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Resumo 

Este trabalho se propõe a debruçar sobre o movimento literário-cultural chamado 

literatura marginal, que tem se desenvolvido principalmente no final da década de 1990 

na periferia de São Paulo, e que engloba tanto a publicação de textos literários, como 

também a articulação com o movimento hip-hop, a realização de saraus na periferia da 

cidade, e uma preocupação com a difusão e circulação de textos. Trata-se de refletir sobre 

essas vozes que vem reivindicando uma literatura própria, a qual tem como características 

a busca por retratar uma realidade da periferia a partir de seus próprios olhares, bem como 

por constituir para si uma imagem e uma história contrapostas àquela que o discurso 

dominante historicamente lhes conferiu. Esse movimento literário vai ser pensado 

levando em conta a sua dimensão política, que se reflete na forma de texto “manifesto”, 

que por vezes é escolhida para a proposição de princípios e para a sua caracterização 

enquanto grupo. Significativo para refletir sobre essa questão é um trecho do manifesto 

“Terrorismo literário”, escrito por Ferréz, em que ele diz: “Não somos o retrato, pelo 

contrário, mudamos o foco e tiramos nós mesmos a nossa foto”. Essa frase representa a 

reinvindicação de não ser mais apenas um objeto estereotipado do olhar do outro, mas de 



                    
 
 

 

poder mostrar uma visão própria de si mesmo e da realidade em que se vive. Neste 

trabalho, a partir da reflexão de alguns exemplos de textos de caráter “manifesto” em 

produções periféricas, em que aparece uma visão do que é a literatura e de qual o seu 

papel, proponho ver como se dá a reivindicação de se ocupar um espaço literário por um 

grupo que historicamente se viu excluído do fazer literário. A literatura parece assumir, 

nesse caso, um papel de expressar sobre uma realidade que costuma ser silenciada, e 

também um papel político no sentido de se reivindicar uma voz própria e uma 

representatividade no campo literário. 

Palavras-chave: literatura marginal; saraus na periferia; violência; testemunho; 

resistência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    
 
 

 

 

 

 

 

“Branco sai, preto fica: o mutilado como autor e produtor” 

 

Profª. Ana Paula Pacheco (Departamento de Teoria Literária e Literatura 
Comparada — USP). 

 

Tanto o golpe militar de 1964, como o retorno da intervenção militar no cotidiano 
brasileiro dito “democrático”, levam a repensar a verdade histórica do nacional-
desenvolvimentismo e seu processo modernizador. Baseado na conjunção de 
industrialização e expansão do mercado interno, o ciclo desenvolvimentista 
brasileiro ganhou ares de épica patriótica com a construção de Brasília. No 
centro do país, ela simbolizaria a integração da sociedade, livre dos estigmas 
sociais. Tal discurso oficial foi, todavia, contradito, entre 1961 e 1964, pela 
emergência de um processo de radicalização política no qual apenas a 
exacerbação da luta de classes no país poderia levar à  reconstrução das 
condições de vida das classes baixas. A formação da “Nação” passava a ser 
pensada em relação direta com as iniquidades do Capitalismo. Tal virada radical 
foi, como se sabe, cortada pelo golpe civil-militar de 1964.  

O filme Branco sai, preto fica (Adirley Queirós, 2014) expõe o apartheid urbano 
que define as relações entre Brasília e as cidades-satélites, ou entre os 
beneficiários da modernização brasileira e a força de trabalho, espoliada e 
mutilada desde o momento da construção da cidade. Fora do eixo monumental, 
personagens situados na cidade-satélite de Ceilândia ocupam não só os 
recursos técnicos, câmeras, pontos de vista, música, como também o enredo e 
o espaço, num retrato deceptivo de Brasília e da segregação brasileira. Duas 
personagens, vítimas de um massacre executado pela polícia num baile funk, 
em 1986, interagem com outra personagem, enviada do futuro (2070), para 
documentar o “passado”. Documentário e ficção científica misturam-se para 
investigar a realidade, que se tornou absurda.  

Focado no massacre e na posterior fabricação de uma “bomba sonora” pelos 
dois protagonistas mutilados, Branco sai investiga os efeitos históricos do 
capitalismo a partir da periferia da “globalização”. Reinventando a forma do 
documentário, uma nova imaginação histórica aponta para novas formas sociais, 
na luta contra uma contemporaneidade resultante de uma modernização 
exterminadora.  

 



                    
 
 

 

Palavras-chave: Branco sai, preto fica; cinema contemporâneo brasileiro; 
violência social contra os pobres. 

 

 

 

 

 

Formas estéticas da literatura produzida nas periferias de São Paulo 

Antonio Eleilson Leite  

Mestre em Estudos Culturais (EACH – USP)  

Coordenador de Cultura da ONG Ação Educativa (São Paulo) 

A comunicação se baseará na minha dissertação de mestrado1, uma pesquisa 

que se propõe a fazer um balanço da produção editorial de literatura existente 

na periferia paulistana a partir de um estudo crítico de 39 obras, entre romances, 

contos, crônicas e poesias, publicadas no período de 1988 a 2012. Agrupadas 

em duas vertentes, 19 obras pertencem ao segmento que denominei Literatura 

Hip Hop, todos em prosa escritos por seis autores com destaque para Ferréz, 

Alessandro Buzo e Sacolinha. Já os 20 títulos vinculados à corrente da 

Literatura Periférica são todos de poesia e os autores e autoras são, ou foram 

vinculados aos dois saraus literários mais antigos da periferia de São Paulo: 

Cooperifa e Binho. A obra de Sergio Vaz tem destaque neste segmento. 

