
 

 Trabalho preparado para o I Congresso de Estudos de Interseccionalidades das Ciências 

Sociais da USP. 

 

 

 

 

                                                    17 a 19/06/2019. 

                               Universidade de São Paulo (USP) – São Paulo. 

 

 

 

 

INTERSECCIONALIDADE DE GÊNERO, CLASSE E COR/RAÇA: 

CONJUGALIDADES INTER-RACIAIS E ENTRE HOMENS E MULHERES 

NEGRAS DO RAP BRASILEIRO. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Sandra Mara Pereira dos Santos 

                               pós-doutoranda junto ao programa de pós-graduação na 

                                           Universidade Estadual de Maringá – UEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumo    

 

Este texto lança luz na intersecção entre relações de gênero, classe social e cor/raça presente 

nos discursos e letras das músicas de mulheres negras da cena musical do rap brasileiro. Esta 

intersecção é pensada a partir das conjugalidades que as cantoras de rap negras apresentam 

em suas canções e demais relatos, bem como sobre as descrições do seu público masculino e 

feminino acerca da afetividade/conjugal na cena do rap. Pensamos os enfrentamentos sociais 

no âmbito das relações de gênero, da classe social das mulheres no rap brasileiro, e, ainda, 

destacamos que a categoria cor/raça diferencia as pessoas deste setor feminino, e que tal 

aspecto revela as particularidades sociais das pessoas negras do gênero feminino e de classe 

social baixa. A fim de problematizarmos esta diferença étnico-racial e sua intersecção com 

classe e gênero, refletimos acerca das razões sociais pelas quais as ouvintes e/ou as cantoras 

apresentam em suas músicas e demais relatos “queixas” a respeito de sujeitos do gênero 

masculino das periferias, que expressam nas canções, performances no palco e em veículos de 

comunicação, uma admiração pela beleza, “garra” e intelectualidade das mulheres negras 

mas, ainda assim, no cotidiano frequentemente estabelecem relações conjugais que se 

pretendem duradouras com mulheres do fenótipo não negro. Desta forma, o que ocorre com 

este grupo feminino na esfera da afetividade/conjugal pode revelar tensões, ambiguidades e 

contradições vividas pelas mulheres negras e que estão presentes nas relações e estruturas 

sociais do Brasil. 
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Introdução: 

 

 

            Por volta do ano de 1970 jovens caribenhos e afro-estadunidenses iniciaram nos 

Estados Unidos a formação de um movimento cultural e político que veio a ser denominado 

Hip-Hop (hip: quadril; hop: quebrar). Esse movimento engloba basicamente três práticas 

culturais: a música (rap
1
), a dança (break) e o grafite (arte visual). No Brasil também há 

jovens, em sua maioria oriundos das periferias, ou seja, da classe social mais baixa, que 

constroem músicas conhecidas como pertencentes ao gênero musical rap. Por ser um gênero 

musical, o rap circula entre as pessoas das periferias de modo mais dinâmico do que as 

demais artes do Hip-Hop. Devido a isso e a uma delimitação científica, este texto trata 

principalmente dessa modalidade musical e não do movimento Hip-Hop como um todo, 

porém, não deixaremos de considerar os discursos construídos nesta cultura em sua 

totalidade.  

              A partir do rap brasileiro a análise ocorre sobre o grupo feminino deste gênero 

musical e de classe baixa, isso pelo fato de termos observado em dados oriundos de 

estatísticas oficiais
2
, que em seus indicadores sociais, como gênero, condições de trabalho, 

renda, cor/raça, as pessoas do gênero feminino e que são negras estão situadas na camada 

mais baixa da pirâmide social.  

               Contudo, além destes dados estatísticos, consideramos, ainda, o que é dito nas letras 

e demais discursos das cantoras e das outras mulheres do rap acerca de sua condição de 

existência política.  É a compreensão do lugar social destas mulheres o motivo que nos 

conduz a lançar luz principalmente sobre os discursos, vivências, práticas e resistência das 

pessoas negras do gênero feminino e que participam da cena musical do rap brasileiro. 

