena 

restante dentre as 12 que foram construídas pelos jesuítas XVI.  

No dia do evento, segui de trem para cidade. Depois de cerca de uma hora de 

trem chego à cidade. Tinha ainda um ônibus pela frente de cerca de 20 minutos. O 

espaço cultural é referência na cidade. No encontro, além das mulheres do hip-hop de 

vários estados brasileiros, estavam presentes autoridades municipais e estaduais, como a 

Secretaria dedo Estado da Cultura e a Prefeitura.  

O encontro reuniu cerca de 80 mulheres de vários estados, como Rio de 

Janeiro, Brasília, Maranhão, Rio Grande do Norte, Amazonas e Minas Gerais.  As 

cariocas marcaram presença com uma caravana de 15 mulheres. A organização prevê 

como resultado do evento a realização de três ações distintas: Um documentário do 

evento que vai ser lançado em DVD;um CD, com as músicas das mulheres que 

participaram do evento;  e, em terceiro, a criação de uma frente feminista organizada 

para lutar pelas mulheres do hip-hop.  

Os debates abordaram várias temáticas, mas a questão do reconhecimento e 

valorização feminina foi uma constante nas discussões. Nelas, foi ressaltado o sexismo e 

o racismo institucional que perpassam as situações cotidianas, e onde  o racismo é 

muitas vezes praticado de forma escamoteada, disfarçada, mas atingindo e cerceando as 

mulheres das periferias do país.  Para Sharylaine, cantora de rap e uma das debatedoras 

do encontro, começou a vida artística em 1986 e foi à primeira mulher a gravar um 

disco em estúdio: “o hip-hop feminino precisa da união de forças, da junção de 

históriaspara se organizar e lutar politicamente.” Ela lembra que muitas mulheres 

aparecem e desaparecem repentinamente, e  ninguém sabe como  ou onde está.  

Casamento, filhos, trabalho e mudança de religião são apontados como os fatores que 

afetam a continuidade da participação.  “Acho estranho, que aquela mina totalmente 

engajada, de repente, abandone tudo. Fica parecendo que é apenas uma passagem”, 

afirma. 

Terminado o debate, fomos para o alojamento, situado numa área verde, muito 

agradável, conhecida como a “ casa do professor.” As equipes estavam distribuídas por 

afinidade e/ou caravanas. A administração da locação e dormitórios ficou a cargo da 

mãe da Lunna, organizadora do evento. O burburinho era muito grande. Muitas jovens 

com filhos e filhas, alguns namorados e companheiros estavam presentes. 

À noite foi reservado para shows dos cantores e cantoras presentes em palco 
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armado em frente a casa de cultura, onde estavam sendo realizados os debates. Os 

moradores locais estavam presentes com barracas de artesanato, comidas, roupas, 

bijuterias.  Do Rio, Bebel do Gueto, chamou muito atenção por fazer show com um 

micro- short, gerando muitos comentários. Para uns, protesto; para outras, ousadia. 

Diferentemente, das mulheres do funk, as do hip-hop não há o apelo para a questão do 

corpo, pelo contrário. Teve uma época que as mulheres para serem respeitadas, se 

vestiam iguais aos rapazes. Por isso, talvez, o espanto com o traje usado por ela. Como 

tem um trabalho bastante reconhecido, sua performance no palco foi bastante aplaudida. 

Em conversa com a cantora de rap, ela disse querer isso mesmo,“sacudir com as 

mentalidades machistas”. Faz isso, com letras, com a voz,com estilo e transgressão. 

Acha que as mulheres de um modo geral e não somente as do hip-hop, ainda vivem 

“sob a opressão masculina”.  Ela afirma que utiliza as letras das músicas para transpor 

comas barreiras do preconceito, machismo e sexismo.       

Na manhã seguinte, à hora do café, ouvíamos muitos risos e conversas, sobre a 

noite anterior. Foi quando aproveitei para me aproximare marcar reforçar os horários 

com entrevistas que faria com algumas mulheres mais tarde.  Em conversa com Dyssá, 

nome artístico de Vanessa Soares, que é dançarina de break, em Campinas, “ o break  é 

auto-estima, é uma questão de saúde. A dança é uma questão de saúde-pública. Ela diz 

dançar por que gosta, e não por dinheiro, para mostrar o trabalho que faz. Acha que as 

meninas ficam acuadas por uma questão de postura. Afirma para as mulheres: 

“conheçam-se, percebam-se, pois é difícil interagir quando é só mulher.”  
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Figura 2. Panfleto relativo ao Fórum Cultural de Mulheres no Hip-Hop/Carapicuíba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fórum Cultural de Mulheres no Hip-Hop/Carapicuíba 

 

3.3 O PRIMEIRO ENCONTRO HIP HOP MULHER 

O portal Mulher no Hip-Hop desenvolve várias atividades voltadas para a 

promoção da cultura hip-hop. Para a organização, Lunna está à frente, a ideia é principal 

destes eventos é a uniãodo hip-hop com outras manifestações artísticas.   Para ela, trata-

se de dinâmica que visa a interação das mulheres do hip-hop com questões relativas ao 

movimento e com outros movimentos sociais e culturais Este encontro foi realizado em 

parceria com a ONG (Associação Beneficente de Amparo à Família). 

O fórum aconteceu nos dia 13 e 14 de março na Aldeia de Carapicuíba.  A 

cidade foi escolhida por escolhida por fazer confluência entre interior e capital. Para a 

organização do evento, a cidade foi escolhida por manter a última aldeia restante dentre 

as 12 que foram construídas pelos jesuítas XVI.  

No dia do evento, segui de trem para Carapicuíba. Para mim, tratava-se de 

conhecer o interior de São Paulo.  Depois de cerca de uma hora de trem chego à cidade. 

Tinha ainda um ônibus pela frente de cerca de 20 minutos. A aldeia é espaço cultural 

importante na cidade. No encontro, além das mulheres do hip-hop de vários estados 

brasileiros, estavam presentes autoridades municipais e estaduais, como a Secretaria 

dedo Estado da Cultura e a Prefeitura.  

O encontro reuniu cerca de 80 mulheres de vários estados, como Rio de 
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Janeiro, Brasília, Maranhão, Rio Grande do Norte, Amazonas e Minas Gerais.  As 

cariocas marcaram presença com uma caravana de 15 mulheres. A organização prevê 

como resultado do evento a realização de três ações distintas: Um documentário do 

evento que vai ser lançado em DVD; um CD, com as músicas das mulheres que 

participaram do evento;  e, em terceiro, a criação de uma frente feminista organizada 

para lutar pelas mulheres do hip-hop.  

Os debates abordaram várias temáticas, mas a questão do reconhecimento e 

valorização feminina foi uma constante nas discussões. Nelas, foi ressaltado o sexismoe 

o racismo institucional que perpassam as situações cotidianas, e onde o racismo é 

muitas vezes praticado de forma escamoteada, disfarçada, mas atingindo e cerceando as 

mulheres das periferias do país.  Para Sharylaine, cantora de rap e uma das debatedoras 

do encontro,começou a vida artística em 1986 e foi à primeira mulher a gravar um disco 

em estúdio: “ o hip-hop feminino precisa da união de forças, da junção de histórias  para 

se organizar e lutar politicamente.” Ela lembra que muitas mulheres aparecem e 

desaparecem repentinamente, e  ninguém sabe como  ou onde está.  Casamento, filhos, 

trabalho e mudança de religião são apontados como os fatores que afetam a 

continuidade da participação.  “Acho estranho, que aquela mina totalmente engajada, de 

repente, abandone tudo. Fica parecendo que é apenas uma passagem”, afirma. 

Terminado o debate, fomos para o alojamento, situado numa área verde, muito 

agradável, conhecida como a “ casa do professor.” As equipes estavam distribuídas por 

afinidade e/ou caravanas. A administração da locação e dormitórios ficou a cargo da 

mãe da Lunna, organizadora do evento. O burburinho era muito grande. Muitas jovens 

com filhos e filhas, alguns namorados e companheiros estavam presentes. 

À noite foi reservado para shows dos cantores e cantoras presentes em palco 

armado em frente a casa de cultura, onde estavam sendo realizados os debates. Os 

moradores locais estavam presentes com barracas de artesanato, comidas, roupas, 

bijuterias.  Do Rio, Bebel do Gueto, chamou muito atenção por fazer show com um 

micro- short, gerando muitos comentários. Para uns, protesto; para outras, ousadia. 

Diferentemente, das mulheres do funk, as do hip-hop não há o apelo para a questão do 

corpo, pelo contrário. Teve uma época que as mulheres para serem respeitadas, se 

vestiam iguais aos rapazes. Por isso, talvez, o espanto com o traje usado por ela. Como 

tem um trabalho bastante reconhecido, sua performance no palco foi bastante aplaudida. 

Em conversa informal com a cantora de rap, ela disse querer isso mesmo,“sacudir com 

as mentalidades machistas”. Faz isso, com letras, com a voz,com estilo e transgressão. 
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Acha que as mulheres de um modo geral e não somente as do hip-hop, ainda vivem 

“sob a opressão masculina”.  Ela afirma que utiliza as letras das músicas para transpor 

comas barreiras do preconceito, machismo e sexismo.       

Na manhã seguinte, à hora do café, ouvíamos muitos risos e conversas, sobre a 

noite anterior. Foi quando aproveitei para me aproximar e marcar reforçar os horários 

com entrevistas que faria com algumas mulheres mais tarde.  Em conversa com Dyssá, 

nome artístico de Vanessa Soares, que é dançarina de break, em Campinas, “ o break  é 

auto-estima, é uma questão de saúde. A dança é uma questão de saúde-pública. Ela diz 

dançar por que gosta, e não por dinheiro, para mostrar o trabalho que faz. Acha que as 

meninas ficam acuadas por uma questão de postura. Afirma para as mulheres: 

“conheçam-se, percebam-se, pois é difícil interagir quando é só mulher.”  

 

3.4  BREVE HISTÓRICO DO SITE 

                

               Um dos desafios é aprofundar o discurso feminista em torno da comunicação e das 

TIC (tecnologia da informação e da comunicação): um discurso que vá além da brecha digital; 

que se insira nas alternativas da globalização neoliberal; que se vincule por sua vez às 

preocupações das mulheres que lutam por transformar suas condições de vida e por conseguir 

igualdade nos diversos âmbitos da vida (Sally Burch). 

 

Figura 3. Site Hip-Hop. 

 
Figura 3. Fonte: www.hiphopmulher.com.br 
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As mulheres do hip hop estão na internet.  Escrevem, cantam, tocam, 

trocam, produzem, interagem, por conta própria, sem mediação de instituições para a 

produção discursiva.  

O Site Hip-Hop é resultado do desejo e obstinação de Tiely Queen (Fig.3). 

Ela é agitada, falante e desinibida. O cabelo tipo rastafári faz parte da afirmação da 

negritude, herdada de seu pai, pernambucano, migrante em São Paulo. É paulistana, 

tem 34 anos, com curso superior incompleto em Sociologia (Escola de Sociologia e 

Política), é coordenadora do Coletivo Hip-Hop Mulher.  

O seu primeiro contato comunitário foi o projeto Coletivo Minas da Rima. 

Com início em 1999, visava dar visibilidade às ações das minas, contando com 

atividades culturais, oficinas e palestras: “A ideia era a valorização feminina, até então 

vista como simples acompanhante dos homens, atribuições e apelidos como: ‘a back 

vocal , dona encrenca,  a mãe do pirralho’  eram  utilizados  para se às mulheres 

(SANTOS e SUNEGA,2009, p, 90). 

A partir de 2004, o coletivo desenvolve ação mais voltada para o cunho 

político, impulsionando a participação das mulheres em fóruns, conferências e 

encontros. O que ajudou no surgimento de iniciativas semelhantes em outros estados.     