Busco refletir sobre uma ampla produção e não sobre uma obra especificamente, 

ou um determinado autor como é recorrente em estudos acadêmicos sobre o 

tema. Com base no conceito de estrutura de sentimento, de Raymond Williams 

e orientado pela perspectiva dos Estudos Culturais, analisei as obras a partir de 

                                            
1 LEITE, Antonio Eleilson. Mesmo céu, mesmo CEP: produção literária na periferia de 
São Paulo. São Paulo, EACH-USP, 2014. Dissertação (Mestrado em Filosofia). 
 

https://maps.google.com/?q=95-106.+LEITE,+Antonio&entry=gmail&source=g


                    
 
 

 

seus aspectos internos, ressaltando suas características mais gerais em função 

das quais se estabeleceram as segmentações acima mencionadas. Temáticas, 

gêneros e subgêneros, as experimentações estéticas e padrão editorial são 

abordados. O resultado é um trabalho multidisciplinar e crítico que oferece uma 

apreciação estética da literatura produzida na periferia da Grande São Paulo na 

primeira década do século XXI, período fundamental para a formação da cultura 

das bordas da metrópole. 

 

Palavras-chave: Literatura. Periferia. Estética. Cultura. 

 

DO MALANDRO AO BICHO SOLTO: FIGURAS DA FORMAÇÃO 
CONTRADITÓRIA DO BRASIL MODERNO 

 
Carlos Augusto Bonifácio Leite (UFRGS) 

 
 
Resumo: em que pese o arco extenso e as muitas mediações necessárias, esta 
proposta de comunicação visa articular as hipóteses elaboradas numa disciplina 
de pós-graduação do Instituto de Letras da UFGRS em 2017-2, em que 
retornamos à leitura de boa parte da principal bibliografia, estética e crítica, a 
respeito da figura do malandro – de Memórias de um sargento de milícias à 
Òpera do malandro –, às vozes representadas particularmente em Sobrevivendo 
no inferno, mas tendo no horizonte também Cidade de Deus, Capão Pecado e 
Diário de um detento. Salvo melhor juízo, a dialética do homem livre pobre, que 
pode também ser a dialética da elite brasileira desdobrada, na consideração de 
Arcaísmo como projeto, e que é axial ao que consideramos a formação do Brasil 
moderno, dá lugar a uma radicalização pouco conciliatória, intransigente, que 
responde, por sua vez, tanto à radicalização da elite brasileira em relação às 
forças que refreiam seu arbítrio, quanto ao fim das ilusões pequeno burguesas 
por parte da periferia. Sem qualquer ambição de esgotar o assunto, trata-se da 
organização esquemática e analítica dessa passagem, que nos convidaria a ler 
de outra forma textos como “Dialética da malandragem”, Ao vencendor, as 
batatas, O tupi e o alaúde e “Espírito rixoso”, por exemplo, ao mesmo tempo que 
esclarece a irresoluta tomada de posição de algumas vozes posteriores a 1990 
e o golpe recente que destituiu a presidenta Dilma Rousseff. 
 
Palavra-chave: malandragem; periferia; cordialidade; rap. 

 
 
 



                    
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POÉTICAS PERIFÉRICAS CONTEMPORANEAS: 
RAP NACIONAL, POESIA LÍRICO-COLETIVA 

 
 

Cleber José de Oliveira (UEMS/Poslit-UNB) 
 

RESUMO: o presente texto discuti o gênero rap sob a interface de poesia lírico-

coletiva de resistência. Mais especificamente, levanta a seguinte hipótese, a 

saber: embora lírica a poesia do rap nacional apresenta um caráter coletivo, 

periférico e de resistência em sua composição. Sustenta isso, na medida em que 

é possível entrever uma espécie de transição do eu lírico do rap, que a priori é 

um eu-individual, para um eu-nós essencialmente coletivo; e é nesse empenho 

de buscar (com)unidade que reside o seu caráter de resistência.  Sustenta ainda 

que tal poesia atua como instrumento de propagação e valorização das 

identidades, dos saberes, dos ritos, dos modos de vida e visões de mundo das 

comunidades que a produz. Isso também firma um lócus de enunciação que tem 

na periferia o seu próprio centro, referenciando assim a ideia de comunidade. 

Para tanto, analisa algumas letras de rap a partir de instrumentos teóricos da 

ciência linguístico-literária e do pensamento critico.   

 

Palavras-chave: Rap. Poesia lírico-coletiva. Autorrepresentação. Resistência. 

 

 



                    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da suspensão do todo à legitimação do comum: rap e empreendedorismo 

negro  

Daniela Vieira dos Santos2 

 

As relações entre canção e projetos nacionais – ainda que o sentido de tais 

projetos tenha sofrido modificações ao longo da história – são notórias. No caso 

brasileiro dois momentos sublinham as correspondências bem como as 

ressignificações entre nação e canção: o samba na década de 1930 e o 

aparecimento da chamada MPB na década de 1960. Tenho como pressuposto 

de que após a década de 1980 essa combinação se esfarela ainda que o país 

esteja caminhando para a redemocratização. Tal ruptura se justifica, ainda que 

não apenas, pelo impacto da globalização e da ideologia neoliberal a ela 

relacionada, e pelo declínio da ideia de sujeito universal. As decorrências desse 

processo modificam o panorama para pensarmos o lugar e a função social da 

arte e do artista no Brasil contemporâneo.  

Com o surgimento do chamado “rap nacional”, sobretudo o rap que se consolida 

em meados dos anos 2000, a clivagem dos referidos projetos manifesta vigor. 

                                            
2 Pesquisadora de Pós-Doutorado, com financiamento da Fapesp, junto ao Departamento de Sociologia 
da Unicamp. Doutorado em Sociologia pelo IFCH, Unicamp. E-mail: santos.danielavieira@gmail.com. 



                    
 
 

 

Viu-se os limites de cantar “Paratodos” e, assim, os chamados “sujeitos 

periféricos” passaram a cantar para as “Minas”, as “Monas” e os “Manos”. Dito 

isso, o trabalho apresenta as consequências, as contradições e os limites dessas 

mudanças. Em especial, por meio da trajetória do rapper Emicida 

problematizarei as imbricações entre rap e subjetividade neoliberal, tencionando 

refletir tanto o declínio da relação entre nação e projetos nacionais à esquerda 

no campo musical, quanto as possibilidades e as limitações de afirmação da 

negritude no mercado artístico. Acredito que o ideário de um projeto coletivo de 

nação à esquerda que fundamentou o campo da MPB tende a caminhar para 

projetos individuais; no entanto, tais projetos apresentam com veemência um 

lugar de destaque ao negro no Brasil. Mas em que medida tal posição 

apresentaria mudanças estruturais ao “país da delicadeza perdida”?  