             Tendo como referência as particularidades sociais das pessoas negras do gênero 

feminino do rap brasileiro, trazemos neste texto algumas das nossas primeiras reflexões 

sobre esse grupo social. Tais ponderações tiveram origem na pesquisa realizada durante o 

doutorado na Universidade Estadual Paulista, no Campus de Marília (SP) e os debates que 

compõem seu cenário encontram continuidade em uma pesquisa que está em andamento no 

pós-doutorado desenvolvido junto à Universidade Estadual de Maringá (PR). Pensamos que, 

apesar da pesquisa estar em seus primeiros momentos, já traz aspectos que contribuem para o 

debate nacional e internacional realizado por muitas mulheres e/ou feministas negras acerca 

                                                
1 O termo Rap é composto pelas iniciais rhythm and poetry (ritmo e poesia), tipo de música falada e rimada com 

tradição da oralidade de povos africanos, que foram obrigados a trabalhar como escravos nas Américas. 
2 BONETTI; ABREU, 2011. 



 

dos conflitos sociais, das violências e resistências, vivenciadas por elas no âmbito da 

intersecção entre classe social, de gênero e das relações étnico-raciais.  Uma intersecção que 

é pensada em nossa pesquisa nas encruzilhadas de uma dimensão específica, ainda, é a da 

afetividade/conjugalidade.
3
            

               A partir da perspectiva da conjugalidade vemos a necessidade de esclarecer que as 

relações afetivas entre os gêneros, não são compreendidas neste texto como exclusivamente 

do âmbito intimista, de um “eu” individual e totalmente separado das questões étnico-raciais, 

de classe social e das relações de poder presentes entre os gêneros. Trazemos tal 

esclarecimento pelo fato de em nossa sociedade contemporânea ainda haver diversas pessoas 

crentes de que o seu “sentir afeto” por alguém está totalmente livre das construções políticas e 

sociais e que, se elas caminham na direção de um relacionamento conjugal com alguém, tal 

movimento se deve exclusivamente a uma “força” que não depende delas enquanto sujeitos 

sociais, mas sim unicamente do coração (corpo biológico) e/ou de um destino construído por 

um plano sobrenatural ou pelo mundo cósmico. Há muitos filmes, novelas e músicas em 

nosso cotidiano com histórias baseadas nesta forma intimista de “sentir afeto” ou amor e de 

formação de conjugalidades (PACHECO, 2008; HOOKS, 2006; VIVEIROS de CASTRO & 

ARAÚJO, 1977; REZENDE & COELHO, 2010).  

                  Compreendemos que nas dimensões que muitos sujeitos em nossa sociedade 

entendem como exclusivamente da intimidade, do doméstico, do pessoal e do privado há 

também constituição e reprodução de racismo, de questões de classe social, bem como das 

opressões de gênero. E até a atual fase da pesquisa, observamos que no rap são 

principalmente as pessoas do gênero feminino e negras que explicitam e mobilizam as 

categorias sociais de gênero, raça e classe, quando elas tornam públicas questões de 

conjugalidade construídas nas periferias do Brasil. Tratar dessa interseccionalidade é trazer à 

tona mecanismos e caminhos de sociabilidades que elas não podem construir e participar em 

seu cotidiano. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                
3 Tendo em vista que nosso recorte de pesquisa é a partir das pessoas do gênero feminino e negras, a pesquisa 

não é somente sobre mulheres negras heterossexuais, mas também das bissexuais, lésbicas, não binárias e das 

mulheres transexuais negras. Esclarecemos ainda que na cidade de Maringá (PR), estamos fazendo pesquisa de 

campo e reflexões das letras dos raps com mulheres negras e não negras, mas na etapa das análises das letras das 

músicas e demais relatos de cantoras de outras localidades do Brasil, focaremos somente nas cantoras negras.  



 

      Construção de conhecimento feminino no rap. 

 

            No início do desenvolvimento do rap no Brasil, na década de 1980, raramente havia 

pessoas do gênero feminino produzindo as canções dessa modalidade musical e a maior parte 

dos produtores era do gênero masculino. Devido às mudanças que ocorreram no âmbito das 

relações de gênero na sociedade ao lado dos questionamentos sociais das mulheres das 

periferias acerca do machismo, a partir da década de 1990 esse número passou 

paulatinamente a se tornar mais expressivo em relação aos anos 1980, entretanto, ainda 

permaneceu menor do que o de homens
4
.  

             Reconhecemos a existência dessa diferença numérica entre pessoas do gênero 

masculino e feminino em outros cenários musicais, porém, destacamos que no rap há uma 

particularidade em relação a essas outras formas artísticas. Tal diferença está no fato de as 

mulheres no rap serem em sua maioria de classe baixa e/ou negras e se colocarem em um 

trabalho artístico com elaboração explícita de crítica contra a marginalização que vivenciam 

por conta de racismo, machismo, por atuarem no trabalho informal, terem trabalhos com 

baixa remuneração ou não terem a oportunidade de ocupar nenhuma forma de trabalho 

remunerado. Esse contexto social situa essas mulheres na denúncia e em posicionamentos 

contrários às discriminações e miséria material que vivenciam em sua realidade social.  