A célula que deu início ao site foi o CD Mulheres do Hip-hop Cantam as 

Realidades, parceria com a Secretaria de Estado de São Paulo, através do Programa de 

Ação Cultural, lançado em 2008 (foram produzidas 2000 cópias) com 14 faixas em 

querappers de todo o estado de São Paulo cantam músicas com temáticas relacionadas 

às suas vidas ou às realidades de outras mulheres como: violência, gravidez precoce, 

discriminação, preconceito, aborto, família, sexualidade, considerado “um marco 

histórico das mulheres no hip hop”. Letras como Falsa Abolição, do Grupo Tarja 

Preta, oportunidade para tratar temas cruciais para o exercício da cidadania, como a 

discriminação, o preconceito e o racismo:                                                                                        

Meninas negras não bricam com bonecas pretas/tô cansada do 

embranquecimento no Brasil/preconceito, racismo, como nunca se viu/ meninas negras 

não brincam com bonecas pretas/foi a barbie que carreguei até chegar na minha 

adolescência/por que não posso andar no meu estilo, da minha raiz/sempre riam do meu 

cabelo e do meu nariz/na novela sou empregada, na Globo sou escrava/não me dão 

oportunidade aqui pra nada/sou revolucionária, negra consciente/não uso o corpo, não 

me mostro/eu uso a mente/sou afrodescendente/você tem que me aceitar assim /cabelo 
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enraizado é bom pra mim/patrão puto que não me contrata na sua empresa/por que não 

tenho o olho claro/ele não me aceita/entro no seu comércio, eu gasto, eu consumo/aí 

você me aceita/isso é um absurdo/dinheiro não tem cor/mas pra trabalhar tem negra 

mudando de cor/não é normal/pra poder ser aceita no país do Real. 

Ou ainda como na faixa Afro Mulher, cantada por Katiara: 

“Pensa bem qualé que é/ evoca a força de uma mulher/ guerreiras, mas 

pretas/ Akotirene/Esquelezes/o feminismo está presente/mas aqui é a mulher 

preta/Dandaras conscientes, revolucionárias não só na letra/ nosso desafio é grande, 

mas nossa força é maior/na luta contra a opressão vamos rimando sem dó/ sem o 

saber africano não teria civilização/ sem a mulher preta estaríamos em extinção/ luta, 

luta, vai, meu povo!/ você é linda, negra mulher/esse samba, gira e roda/ com muita 

força e fé/Maria e José, de pé, para ver qual é qual é/ o rap tem compromisso não fala 

só o que quer/ no mundo capitalista o nosso povo está ameaçado/ na favela, na 

prisão, mortos pelos capitães do mato fardados/ Para reprimir o aborto deixa a 

própria mina na mão/ A mina alisa o cabelo com ferro que nem a modelo na 

televisão/ guerreiros e guerreiras cansadas de esperar/ a revolta agora volta/ao lado 

de Ogum nos vamos lutar/ Oxum nos dê firmeza / Olorum nos dê axé / é por isso o 

opressor demoniza o candomblé/ Afro mulher contra o racismo e a burguesia e seus 

crimes/”. 

O conteúdo das letras, cujo teor denota engajamento político com temas 

sociais polêmicos e crítica radical,fez-me lembrar de reivindicações feitas no 

Segundo Encontro Nacional de Mulheres Negras, em Salvador na Bahia, em 

1991.Naquele momento, que antecede a disseminação da internet, a mobilização foi 

feita no boca a boca junto aos movimentos sociais. O Encontro teve como mote duas 

campanhas básicas para as discussões: 1) a esterelização em massa das mulheres 

negras;2) e a morte de crianças negras, por conta dos grupos de extermínios 

presentes, sobretudo, na baixada fluminense. 

 Diferentemente do Primeiro Encontro em Valença, no Rio de Janeiro, que 

reuniu cerca de 500 mulheres de 19 estados diferentes, não se tinha uma agenda 

política de discussões, segundo algumas participantes, pois,as mulheres negras não 

tinham representatividade, foi preciso preparo e estudo para “ soltarem a voz.” Esse 

retorno nos traz a lembrança a importância dos novos modelos de luta, hoje,  muito 

mais galgados na produção discursiva.  O uso da palavra, célula-mater da mensagem 
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discursiva, podendo ser usada tanto oprimir como para libertar.                                              

“Nossas vidas são feitas de palavras e depois de ações. Ou é ao contrário?”, 

pergunta Tiely Queen, no texto de aberturada quarta capa da cartilha Hip Hop 

Mulher: Conquistando Espaços. Lançada em outubro de 2009com apoio da UNIFEM 

e Ação educativa e Edições Toró, a cartilha é uma iniciativa da A Associação Mulher 

e o Movimento Hip Hop( Hip Hop Mulher) e conta com nove artigos escritos por 

mulheres do hip hop e de instituições parceiras, além de grafites, poesias, material de 

fontes governamentais e de autoria individual. As temáticas abordadas envolvem 

saúde, direitos reprodutivos, aborto, violência contra a mulher.  

Em seguida, o site ganhou um blog e uma rede de relacionamentos, em 2009. 

Na proposta inicial, pensavam apenas em fazer um CD. O site foi construído com a 

verba que sobrou do projeto musical. Logo, tiveram a certeza que a atuação midiática 

traria visibilidade virtual para as mulheres no hip-hop. A internet é usada como “uma 

grande arma”, já que agora conseguem mobilizar tanto mulheres moradoras do estado 

do Acre como do Rio Grande do Sul, aponta Tiely Queen, MC, criadora e mantenedora 

do site:  

A importância é total. A visibilidade e a forma como as pessoas 

recebem as nossas notícias, forma de organização, etc. Melhora nosso 

lugar no movimento não somente como provedoras do lar ou coisa do 

tipo, mas como produtoras de informação, formação e cultura.  

A parceria foi estabelecida com agências internacionais, com empresas 

privadas e grupos e coletivos do hip-hop que tenham como princípio: a não 

discriminação, o respeito, o fortalecimento e a visibilidade do trabalho das mulheres no 

hip-hop e fora dele. Pretendem melhorar a forma de organização, no movimento, em 

seus lares e, sobretudo, como produtoras de informação, formação e cultura. Entendem 

da importância do uso e domínio da tecnologia para o alcance de bons resultados no 

trabalho que estão desenvolvendo.  

O domínio dessas novas tecnologias em favor da mulher é um ponto 

muito positivo para mostrar nosso trabalho. O site facilitou atingir 

mais pessoas no mundo todo. Ter o respeito e a confiança de órgãos 

públicos e privados em nosso trabalho foi muito importante. Pela 
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facilidade de acesso.  

O espaço destinado a textos é um link para o Blogspot. As pessoas mandam 

textos que são postados por Tiely. Já na Rede, há uma total liberdade na postagem de 

textos e divulgação sobre trabalhos ligados ao movimento hip-hop. O site e a rede 

trouxeram muita visibilidade para o trabalho que desenvolvem. Inicialmente, quando foi 

feita a proposta do projeto para a Secretaria de Cultura, o site não estava incluído, 

contudo com a sobra de verba, surge a oportunidade de criação da página. O retorno 

com o investimento na rede digital era previsto por Tiely, em suas palavras:  

Tinha certeza dessa visibilidade virtual. A visibilidade e a forma como 

as pessoas recebem as nossas notícias, forma de organização. É total. 

Melhora nosso lugar no movimento não somente como provedoras do 

lar ou coisa do tipo, mas, como produtoras de informação, formação e 

cultura. 

Desse modo, o site parece funcionar como porta de comunicação das jovens 

com o mundo. Por intermédio deste espaço expressão vontades, desejos, denúncias e 

saberes. Ao se considerar a realidade social dos bairros das periferias urbanas,  é notória 

a falta de equipamentos urbanos, o que coincide com a parca presença de organismos do 

Estado quando equiparada aos bairros centrais.  Um número expressivo de mulheres 

que, na maior parte das vezes, têm histórias de vida marcada pela exclusão e pela 

violência, com poucos espaços de expressão de seus anseios, necessidades e ideias. 

Nesta prerrogativa, como veremos na análise dos dados,há não apenas o sentido de 

rebeldia, peculiar da juventude, mas um tipo de postura que revela o desejo de mudança 

e de transformação da realidade social e, sobretudo, de  rompimento e confronto com o 

discurso hegemônico, o que coincide com o que John Dowing considera Mídia Radical 

Alternativa. Nesta perspectiva o site: 

 

 Abre espaço a artistas/indivíduos que não tem vez na grande mídia; 

 Concede espaço para às participantes socializarem ideias e opiniões, 

conforme lembra Tiely:“O principal é o acesso, o tempo e o respeito. As 

mulheres trabalham muito mais. Têm várias jornadas de atividades, tais 

como estudo, trabalho, casa e hip-hop. Muitas vivem assim e ainda tem 

que escutar desaforos de alguns, de que não sabem lavar a própria roupa. 
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Portanto, respeitar a mulher independente de quem seja, está em primeiro 

lugar.” 

 Elas mesmas produzem o material veiculado. As mulheres que escrevem 

para o site, como a escritora Cidinha da Silva, Elizandra Mgiba e a 

própria Tiely Queen são ligadas aos movimentos sociais negros e 

feministas, contudo,  a participação está aberta a quem desejar fazer este 

exercício. 
 

 

Figura 4. Cartaz do Encontro Nacional de Mulheres no Hip Hop/2009 

 

 
Fonte: Encontro Nacional de Mulheres no Hip Hop/2009 

Com o objetivo de ampliar, enriquecer e fortalecer o papel das mulheres dentro 
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dos grupos que fazem parte e na sociedade realizou-se o 1° Encontro do hip-hop mulher 

nos dias 25 e 26 de julho de 2009, na Ong Ação Educativa, região central de São Paulo 

(Fig. 4). O evento contou com a participação de cerca de 30 mulheres do estado de São 

Paulo, 10 mulheres de outros estados brasileiros e 01 participante da América Latina e 

outra dos Estados Unidos. As mulheres inscritas e selecionadas de outras cidades de São 

Paulo e estados tiveram direito à alimentação, passagem e hospedagem. Para as que 

vieram da capital, não foram cobertas despesas com transporte e estadia, somente com 

alimentação. Foram abertas vaga para ouvintes, homens e mulheres. 

Para participar desta atividade era preciso inscrição anterior, o que foi feito por 

mim. Após alguns dias, recebi a notícia que minha inscrição como pesquisadora havia 

sido aceita. Achei bem organizado o processo e da atenção que fui tratada, haja vista 

que os contatos que havia feito até então eram via telefone e email.  

Depois de cerca de quinze minutos de caminhada de minha residência, situada 

no mesmo bairro, chego à sede da Ação Educativa, em uma manhã de sábado, nublada e 

fria. Logo que cheguei fui me apresentar à Tiely, que me direcionou para o 

credenciamento e foi bastante solícita com as perguntas iniciais que fiz (Fig. 5).  

 No saguão o burburinho já era grande. As meninas de fora do Estado e da 

cidade tinham acabado de chegar do alojamento na Barra Funda. Pelos comentários a “ 

farra” na noite anterior tinha sido grande, após a chegada da maioria delas de suas 

cidades natal. Para elas, são momentos de trabalho e de muita alegria, pela troca de 

experiências, pelas novidades que vão encontrando. Para algumas jovens é a primeira 

viagem para a cidade que é um ícone do movimento hip- hop. 

As atividades começaram com um painel de abertura intitulado Nosso papel é 

mudar. Nesta mesa, os debates giraram em torno do papel das políticas públicas e 

privadas com relação à cultura hip - hop produzida por mulheres. Neste sentido, a 

presença de profissionais ligados à área privada, pública e terceiro setor tinham como 

enfoque mostrar as possibilidades de apoio para as ações culturais em que as mulheres 

podem ser tanto proponentes como gestoras.  Foram esclarecidas dúvidas sobre o apoio 

a projetos. Pelo grande número de perguntas direcionadas às representantes da 

Secretaria de Cultura e Centro Cultural da Espanha as jovens demonstraram interesse 

em buscar apoio  para projetos  futuros para os grupos que  participam.  
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Figura 5. Palestra de abertura do Primeiro Encontro Nacional de Hip Hop 

 

 
Fonte: Primeiro Encontro Nacional de Hip Hop 

 

A ideia é que elas tomam para si a responsabilidade sobre os projetos culturais, 

pois terão prioridade na seleção de editais, conforme compromisso firmado pelos 

representantes das instituições públicas e privadas ali presentes.  