 

Palavras-Chave: rap, subjetividade neoliberal, negritude, mercado musical, 

empreendedorismo negro. 

 

 

 

 

Funk Proibidão: a Questão do “Envolvimento” 

 

Autor: Dennis Novaes3 

Este trabalho propõe uma reflexão acerca do funk proibidão, músicas que 

produzem narrativas sobre o universo da criminalidade tangenciando o cotidiano 

e as sociabilidades ligadas à noção de “bandido”. A partir das próprias músicas 

e de reflexões dos MCs e DJs que a produzem, pretendo traçar um panorama 

das relações entre arte, favela e violência, mostrando como os agentes de 

Estado criminalizam o funk a partir de um processo mais amplo de criminalização 

                                            
3 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social – Museu Nacional/UFRJ. 



                    
 
 

 

da população jovem e favelada, em sua maioria negra. “Ter envolvimento” ou 

“ser envolvido” são expressões usadas normalmente para se referir àqueles que 

atuam no varejo de drogas ilícitas ou lançam mão de outras práticas 

consideradas criminosas. O envolver e suas derivações abundam em jornais e 

em inquéritos policiais que imputam a determinados indivíduos a suspeita ou 

certeza de incorrerem em tais práticas. Esta apresentação pretende abordar a 

ironia que atravessa tal palavra, cada vez mais ligada a demarcações normativas 

estatais e paulatinamente distante de suas outras implicações possíveis. Longe 

de se envolverem com bandidos, ou com práticas criminosas, os MCs – bem 

como outros moradores de favela – muitas vezes se envolvem com pessoas 

atiradas à criminalidade por demarcações normativas específicas. Recorrer aos 

usos e potencialidades da palavra envolvimento será neste capítulo um método 

que nos permitirá contrastar o enquadramento dado à população favelada por 

alguns agentes de Estado e as considerações trazidas por meus interlocutores 

sobre suas vivências enquanto moradores de favela, reflexões manifestadas 

tanto nas entrevistas quanto em suas composições. Este “viver nas margens” – 

e as relações engendradas nessas vivências – é um dos pontos que permitem 

aos MCs uma reflexão tão bem feita sobre o universo dos bandidos. Fruto de 

minha dissertação de mestrado defendida em 2016 estas questões continuam a 

permear minhas pesquisas no mundo funk, agora no doutorado. 

 

BALADA DA ARRASADA: O NARRADOR RIXOSO NO GUETO GAY 

A PARTIR DE ANGELA RO RO. 

Eron Rafael dos Santos4 

 

                                            
4 Graduado em Letras - Língua Portuguesa e Literatura de Língua Portuguesa pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestrando em Literatura, Sociedade e História 
da Literatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 



                    
 
 

 

RESUMO: 

Edu Teruki Otsuka (2007), em sua análise sobre a obra Memórias de um 

Sargento de Milícias, utiliza o conceito de espírito rixoso para explicar as rusgas 

urbanas que permeiam as relações sociais no livro de Manoel Antônio de 

Almeida. Fruto da sociedade escravagista retratada no romance, o autor 

demonstra os conflitos intraclasse como parte da estrutura social, em que o 

rebaixamento do outro se configura enquanto possibilidade de espécie de 

ascensão social. Dadas as devidas proporções e considerando sua transposição 

para o contexto do final dos anos 70 para a comunidade homossexual no Brasil, 

o conceito parece ajudar a compreender o narrador construído pela compositora 

e cantora Ângela Ro Ro na faixa “Balada da Arrasada”, presente em seu álbum 

de estreia, de 1979. Considerando que o periodo estudado, para o crescente 

agrupamento homossexual nos grandes centros urbanos, consolidaria novas 

formas de repressão sobre aqueles sexualmente desviantes, essas com origem 

até mesmo dentro da própria comunidade homossexual (SANTOS, 2017). Dessa 

forma, a canção de Ângela explicaria o contexto social homossexual do país, 

tanto na impossibilidade de emancipação a partir do consumismo gay então 

crescente na imagem da personagem torturada por ter se entregado a uma 

ilusão de amor - ou de aceitação - quanto no narrador que a julga com sadismo 

e deboche. Em outras palavras, enquanto o narrador de Angela descreve a 

busca incessante da personagem pelo prazer no gueto gay de Copacabana (e 

cujos pontos limites se configuram no Hotel Acapulco e no bar do Samir, ao lado 

da Galeria Alaska), o tom rixoso mostraria os conflitos e disputas internas que 

caracterizavam e caracterizam os agrupamentos homossexuais no país. Para 

isso, além dos autores citados, serão utilizados o conceito de Indústria Cultural  

de Adorno (1985), bem como os apontamentos sobre sexualidade de Foucault 

(1988). Também serão utilizados os apontamentos históricos de Trevisan (1986) 

e Fry (1982) e Marsiaj (2003) a respeito da comunidade lgbt no Brasil.  
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REGIÕES PERIFÉRICAS: FOTOGRAFIA COMO INVESTIGAÇÃO E 