               A partir de observações de publicações em uma página na rede social do Facebook 

feitas pela Crew “ELAHS”, que é formada por moças da cidade de Maringá (PR), município 

em que demos início à observação participante em eventos locais de rap duas semanas antes 

do término da escrita deste texto, podemos também nos aproximar do rap feminino feito no 

Brasil. Nestas postagens do “ELAHS”, chamou a atenção o modo como as artistas destacam e 

marcam o gênero de quem produz os discursos na página criada e mantida por elas, vejamos a 

seguir: 

Eu sou Luiza (...), tenho 25 anos5 

Trabalho com danças urbanas 

E a 5 anos sou MC 

Sobre o rap: é uma mistura louca de hobby 

com trabalho 

                                                
4  Uma das formas de observamos essa diferença numérica é por meio das imagens das capas dos CDs, fotos dos 

grupos em revistas, sites, redes sociais e em demais formas de mídia.  
5
 Disponível em: https://www.facebook.com/encontroelahs/?epa=SEARCH_BOX. Acesso em: 27 abr. 2019. 

Nessa página da rede social facebook, há outros textos semelhantes a esse nos quais outras artistas e cantoras de 

rap de diferentes classes sociais, cor/raça e orientação sexual narram sobre seus trabalhos artísticos e políticos. 

Existem ainda vídeos nos quais as artistas da Crew “ELAHS” entrevistam e/ou dialogam de modo informal com 

outras mulheres do movimento Hip-Hop em Maringá (PR). A justificativa para acompanharmos as artistas de 

rap nas redes sociais é pelo fato de elas também estarem se comunicando com seu público nestes espaços 

virtuais. 

https://www.facebook.com/encontroelahs/?epa=SEARCH_BOX


 

Mas hoje em dia a dança é meu emprego 

E o rap minha paixão (...) É minha vida! 

É o que na minha pré-adolescência 

Definiu minha personalidade, 

E na vida adulta, definiu meu caráter 

E quem eu sou como mulher
6 e ser 

humano (...) 

O intuito é ampliar a “voz das minas" 

#elahsnotopo#rapdemina#rapnacional 

#hiphopculture#feminismo#culturapopular 

 

               Notamos que, para enfatizar qual é o gênero das pessoas que produzem e organizam 

esse trabalho cultural, elas utilizam termos específicos: “mulher”, “minas”, “rap de mina”, 

“feminismo”, para o público ter ciência de que são pessoas do gênero feminino as 

protagonistas do espaço artístico e político que elas criaram e atuam, como elaboradoras de 

informações e de ideias a respeito da sociedade atual. Essas moças percebem que, em relação 

às produções femininas, as masculinas já possuem legitimidade e reconhecimento nessa cena 

artística, algo que elas almejam reivindicar e conquistar para elas e demais pessoas do gênero 

feminino. Destacamos ainda que, nos vídeos presentes na página do “ELAHS”, essas moças 

também assumem o protagonismo em uma problematização apresentada por elas acerca da 

discriminação de músicas construídas pelas mulheres. Desta forma, elas negam o discurso de 

muitos homens de que não haveria preconceito de gênero no rap nacional. 

              Além disso, percebemos nos relatos das cantoras e do público feminino do rap, bem 

como nas músicas desse gênero musical, informações a respeito dos aspectos interligados às 

relações de gênero: os trabalhos femininos precarizados, informais, com baixa ou sem 

nenhuma renda fixa.  A partir dessa dimensão do trabalho feminino inferimos que grande 

parte das produtoras de rap feminino no Brasil pertencem a mesma classe social, a saber, a 

classe baixa. E mesmo as poucas cantoras que não moram mais em uma periferia ou uma 

favela, viverem sua infância, adolescência e juventude nesse espaço geográfico que a 

sociedade reserva para pessoas de classe baixa. Sendo assim, é relevante destacar que gênero 

e classe social inserem as cantoras e o público feminino do rap em uma crítica e atuação 

política comum e coletiva, que se dá contra a pobreza econômica feminina e o machismo que 

vivenciam nas relações do cotidiano. 