A oficina seguinte, Diversidade Sexual, foi ministrada por Valéria Melki 

Busin, integrante da ONG Católicas pelo Direito de Decidir. Nela, foram discutidas 

questões relativas à sexualidade e variedade de escolhas sexuais, entres outros temas.  

Como dinâmica inicial, foram apresentadas fotos de várias mulheres, de idades 

etnias e aparências diversas para desencadear o debate sobre a temática LGBTTI ( 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersex) sigla adotada 

internacionalmente.  A palestrante, de forma bem didática, abordou questões como: 

orientação sexual, identidade de gênero e diversidade sexual e apresentou definições 

para estereótipos,preconceito, discriminação, estigma e gênero. Finalizoucom a frase : 

“Todo mundo é diferente e que isso não deve ser motivo para ser desigual.” 

O almoço foi em um restaurante próximo. Conforme verificação em lista de 

presença,foram distribuídos os ticketes de alimentação. No local, bastava entrega-lo e 

seguíamos para uma área reservada ao grupo. Durante o almoço tive a oportunidade de 

conhecer duas outras pesquisadoras: uma da cidade e outra norte-americana, já bem 
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conhecida do grupo, por ter feito pesquisa de campo no país. O mais interessante do 

encontro com outras pesquisadoras da área, negras como eu, foi perceber do interesse 

pela trajetória de militância juvenil, da qual o hip - hop tem sido um aporte importante 

no combate às desigualdades e opressão racial e de gênero. Os estudos sobre o tema têm 

apontado que ao unir cultura, tecnologia e política torna-se uma agente de mobilização 

que costuma “ seduzir” a juventude das periferias urbanas, sedentas por alternativas 

culturais condizente com a vida e características culturais das regiões que vivem.   

Na parte da tarde, a primeira oficina teve como tema: A Mulher e Política – 

Conquistando Espaços de Direito, ministrada pelas jornalistas Fernanda Papa e Camila 

Furch. A primeira etapa foi para a apresentação das cerca de 50 mulheres presentes. 

Assim, ficamos sabendo da presença de jovens da região norte, nordeste e sudeste, 

como também de uma pesquisadora norte-americana negra.  

Foram organizados 05 grupos de mulheres, com 10 integrantes cada, para 

debater temas sobre seguintes questões. Ao final uma representante de cada grupo faz a 

exposição, o que poderia ser complementado por integrantes daquele grupo ou de outro 

grupo.  

1. Qual é a histórias das mulheres do hip - hop? 

2. Pelo que lutam as mulheres? 

3. O hip - hop combina com a luta das mulheres? 

 Resumo do que foi exposto na apresentação final de cada grupo: 

 

Para as jovens, a história das mulheres é de perseverança e de resistência, dois 

atributos que combinam com reivindicação.  A participação delas no hip - hop já era 

feita mesmo antes de se integrarem ao movimento, por intermédio do apoio que davam 

a companheiros e amigos.  

Ressaltam da linha do tempo, iniciada nos anos 80 do século passado, em que 

havia a participação de várias mulheres, ainda que fossem  pouco reconhecidas.  Para 

elas, assim como foi feito pelos homens, pode ser feito pelas mulheres, por que não, 

perguntam? O encontro e o debate são apresentados como duas formas de 

fortalecimento.  

Neste sentido, a história da mulher no hip-hop gira em torno da conquista de 

espaço, pois as mulheres têm uma luta geral de busca por igualdade, dentro e fora da 
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cultura hip-hop, assim como  contra a desigualdade, o  machismo, entre outras questões. 

Por isso, combinaria com a luta das mulheres, já que é um meio de expressão, que 

encontra ressonância em todos os lugares do mundo onde  se faz  ouvir. O que pode ser 

feito de diversas formas, seja através do canto ou do debate.  

É uma luta de registro histórico, que ainda identifica poucas mulheres 

engajadas na cultura. Trata-se de uma história de resistência; pois antes para as 

mulheres participarem era necessário adotar estilo masculinizado, o que foi aos poucos 

derrubado. Neste sentido, o que é considerado “ bom” é feito por homens, há uma 

infantilização das mulheres. Acham que para a conquista de espaço não há necessidade 

de deixar de ser “ mulher”. A luta deve transpor o movimento e ser expandida para toda 

a sociedade, pois tem a ver com a questão da igualdade e requer mudanças, que devem 

ser feitas aos poucos e com organização para surtir efeito.  

Outro ponto de destaque versa sobre a luta contra o machismo, que deve ser 

encarado todos os dias, pois a opressão “surge” em um momento de ascensão do 

preconceito, por isso a necessidade de se rebelar. Por fim, destacam da falta de 

expressão das mulheres dentro das letras do rap.   

No depoimento que fecha os trabalhos do dia, Lauane, uma jovem feminista do 

grupo Negras Ativas, de Belo Horizonte, diz que já sofreu e sofre muito preconceito, 

mas que mesmo assim não se deixa abalar e dá a volta por cima a cada dia que passa.   

Percebe com a troca de informações que as meninas de todos os estados estão lutando 

para que a cada dia sejam conquistados mais espaços. 

Barracas de artesanato vendem roupas, brincos, camisetas. Em outra banca, um 

rapaz vende livros (Fig. 6). Uma jovem faz tranças e outra amarra turbantes à moda 

africana. A maioria das jovens adere ao visual durante o encontro. Percebe-se pelos 

produtos expostos nas barracas, a identificação do movimento hip-hop com a cultura 

negra, seja pela fala dos próprios expositores, seja pelos produtos que são vendidos.  
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Figura 6. Exposição e venda de artesanato. 

 
 
 

 
Fonte: Foto da pesquisadora. 

 

No dia seguinte, segundo do encontro, a primeira oficina foi A MULHER NO 

HIP HOP, VOZES SÓ PRA CAUSAR!,ministrada por Ana Lúcia Silva e Sousa , 

socióloga e doutoranda em Lingüística, pela UNICAMP, com pesquisa sobre o Hip-hop. 

A ideia da oficina é a reflexão sobre a própria postura pessoal de cada uma, como 

“causar” e aprende com isso. A dinâmica consiste em escolher uma imagem, entre as 

dezenas trazidas por Ana Lúcia, que lembre alguém da vida de cada uma. A pergunta 

que ela faz é sobre a voz no hip-hop. O que está sendo trazido “ para dentro” do hip-

hop? Após escolhidas às imagens, foi feita uma roda de conversa (Fig. 7). 
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Figura 7.  Oficina A MULHER NO HIP HOP, VOZES SÓ PRA CAUSAR! 

 
Fonte: Encontro Nacional de Mulheres no Hip Hop/2009 

 

 

Em uma pequena pausa, Mara Assentawá declama poesia que fala das 

mulheres, da luta delas. Em seguida, são feitos os depoimentos das participantes. É um 

momento de muita emoção, algo meio catártico. Uma jovem,cantora e letrista de rap, 

faz o depoimento mais tocante para mim: revela ter sido salva pelo hip-hop, já que 

perdeu a mãe assassinada entrando a adolescência.  

 

Figura 8. Oficina A MULHER NO HIP HOP, VOZES SÓ PRA CAUSAR! 

 
Fonte: Encontro Nacional de Mulheres no Hip Hop/2009 
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A oficina, LER E ESCREVER, O PODER EM NOSSAS MÃOS!, foi ministrada 

por Cidinha da Silva – escritora. A atividade, baseada no livro que seria lançado no ano 

seguinte pela autora, com o título Os nove pentes D'Africa, aborda o processo de 

criação e as normas e regras da escrita. A autora lê texto em conjunto com o público e 

pede para que cada uma expresse o que sentiu com a leitura.  

Depois, ela fala sobre o seu próprio processo criativo, afirma que: “para 

escrever não é necessário ter formação, basta ter conhecimento, ler bastante, ouvir, 

tentar corrigir os erros sempre que é necessário, ter vontade e inspiração”. A fala é 

bastante respeitosa com a diversidade presente, pois há desde jovens com pouca 

escolaridade até aquelas com nível superior. O incentivo aqui é a escrita, de modo que 

passem a priorizar o processo e suas etapas, e não somente o conteúdo das letras e 

textos como tem sido feito. 

Em um segundo momento, é oferecida outra dinâmica: cada mulher deve 

escrever alguma coisa no tempo de quinze minutos (texto, letra, poesia), com o tema 

palavra.  A escritora discute com os presentes sobre a forma da escrita. Aparecem 

muitas dúvidas, que ela pacientemente responde. Aparecem questões como o uso do 

plural, dos regionalismos, da linguagem formal, da antítese, repetição, linguagem 

formal. È notória certa avidez pelas regras, pelas dicas e toques que a autora concede 

(Fig. 8).   

A última oficina, Produção Cultural- Quando o lúdico se transforma em 

profissão, com Nega Duda do Recôncavo e Giselda Perê, foi um fechamento bem ao 

gosto da musicalidade afro-baiana. Primeiro foi mostrado um DVD sobreo samba de 

roda e, em seguida, uma grande roda de samba foi aberta. Momento de congraçamento. 

Enquanto isso, o palco estava sendo preparado para as apresentações da festa de 

encerramento. Vi um pouco dos shows, a animação de homens e mulheres jovens ali 

reunidos. Muitos casais de mulheres, casais heretossexuais, o percebo gays, que é 

assunto pouco abordado, masque vem surgindo sobre cantores de rap homossexuais; é 

hora da festa, e agora, como qualquer grupamento juvenil querem diversão.  Uma jovem 

do Sul canta, insiste em ficar com o microfone, a ideia era circular com ele para que 

todas que subiram ao palco cantem. Mas ela faz estripulias, é alta, é loura, sobressai em 

meio aos outras jovens, na maioria, mestiças e negras, chama atenção.  Saio um pouco 

assustada com o comentário de uma colega, que diz ter a moça que canta, tem “pênis”, 

dada a postura e agressividade no palco e no canto que ela tem. É evidente que ali é um 

espaço de visibilidade para o trabalho delas, talvez, por isso, a disputa. Apesar de a 
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maioria das jovens dos outros estados apresentarem naquele momento postura mais 

tranqüila que a moça citada.  Saio ensimesmada com o tanto de informações para ser 

digerida.  

 

 

FRASES DITAS PELAS JOVENS DURANTE O EVENTO: 

“ Hip-hop é uma ação pública/ As mulheres estão quebrando algumas regras/ Identificar 

o machismo na sociedade/ Nós queremos o direito de ser protagonistas em paz./ Hip-

hop é a voz das mulheres /  É um meio de se fazer ouvir./ A história das mulheres no 

hip-hop é de resistência, enfrentamento e dificuldade.”   

“Técnica é técnica, mas tem que gostar, cada um tem seu feeling” (Simone DJ). 

“ Quando a mulher entra no mercado , é que vai ver a desigualdade.” Existe um 

mercado, não é só cultura” 

“ Não foi só a roupa que mudou, foi a questão da sexualidade, da 

maternidade.”.  

 

3.5 O QUE ROLOU NA REDE SOBRE O ENCONTRO 

A participação no Encontro envolvia o preenchimento de ficha de inscrição, 

disponibilizada no site, que deveria ser enviada ao email. Nela, tinham que ser 

preenchidos dados pessoais, sobre a vivência e experiência no hip-hop, e área de 

trabalho. As informações pertinentes estavam expostas no site. A lista de contempladas 

também foi colocada no site.  

Ainda na fase de inscrição para o evento, os comentários são para parabenizar a 

iniciativa e oferecer ajuda para o trabalho. Não encontrei opinião ou posição adversa em 

relação à inscrição, seleção ou qualquer outro assunto. As mensagens falam de união, 

luz, paz, força, engajamento e positividade. Por sua vez, as mensagens são inscritas por 

participantes da rede, identificados por fotos e nomes artísticos. Diferentemente, de 

espaçosonde a participação é feita sem identificação, de forma anônima, aqui,  são 

pessoas conhecidas, pela rede ou de eventos e atividades anteriores ligadas ao hip-hop.  

 a) ANTES DO EVENTO 
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 1) Rebeca Tárique em 19 maio 2009 às 20:18 

“Parabenizo a todas pela iniciativa. Desejo para todas força nesta construção 

disponibilizo dentro das minhas possibilidades para ajudar. 