PENSAMENTO SOBRE A PAISAGEM E A REPRESENTAÇÃO  

Graduanda: Estéfane Taisse Trindade Puppo  

Orientador: Luciano Bernardino da Costa  

Esta pesquisa tem como origem uma unidade do Programa Minha Casa Minha 

Vida, localizada na periferia sul da cidade de São Carlos, conhecida como 

residencial Eduardo Abdelnur. Como é comum ao Programa, esta unidade têm 

como característica a produção de moradias em escala industrial dispostas de 

forma regular e seriada, com um baixo índice de urbanidade e de integração em 

relação a cidade matriz, visto que está situada em uma região limítrofe, onde se 

encontram terrenos de baixo custo, vizinhos a zonas rurais. Dado essa inserção 

espacial, foi possível observar nas visitas realizadas no local um contraste entre 

o olhar alargado, em oposição ao olhar proximal, ou seja, aberto aos campos e 

à cidade, avistada ao longe, antagônico aos limites extremamente restritos das 

residências, o que suscitou as questões sobre a oposição entre domesticidade, 

espaço público e paisagem. Desse modo, procurou-se aprofundar e qualificar 

essas observações tendo como objeto de pesquisa o confronto da apreensão 

direta do conjunto habitacional pela pesquisadora e, em um segundo momento, 

pelos moradores, e a noção de paisagem como produção cultural pautado por 

dois estudos teóricos de Marc Besse e Cauquelin. Como metodologia de 

pesquisa adotou-se os relatos de percurso, entrevistas realizadas em campo e 

fotografias feitas pela pesquisadora e moradores a respeito da relação entre 

apreensão da paisagem e domesticidade. Neste estudo a apresentação da 

questão aos moradores seguiu uma ordem de reconhecimento de diferentes 

escalas de apreensão do espaço (casa, rua, espaço livres, paisagem território), 

resumida nas perguntas: Onde moro aqui? Onde tem Paisagem aqui? a serem 

respondidas por meio de fotografias enviadas à pesquisadora. Por fim, o material 

coletado foi discutido e analisado tendo como contraponto às concepções 

teóricas, sendo possível identificar que a disposição das residências no mapa 

influi diretamente na percepção e relação dos entrevistados com a paisagem.  

Palavras-chave: Paisagem; olhar; fotografia; moradores 

 

 

 

 

 

 



                    
 
 

 

 

 

Quanto Vale o Show? O Fino Rap de Athalyba-Man e a inserção social do 

periférico através do mercado de música popular. 

Guilherme Machado Botelho5 

 

Resumo: 

Investigando entrevistas recolhidas para o vídeo documentário Nos Tempos da 

São Bento: Uma história dentro da história do Hip Hop em São Paulo, dentre tantos 

assuntos, chamou-me atenção à resenha das estratégias presentes na habilidade para a 

composição de uma negra moderna (Rap) e o conflito com profissionais da indústria 

fonográfica. Nesse conflito, que desemboca na forma da música que chega a e ao ouvinte, 

há uma explícita negociação no que concerne aos interesses que o produto final representa 

para as e os agentes produtores. Partir desse levantamento compreendo que o discurso de 

engajamento promovido pelo Rap paulista, entre 1988 à 1995, traz à tona esforços de 

desenvolvimento artístico que apresentam formatos de inserção social, com históricos, 

ethos e propostas. 

O esforço é a ação que carrega nas entrelinhas um ideário, na qual as principais 

atividades foram transgredir e apelar para a consciência de cada ouvinte, alvitrando 

mudança de atitude através de um discurso bem arquitetado intelectualmente. Tanto no 

traço estilístico, quanto no anúncio propelido pelos artistas, o lugar da negra/mestiça e do 

negro/mestiço, enquanto periféricas e periféricos em diversos campos da sociedade, 

aparece diferente do apresentado pela tradição cultural e intelectuais. A partir do 

momento em que o Rap cai nas malhas da indústria, para se tornar popular, massificado, 

seu projeto estético passa a atender uma agenda genérica de protestos. 

Proponho uma comunicação que visa apresentar a obra de Marcos Antônio 

Carneiro, também conhecido como Athalyba-Man um dos primeiros artistas de Rap 

nacional a lançar disco por uma gravadora major, a BMG-Ariola. O fino Rap de 

Athalyba-Man expressa o primeiro momento em que o produto musical radicado na 

                                            
5 Bacharel em história e mestrando no programa de pós-graduação no Instituto de Estudos Brasileiros da 

Universidade de São Paulo (IEB-USP). 



                    
 
 

 

cultura Hip Hop entra na dinâmica brasileira da indústria fonográfica hegemônica, 

tornando-se música popular comercial. 

Palavras Chaves: 

Hip Hop, Rap, Periferia, Black Music, Athalyba-Man. 

Desastre urbano, mercado e fúria em romances de Paulo Lins e Ferréz 

 

Homero José Vizeu Araújo (Prof. Dr. Da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul) 

 

Cidade de Deus, de Paulo Lins, e Capão Pecado e Manual prático do ódio, de 

Ferréz, compõe narrativas que se passam em  periferias convulsionadas pelo 

tráfico, violência e repressão da polícia. A incorporação do cotidiano pobre e 

excluído no âmbito no romance da literatura brasileira, com a linguagem da 

comunidade sendo reelaborada pelo narrador que enuncia um ponto de vista 

interno à periferia, o que pode permitir registrar semelhanças e contrastes entre 

situações cariocas (Paulo Lins) e paulistas  (Ferréz).  A disseminação do 

consumismo e do empreendedorismo ilícito nas favelas a contribuir para o 

recrutamento de jovens negros para tráfico, roubo, assassinato etc. e para uma 

disputa entre solidariedade possível  que se esboça  no povo pobre e a 

competição individualista e desvairada entre sujeitos monetários sem dinheiro, 

já na condição de consumidores destituídos e agressivos. Tenta-se também 

captar os procedimentos dos narradores que ora se aproximam e adotam a 

perspectiva dos personagens, ora se distanciam para o diagnóstico de 

conjuntura. O problema da incorporação das variantes populares da língua 

portuguesa no quadro da fratura social brasileira, com a categoria do testemunho 

sendo testada em narrativas pontuadas pelo ódio e ressentimento contra a 

pobreza acossada, a desigualdade e o abandono, em uma sociedade cuja ordem 

é indefensável. 