               Além de olhamos para essa dimensão econômica e de gênero das mulheres do rap, a 

fim de contribuirmos para uma crítica da desigualdade social, é necessário observarmos ainda 

outros marcadores sociais. Faremos essa observação pelo fato destas categorias sociais 

                                                
6 As palavras em negrito foram destacadas pela a autora deste texto. 



 

também produzirem miséria material e violência simbólica no cotidiano do gênero feminino, 

que ainda aparecem nas letras e demais relatos produzidos pelas mulheres do rap. Um destes 

outros marcadores é o da etnia/raça, um tema clássico nos raps estadunidense e brasileiro, 

porém tradicionalmente debatido da perspectiva masculina negra periférica, já que só nas 

últimas décadas as mulheres negras das periferias e das favelas tiveram suas falas projetadas, 

resultando em um debate étnico-racial da perspectiva feminina negra periférica. 

      

  Relações conjugais a partir do lugar social das mulheres negras 

             Os indicadores socioeconômicos a partir dos marcadores sociais de classe, gênero, 

cor/raça e alguns outros, foram apresentandos em dados estatísticos e publicados na coletânea 

“Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça” (2009); nela, após a apresentação do indicador 

segundo cor/raça de trabalhadoras domésticas com carteira de trabalho assinada entre os anos 

de 1996 e 2007, seus (suas) autores (as) demonstraram que: 

Uma das dimensões em que se percebe mais explicitamente o caráter profundo e 

historicamente desigual da sociedade brasileira é o trabalho doméstico remunerado. 

Ocupação tradicionalmente dotada de baixo valor social e nicho de mulheres e 

meninas negras e também pobres, reúne em si a continuidade dos traços mais 
perversos da herança escravista e patriarcal. Como se poderá perceber, os dados 

apontam para injunção desses dois sistemas ideológicos fundantes da sociedade 

brasileira na manutenção de uma situação de desigualdade. (...) Além disso, ao 

comparar o total de mulheres brancas ocupadas em trabalho remunerado (13,4%, em 

1996 e 12,1% em 2007) com o total de mulheres negras que desempenhavam essa 

mesma atividade (23%, em 1996 e 21,4%, em 2007) percebe-se que, mesmo 

havendo uma pequena queda em ambos os dados na década, persiste ainda o fato de 

que o trabalho doméstico remunerado no Brasil é uma atividade tradicionalmente 

desempenhada por mulheres negras (PINHEIRO; FONTOURA; QUERINO; 

BONTTI; ROSA, 2009, p. 26 - 27). 

           

 

               Tendo como perspectiva esses dados acima, argumentamos que a cor/raça é uma das 

categorias sociais que uma estutura de relações sociais racistas articulam e impõe para manter 

a maioria das mulheres negras na pobreza econômica. Pessoas com esses perfis ainda são a 

maioria no trabalho doméstico não apenas por serem do gênero feminino, pois se fosse 

exclusivamente por esse motivo as mulheres brancas apareceriam com a mesma porcentagem 

em relação às mulheres negras, mas também pelo fato de serem da cor/raça negra. É 

principalmente para este setor feminino que as cantoras negras produzem seus raps. 

                A cantora de rap Preta Rara
7
, que foi uma das nossas colaboradoras de pesquisa 

durante o doutorado e que gentilmente nos recebeu na sua casa na cidade de Santos foi 

                                                
7 Adiante, o link para o vídeo com relato da Preta Rara sobre suas experiências como mulher negra da periferia 

da cidade de Santos e que foi empregada doméstica. Ela trabalhou nesta profissão durante sete anos, e seu último 



 

empregada doméstica. Ao acompanhar suas publicações na rede social Facebook, notamos o 

modo como, mesmo após Preta Rara se tornar professora de história e artista, ela problematiza 

e denuncia em suas letras e demais relatos os abusos pautados na discriminação étnico-racial e 

de classe social que as empregadas domésticas e/ou faxineiras vivenciam até os dias atuais. 

Notamos uma consonância entre os relatos da Preta Rara com os dados e a análise presentes 

na citação anterior. 