Um Axé enorme da Bahia para todas vocês”. 

       2) PrettalúSouLSimSabedoriaRica em 17 maio 2009 às 13:28 

“Espero que o MDA possa participar do evento..abraços..luz!!!” 

 

 3)Sil Kaiala em 22 maio 2009 às 19:07 

“Parabéns pela iniciativa.  Estarei aqui para o que precisar, espero estar com 

vocês nesse encontro. 

Paz!!!!” 

  

 3)Alindinha em 24 maio 2009 às 16:57 

“Mesmo que eu não seja selecionada, gostaria de me colocar a disposição para 

quaisquer coisa que precisarem! Parabéns por essa iniciativa e vamos a 

frente!essa iniciativa e vamos a frente!” 
 

 4) A Menina do Dedo Verde em 2 junho 2009 às 2:05 

“Oi! Tou mandando a ficha de inscrição, beleza!? Espero fazer parte disso tudo! 

É bom encontrar mulheres engajadas! Abraço!” 

 

 5) Andreia m.f em 19 julho 2010 às 2:05 

“da hora ameiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii” 

 

 6)Dyssaa Bgirl em 24 julho 2009 às 16:03 

“Parabéns a todas que estão organizando este evento que é suma importância 

para Cultura Hip-Hop e para todas que dela participam. Boa viagem as 

guerreiras que estarão neste encontro. 

Asé´ 

Òdabó” 

 

7) Sammy Brown em 24 julho 2009 às 16:06 
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“Tamo junto mulhereda...” 
 

Fonte: www.hiohopmulher.ning.com  

 

b) DEPOIS DO EVENTO 

 

 7) Nine em 4 agosto 2009 às 12:44 

“FOIIII PERFEITOO...SÓ TENHO A AGRADECEERR......AMO MUITO 

TODASSS!” 

 

Co 8)  Tiely Queen em 6 agosto 2009 às 23:01 

“VALEU À TODAS AS MENINAS/MULHERES QUE PARTICIPARAM DO 1º 

ENCONTRO HIP HOP MULHER 

O NOSSO MUITO OBRIGADA ÀS MENINAS QUE NÃO PUDERAM ESTAR 

PRESENTES DESSA VEZ.. 

 

OUTROS ENCONTROS VIRÃO!!! 

PODEM TER CERTEZA. 

 

BJOS.” 

  9)Tiely Queen em 6 agosto 2009 às 23:00 

“VALEU ALINE!!!! 

BJOS. TIELY E TODA A ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO.” 

Fonte: www.hiohopmulher.ning.com 

Deve-se notar que depois do Encontro houve apenas uma mensagem de 

agradecimento e de parabéns, ao final, declara o seu amor a todas.  Dado que se encaixa 

nos conhecidos arroubos juvenis ligados ao amor e a paixão pelas amizades. As outras 

duas mensagens são de agradecimento da própria organizadora do evento. Uma para 

agradecer diretamente a Nine; e a outra, uma agradecimento geral, com a promessa de 

novos encontros. 

3.6. O SEGUNDO ENCONTRO HIP HOP MULHER 
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Seguindo a mesma orientação do primeiro a inscrição foi feita com 

antecedência. Todas as indicações forma colocadas no site.  O evento mantém a parceria 

com a ONG Ação Educativa (Fig. 9). Dessa vez, já estava mais tranqüila em relação ao 

Encontro, em “encontrar’ mulheres que estão revolucionando  as suas vidas , por 

intermédio da palavra cantada.  

  

 

Figura 9. Cartaz de divulgação do Segundo Encontro Nacional de Hip Hop 

 

 
Fonte: Segundo Encontro Nacional de Hip Hop. 

 

Na sexta, dia 30/07/2010 pela manhã, a abertura foi feita com a cantora Thulla 

Melo,que iniciou a carreira no hip-hop há mais de 20 anos.  Muito engajada, contou 

parte de sua trajetória, ressaltando sobre a vontade,a garra, necessárias, para a 

construção da carreira feminina, que para ela, “é muito mais intensa que a dos homens”.  

Na parte da tarde teve ação de saúde chamada TESTAGEM RÁPIDA DSTs – 

AIDS. A ideia principal é a conscientização feminina, de companheiros e companheiras 
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delas para a questão da saúde sexual. O Programa DST-Aids da Secretaria de Saúde do 

Município de São Paulo esteve no local realizando testes rápidos de HIV gratuitamente, 

das 10h às 15h. Os resultados ficavam prontos em menos de 30 minutos. Muitas jovens 

aderiram à iniciativa. Foram distribuídas camisinhas femininas e masculinas durante 

todo o encontro. Uma forma de conscientização e prevenção.  

Em seguida, a DJ Lisa Bueno, promoveu a oficina de DJ. De maneira bem 

didática e atenciosa, foram transmitidos ensinamentos básicos sobre a técnica da 

discotecagem. Cada participante da oficina praticava um pouco as chamadas pick ups ( 

parafernália onde são rodados os discos  vinis). A oficina foi uma animação só, com as 

jovens colocando em prática os ensinamentos recebidos. Ali, em meio à outras mulheres 

( maioria do público) pareciam se sentir mais à vontade diante dos equipamentos.  

A oficina seguinte, de break, foi ofertada por  BGirl Ângela Dyssá da cidade de 

Campinas. Interessante perceber o quanto a movimentação com o corpo através da 

dança envolveu a turma presente, incluindo crianças presentes.  Foi uma farra só, 

sobretudo para quem veio de fora. A oficina teve a duração de duas horas de teoria e 

prática focada no trabalho de dança e do corpo.  

A sistematização do mercado hip-hop mulher foi uma proposta interessante 

apresentada neste ano. Alguns dos expositores já haviam participado no ano passado, 

mas, este ano a organização do evento firmou parceria para mostrar iniciativas bem –

sucedidas de  empreendedorismo. Uma forma de investimento na autonomia financeira 

de grupos e micro-empreendedores, que pode se revelar como uma opção de sustento e 

sobrevivência para as jovens que não querem se submeter aos ditames dos empregos 

formais.     

O almoço seguiu a mesma dinâmica do ano anterior. É a hora que os grupos 

interagem, trocam ideias, parcerias são acertadas, são feitas novas amizades.  

A parte da tarde foi aberta pela oficina de MC(mestre de cerimônia), com 

Rúbia Fraga, nome artístico (RPW). Ela é avó e uma das mais antigas integrantes do 

hip-hop feminino paulistano. Foram duas horas de troca e de construção poética. As 

participantes escolheram um tema, escreveram uma letra e depois cantaram. É incrível o 

poder de improviso que elas têm. Em poucos minutos surgem letras que falam, na maior 

parte das vezes, da vida familiar, de amores e dores, da luta cotidiana, de exclusão, da 

realidade desigual que é a marca das periferias urbanas e de muitas cidades dos 

interiores do país.   
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Com o intuito de agregar simpatizantes ao hip-hop e promover a visibilidade 

do grafite, que é uma atividade para ser feita na rua, feito por mulheres, a oficina foi 

realizada na Praça Rotary. Foi outro momento exultante de troca. Nessa hora, a 

ludicidade parece falar mais alto, pois em poucos minutos, se via adultos, crianças, 

adolescentes que estavam pela praça, envolvidos na atividade. As integrantes doLilá's 

Crew e da Soberana Ziza deram dicas sobre a arte urbana que ainda  é pouca praticada 

pelas mulheres, menos que os outros elementos  da cultura hip-hop. Junto com essa 

atividade teve a apresentação do basquete de rua, muitas das mulheres presentes 

tentaram suas jogadas. O basquete de rua é muito comum nos guetos nova iorquinos, é 

uma modalidade de esporteque é muito comum na realidade dos jovens negros norte-

americanos e  tem se disseminado por aqui junto com o hip-hop, com a ideia de 

ocupação dos espaços da rua da cidade.  Já a prática do skate teve poucas presenças 

ainda que tenha tido mulheres do Espírito Santo e de Uberaba.  

O encerramento das atividades do dia foi feito junto com o fechamento da 10º 

Semana de Cultura Hip Hop, no  Anfi-teatro da Biblioteca Monteiro Lobato. À 

participação das mulheres no encerramento foi para garantir “ cotas” nas apresentações 

artísticas no show realizado. Assim, teve o lançamento do CD Pra Fortalecer de 

Amanda NegraSim e Sammy Brown, e o desfile da Pandora da Luz com temática 

voltada pro universo Hip-hop e Cultura Urbana.  

No sábado, dia 31, a primeira atividade foi a palestra de um representante da 

Secretaria da Diversidade e Cultura do MINC. Foi exposto entre outras coisas, sobre o 

lançamento do edital de prêmio voltado exclusivamente para a Cultura hip-hop, com 

vistas ao fortalecimento da participação feminina.  

Já atividade seguinte foi uma RODA DE CONVERSA sobre "Questão da 

Violência contra a Mulher", com a mediação de  Lunna da Frente Nacional das 

Mulheres do Hip Hop e do site Mulheres no Hip Hop. A conversa foi bastante acalorada 

com a fala de algumas participantes. Foram apresentados dados quantitativos sobre a 

violência contra as mulheres e a questão do tráfico humano. A atualização sobre tema 

visa a proposição de novas diretrizes e da conscientização das mulheres sobre a 

situação.   

As atividades da tarde iniciaram com um momento de “ conscientização 

étnica”  

Com a oficina Africanidades. Para tanto, foi escolhido o tema do vestuário com 

Katiara Okê e a Talita que fazem parte do coletivo Panafricanu Turbantes. Elas 
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abordaram sobre a importância dos turbantes na história das mulheres africanas e a 

influência os significados que temna cultura afro-brasileira. A finalização foi feita com 

oficina prática de amarração de turbantes. A maioria das participantes saiu com as 

cabeças enfeitadas com a produção que fizeram.  È um momento de auto – identificação 

muito interessante (Fig. 10).   

 

 

Figura 10. Oficina Africanidades no Segundo Encontro. 

 

 
Fonte: Segundo Encontro Nacional de Hip Hop. 

 

O encerramento do Encontro foi exclusivo para a dança. A ideia delas foi                 

“mulhernagear as Bgirls(as dançarinas de break). Depois, foi feita uma batalha 

(improviso de músicas) Free Style entre as mulheres do Afro Break (Articulando 

BGirls) e das Power Puff BGirls (Fig. 11). 

Foi um momento de muita diversão e alegria. No ano passado, o encerramento 

foi feito com um show de música. As divergências no palco levaram a um tumulto 

muito grande, aborrecendo bastante a organização do evento. Contudo, a dança foi 

excelente escolha de finalização dos trabalhos, pois agrega, libera e liberta.   
 

 

Figura 11. Show das rappers/ festa de encerramento do Encontro 
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Fonte: Segundo Encontro Nacional de Hip Hop. 

 

Para a organização, o desafio foi à busca dos sentidos de empoderamento e do 

fortalecimento das participantes. De forma, que pudessem colocar em prática os 

aprendizados atingidos com a oficina de produção cultural, ofertada no Primeiro 

Encontro através de iniciativas, como o custeio, a articulação da própria participação.  

Este ano houve a participação de mulheres de outros estados que não vieram no 

ano passado. Postula-se que essa rotatividade é importante para oxigenar a participação, 

para que não se torne um grupo fechado, exclusivo, sem renovação de ideias e críticas, 

além disso, torna viável a multiplicação dos conhecimentos e experiências adquiridas. 

Uma novidade foi à abertura para à participação masculina na produção de algumas 

atividades, uma reclamação feita por homens integrantes do movimento hip hop. Foi 

uma oportunidade para aguçarem a percepção sobre a exigência que o Encontro faz da 

manutenção da exclusividade feminina, quebrada este ano. 

 

3.7 RESULTADO DOS FORMULÁRIOS 

Na pesquisa Estratégia de Comunicação e Ativismo Feminino na Esfera 

Pública Midiática: Estudo sobre a participação de jovens negras sno hip hop, a 

construção de identidades e sua presença na internet foram enviados formulários 

para as responsáveis pelos sites, que os direcionava para as participantes das listas. Os 
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questionários ficaram disponíveis durante um mês. Foram respondidos por 20 

participantes. 