 

 

 

 

 

 



                    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A MEDIAÇÃO DIANTE DO CÁRCERE: OS CASOS DE 

SOBREVIVENTE ANDRÉ DU RAP E CELA FORTE MULHER 

 

Lua Gill da Cruz6 

 

Resumo: A produção artística e crítica contemporânea têm colocado em questão a 

necessidade de observar perspectivas histórias antes silenciadas, de forma a opor-se e 

resistir ao apagamento de experiências e vivências de grupos, raças, etnias e cores 

diversas. Em um país como o Brasil, entretanto, caracterizado por desigualdades sociais 

gritantes, tal tentativa foi e é marcada pela disjunção e pela mediação. O caso de 

Carolina Maria de Jesus e de Stela do Patrocínio são paradigmáticos nesse sentido, pois 

simbolizam uma produção em que o intelectual, branco e da elite, organiza e edita a 

obra de alguém que testemunha outra vivência, o subalternizado, negro e pobre. Se 

por um lado a figura do intelectual é central para desvelar e inscrever tais histórias, 

por outro, a mediação não é imparcial, mas marcada por relações de poder. A proposta 

deste trabalho é debater dois exemplos da literatura sobre o/do cárcere, os textos 

Sobrevivente André du Rap (2002), o qual narra, principalmente, o massacre do 

Carandiru e as experiências de André du Rap, sobrevivente do massacre; e Cela forte 
mulher (2003), o qual pretende apresentar as experiências de mulheres encarceradas 

na cidade de São Paulo, ambos publicados pela Labortexto com a diferença de apenas 

um ano. O objetivo é, então, discutir como os textos estruturam e problematizam a 

mediação da alteridade radical entre intelectuais e detentos, seus impasses éticos e 

textuais, bem como refletir sobre a dificuldade em estabelecer uma (ou muitas) 

                                            
6 Doutoranda do Programa de Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp), orientada pelo Prof. Márcio Seligmann-Silva e bolsista da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Processo 2017/06026-2. Mestra pelo 

mesmo programa e licenciada em Letras Português/Francês e suas respectivas literaturas pela 

Universidade Federal de Pelotas. E-mail para contato: luagillc@gmail.com. 



                    
 
 

 

autori(s) (ou autoridades/autorizações) diante de uma possível (ou não) apropriação da 

voz do outro. O que se coloca é a própria possibilidade de se pensar um conceito de 

representação a partir da voz do subalterno, na esteira do pensamento do Gayatri 

Spivak. Para fundamentar a discussão, me atenho aos constructos de teóricos como 

Butler, Bhabha, Bell Hooks, Foucault, Penna, Seligmann-Silva e Spivak. 

 

 

Palavras-chave: Testemunho. Autoria. Cárcere. 

 

 

  

 

 

Calar, sob a fala; falar, sobre a opressão: as fraturas expostas em 

diferentes pontos de vista  

[Leite derramado, de Chico Buarque, e O sol na cabeça, de Geovani Martins] 

 

Maria Luísa Rangel De Bonis – Doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo 

(FFLCH-USP) 

 

“Entretanto, a justeza de um retrato tem força literária só quando propicia perspectivas não-

evidentes.”  

(Roberto Schwarz, “A sorte dos pobres”)  

 

Leite derramado (Chico Buarque, 2009), nos puxa para dentro das memórias de 

um narrador moribundo. À beira da morte, Eulálio d’Assumpção conta sobre seu passado 

glorioso. Percebe-se que a realidade do presente não se encaixa no falatório abundante de 



                    
 
 

 

Eulálio: o narrador está abandonado em uma enfermaria pública. O descolamento entre a 

realidade na qual o personagem se encontra e seus feitos de outrora nos faz perceber que 

o poder (econômico, político, social) da oligarquia a que pertencia o narrador esvaneceu: 

são novas as alianças, as violências, mesmo que com elas continuemos arrastando o 

passado.  

Nos contos de O sol na cabeça (Geovani Martins, 2018) os diversos narradores 

apresentam relatos de experiências. As narrativas utilizam-se de diversos pontos de vista 

(narração em primeira pessoa ou onisciente; a própria estrutura linguística como voz 

narradora) que partem sempre do mesmo lugar – dentro do lugar social em que se 

encontram os narradores, revela-se a força que contém a palavra, munidas para narrar 

experiências caladas: “É tudo muito próximo e muito distante. E, quanto mais crescemos, 

maiores se tornam os muros” (“Espiral”).   

Nesta comunicação, pretende-se ressaltar, por um lado, a escolha formal do 

romance Leite derramado em esconder, sob o discurso do narrador, os que o rodeiam no 

presente: enfermeiras, motoristas de táxi, policiais, não por acaso, trabalhadores. Por 

outro, pretende-se investigar a potência da palavra que emerge nos narradores de O sol 

na cabeça: o que se intenta construir nesses discursos dentro da ruína e da violência, 

oferecidas a priori?   

A partir dos pontos de vista escolhidos para estruturar o romance de Chico 

Buarque e os contos de Geovani Martins, pretende-se investigar nosso tempo analisando 

certos sentidos formais que constituem as obras: o apagamento das experiências dos 

pobres nas memórias de um oligarca moribundo; a insistência no narrar presente nas 

vozes de O sol na cabeça, entre “saudade, orgulho, vontade” (“O rabisco”). 

Palavras-chave: Chico Buarque; Geovani Martins; literatura brasileira contemporânea; 

forma literária; crítica cultural. 

 

 

 

 



                    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Again: as Repetições nas Canções de Tim Maia 

Mariana Sbaraini Kapp7 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

 

Tim Maia ficou conhecido por ser um cantor romântico, com músicas em novelas 

da Rede Globo e hits para se dançar no carnaval. Entretanto, ao analisar sua 

obra de maneira aprofundada, é possível perceber que ela é muito mais 

complexa do que isso, tratando de temas como espiritualidade e negritude e 

sendo a responsável por trazer a Soul Music para o Brasil. Além disso, outro 

ponto também chama atenção em suas músicas: a repetição. Em seu processo 

de criação, muitas vezes, Tim Maia aproveitava alguma base ou melodia para 

criar uma canção nova, o que é algo singular na canção popular brasileira. Esse 

fato nunca foi mencionado em trabalhos acadêmicos, biografias ou sites e blogs 

de fãs. Portanto, esta pesquisa tem como objetivo estudar qual seria a motivação 
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para que as repetições acontecessem e o que isso significa em relação à sua 

dicção e à consolidação da indústria cultural no Brasil. Para isso, foram 

analisadas três canções diferentes de sua obra que utilizam a mesma base: 

“Brother, Father, Sister and Mother” (1976), “Ninguém Gosta de se Sentir Só” 

(1982) e “Brother, Father, Sister and Mother” (1986). Cada uma delas foi 

analisada conforme os debates que suscitam, como a questão da identidade 

negra no Brasil, a relação de Tim Maia com a indústria cultural e o limite entre 

uma versão e uma canção nova. 