                Ao darmos início em algumas reflexões acerca das temáticas das canções de Preta 

Rara e de outras cantoras negras do rap, notamos o modo como elas tratam das questões do 

âmbito da cor/raça, o que raramente ocorre quando as cantoras são brancas. Isso não é pelo 

fato de existir no rap uma proibição sobre quem deve ou não se pronunciar publicamente 

sobre uma temática, e sim porque muitos (as) rappers entendem que pessoas brancas não 

“vivenciam na pele” a discriminação oriunda do racismo; voltaremos e desenvolveremos mais 

sobre esse assunto da “vivência na pele” mais adiante. Neste sentido, as cantoras negras 

expressam as tensões sociais e as violências vividas na esfera de gênero e da classe social 

assim como as pessoas do gênero feminino e brancas, no entanto, o tema do racismo é próprio 

e central nas canções e/ou aparições das compositoras negras, como podemos notar na 

imagem a seguir: 

                                      

                                                                              Figura. 1.8   

                                                                                                                                                   
emprego nesta categoria foi em 2009. Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=_d_n-z3s8Lo. Acesso 
em: 01 maio 2019.  
8 Disponível em: https://www.facebook.com/preta.rara?fref=ts. Um exemplo de como Preta Rara almeja que sua concepção 

de mulher, “gorda” (como ela faz questão de se apresentar) e da cor/raça negra ganhe um caráter coletivo e social, foi o fato 
de que quando lhe pedi in box se eu poderia usar esta sua foto nos meus textos de pesquisa, ela me respondeu imediatamente: 

“fica à vontade Sandra.” 

https://www.youtube.com/watch?v=_d_n-z3s8Lo
https://www.facebook.com/preta.rara?fref=ts


 

   Em sua camiseta lemos “preta, “escuro”, “batata”, duro”, termos que são 

frequentemente atribuídos pelo discurso racista ao formato de partes do corpo e rosto de 

mulheres negras. Estas expressões podem ser ofensivas em diversos contextos sociais, mas 

perdem esse sentido pejorativo sobre o gênero feminino negro, quando a MC se utiliza delas 

com a finalidade de afirmar a existência dessas características fenotípicas, ao mesmo tempo 

em que critica seus significados preconceituosos existentes nos discursos racistas.  Tais 

sentidos depreciativos poderiam ser transmitidos para seu público e ainda atuar na formação 

de sua própria identidade feminina, o que ela não permite que aconteça e, por isso, segue se 

afirmando como “Negão” em sua camiseta, ou como ela mesma gosta de se chamar: uma 

mulher “Preta”. A cantora se apropria de sentidos negativos de negritudes femininas e que 

foram desenvolvidos pelo colonizador europeu e machista, e os modifica na medida em que 

cria seus próprios significados de como existir como mulher negra. Sendo assim, 

reconhecemos nesta atuação da Preta Rara uma forma de “agência” e resistência negra 

feminina (ORTNER, 2007). 

              Essa modificação de significados de traços fenotípicos com sentidos pejorativos de 

negritude é uma prática política de enfrentamento do racismo muito comum e eficaz entre 

pessoas do rap, da música negra e também dos movimentos negros.  Entretanto, destacamos a 

forma como Preta Rara acrescenta à essa estratégia identitária de contradiscurso ao racismo a 

dimensão do gênero feminino, do corpo negro e da estética negra feminina. Assim, ela elabora 

não apenas um contradiscurso ao racismo, mas também ao machismo, e contribui para inserir 

as mulheres negras como protagonistas e “agentes” no debate político e artístico. 

              No caso de Preta Rara, sua atitude política ainda contribui para a problematização do 

que vem a ser “o belo” no imaginário social acerca das feminilidades negras. Desta forma, em 

relação às mulheres brancas ela projeta a imagem de uma mulher negra como possuidora de 

uma diferença estética, e não como aquela que carrega em seu corpo e rosto uma feiura 

proveniente de atrasos biológicos, culturais e intelectuais, como propagam as concepções 

racistas.  

              Nesse campo de visão selecionado por Preta Rara, não há naturalização do que é belo 

ou não e, assim, ela propicia um caminho para a elaboração da ideia na qual o que é entendido 

como belo, ou feio, é uma construção cultural e não um dado imutável da natureza. Desta 

maneira, ela sugere para seu público que essa visão racista sobre as mulheres negras deve e 

pode ser desconstruída.  

             Esse movimento de desconstrução no âmbito étnico-racial é frequentemente praticado 

na cena do rap brasileiro. Entretanto, pessoas do gênero feminino e negras estão apontando 



 

que essa prática não ocorre com a mesma constância no campo da conjugalidade. Uma 

dimensão da vida em que mulheres negras serão olhadas pelo cônjuge masculino ou feminino 

na condição de mulheres (gênero) e negras (cor/raça) em todos os espaços sociais e não 

unicamente na intimidade dos lugares fechados.  