Com base nos dados coletados verifica-se que a amostra varia de idade de 22 a 

43 anos, sendo o grupo das mais novas (22 a 24) representado por 30%, dos  ( 25 aos 

29) 40%, de mulheres adultas por (30 a 43 anos) representados por 30%. Conforme 

Novaes (2009) a definição de juventude exige o uso do substantivo no plural, haja vista 

a existência de juventudes e não um modelo uníssono em um mesmo país. As 

organizações internacionais consideram e, os organismos nacionais, responsáveis pelas 

políticas públicas usam também, de quinze a 24 anos, para defini-la. Classificação que 

não se esgota em si, haja vista que envolve discussão que tem mais a ver com processos 

históricos, culturais, do que propriamente com a biologia (op. cit, p.62). 

Já no tocante à moradia, a maioria (70%) é moradora de bairros da periferiade 

São Paulo, outras 20 % moram no interior e 10% em outras cidades do país, como Rio 

de Janeiro e Manaus. Os números vem ao encontro da característica urbana do 

movimento hip hop, considerado “o poderoso meio expressivo dos negros 

urbanospobres da América, que criaram um movimento jovem global de considerável 

importância”(GILROY, 2001, p.89).  

Em relação à escolaridade, os dados indicativos apontam que 90% têm o 

ensino médio completo. Encontrou-se apenas uma mulher com pós-graduação. Dado 

importante quando se reconhece que “é preciso compreender como os ativistas inseridos 

na cultura hip hop se apropriam e produzem práticas singulares de uso social da língua” 

(SOUZA, 2011, p.86). Na pesquisa, é alto o número de mulheres com escolaridade 

média. Como no país, os índices apontam maior escolaridade e presença feminina nos 

bancos escolares, presume-se que seja este um espelho da sociedade em geral.  

No que se refere à família,50%tem filhos e já constituiua própria família. Em 

relação ao trabalho, o comércio, na área de telemarketing emprega 30%, cujarenda 

média familiar gira em torno de R$1.600,00, ainda queR$ 3,000,00 Reais seja o maior 

teto descrito (10%). 

A maior parte delas (80%) usa a internet há mais de três anos. O acesso é feito 

em casa, no trabalho e lan houses. Quantoaos temas de interesse, em primeiro lugar está 

o hip hop, em seguida temas ligados à pesquisa e ao estudo.  Para 30% a internet ajudou 

a ter consciência política e racial. As que estão desempregadas apontam o serviço 

doméstico como profissão atual. 
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A alternativa da escrita digital( blogs)faz parte da vida de 70% delas.A maioria 

acredita (99%) que a internet ajudou-as conhecer mais mulheres do hip hop. Outro 

ponto importante éa participação em manifestações via internet ( 70%), que vão desde 

apoio ao aborto, como campanhas do greenpeace. Dos temas que interessam, aparece 

em primeiro lugar, hip-hop, direitos da mulher, seguido de violência contra as mulheres, 

saúde da mulher e sexualidade.  

Elas acreditam na capacidade organizativa das mulheres, o que pode ser 

revelado pela alta participação em grupos e/ou coletivos de hip hop. Além disso,95% 

participam de organizações comunitárias, como coletivos femininos, ONG´s e 

associações. 

Constata-se que buscam informações pela internet, televisão, jornais e revistas. 

Fazem isso pelo menos duas vezes por semana, sendo que 90 % utilizam às redes 

sociais e o fazem para encontrar amigos (a), em primeiro lugar. Acham que a internet 

aumentou o acesso à informação, e que é um espaço que as mulheres do hip hop têm 

visibilidade; onde podem aparecer mais do que na mídia tradicional. Para elas, a internet 

tem se configurado como espaço de “ver e ser vista” na concepção Arendtina.  Lugar do 

visível e da aparência e, conforme apontado na amostra, de transitar com menos 

discriminação, para fazer novas amizades, conhecer outras mulheres do hip hop, ter 

mais consciência política /racial ou  voltar a estudar.  

Por sua vez, temas como preconceito, discriminação e direito das mulheres 

que,embora apareçam como assunto de interesse para elas 75%, não é consensual 

quando colocado para familiares e amigos(as), pois  é tido como polêmico e causador de 

muita discussão por conta da grande divergência de opiniões.  

Quanto aos sites, o layout e as notícias são apontados como itens mais 

interessantes por 70% delas.Devem-se destacar neste ponto, os serviços prestados por 

um jornalista profissional para o site Mulheres no Hip Hop. Consideramos que a 

presença de um profissional pode ser mais dinâmico e propiciar “mais confiança” aos 

serviços realizados, como produção de notícias, design, realização de entrevistas. É um 

trabalho de colaboração, contudo, em razão do conteúdo que é produzido, parece-nos 

mais conveniente que fosse jornalista mulher.     

O ponto fraco que encontramos em relação à capacidade de mobilização do 

site, é referente ao quase nulo uso do site para marcar encontro ou reuniões. Ou seja, a 

capacidade de mobilização garantida pelo uso da internet, pode não se configurar na 

vida social, haja vista que a maioria das mulheres não conseguiu marcar encontro ou 
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reunião por intermédio do site.  

  

 

3.8 PODE A MULHER FALAR : síntese do conjunto 

 
                                         Não se nasce mulher, torna-se mulher (Simone de Beauvoir) 

Os novos significados da participação, empoderamento e cidadania 

demandam que trabalhemos nos princípios de inclusão das políticas 

com um viés consciente em prol de desfechos sociais equitativos onde 

prevaleça a justiça de gênero, além dos ganhos econômicos (Anita 

Gurumurthy) 

Rebelamo-nos, é um fato; e é um fato que através disso, a 

subjetividade (não a de grandes homens, mas a de qualquer um) 

introduz-se na história e lhe dá seu alento (Michel Foucault) 

 

No meio do caminho havia mulheres jovens e adultas adeptas do movimento 

hip hop. Entre as descobertas, a musicalidade, a juventude, a sonoridade, a luta pela 

igualdade de direitos. No percurso, munida de reportagens, matérias jornalísticas, 

revistas semanais, ouvi tipo de som que se espalhava da periferia para o centro. Do 

sampling para o scratchingaté o punch- phrasing, encontrei mulheres que faziam da 

palavra cantada a sua expressão cultural, a busca pela liberdade, pelo reconhecimento. 

Eu, mulher madura, pesquisadora carioca, adentrando aos espaços ocupados 

por grupo de mulheres jovens da periferia paulistana, tendo comigo tema que me 

instigava: a produção de práticas comunicativas e musicais e a formação de identidades. 

A pergunta que me fazia neste percurso era até que ponto as experiências das mulheres, 

que são excluídas sociais, mas produtoras culturais, poderiam contribuir para o 

entendimento sobre usos sociais da tecnologia e da comunicação para o 

empoderamento, a auto-afirmação e a identidade.  

Baseada em fundamentos teóricos da Teoria Crítica ressaltei a importância 

dessas teorias para à formação da identidade e de novas sociabilidades pautadas na 

cultura musical e tecnológica. Indiquei, fundamentalmente, os apontamentos 

fundamentais de Hall (2000) para a compreensão das identidades culturais modernas e 

pós-modernas, cuja característica principal é a fragmentação. A sua importância das 
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expressões culturais negras herdadas da Diáspora negra na constituição individual que 

tem na identidade base de luta política.  

De um ponto de vista feminista, evidenciei como as relações de gênero e sua 

interseccionalidade com raça tem sido usada como forma de subordinação e opressão. O 

hip hop chegou ao Brasil por volta de 1982 e somente nos últimos anos a atuação das 

mulheres começa a aparecer. Se grupos masculinos como os Racionais MCs são 

destaque na imprensa desde meados da década de 1990, a participação feminina não tem 

tido igual atenção na mídia tradicional, relegada a segundo plano em detrimento da 

participação masculina. O rap brasileiro, diga-se feito pelos rapazes, ultrapassa os 

limites da periferia e chega à classe média. O rap comercial desponta e o marginal 

continua a se desenvolver nos espaços populares (ARAÚJO & COUTINHO, 2008, 

p.220).  Há que se destacar o caráter reivindicatório do rap feminino, o queas 

aproximaria da versão marginalizada, por conta das denúncias da situação de exclusão 

das mulheres, posicionamento mais radical, que as “afastaria” da aceitação pela cultura 

do consumo.  

Além disso, como aponta Novaes (2006) o que ocorre na juventude é reflexo 

da sociedade como um todo, neste caso revelado pelas assimetrias e desigualdades 

econômicas e sociais galgadas nas relações étnico-raciais e de classe.  

Perguntei-me sobre as práticas comunicacionais na produção de ações coletivas 

como promotoras de reconhecimento e do exercício da cidadania das mulheres do hip 

hop. Para tanto, foi fundamental a leiturados postulados da escritora Gayatri Spivak 

sobre a produção discursiva de mulheres não-brancas nos Estados Unidos. Spivak 

(2010) escreve sobre a construção discursiva subalterna, destacada como forma de 

enfrentamento à produção e a manutenção de protagonistas ocidentais, autoras do 

modelo de representação de sujeitos nos países do Sul Global. Aborda a falta de 

protagonismo de grupos subalternos, em especial, das mulheres, na produção de 

discursos, o que as impediria de serem ouvidas.  

A autora trata com argúcia o papel da investigação. “Tece duras críticas às 

intelectuais que se acham autorizadas a falar pelo objeto”, isto é, em nome de que sofre 

a opressão. Um contraponto, tendo em vista o discurso construído por esses (as) autoras 

encontrar-se imbuído pela fala soberana, pela dominação imperialista.Ela crítica às 

teorias essencialistas, responsáveis por transcrições monolíticas da subalternidade. 

Indica a criação de espaços de audição dos anseios e demandas sugeridas pelos próprios 

grupos subalternos. A questão que coloca é se o subalterno como tal pode, de 
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fato,falar?,diz ela:  

{..}Relatar, ou melhor ainda participar do trabalho antissexista entre 

as mulheres de cor ou as mulheres sob a opressão de classe no 

Primeiro ou no Terceiro Mundo está inegavelmente na ordem do dia 

Devemos acolher também toda recuperação de informação em áreas 

silenciadas, como está ocorrendo na antropologia, na ciência política, 

na história e na sociologia. No entanto, a pressuposição e a construção 

de uma consciência ou de um sujeito sustentam tal trabalho e irá em 

longo prazo, se unir ao trabalho  de constituição do sujeito 

imperialista, mesclando a violência epistêmica com o avanço do 

conhecimento e da civilização. E a mulher subalterna continuará muda 

como sempre esteve (SPIVAK, 2010, p.86). 

 

Nesta prerrogativa, observei que a participação das mulheres do hip hop em 

cartilhas e livros (Hip Hop Mulher Conquistando Espaços e Forito) pode ser um 

indicativo de deslocamento, de mudança com a ascensão de protagonistas advindos das 

classes populares na produção de materiais simbólicos, educativos, de exercício de 

direito à expressão (Fig. 11). Muito embora, o material a que me refiro tenha sido feito 

em parceria com instituições de fomento, como a UNIFEM, e ONG´s, como a Ação 

Educativa,ou seja,  tem o respaldo de equipes de trabalho  dessas instituições formado, 

geralmente, por estudiosos e acadêmicos. Essa situação pode ser lida pela perspectiva da 

falta de autonomia, por um lado. Decerto, a necessidade de legitimação, de chegada do 

discurso aos setores dominantes, é considerada uma das razões para aproximação com 

organizações ligadas aos movimentos sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Cartilha HIPHOP mulher. 
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Fonte: UNIFEM, e ONG´s. 

 

O viés das brechas, dos interstícios e das trocas surge como espaço para 

sedimento de ações e saberes. Dessa forma, presume-se, seja o prenúncio do 

desenvolvimento de outras iniciativas criativas de posse de conhecimento,realizado 

pelas mulheres do hip hop e pautado na liberdade e autonomia, permitindo em futuro 

próximo a “tomada de voz da mulher subalterna”. 

