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INTRODUÇÃO: 

Este resumo refere-se ao período de 10 de dezembro de 2021 a 11 de março de 2022, portanto 

um período de 3 meses em consequência da aprovação da bolsa somente no mês de dezembro, 

sendo encerrada após esse período devido a troca para um outro projeto. Este resumo ira se dividir 

em 3 tópicos principais: Metodologia, onde será apresentado a proposta de metodologia utilizada 

durante o período de pesquisa; Resultados e Discussão, onde será desenvolvido todas as atividades 

realizadas; Conclusões, neste tópico serão pontuadas as ideias que haviam a ser desenvolvidas.  

 

METODOLOGIA: 

O uso de histórias de vida de grupos oprimidos e desprivilegiados historicamente, ausentes 

na historiografia oficial, permite a incorporação da versão desses grupos sobre grandes e pequenos 

acontecimentos da própria história (DERBET, 1986: 141 apud. SANTOS, 2011:.22). Dessa 

perspectiva, a metodologia assumida na pesquisa teve como pilar a autobiografia de Djonga, um 

rapper e homem negro da periferia de Belo Horizonte que possibilita uma análise contextual da 

experiência jovem, masculina, negra e periférica. A análise seria fundamentada no material 

vinculado ao artista, como suas músicas, entrevistas, imagens e vídeos, bem como as músicas e 

entrevista de outros sujeitos que fazem parte do contexto de vida de Djonga, considerando os 

marcadores sociais que transpassam sua vivência e sua relação íntima com o universo do 

movimento cultural hip-hop da periferia de Belo Horizonte. Seu penúltimo álbum, ‘’Histórias da 

minha área’’, seria um determinante para a produção biográfica, pois há um caráter 

autobibliográfico nele. 
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157, 33 

Vi vários cara assinar sem nem saber escrever... 

...Muito cara certo entrou na vida errada 

Dinheiro sujo compra roupa limpa 

Essa é a prova que os opostos se atraem 

Igual polícia e um preto na parede 

Coisa que eu não entendo junto ainda 

Muitos tem ódio e nem sabe por que, cara 

Ouve a dor na minha voz, me responde 

Por quê, cara? DJONGA. O Cara de Óculos. Belo Horizonte: CEIA:2020. 

 

Todo esse conteúdo seria proveniente de plataformas virtuais. Uma delas é o Youtube, um 

acervo de vídeos concentrados em um único site, onde encontramos um acúmulo de entrevistas 

acessíveis do rapper. As músicas de Djonga seriam acessadas por streamings de música, Spotify e 

SoundCloud, duas plataformas que detêm uma condensação de músicas online, e que garantem o 

acesso as músicas do rapper e posteriormente suas transcrições. Com isso, a pesquisa teria como 

propósito relacionar as trajetórias desses sujeitos, socialmente marcados por gênero, raça e classe, 

que estão contidas nesse material, com momentos decisivos da história brasileira, e 

especificamente da história da periferia de Belo Horizonte. Buscaríamos evidenciar contextos de 
dominação, exclusão, sexismo e racismo, portanto para além do movimento cultural hip-hop, mas 

que o interpela diretamente. Existiu um desafio metodológico que é imposto pela interpretação das 
músicas, entrevistas e imagens, a qual o pesquisador teve o esforço de relacioná-las ao debate 

proposto.  

Ainda que o método adotado não providencie um contato direto com os interlocutores, 

apontamos o trabalho da Claudia Fonseca ao citar que “Reconhecer os limites inevitáveis do 

método (seja ele etnográfico ou não) tem efeito contrário: libera o pesquisador para explorar ao 

máximo as vantagens de sua proposta.” (FONSECA, 2000: 8)  

Destacamos aqui, por fim, que os meios tecnológicos abriram a possiblidade de um enorme 

acervo de entrevistas, músicas e imagens, estreitando o contato virtual, de modo que foram 

ampliados o conteúdo e as estratégias metodológicas da pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Devido à aprovação da bolsa somente 3 meses depois do início dos 12 meses previstos para 

a pesquisa, houveram que ser reconsideradas as urgências para facilitar e adiantar o andamento da 

pesquisa, portanto, não foram lidos todos os livros e textos pré-selecionados no projeto de 

pesquisa, houve uma seleção dos livros e textos necessários para o desenvolvimento das categorias 

e metodologias adequadas para as análises das músicas e entrevistas, para que em concomitância 

sejam feitas as leituras restantes e as análises, tarefa que teoricamente só seria efetuada no terceiro 

mês de pesquisa. Porém, devido ao surgimento de um projeto paralelo dentro da mesma área de 

pesquisa (Hip Hop Studies) a pesquisa foi cancelada para dedicação total a outra oportunidade.  
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Dito isto, relato as experiências realizadas em torno da pesquisa no período a qual ela estava 

ocorrendo. Foram lidos e fichados cinco livros e textos selecionados como base para compreender 

quais as categorias e as formas de sistematização adotadas para as análises das músicas e 

entrevistas, a qual também serviram de plano de fundo para contextualizar as análises em torno da 

teoria. Dentre os cinco estão: A tese de doutorado da Filosofa Sueli Carneiro, ‘’A construção do 

outro como não-ser como fundamento do ser’’ (2005); A tese de mestrado da Antropóloga e 

referência em Hip-Hop Studies no Brasil Jaqueline Lima Santos, ‘’Negro, Jovem e Hip Hopper: 

História, Narrativa e Identidade em Sorocaba’’ (2011); O livro ‘’Silenciando o passado: poder e a 

produção da história’’ (2016) do antropólogo haitiano Michel-Rolph Trouillot; O livro clássico do 

campo Hip-Hop Studies ‘’Barulho de preto: rap e cultura negra nos Estados Unidos 

contemporâneos’’ (2021) da socióloga estadunidense Tricia Rose; O texto ‘’Análise de uma 

situação social na Zululândia moderna’’ (1987) do antropólogo sul-africano Max Gluckman. 