 

Palavras-chave: Tim Maia; canção popular; repetição; soul music. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carolina de Jesus, Intérprete do Brasil  

Maurício Gabriel dos Santos Nascimento 

Mestrando em Teoria e História Literária  

Universidade Estadual de Campinas 

Resumo  

É inquestionável o valor da obra “Quarto de Despejo” de Carolina de Jesus para 

os debates acerca do papel e da situação das mulheres negras no Brasil e como 

patrimônio da literatura negra brasileira. Contudo, a obra ultrapassa o 

enquadramento particularizado que a crítica acadêmica geralmente atribui 

trazendo contornos mais gerais que servem para interpretar e compreender a 

realidade brasileira. O poder literário de Carolina significa não só uma rachadura 

ao discurso oficial, mas uma forma abrangente de interpretar a realidade urbana 

brasileira sob a ótica de quem vive às margens da riqueza. A partir disso a escrita 



                    
 
 

 

deixa de ser apenas uma atitude de sobrevivência, mas um projeto político para 

a superação da miséria, tanto é que as gerações posteriores de escritoras e 

escritores da periferia dos grandes centros urbanos reivindicam a influência da 

autora para seu próprio exercício da escrita. Diferentemente da “Sala de Visitas” 

que tratou de particularizar a obra para não misturar com seu cânone 

consagrado, essas autoras e autores compreenderam com a mesma obra que 

escrever é um gesto de emancipação e poder sobre a própria história.  

Palavras-chave: Carolina de Jesus, Intérpretes do Brasil, Literatura Negra, 

Literatura Marginal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breves reflexões em torno do rap no Brasil mediadas pelo Racionais MC’s 

Ms. Paulo Henrique Vieira de Souza (UnB/SEEDF) 

Esta comunicação procura sugerir ideias para a reflexão a respeito do rap 

realizado no Brasil, considerando sua relação com as estruturas sociais que o 

urdiram, com as demais manifestações artísticas com as quais tradicionalmente 

compartilha espaço (tais quais o grafite, a pichação, o break) e com a produção 

musical brasileira, tanto na vertente consagrada pelo mercado fonográfico, 

quanto na independente. 

Para suscitar tais reflexões, a proposta é a de observar a produção do Racionais 

MC’s e a centralidade que sua realização artística assumiu nesse processo. 



                    
 
 

 

Assim, apesar de considerar a trajetória do grupo como um todo, propõe-se uma 

atenção especial ao primeiro momento de sua trajetória, que em nossa leitura se 

estende da criação do grupo até o lançamento de Raio X Brasil (1993), com 

vistas em procurar fios que expliquem como se torna possível o surgimento de 

álbuns como Sobrevivendo no Inferno (1997), Nada como um dia após o outro 

dia (2002) e Cores e Valores (2014). 

 

Palavras-chave: Rap; Racionais MC’s; música popular brasileira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Racionais MC’s e raps que assaltam a consciência  
 
Rachel D’Ipolitto de Oliveira Sciré 
Mestranda em Culturas e Identidades Brasileiras 
Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP) 
 



                    
 
 

 

 O rap produzido na periferia da Grande São Paulo esteve fundamentado 

em atitudes transgressoras, no que diz respeito à estética, à ideologia e ao 

mercado, conforme Azevedo e Silva (2014). Essa característica parece ter-se 

acentuado na segunda geração do gênero, entre o final dos anos 1980 e a 

década de 1990, quando o tema da transgressão é enfatizado também na 

construção das obras, por meio de narrativas cantadas sobre crimes e 

contravenções, e protagonizadas por traficantes e assaltantes, entre outras 

figuras de marginalidade, com uma perspectiva de confronto, de violência e de 

revide, que rompe de vez com qualquer ideia de conciliação.  

 Mais do que enunciar de maneira convincente essas letras, os próprios 

rappers assumem um discurso ambíguo, em que se apresentam como bandidos 

e MC’s ao mesmo tempo. A partir de duas faixas do Racionais MC’s – “Capítulo 

4, Versículo 3” (Mano Brown), do disco Sobrevivendo no Inferno (1997), e “Na 

Fé Firmão” (Edi Rock), do disco Nada Como Um Dia Após o Outro Dia (2002) –

pretende-se pensar a força entoativa desse recurso estético, que parece dialogar 

ainda com o conceito de “sujeição criminal”, tal qual elaborado por Misse (1999, 

2008, 2010). Segundo o autor, trata-se da incriminação antecipatória de 

indivíduos que, em decorrência de sua experiência social, passam a constituir e 

representar identidades associadas ao “mundo do crime” para a sociedade e 

para as forças da lei. Diante desse assujeitamento, restariam poucos espaços 

para negociar, manipular ou abandonar o papel demarcado.  

 A hipótese é de que, ao assumir o lugar do criminoso, talvez os rappers 

tenham conseguido não só representar essa estigmatização, mas atualizá-la, 

subvertendo-a seu favor, para cometer o delito de produzir “um rap que atira 

consciência”.  

Palavras-chave: marginalidade, violência, rap brasileiro, Racionais MC’s, 

transgressão, sujeição criminal  
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Ser Justine ou Juliette? O sadismo na experiência periférica trans e travesti no 

Brasil contemporâneo a partir de Linn da Quebrada (2017).  