Atentei que desde o início da observação houve aumento na busca por maior 

qualificação e capacitação. Em suas falas há o reconhecimento sobre os benefícios 

trazidos pelo aumento da educação, pelo estudo, principalmente, osalcançados com o 

curso superior. No entanto, apenas 10% declarou estar cursando nível superior. Ainda 

que na roda de conversa durante oficina de literatura, durante o Primeiro Encontro, 

muitas mulheres tenham declarado a vontade de cursar universidade. Lembram, no 

entanto, as dificuldades de acesso e manutenção, considerando os custos com as 

faculdades privadas. Por outro lado,é grande a participação em cursos e oficinas da 

educação informal. Essas iniciativas se inscrevem na inter-relação teoria e prática, 

reflexão e vivência, e, são profícuas para o desenvolvimento profissional das jovens.  

Delas podem surgir formas emancipadoras de interação social, de recepção e produção 

midiática realizada pelas mulheres do hip hop.  
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Lembrando que a análise das experiências das mulheres foi feita por 

intermédio de conversas, entrevistas, fotografias, observações em eventos e leitura da 

produção artística delas para a construção de retrato do cotidiano: a intersecção entre 

práticas comunicativas cotidianas, empoderamento e identidades culturais.  

Entendi que a prática de experiências galgadas na coletividade, como os 

encontros, as discussões virtuais, a participação em campanhas,está consubstanciando a 

configuração das identidades culturais.  Marcada pela busca de alternativas de pensar o 

mundo e de atuar dentro dele, evidenciando a resistência nos processos discriminatórios 

que dificultam a entrada destes jovens no mundo do trabalho e da educação. 

O siteHip Hop mulher  mudou para rede social 2010.  Para participar da rede 

social do hip-hop mulher é preciso à aprovação de Tiely, moderadora do grupo. Feito 

isso, a integrante pode trocar e receber informações sobre eventos, ações, festivais, 

conversar com minas e manos de outras cidades e estados. Pode também estender o 

convite a amigas e amigos para participar da rede. Na rede podem ser postados vídeos, 

fotografias, blogs, criar comunidades, grupos, participar da sala de bate papo, criar 

foruns e, sobretudo, divulgar eventos. O fato de ser usuária da rede facilitou o meu 

trânsito por ela e a comunicação com as jovens que fiz contatos anteriormente nos 

eventos.   

Ademais, concordando com autores como Weller (2006); Dayrell (2005); 

Kellner (2001) sobre as manifestações musicais  na constituição da afirmação de 

identidades juvenis e de resistência cultural como ação política: na contramão das forças 

hegemônicas,elas exercitam o fazer político agregado às práticas comunicativas com 

poesia, arte e tecnologia. 

Autores como Franz Fanon destacam a importância do reconhecimento 

(FANON, pp. 216, 229, 231), para a construção da identidade.  Esse atributo possibilita 

e contribui para a formação de representações individuais e coletivas, para a forma 

como a pessoa se vê, sua auto-identificação, suas experiências e ações, o conhecimento 

sobre si. A humanidade reconhecida no outro pode induzir à construção de um mundo 

mais humano. Esse atributo, elementar à existência humana, por motivos, na maior parte 

das vezes, políticos, não é concedido à totalidade dos indivíduos. Somos todos 

humanos, mas nem todos nós temos a humanidade reconhecida. O não-reconhecimento 

e a ausência compõem a forma de representação social recorrente sobre a juventude 

afrodescendente nos meios de comunicação brasileiros. Neste sentido, percebe-se uma 

injusta representação, gerando como consequência sentimentos de inferioridade cultural 
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e identitária, além de disseminar sentimentos de não-pertencimento cultural. 

As jovens “ marginalizadas”  como descrito por Rose (1997) se apropriam dos 

aparatos tecnológicos para transformá-los em “ fonte de lazer e poder”.  Neste sentido, o 

trabalho desenvolvido por elas se relaciona com a ideia de prazer, de divertimento. A 

técnica estruturando uma forma de “ sentir e se relacionar” com o mundo. Nas palavras 

da DJ Simone:“Técnica é técnica, mas tem que gostar, cada uma tem seu feeling.” 

A recepção e produção midiática trazem à cena o trabalho elaborado por elas, 

desde a periferia para os centros urbanos. Apresentam temas que dizem respeito à 

realidade das mulheres negras e mestiças jovens, com questões relativas à arte, ao 

gênero, ao amor, à sexualidade, à maternidade / paternidade, à saúde, à literatura, à 

poesia, aos direitos sociais. São mães, mulheres, filhas, irmãs, mulheres, companheiras, 

cada qual com o seu histórico, mas com um traço que perpassa as mulheres 

empobrecidas no país: a realidade de desigualdade e exclusão.  

Este cenário não diz respeito somente à vida cotidiana, ao trabalho, à família, à 

criação de filhos.  A luta contra o sexismo, as dificuldades de reconhecimento, a luta por 

visibilidadedas mulheres acontece também dentro do movimento hip hop, “cultura 

juvenil de representação marcadamente masculina e de preservação do que se construiu 

de masculino nesse universo” (WELLER,2006, p.138).A concepção de masculino 

engendrada no movimento tem influência nas relações sociais entre homens e mulheres. 

Isso significa a presença, sobretudo, de estética, de um jeito “ masculinizado” de ser, 

que explora a agressividade, o uso de palavrões, atitude corporal, gestual e vestimenta  

que se traduz numa “atitude rapper”, com letras e postura de afrontamento, exigindo 

acima de tudo, mudanças da realidade de exclusão.  

O paradoxo se revela e se condensa galgado prioritariamente nas relações de 

poder: os mesmos rappers que combatem a opressão do sistema, oprimem as mulheres 

do movimento. Fazem piadas, desqualificam o trabalho das mulheres, sabotam 

equipamentos, testam a capacidade de autonomia. Postura opressora que põe em cheque 

o crédito do movimento cultural:“não há credibilidade quando um integrante  de um 

movimento libertário como o rap faz parte da máquina  opressora,” afirma a MC Chris 

em entrevista para o jornal O Estado de São Paulo, em fevereiro de 1994(VALLERIO, 

1994). Já Sharylaine, que liderou grupo de dois garotos (dançarinos) e uma DJ, coisa 

rara no país quando o hip hop começou, acredita que “ não adianta homens e mulheres 

ficarem se degladiando, precisam se unir para derrotar o inimigo” ( o racismo).  Embora 

se preocupe com a profissionalização do seu trabalho (uma dos lugares da marca de 
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gênero) teme definir-se como feminista, pela possibilidade de guetificação 

(SILVA,1995, p.517).   

A ONG Instituto da Mulher Negra, Geledés, sede do Projeto Rappers Geledés 

na tentativa de combater esse processo desenvolveu o Programa Femini Rappers: “esse 

programa visa estimular as jovens negras à reflexão sobre gênero e raça e à produção de 

atitudes críticas em relação ao racismo e ao machismo”(ROCHA; DOMENICH; 

CASSEANO, 2001, p. 84). 

Nesse contexto de domínio masculino, as mulheres foram galgando atalhos, 

brechas que resultaram em maior visibilidade das ações impetradas por elas. Como vi 

nos encontros, a participação masculina em apoio às causas defendidas por elas é muito 

pequena. Quando está presente em oficina ou reunião de mulheres, a fala masculina é, 

geralmente, de comando, de superioridade, e não de respeito à igualdade de condições. 

Como na sociedade em geral, é preciso sensibilizar homens e mulheres para a luta da 

causa feminina. Tal como a luta contra o racismo não é apenas da população afro-

brasileira, e sim de todas que desejam viver numa sociedade verdadeiramente 

democrática. Pode ser que a parceria homens e mulheres do hip hop resulte em 

benefícios para todas a população, em especial, jovens das periferias,que todos os dias 

são afetados diretamente pela violência, seja pela letalidade ou pela falta de condições, 

pela pobreza que desumaniza.  

Reivindicação essencial no combate ao preconceito de gênero, como lembra 

Tiely: 

O principal é o acesso, o tempo e o respeito. As mulheres trabalham 

muito mais. Têm jornadas de atividades: estudo, trabalho, casa e hip-

hop. Muitas vivem assim e ainda tem que escutar desaforos de alguns, 

de que não sabem lavar a própria roupa. Portanto, respeitar a mulher 

independente de quem seja, está em primeiro lugar.  

 

Ao me posicionar diante do objeto estudado, percebi que as experiências 

vividas por elas em torno das reivindicações pela igualdade de direitos, pelo direito à 

fala e à expressão são elementos que nos identificam. Primeiramente com o uso de 

expressões culturais, como a música, para reivindicar; em seguida, com as questões 

femininas que dizem respeito a outras gerações como a minha; por último, a 

comunicação e a tecnologia como aportes na busca por emancipação e direitos.  

Estava ali observando, anotando, entrevistando, fotografando, analisando falas, 
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ações, letras de músicas, escritos, desenhos, de parcela da juventude triplamente 

discriminada: por gênero, classe e raça.  

O palco é espaço para o canto, a denúncia, a disputa e, sobretudo, de diversão, 

de alegria e prazer.  Diferente dos espaços de oficinas, de rodas de conversa, em mesas 

de debate, lugares onde são expostas dores, rancores, dissabores. Quando munidas com 

o microfone, o sampler e espaço para a dança break, a festa está formada (VIANA, 

1997). Compreendi que a tecnologia é tratada com desenvoltura pela maioria das 

mulheres. Aparatos tecnológicoscomo câmeras fotográficas, celulares  e notebooks são 

tratados com muita familiaridade. Programas, designs, gravadores, aparelhos de 

mixagem. O diferencial é a não-utilização como ferramenta, mas sim na sua 

materialidade. Na capacidade que tecnologia tem de mediar relações sociais. São 

novosprocessos cognitivos, novas sensibilidades que estão emergindo. 

Neste sentido, a análise das amostras na totalidade demonstrou o 

fortalecimento das ações e de ícones na disseminação da cultura hip-hop e a proposição 

sobre o ativismo político e social. 

Dênis de Moraes(2001) define ativismo digital como“ação desenvolvida pelas 

organizações não governamentais e entidades civis que utilizam a rede mundial de 

computadores para divulgar suas reivindicações e desenvolver espaços de interação e de 

mobilização pelos direitos da cidadania.”Nesta definição, a tecnologia é utilizada além 

de ferramenta, de instrumento, exercendo o papel de mediadora nas relações sociais e na 

garantia dos direitos e cidadania de grupos minoritários.  

Zelinda Barros(2010) recordaque as TICs auxiliam no desenvolvimento de 

competências e habilidades para a solução de problemas dos grupos; na dificuldadede 

aprendizado e com a exclusão digital. Da superação destes obstáculos depende a 

participação ativas das mulheres.  

 Peregrine Wood (2005), no artigo Gênero e Tecnologias da Informação e 

Comunicação: em busca de um marco analítico,assinala a movimentação global pela 

justiça e empoderamento de gênero no uso das tecnologias. Elabora o texto a partir da 

perspectiva de uma série de textos que focalizam a temática do gênero e tecnologia. As 

reflexões apresentadas revelam aspectos conhecidos na área de desigualdades 

acentuadas no mundo globalizado: as mulheres do Sul global são as mais afetadas pela 

brecha digital. Por isso, urge capacitá-las de forma personalizada, respeitando as 

diferenças de aprendizagem existentes entre homens e mulheres.   

As reflexões acima apresentadas são valiosas para a compreensão da relação 
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das mulheres do hip hop com a tecnologia. 

Neste sentido, faz-se urgente a compreensão dobre o papel desempenhado 

pelas TICs, ou melhor, pelos humanos que as usam. As mulheres do hip hop 

demonstram facilidade para lidar com as ferramentas, mas faz-se necessário ultrapassar 

os meandros da utilidade técnica, para se pensar formas emancipatórias de uso dessas 

tecnologias em prol da cidadania digital de mulheres das periferias.   

A criação da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop(FNMH2) vem suprir a 

necessidade de constituição de uma OSCIP, de uma instituição. A frente congrega 

mulheres de todo o país. Deve ajudar a solidificar as ações das mulheres de São Paulo, e 

deve abrir novas frentes de trabalho com experiências consolidadas na área social. 