Destas leituras foram realizados comentários breves sobre pontos que sustentaram a pesquisa 

no período ocorrido, o próprio panorama anteriormente citado para que futuramente fosse possível 

o início das análises das entrevistas e músicas, um aprimoramento do caminho teórico 

metodológico que deveria ser empenhado na pesquisa, a definição de noções e conceitos 

fundamentais para a totalidade da pesquisa.  

Através do livro de Tricia Rose e a tese de mestrado de Jaqueline Lima Santos foi possível 

traçar um panorama teórico para sustentar as análises das músicas e entrevistas, além disso, foram 

fundamentais para o desenvolvimento das categorias utilizadas para o que seriam as análises e suas 

sistematizações. Foram definidos pontos de análise através do livro Barulho de preto, como prática 

cultural negra, condições socioeconômicas, tecnologia, políticas sexual e racial, e policiamento 

institucional popular. Além desses pontos foram definidos pontos necessários para a especificidade 

da pesquisa, como referências do rapper, versos biográficos, e versos sobre a história de belo 

horizonte. Ainda utilizando deste livro foi possível a compreensão da necessidade de um análise 

de letras de música que vá além do olhar para a letra, que também observe a recepção pública das 

músicas e do artista, possibilitando uma análise mais completa das letras de música e seus efeitos. 

Ainda observando a tese de mestrado de Jaqueline, e agora acrescentando o texto de Max 

Gluckman pode ser melhor compreendido os esquemas teórico metodológicos que estavam sendo 

seguidos e que posteriormente seriam ainda mais essenciais. Estes dois textos possibilitaram uma 

ampliação do olhar as vantagens da proposta da pesquisa.  
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A tese de doutorado de Sueli Carneiro e o livro de Michel-Rolph Trouillot (2016) foram 

essenciais para definir as noções e conceitos que cercam a pesquisa, como as noções de histórias 

silenciadas, narrativas, universo hegemônico e hegemonia.   

Em seu livro Silenciando o passado o autor desenvolve reflexões através da revisão histórica 

da revolução haitiana, nele é abordado de que maneira ocorrem silenciamentos na história, 3 

pontos são fundamentais para compreender a ideia de histórias silenciadas. A primeira delas é que 

o processo de produção histórica é o início de onde acontecem os silenciamentos, e em seu decorrer 

a um acumulo dos mesmos. O segundo ponto diz sobre fórmulas de silenciar, entre elas estão o 

apagamento e a trivialização. Não considerar, e/ou ignorar acontecimentos e agentes históricos 

fazem parte da fórmula de apagamento. Esvaziar o significado de eventos singulares constituem o 

que o autor denomina de trivialização. O terceiro ponto trata-se de generalidades e acumulação 

irrelevante de detalhes, outras duas fórmulas de silenciamento. Por meio de generalidades ocorrem 

rasuras aplicadas diretamente a importância dos fatos, como o próprio autor exemplifica: ’’ ‘’isso’’ 

não aconteceu de fato; não foi assim tão sério, nem tão importante.’’ (TROUILLOT, 2016, p.162) 

A acumulação irrelevante de detalhes se apresenta como uma maneira de construir narrativas que 

deslegitimem pontos fundamentais do processo histórico, como o autor cita: ‘’cada comboio 

enviado a Auschwitz pode ser explicado em seus próprios termos; alguns escravos estadunidenses 

eram mais bem alimentados que os trabalhadores livres britânicos; alguns judeus sobreviveram.’’ 

(TROUILLOT, 2016, p.162) Além dos processos de silenciamento o autor elucidou a noção de 

narrativa, ela pode ser definida como composições das histórias e estórias, narrações ficcionais ou 

não de acontecimentos das estórias, e sobre tudo narram sobre processos sócio históricos. 

Já na tese de doutorado de Sueli Carneiro foi possível rever conceituações importantíssimas 

para a pesquisa. Hegemonia na concepção da autora tem um efeito de universalidade, e no caso da 

sociedade ocidental com a decorrência do colonialismo e imperialismo branco ocidental. 

Consideraremos uma hegemonia branca, cis, e masculina. E com isso foi possível observar como 

a autora compreende a noção de universo hegemônico, neste universo de discursos, cultura, 

mercado, saberes e poderes, sujeições, certos e errados, todas categorias fundamentadas em uma 

universalidade branca sobre tudo. Desta noção surge uma binaridade, o ser hegemônico e o não 

ser. Sendo ser hegemônico definido como possuindo autocontrole, cultura, desenvolvimento, 

progresso, civilização, razão e humanidade. E o não ser definido como a negação de todos esses 

aspectos, a autora exemplifica o status imposto a este Outro como ‘’coisa que fala’’. (CARNEIRO, 

2005, p. 99) 
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CONCLUSÕES: 

Como dito anteriormente, a pesquisa foi cancelada com 3 meses de desempenho tendo 

como ideal algumas previsões para como deveriam ser os próximos passos da mesma. As previsões 

para o que seria a continuação da pesquisa é que começassem as sistematizações das análises das 

letras de música, e que a pesquisa caminhasse para o final das leituras pré-selecionadas do projeto 

de pesquisa. Outra atividade que ainda não havia sido citada no projeto, e que seria produzida no 

decorrer da pesquisa, era um mapa de referências que compõem os versos das músicas do 

interlocutor principal, esse mapa orientaria aos berços referenciais dele. E, por fim, as análises e 

diálogos entre todos os materiais produzidos. 
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