               No que diz respeito às temáticas das canções do rap, a exemplo do que ocorre entre 

as mulheres negras e brancas, os cantores do gênero masculino e brancos também raramente 

relatam nos raps violências vividas no âmbito cor/raça, porém uma diferença marcante nesse 

eixo em relação ao grupo das mulheres, consiste no fato de que esses cantores raramente 

possuem narrativas acerca de violências vividas na dimensão de gênero
9
. Os cantores negros, 

assim como as cantoras negras e diferentemente dos cantores brancos, frequentemente 

denunciam práticas de racismo nas canções, como por exemplo, os homens negros serem 

“confundidos” pela polícia como infratores e, por isso, assassinados nas ruas das cidades. Mas 

assim como os cantores brancos, as pessoas do gênero masculino e negras não possuem 

narrativas acerca da violência do machismo, que na prática das produções dos raps recai 

sobre todas as pessoas do gênero feminino.  

               Para compreendermos esses recortes sobre os marcadores sociais existentes no rap, 

ampliarmos nosso olhar multidimensional
10

 e interseccional
11

 (AKOTIRENE, 2019) para esse 

gênero musical e ainda estarmos alinhados com a proposta do feminismo negro de lançarmos 

luz para o cotidiano das mulheres negras, é relevante termos consciência acerca de uma das 

premissas tradicionais do rap.  

               Algumas características centrais no rap foram construídas e utilizadas pelas 

populações negras a partir e durante a diáspora africana para as Américas e constituem-se a 

partir de uma premissa que consiste na utilização e reconhecimento da oralidade e do canto na 

construção de saberes e conhecimentos a partir não exclusivamente das abstrações cognitivas, 

mas também de experiências vividas ou “sentidas na pele” pelos próprios sujeitos que falam 

ou emitem sua “voz”. Uma prática que auxiliou as populações negras durante a diáspora 

africana no enfrentamento de uma situação de violência cultural, exploração de seus corpos e 

fragmentação política, e que ainda desejavam buscar liberdade, recriar sociabilidades e 

identidades étnicas. A vertente artística da música de produção desses grupos ou a música 

negra foi (na escravidão negra) e tem sido (no capitalismo) um espaço onde todas essas 

                                                
9 Com exceção das pessoas do rap que se declaram e/ou se apresentam publicamente como não cisheterossexual. 
10 In : Angela Davis, 2016. 
11 Que pode ser realizada por demais grupos sociais como, por exemplo, o LGBTQ (AKOTIRENE, Carla, p. 

118: 2019). Uma ação que sempre deve inserir a categoria social de raça e o debate contra o racismo, porque a 

prática política e analítica da interseccionalidade foi construída atrelada à teoria crítica do feminismo negro e 

desconsiderar tal matriz teórica configura em epistemícidio (AKOTIRENE, p. 51: 2019). 



 

práticas de resistência diante de sistemas hegemônicos e opressores se encontram (GILROY, 

2001).  

                 A inseparabilidade entre “sentir na pele” e as abstrações é uma das particularidades 

da produção de conhecimentos críticos construídos pelas populações de origem africana que 

foram forçadas a viver a diáspora nas Américas. A partir dessa perspectiva de produção de 

saberes para uma prática de resistência política e cultural, é comum ouvirmos pessoas do rap 

declarando que se faz e se canta nesse gênero musical as experiências e sentimentos do (a) 

próprio (a) compositor(a), e não apenas o que uma terceira pessoa vivenciou ou construiu.  

Uma produção de conhecimento que considera e se elabora a partir do lugar social como, por 

exemplo, da classe e cor/raça dos sujeitos, é clássica, legítima e reconhecida no rap desde a 

década de 1970, quando o Hip-Hop passou a ser formado nos Estados Unidos. 

               É relevante chamarmos a atenção para esse ponto da produção de conhecimento a 

partir de duas dimensões: do vivido e do abstrato, no qual há uma forma de construção de 

saber que considera esses dois momentos da vida e não apenas um deles. Assim temos no rap 

uma epistemologia sobre as experiências humanas que acolhe, incentiva e deixa caminhos 

abertos para as mulheres no rap utilizarem uma premissa legítima nesse espaço artístico: 

canta-se o que se vive e se sente a partir do cotidiano dos sujeitos e das sujeitas sociais. 