Renato Gonçalves8 

ECA-USP 

 

Segundo pesquisa realizada pela ONG Transgender Europe (TGEu), o Brasil é o país que 

mais mata pessoas trans no mundo. A despeito de toda violência real, em sites 

internacionais de pornografia acessados por brasileiros, como o XVideos e o RedTube, o 

número de vídeos com as tags Travesti e Transexual ultrapassa o número de materiais 

pornográficos relacionados às tags Loira, Novinha e Morena, principais personas sexuais 

da heterossexualidade masculina. Tal disparidade nos leva à ideia de que violência e 

pulsão (de morte) andam lado a lado quando falamos da condição das mulheres trans e 

das travestis na cultura brasileira, visão corroborada pelos relatos coletados por Larissa 

Pelúcio (2009) e Don Kulick (2008), cujo paralelo podemos encontrar em Marquês de 

Sade (século XVIII) e nas discussões lacanianas acerca da vontade de gozo (“Kant com 

Sade"). Em meio a esse contexto, Linn da Quebrada, "mulher trans, preta e periférica”, 

lança o disco autoral Pajubá (2017), no qual reproduz algumas das principais personagens 

de Sade. Na presente comunicação, serão analisadas as canções “(Muito +) Talento” e “A 

lenda”, faixas que, respectivamente, abrem e fecham o disco e cujos eu líricos podem ser 

relacionados a duas clássicas personagens sadeanas: as irmãs Justine e Juliette. A primeira 

personagem optou pelo caminho da virtude (“Justine – Os Infortúnios da Virtude”, 1791) 

e, como aponta Eliane Robert Moraes (2015), acabou se tornando constantemente vítima 

de sua própria bondade, como a persona de Linn em “A lenda” (“me arrumei tanto pra 

ser aplaudida mas até agora só deram risada”). Em contrapartida, sua irmã, Juliette, optou 

pela vida libertina e gozou todos os privilégios de sua escolha, matando, trapaceando e 

repetidamente desprezando parceiros sexuais (“Juliette”, circa 1799), como o eu-lírico de 
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“(Muito +) Talento”: “quem disse que linda assim vou querer dar meu cu pra homem?”. 

Em última instância, a partir de Linn da Quebrada, podemos perguntar: frente ao sinthoma 

da cultura brasileira de desejo, consumo e descarte de corpos trans e travestis, ser Justine 

ou Juliette? 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Linn da Quebrada. Marquês de Sade. LGBT. Psicanálise. Brasil contemporâneo. Música 

popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: “Sobrevivendo no Inferno: de onde vem o Racionais?” 

 

Rodrigo Mendes, graduando em Letras pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul  

 

Resumo: 

A violência policial em genocídios nas favelas, o racismo estrutural que não 

concede oportunidades iguais e excluí negras e negros, os processos para 

embranquecer e higienizar da sociedade brasileira criam fraturas sociais que 

por anos foram silenciadas. Daí emerge a dicção do Racionais MC's, do 

Inferno que é o Capão Redondo, externando com um flow que mimetiza 

rajadas de tiros a raiva acumulada pela violência sistemática da sociedade 

brasileira ao longo dos quinhentos anos de colonização, escravização e 

opressão do povo negro. Na história da canção popular brasileira, o 

Racionais simboliza a quebra de um acordo cordial em que a parcela que 

representa é de fato ouvida; não há mais como mascarar o estado de exceção 

em que vivem os negros pobres no Brasil. Este ensaio, tendo em vista o disco 

Sobrevivendo no Inferno (1997), possível ápice do rap no Brasil, de maneira 

introdutória, parte de um estudo de maior fôlego, busca apresentar tensões 

estruturantes da obra do Racionais, principalmente do disco citado, e como 

isso se articula com a luta e resistência com sua comunidade no mundo 

objetivo.   

 

Palavras-chave: Racionais; Sobrevivendo no Inferno; rap nacional; 
 

 

 

 

 



                    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPTEATRO- Inovações estéticas e políticas da cultura artística no Brasil.   

A partir de etnografias e pesquisa de campo toma a cultura musical brasileira 

urbana contemporânea, como profundamente marcada pela mundialização, sem 

mão dupla. Recolhe o gênero REP (Ritmo e Poesia) como um dos que 

produziram grande impacto nas formas de pensar, criar, veicular e consumir 

música no Brasil após a década de 1990. Observas mudanças discursivas e 

conceituais, estratégicas e estéticas no interior dessa vertente, interpreta e 

formula hipóteses e considerações não conclusivas sobre seus agentes, sua 

natureza, sentidos e motivações. Por fim situa o Rep-Teatro-Negro como uma 

inovação cultural altamente complexa que irrompe a cena e captura o espirito da 

modernidade negra, produzindo um desarranjo nos valores e convenções que 

organizam e mantem o mundo da cultura artística e do consumo cultural no 

Brasil, a partir de São Paulo.   

 

“Salloma” Salomão Jovino da Silva é músico e historiador. Doutorado em 

História Social pela PUC-SP e pesquisador visitante do ICS-UL-PT (Instituto de 

Ciências Social da Universidade de Lisboa). Professor na Fundação Santo 

André nos cursos de graduação em História e Relações Internacionais. 

 

 

 

 

 

 



                    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O funk ostentação e os dilemas dos jovens da periferia de São Paulo: Zé ou Rei? 

 

Thais Regina Pavez (Professora do Departamento de Sociologia e Antropologia/  

UNESP- Marília). Lattes: http://lattes.cnpq.br/6298468802393853 

 

 

O objetivo desta comunicação é sustentar as hipóteses que nos levaram à formulação da 

seguinte pergunta quais os aspectos sociais traduzidos em elementos estéticos no funk 

ostentação? Como forma artística produzida por jovens da periferia, o funk ostentação se 

disseminou e ganhou centralidade em São Paulo e na Baixada Santista já no final da 

primeira década dos anos 2000. Em primeiro lugar, ressaltaremos que o funk se liga ao 

dilema entre se envolver no crime ou seguir o “caminho do trabalhador” para os jovens 

que fizeram a transição para a vida adulta no período lulista (PAVEZ, 2015). Por um lado, 

o lulismo reforçou o contingente de trabalhadores com carteira assinada e as 

possibilidades de consumo (SINGER, 2012), de outro, os salários atrelados aos novos 

postos eram baixos e apresentavam condições de trabalho precárias. Junto com essas 

mudanças houve também uma contínua estruturação da economia do tráfico nas periferias 

das grandes cidades. Ao nos concentrarmos nesta encruzilhada, descobrimos duas 

posições na visão de mundo dos jovens criadas por uma relação de desautorização e que 

se sustenta na oposição entre a realidade material e o cotidiano do trabalhador e a ilusão 

da riqueza da vida no crime ou a “vida loka”. A via do assalariamento apesar de estável 

e moralmente valorizada não rompe com o tempo crônico da rotina que se repete e se 

estende na realização de trabalhos precários, e que se inicia muito cedo no sufoco do 