Reúne na diretoria e coordenação mulheres comanos de experiência no hip hop, nomes 

como Edd Wheeler, Cris Soul, Negra Rô do Rio de Janeiro.     

Por fim, verifiquei a ocorrência de fenômeno recorrente nos movimentos 

sociais: a relação de dependência com as instituições parceiras e doadoras.  Decerto, a 

busca por credibilidade, pela chegada aos extratos mais elevados da sociedade é 

facilitada com as parcerias de instituições dos movimentos sociais. No entanto, a 

proximidade, a intimidade são fatores que podem prejudicar a busca por autonomia 

empreendedora dos grupos, em vários aspectos.  

Evidenciam-se as ações de desenvolvimento comunitário, a internet como 

propulsora. De grupo juvenil estão se constituindo como organizações não-

governamentais. Esta transição fez com que alargassem o espectro de atuação. Resta 

saber se a proposta inicial do compromisso com o hip hop se manterá. Pois como diz 

Sharylaine, “o hip hop é como comer, vestir, andar” (SILVA, 1995, p,517). Que este 

foco seja mantido, se considerando que “cultura inclui tudo o que a gente pensa e 

faz”(ELLA SHOHAT, 2001). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A periferia vê o acesso à cultura como um direito básico e fator 
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estratégico para a transformação social (Heloísa Buarque de Holanda). 
 

 
As desigualdades econômicas quando mescladas às desigualdades 
étnico-raciais podem ter resultados perniciosos, acachapantes. Para 
diminui-las é assaz levar a sério as políticas de igualdade de 
oportunidades, assentes nos sistemas nacionais de educação, saúde e 
previdência social (Boaventura, 2005). 

 

      

A fim de concluir este estudo, cabe recuperar os objetivos que orientaram a 

presente tese. No enfoque do trabalho, versei sobre três temas: tecnologias da 

informação e da comunicação (TICs) gênero e identidade no movimento hip hop. 

Aproximei-me das experiências das mulheres jovens do movimento hip hop. 

Fazeres, saberes, caminhos de resistência e busca de emancipação galgada no uso social 

/ ideológico da comunicação e tecnologia como forças contra- hegemônicas.Movimento 

cultural da periferia, lócus inicial das ações, que exige transformaçãosocial na e pela 

cultura, conscientes da importância deste direito social na vida humana. As expressões 

culturais são igualmente, fontes de formação de identidades, de resgate de tradições 

culturais, de inclusão social e conscientização. São utilizadas de forma estratégica como 

alicerce de sustentação, e dinamizadoras de processos econômicos, sociais e culturais. 

Da cultura tiram o sustento, cultivam a auto-imagem positivada, trocam conhecimentos, 

se qualificam, expandem seus horizontes.  

Experiência de mulheres que transgridem, e ocupam espaço de dominação 

masculina, com cabeça, corpo e membros erguidos em busca de igualdade de direitos. 

Transpõem barreiras impostas pela tríade sexo, cor e geração.  Esses elementos ajudam-

nas a fazer a mediação em diferentes espaços de socialização da forma como constroem 

suas identidades e como se percebem diante de si e da sociedade. 

Entre as prerrogativas de ativismo político e social na internet, sobressaem 

grupos que se identificam mutuamente com interesses e compromissos comuns. Desse 

modo, a produção de novas formas culturais e midiáticas funciona como agente de 

mobilização para novas ações políticas. Assim, as ações desenvolvidas pelas mulheres 

do hip hop (campanhas e mobilizações) inserem-nas em público  protagonista do 

discurso e da ação política. Os grupos ativos no ciberespaço buscam novos modelos de  

trocas comunicacionais e de produção da informação voltada para interesses comuns.  

  Neste continuum pode surgir “redes dentro das redes”,o que é considerado  

“inovador”, já que proporciona a comunicação entre grupos distintos, com visões de 
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mundo semelhantes (MORAES,2001, p.2).  

A criação de produtos culturais traz para as mulheres novas formas de inserção 

social e de se fazer presente no mundo. Estas produções mesmo não sendo feitas 

integralmente por elas, as coloca em contato com profissionais especializados em 

diferentes áreas do mercado cultural. Além disso, contribui para a adaptação a um 

ambiente tecnologizado, que pode culminar com outras ações políticas. Elas criam 

oportunidades de expressar suas vozes na rede virtual e, consequentemente,visibilidade 

social e de reconhecimento da existência individual e coletiva. 

A mudança distributiva de recursos e de bens materiais e simbólicos é o caminho 

que a política de reconhecimento por status almeja.  Um desafio para as políticas 

públicas voltadas para a juventude e/ou para a população negra, tendo em vista a 

formulação ou a continuidade de projetos que tenham como base não somente o acesso 

às novas tecnologias, mas, sobretudo, que seja feito conjugado com outras formas de 

exercício da cidadania. Como o combate ao racismo, fator determinante da exclusão 

social, para que possa surgir espaço para a ideia de justiça social.  

   De acordo com esse ponto de vista, os fazeres coletivos, que desembocam na 

política cotidiana, se contrapõem à falta de aparecimento revelado em espaços 

midiáticos tradicionais, onde a população negra ou não aparece (invisibilidade) ou 

aparece (visibilidade excludente) por meio de estereótipos. Uma produção de 

conhecimento que está alavancando novas formas de olhar, ver e fazer, podendo 

culminar com a produção de outros discursos propagados no meio digital, e, no combate 

ao racismo midiático. O alinhamento entre as formações identitárias juvenis e a mídia 

contribuem para a análise do plano empírico do cotidiano e das experiências 

comunicacionais na produção de outras referências afirmativas para as mulheres 

integrantes do hip hop. 

  O protagonismo experimentado através destas expressões culturais se 

contrapõe à falta de aparecimento revelado em espaços midiáticos massivos, onde as 

mulheres negras ou não aparece (invisibilidade) ou aparece (visibilidade excludente) por 

meio de estereótipos e estigmas. Essas produções independentes / alternativas fazem 

sobressair outras formas de olhar, de ver, de fazer e, principalmente, de se reconhecer. 

O que pode culminar com a produção de outros discursos propagados no meio digital, 

fazendo surgir formas novas e igualitárias de distribuição dos saberes e do 

conhecimento. Lugar onde as mulheres tenham participação efetiva no combate às 

desigualdades étnicas, de gênero e de classe. O outro mundo possível começa com as 
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transformações no mundo cognitivo, com o descentramento de poderes e de saberes 

coloniais galgados no patriarcalismo e na ausência feminina negra. 

  A emergência de processos de efetivação democrática demanda mobilização da 

sociedade civil, que, juntamente com esferas estatais e privadas podem caminhar para 

avalorização da diversidade cultural.  Uma cyberdemocraciacom atuação direta na inter-

relação entre o Estado e a sociedade civil, por intermédio de ações culturais, 

comunicação e tecnologia. O que pode refletir em outros campos importantes da 

sociedade. 

   Na contramão das forças hegemônicas, grupos minorizados participam da 

esfera pública virtual, agregando o fazer político à cultura tecnológica. A palavra 

pública impulsionando a prática democrática, o exercício da cidadania e o combate à 

opressão e o racismo. Não é mais apenas “ pelo telefone”, como no samba de Donga, 

que a palavra é exteriorizada, mas nas brechas e interstícios digitais. 

   De acordo com estudos desenvolvidos na área de culturas juvenis urbanas as 

manifestações musicais se constituem por força da necessidade de sociabilidade, de 

comunicação, de afirmação da identidade e de resistência cultural de jovens e 

adolescentes, predominantemente negros/as, das periferias urbanas. A prática de 

experiências galgadas na coletividade consubstancia a configuração das suas 

identidades, marcada pela busca de alternativas de se pensar o mundo e de atuação 

dentro dele, evidenciando a resistência nos processos discriminatórios que dificultam a 

entrada destes jovens no mundo do trabalho e da educação, onde as opções de cultura e 

de lazer estão fora dos limites periféricos. 

  Assim, mais uma vez é na co-relação de práticas identitárias que pode ser 

desenvolvido o feminismo crítico, base para o entendimento da atuação feminina em 

vários setores da sociedade, em especial, nas representações das mulheres negras e 

mestiças na mídia e  do enfrentamento ao racismo e ao sexismo. 
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UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO. 
PREOGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

PESQUISA DE DOUTORADO 
 
 
 
 
 
1. Idade:  
 
2.Qual o seu grau de instrução ? 
 
 
3. Qual a região do país que mora? 
 
( ) Sul 
( ) Sudeste 
( ) Centro-oeste 
( ) Norte 
( )Nordeste 
 
4. Qual a cidade?  
 
5. Em que bairro? 
 
6. Qual o seu estado civil?  
 
7.  Qual a sua religião? 
 
. 
ACESSO DIGITAL 
 
8. Há quanto tempo acessa a internet/web?  
(1) Menos de um ano 
(2) De 1 a 3 anos 
(3) 3 anos ou mais 
 
 
9. Com quem ou como aprendeu?  
(1) Sozinha 
(2) Com familiares e amigos 
(3) No trabalho 
(4) Na escola 
(5) No curso de informática 
(5) Outro local:___________________________ 
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10. Com que frequência faz isso?  
(1) Todos os dias  
(2) Por semana 
(3) De 15 em 15 dias  
(4) Por mês  
 
11. De onde você costuma acessar?  
 
(1) Lan house 
(2) Telecentro 
(3) Escola/ faculdade 
(4) Biblioteca 
(5) Em casa 
(6) Trabalho 
(7) Outro, qual:_____________________________ 
 
12. O que você acha dos serviços oferecidos nestes locais?  
(1)  Bom             (2) Ruim 
 
 
13. Em caso negativo, indique o por que: 
(1) É mal localizado 
(2) É mal freqüentado 
(3) Não abre nos horários melhores para as mulheres 
(4) Não há cursos para orientar o uso 
(5) Há poucos computadores 
(6) O tempo de uso é abaixo do necessário 
(7) Porque restringem o uso (não pode entrar em chats, 
 por exemplo) 
 
14. O que costuma fazer quando acessa a internet?  
(1) Lê e-mails e responder 
(2) Abre sites para leitura e lazer 
(3) Abre sites para pesquisa e estudo 
(4) resolver problemas bancários, tributários, etc 
(5) Conecta- se em lista de conversa informal 
(6) Conecta- se em redes sociais( orkut, facebook,twitter) 
 
15. Você tem blog? 
 
Sim () Não () 
 
 
16. Marque o tipo de informação que mais lhe interessa 
 no meio digital: (marque até três)  
(1) Noticias  
(2) Hip hop 
(3) Compras, produtos de beleza 
(4) Direitos da mulher 
(5) Violência contra mulher 
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(6) Saúde da Mulher, sexualidade 
(7) Aborto e métodos contraceptivos 
(8) Participação política/ cidadania  
(9) Sexo, amor, romance 
(10) Direitos humanos 
(11) Trabalho e profissionalização 
(12) Discriminação étnico- racial 
(13) Orientação sexual  
(14) Comunicação 
(15) Cultura e arte 
(16) Outra, qual:_____________________________ 
 
17. Participa de redes sociais como o orkut,  twitter, facebook?  
(1) Sim                         (2) Não 
 
18. O que procura nelas?  
(1) Encontrar amigos (as) 
(2) Conhece r pessoas do mesmo sexo 
(3) Conhecer pessoas de outro sexo 
(4) Trabalho 
(5) Marcar encontros 
 
 
 
19. Quais sites costuma acessar. Cite três 
 
  
 
 
20. Depois que começou a usar a internet, aumentou o número de informações 
para usar no dia a dia?  
 
(1) Sim                       (2) 
Não 
 
 
21. Você alguma vez recebeu mensagem de texto ou imagem que te agredia, 
humilhava ou depreciava como mulher?  
(1) Sim                       
(2)Não 
 
21.a. Como agiu frente a isso? 
(1) Deletou a mensagem  
(2) Respondeu a mensagem 
(3) Achou engraçado e não 
se importou 
(4) Achou interessante e 
passou para frente 
(5) Criou uma mensagem e 
enviou a amigas e amigos 
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22. Você acha que desde que surgiu a internet, as mulheres:  
(1) Tem mais chances de 
contato e informação  
(2) Estão mais expostas 
(3) Têm mostrado que são 
capazes de dominar a 
tecnologia da informação 
 
 
23. Você já participou de alguma manifestação através da internet (abaixo 
assinado, manifesto campanha, etc.)?  
(1) Sim                    (2)Não 
 
Qual? 
_______________________ 
 
24. Você, por ter um e-mail e contato com o computador, é solicitada por amigas e 
vizinhas para ajudar  resolver problemas do local que mora?  
(1) Sim                    (2) Não 
 
25. Você conhece sites que auxiliam as mulheres na defesa de seus direitos?  
(1) Sim                     (2) Não 
 
 
HIP-HOP E ATIVISMO FEMININO 
 
 
26. Quando abre os sites de hip hop feminino, você se sente:  
 
(1) Preparada para explorar   
(2) Despreparada, pois desconhece os meios para explorar 
(3) Abre o site só para buscar uma informação e sai em seguida 
(4) Gasta muito tempo para obter o que precisa 
 
 
27. Você acha que na internet, as mulheres do hip hop têm mais chance de 
aparecer?  
 
(1) Sim                    
(2)Não 
 
27.a. Por quê? 
 