Temos então, a criação de uma cultura popular negra das periferias do Brasil realizada por 

grupos da margem social, que reproduz no cotidiano de muitos jovens das periferias uma base 

artística e política para as pessoas do gênero masculino das classes baixas, e também para as 

mulheres materialmente pobres e/ou negras.  O objetivo delas é desafiar uma organização 

social desigual, que as explora e as violenta não só por meio da classe e do gênero, mas 

também da cor/raça. 

               Analisamos então que, quando as pessoas no rap enfatizam, utilizam e conferem 

legitimidade para a dimensão do sensorial na construção de discurso crítico, estamos diante 

de uma forma de democratização das “vozes” e das demais atuações políticas dos sujeitos, 

visto que qualquer pessoa, mesmo aquelas sem formação institucional, formal ou 

universitária, vive e elabora respostas para suas dificuldades e enfrentamentos sociais. Dessa 

forma, as cantoras criam seus saberes e discursos a partir de uma condição social específica, 

que é a de mulheres com baixo poder econômico e/ou negras, e a partir dessa premissa do rap 

são elas que possuem a experiência vivida com a abstrata para construir e propagar para 

outras mulheres de classe baixa sua arte musical com conteúdo político.
12

 

                                                
12 Na produção e análise final desta pesquisa de pós-doutorado a autora deste texto pretende dar continuidade a 

este debate, e aprofundar sua ligação com a perspectiva analítica da interseccionalidade.  



 

               Até o momento de nossa experiência de pesquisa sobre rap brasileiro, notamos 

que mais do que os cantores
13

 e as letras deles propriamente ditas, e por razões apresentadas 

anteriormente neste artigo, são as cantoras e as mulheres ouvintes do rap aquelas que 

apontam uma discriminação no âmbito de cor/raça sobre as mulheres negras vividas nas 

relações amorosas efêmeras e nas que se pretendem duradouras
14

.  

              Esse ponto passou a receber nossa atenção quando, no meio de uma conversa 

informal com uma cantora negra, ela disse
15

 que não entendia o fato dos cantores elogiarem 

a beleza, a inteligência e a “garra” das mulheres negras nas periferias quando estavam nos 

palcos, mas fora destes espaços e na vida cotidiana eles estabelecerem mais uniões 

conjugais com mulheres brancas ou “mais clarinhas”
16

.  

               A questão que foi se desenhando e ganhou a seguinte indagação: se o rap desde a 

década de 1970 produz discursos contra as discriminações de classe e de cor/raça, por que, 

mesmo após aproximadamente 45 anos, muitas moças das periferias estão se queixando de 

sofrerem dentro do próprio rap discriminação de gênero e de cor/raça?  Uma discriminação 

que ocorre por meio de um âmbito em particular: o da afetividade/conjugalidade. 

               Por quase cinco décadas essas discriminações de classe e de raça no rap foram 

debatidas e denunciadas pelos rappers, principalmente contra os representantes do poder: 

polícia, Estado, instituições, classe alta etc. Todavia, cabe questionar, para onde e de que 

forma conduziremos os debates críticos do rap em relação à desigualdade social, quando as 

moças negras apontam essa discriminação na sua própria classe social e cor/raça? E se o 

debate antirracismo e antimachismo no rap atualmente está nos espaços do palco, nas redes 

sociais e demais mídias utilizadas pelos (as) produtores (as), por que raramente está na 

afetividade/conjugalidade? Nesse sentido, com o objetivo de contribuir para práticas 

antirracista e antimachista nas periferias do Brasil, há necessidade de focar nosso olhar 

analítico para essa ambiguidade existente no rap, que é apresentada por essa cantora, mas 

também é revelada nos discursos de outras mulheres do rap. 

                                                
13 Raramente existe distinção entre compositores, compositoras, cantores e cantoras no rap, porque como 

mencionamos anteriormente, este gênero musical foi fundando sob a premissa de que “se canta o que se vive e 

sente”, desta maneira, os mesmos jovens que escrevem as letras são os que cantam e, por isso, há pouquíssimos 

intérpretes neste gênero musical. 
14 Foi analisado em um artigo escrito pela autora deste texto e intitulado “Legitimidade artística e relações de 

gênero em letras de rap” publicado no livro: Corpos que (se) importam: refletindo questões de gênero na 

literatura e em outros saberes, no ano de 2018, algumas representações e discursos de cantores sobre a 

afetividade/conjugal e sexual. Nesta pesquisa atual também estamos considerando em nossas análises os relatos 

dos homens negros a respeito de suas relações afetivas/conjugais com as mulheres negras, todavia são as 

experiências destas mulheres que serão o ponto de partida e o eixo central das análises. 
15 Ela disse pessoalmente para a autora deste texto. 
16 Interpretamos que esta mulher “mais clarinha” é a pessoa que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(I.B.G.E.) classifica de parda e que os movimentos negros denomina de negra da pela clara. 