                    
 
 

 

transporte público de má qualidade. Por outro lado, a via do crime coloca o jovem diante 

da realização imediata do seu desejo num patamar de consumo. Portanto, o poder de 

“ostentação” engrandece aos jovens diante do olhar do outro da mesma periferia e os 

coloca numa posição superioridade mediante um processo de inferiorização dos seus 

iguais, expressado no “recalque”. Desse modo, o trabalhador é posto violentamente diante 

do aquém da realização do próprio desejo de integração ao moderno mercado de 

consumo, desautorizado e rebaixado a “otário”, ou a "Zé".  Em segundo lugar, e ao nos 

concentrarmos nos elementos estéticos do funk, mostraremos que a excitação da rotina 

do “Rei” da vida loka , de roubo e de exibição de objetos luxuosos que alimenta o enredo 

principal do "funk ostentação" é desautorizada pela repetição enfadonha de objetos e 

marcas que parecem traduzir a rotina cotidiana e o tempo crônico do trabalhador e retomar 

a realidade dos jovens pobres da periferia. Por fim, elucidaremos os nexos entre a 

dinâmica social da “ostentação” e o mecanismo de compensação imaginária 

(SCHWARZ,1977), e os códigos da coragem e a violência, presentes na experiência 

histórica dos mais pobres no Brasil (FRANCO, 1969) e que se apresentava como o único 

lugar em que era possível afirmar uma supremacia fora da relação do favor com um 

poderoso senhor.   

 

Palavras-chave: funk ostentação; lulismo; jovens; periferia 

A produção artística como formadora de sujeitos periféricos 
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Professor 
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Elemento de um importante debate conceitual da chamada questão 

urbana, o conceito periferia passou por um deslizamento semântico quando de 

sua apropriação pelos próprios moradores das periferias urbanas, na passagem 

das décadas de 1980 e 1990. Uma das faces dessa ressemantização ocorreu 

por meio de uma espécie de consciência urbana, expressa por uma afirmação 

de seu lugar na cidade e na sociedade.  

A apresentação aqui proposta quer debater como formas artísticas 

produzidas pelas próprias periferias foram o locus principal e legitimado dos 

novos usos do conceito, de uma nova percepção das desigualdades urbanas e 

da afirmação subjetiva e política por meio do conceito periferia, cujos portadores 

denominamos aqui sujeitos periféricos.  



                    
 
 

 

Algumas das questões a serem aprofundadas referem-se às 

potencialidades das práticas artísticas produzidas pelas classes populares e em 

diálogo com elas. Tomados como campos produtores de conhecimento, alguns 

contrapontos serão realizados entre a arte produzida na periferia e os usos do 

conceito feitos pela academia e pela indústria do entretenimento, à guisa de 

compreender limites e possibilidades.  

 

Palavras-chaves: Sujeitos periféricos, periferia, rap, coletivos de produção 

artística, arte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O samba aquece e o rap domina”: um mapa das relações entre o rap das 
periferias de São Paulo e o samba brasileiro 
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Livre-Docente na área de Música pelo Instituto de Estudos Brasileiros da 
Universidade de São Paulo (IEB-USP) 
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A comunicação tem por objetivo mapear as relações que o rap produzido na 
cidade de São Paulo vem estabelecendo, desde a década de 1990, com o 
samba, gênero musical que sabidamente se tornou um dos principais símbolos 
da nacionalidade brasileira. A discussão tomará como base quatro questões: a) 
os conflitos entre, de um lado, a construção histórica de uma identidade nacional 
(a qual busca equacionar ou escamotear antagonismos de classe, de raça, de 
gênero, sufocando diferenças culturais), de outro, a construção histórica de 



                    
 
 

 

pertencimentos locais e, de outro lado ainda, a construção histórica de 
identidades étnicas supranacionais; b) as disputas entre, de um lado, o rap e o 
samba enquanto gêneros da música negra e, de outro lado, o samba (mas não 
o rap) enquanto síntese da miscigenação cultural e física; c) a observação de 
que o samba e o rap possibilitam que uma parcela da população negra se insira 
no mercado de trabalho, com diferenças no uso da força de trabalho 
determinadas pelas diferentes formas das relações de produção no mercado 
hegemônico de alcance nacional (e internacional) e nos mercados alternativos 
que se concentram nas periferias dos grandes centros urbanos (sem estarem, 
porém, restritos a estas áreas); d) a consideração, com Paul Gilroy, de que a 
música negra se fragmenta e se subdivide “em uma proliferação cada vez maior 
de estilos e gêneros”, o que impõe “a difícil tarefa de tentar compreender a 
reprodução das tradições culturais” e a criação de novas tradições, “inventadas 
nos confrontos da experiência moderna” (cf. GILROY, P. O Atlântico negro: 
modernidade e dupla consciência. Trad. Cid Knipel Moreira. 1ª reimpressão. São 
Paulo: Editora 34/ Rio de Janeiro: Universidade Candido Mendes, Centro de 
Estudos Afro-Asiáticos, 2008, p. 200-209). No mapeamento, serão analisados 
trabalhos de Racionais MC’s, Negritude Junior, Thaíde & DJ Hum, Sharylaine, 
Ndee Naldinho, Art Popular, Rappin’ Hood, Sabotage, Emicida, Rodrigo Ogi, 
Criolo e Coletivo Negro. 

 

Palavras-chave: música popular brasileira; crítica cultural materialista; rap; 

samba; sociedade brasileira contemporânea.  

 