28. A participação no site hip hop mulher ajudou você:  
 

(1) Fazer novas 
amizades 

(2) Conhecer  outras 
mulheres do hip hop 



173 
 

(3) Ter mais consciência 
política /racial 

(4) Voltar a estudar 
(5) Conseguir trabalhos  

 
29. O que mais gosta no site?  
 
( 1 ) O layout 
( 2) As notícias 
( 3) As músicas 
(4) Os eventos 
 
30. O uso da internet aumentou o número de pessoas que conhece do hip hop ?  
(1) Sim                       
(2)Não 
 
 
31. Você já marcou alguma reunião ou encontro através do site hip hop mulher?  
(1) Sim                       (2) 
Não 
 
 
 
32. Assuntos como discriminação, preconceito ou direitos das mulheres lhe 
interessam?  
(1) Sim 
(2) Não 
(3) Mais ou menos 
 
33. Você costuma conversar sobre esse assunto com família e amigas?  
(1) Sim                        
(2) Não 
 
33.a  Isto já foi motivo de discussão em algum grupo familiar, de amigas ou no 
trabalho?  
(1) Sim                        
(2) Não 
 
34. Qual foi o motivo? 
 
 
 
35. Você acha que este assunto tem a ver com policia?  
(1) Sim                        
(2)Não 
 
36. Onde você costuma se informar? 
 
TV (   ) 
Rádio (  ) 
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Jornal/revista (  ) 
Internet  ( ) 
 
36.a Quantas vezes na semana?   
 
(  ) Todos os dias  
(   ) Uma vez  
(   ) Duas vezes 
(  ) de 15 em 15 dias 
 
 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
 
 
37. Você  faz de  alguma organização comunitária? 
 
(1)Partido político 
(2) ONG 
(3) Estudo e pesquisa 
(4) Moradia 
(5) Associação de 
Moradores 
(6)  Grupo Comunitário em 
( igreja/ terreiro)  
(7) Grupo ou coletivo de 
mulheres 
(8) Telecentro comunitário 
(9) Outro, 
Qual?__________________ 
 
 
38. Você considera importante sua participação na política para resolver os 
problemas do país? 
(1) Sim                       
 (2) Não 
 
39. Você acha que as mulheres  tem capacidade para se organizar  e resolver os 
problemas do Brasil? 
 
(1) Sim, porque as mulheres são tão capazes quanto os homens. 
(2) Sim, as mulheres são melhores do que os homens e se unem com mais facilidade. 
(3) Não, porque mulher deve ficar em casa e não se envolver em política. 
 
40. Nos últimos anos, você tentou resolver algum problema local do 
bairro/comunidade junto com outras mulheres? 
(1) Sim                       
(2) Não 
 
 

CREDIBILIDADE INSTITUCIONAL E AUTO-ESTIMA  
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41. Em relação à eleição uma mulher para a presidência do Brasil, você está: 
(1) Muito satisfeita 
(2) Pouca satisfeita 
(3) Satisfeita 
(4) Insatisfeita 
 
42. Você se identifica com algum partido político? 
(1) Sim, 
Qual?_____PT__________
_________________ 
(2) Não 
 
43. Há na sua comunidade ou  perto dela grupos comunitários? 
 
(1) Grupo ou movimento 
político 
(2) Grupo ou associação (ex. 
arte, musica, teatro, cinema) 
(3) Grupo educacional (ex. 
Associação de pais e 
professores, comitê escolar) 
(4) Grupo esportivo 
(5) Grupo de jovens 
(6) ONG 
(7) Grupo étnicos/negro 
(8) Grupo de mulheres 
 
44. Em uma situação de emergência, a quem costuma pedir ajuda? 
 
(1) familiares 
(2) vizinhos 
(3) colegas de trabalho 
(4) outras mulheres 
 
45. A internet ajudou você  conhecer um novo modo de desenvolver atividades 
comunitária ou em defesa das mulheres? 
(1) Sim                       
(2)Não 
 

CARACTERISTICAS SÓCIO-ECONÔMICAS.  
 
46. Como define a sua situação profissional no momento? 
 
(1) Empregado/assalariado 
(2) Autônomo/Conta própria 
(3) Profissional liberal 
(4) Empregador/ empresário 
(5) Aprendiz ou estagiário 
(6) Estudante 
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(7) Desempregado  
(8) Aposentado 
(9) Dona de casa 
(10) Outro, 
Especificar:_____________
________________ 
 
47. Nos últimos tempos, sua família teve dificuldade para obter ou pagar: 
 
a)Alimentação  
b)Remédio 
c)Luz  
d) Água 
e) Vestuário ( roupa, tênis, 
sapatos) 
 

1. Todas às vezes 2. com frequência 

3. Às vezes 4. nunca 
 
 
48. Qual a sua renda mensal? 
R$____________________
_ 
(7) NSA                  (8) NR 
 
49. Somando a renda de todas as pessoas que moram na sua casa, qual é a renda 
familiar? 
 
() NS                     () NR 
 
50. Quantas pessoas dependem  dessa renda? 
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ANEXO 3 –  Roteiro / Entrevista idealizadoras dos sites 
 
 
Nome:  
Nome artístico:  
Idade  
Formação:  
Tem filhos  
 
Sobre o site 
 
1) Quando o site foi criado?  
 
2) Quem escreve para o site? 
 
 
3) Qual o tempo que vc se dedica ao trabalho do site? 
 
4) O site trouxe visibilidade para o seu trabalho com o hip hop? 
 
5) Vocês são produtoras de comunicação. Mídia, juventude negra e hip hop, fale sobre 
este tipo de atuação via internet.  
 
6) Vcs tem algum apoio de instituição, ONG ou empresa privada?  
 
7) Qual? 
 
8) Qual o tipo de parceria?  
 
9) Quantas pessoas trabalham para o site?? 
 
10) São remuneradas por isto?  
 
11) Tem outros tipos de mídia ( feita por vcs) para divulgar o trabalho do hip hop? 
 
12) Qual a importância do site para o hip hop feminino? 
 
13) Quais os avanços e as dificuldades das mulheres no hip hop? 
 
15) O site ajudou no fortalecimento do trabalho de vcs? Por que? 
 
16) Conte sobre o Projeto do site.  
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ANEXO 4 

 

 

Carta de Intenções produzida no I Fórum de Mulheres no Hip Hop 

Carta DE INTENÇÕES PRODUZIDA DURANTE O 
I FÓRUM ESTADUAL DE MULHERES NO HIP HOP  
 
Nos dias 13 e 14 de março de 2010, a Associação Beneficente de Amparo à Família (ABENAF) 
e o Portal Mulheres no Hip Hop realizaram na Aldeia de Carapicuíba o I Fórum Estadual das 
Mulheres no Hip Hop, com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do 
Programa de Ação Cultural (Proac) da Secretaria do Estado da Cultura do Estado de São Paulo, 
com apoio da prefeitura de Carapicuíba e demais colaboradores. 
 
Além de diversas apresentações de grupos de São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul, Amazonas e Distrito Federal, o Fórum contou com exibições de filmes, e 
debates sobre temas da atualidade que envolvem as mulheres, como: Da África ao Brasil, Dança 
de Rua, Literatura e Hip Hop, O Hip Hop como instrumento de transformação, experiências 
coletivas de ONG’s e violência contra a mulher e a eficiência da Lei Maria da Penha. Durante as 
discussões, foram elencadas as principais ações que os governos devem realizar para ampliar o 
leque de ações em prol da liberdade feminina dentro de uma sociedade que muitas das vezes 
apresenta atitudes machistas. As propostas focam, principalmente, a importância da participação 
da mulher na sociedade por meio da cultura, uma luta contínua que é renovada em todo o 
mundo em 8 de março, durante as comemorações do Dia Internacional da Mulher. 
PROPOSTAS DAS MULHERES NO HIP HOP PARA UMA SOCIEDADE MAIS 
IGUALITÁRIA 
_ Aprovação de lei estadual que determine a participação artística de 50%, das mulheres em 
eventos culturais inclusive de Hip Hop, que normalmente nem contam com a participação das 
mesmas, diminuindo a sensação de que o Hip Hop é feito apenas por homens; 
_ Aprovação de lei estadual que determine a implantação de ações da cultura hip hop no 
calendário escolar da rede de ensino dos Estados, por meio do projeto político pedagógico, 
tornando-a presente durante o ano letivo e não apenas em alguns momentos; 
_ Oficialização por parte do Governo Estadual do Fórum Estadual das Mulheres no Hip Hop, 
com inclusão no calendário anual da Secretaria de Cultura do Estado a ser realizado como 
principal meio para discussão e reflexão sobre os gêneros dentro da cultura; com realização no 
mês de abril, em virtude da comemoração do Dia Nacional da Mulher, em 30 de abril; 
_ Fortalecer a realização de Fóruns nos Estados para que o Governo Federal reconheça a 
existência do evento, tornando-o nacional; com recursos públicos dos mais diversos Ministérios 
destinados à realização das conferências municipais, estaduais e, por fim, federal. Tendo as 
propostas finais analisadas e colocadas em prática pela Presidência da República; 
_ Criação da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop para fortalecer o trabalho e a unidade do 
grupo; 
_ Obrigação para o cumprimento da Lei da Semana de Hip nas cidade que já contam com este 
artifício legal; 
_ Trabalhar para que a Semana do Hip Hop seja criada, através de aprovação de lei, nas cidades 
brasileiras que ainda não contam com esta data no calendário municipal; 
_ Pleitear uma cadeira para representante das mulheres no Hip Hop no Conselho Nacional dos 
Direitos da Mulher; 
_ Garantir a capacitação e formação do (a) proponente, bem como assegurar suporte técnico, 
visando a elaboração de projetos sócio-culturais, garantindo recursos municipais, estaduais e 
federais; 
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_ Realizar divulgação dos editais abertos a entidades e associações de bairro bem como 
desburocratizar o acesso aos mesmos. 
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ANEXO 5 

 

 

 

FICHA DE ADESÃO AS NOVAS ASSOCIADAS 
Á Frente Nacional de mulheres no hip-hop 

 
Para a filiação, preencha com letra legível os dados abaixo: 

 
Nome Completo: 
Apelido: _______________________________________________________ 
RG:   UF:  CPF. 
Endereço:  
Cidade e Estado:  
CEP:  
DDD Telefone (Fixo e Celular): 
Grupo/Coletivo: _________________________________________________ 
E-mail:  
MSN: _________________________________________________________ 
Site: __________________________________________________________ 
 
 
 
São Paulo, 10  de  Fevereiro  de 2011. 
 
 
 
Estou ciente e de pleno acordo com a carta de princípios e estatuto da Frente Nacional 
de Mulheres no Hip Hop, para tanto solicito a inclusão de meus dados a partir desta 
data, para me tornar membro da entidade. 
 
 
 
 

Assinatura             _____________________________ 
 