 

                Analisamos no rap que existem aproximações de perspectiva narrativa e política 

entre as cantoras de classe baixa e/ou negras e a prática da interseccionalidade de feministas 

negras, isso na medida em que as cantoras trazem em suas músicas não apenas a dimensão de 

classe ou gênero, mas também racial e, em alguns casos, da estética corporal feminina, do 

corpo negro e da sexualidade. Além da existência desse ponto, há ainda aquele já citado 

anteriormente: criação e vinculação de saberes que incluem a realidade cotidiana das próprias 

mulheres negras. Vejamos essa realidade em alguns trechos de um rap das “Psicopretas”
17

: 

 
(...) Sobra o anonimato pras Latifah zica da 

periferia 

Dona Clementina, Jovelina espia 

Cês nem vem tentar, meu bem, nós somos dessa 

cria 

Essa cena é hype, né? 

Nós aqui é premier 

No mano a mano, pergunto 

Meu mano, tu tá argumentando que as mina 

não rima ainda? 

No game eu tô trampando há uns tempos 

Cês gostem ou não, ganhei meu respeito 

E de cabeça erguida vivendo 
No mic X-Woman, vai vendo!(...) 

Tipo bruxa de Salém, pretona periculosa 

Num país que é preto, vocês sonham com 

boceta rosa 
No touch my hair, no touch my body 

Pra racista é paulada, nóis te pega, te explode 

As preta reunida veio pra fazer bilhões 

Muito branco falando, poucas reparações 

Afroempreendedoras, dona do próprio negócio 

Autoestima, autoamor, hoje se tornaram 

sócio(...)18 

             Novamente partiremos de expressões empregadas pelas cantoras porque revelam 

formas de ver e pensar as realidades percebidas e vividas por elas. As compositoras usam os 

termos “periferia”, “preta” e “minas que criam rap”. O primeiro termo faz alusão à classe 

social e ao espaço geográfico das cidades, o segundo à cor/raça e o terceiro ao gênero 

feminino. E a exemplo da afirmação da Crew “ELAHS” de Maringá (PR) na passagem 

reproduzida neste texto, as cantoras do trecho anterior (algumas são do Estado de SP) também 

afirmam que mulheres criam músicas de rap.  

                                                
17

 Disponível em https://www.letras.mus.br/narceja-producoes/psicopretas-vol-2/. Acesso em: 27 abr. 2019. 

Neste endereço encontra-se a letra completa deste rap e também um vídeo com as MCs cantando. 

18 Grifos nossos. 

https://www.letras.mus.br/narceja-producoes/psicopretas-vol-2/


 

              Interpretamos que esta afirmação do “Psicopretas” é um contradiscurso para as 

pessoas que estão no gênero do rap e/ou no cotidiano delas propagando que por serem 

mulheres elas não produzem rap. Então concluímos que atualmente ainda existem pessoas 

não reconhecendo as moças das periferias como produtoras de arte com um conteúdo 

narrativo contestador sobre a desigualdade social. É essa modalidade de rap que possui 

legitimidade na propagação de conteúdos de letras para a conscientização política do púbico 

deste gênero musical, e é por esse motivo que essas moças reivindicam serem reconhecidas 

dentro dessa modalidade. Por trás da ação contestatória dessas cantoras acerca das relações de 

gênero no campo artístico, vemos uma reivindicação para serem vistas dentro de um gênero 

musical das periferias, como pessoas portadoras de intelectualidade e capazes de produzir 

formas de saber com o mesmo teor crítico que o gênero masculino. 

                 Ainda chamamos a atenção na passagem citada anteriormente para o termo “rosa”, 

quando as cantoras se referem ao órgão genital feminino. Aqui as cantoras denominam uma 

“cor” para uma parte do corpo de um grupo de mulher que é o branco. A utilização de uma 

“cor” no Brasil para demarcar uma etnia/raça é historicamente muito utilizada.  O termo 

“rosa” para designar uma genitália feminina é empregado dentro de um questionamento, que 

consiste em indagar pessoas do gênero masculino a respeito de como elas sonham com um 

tipo de “cor”: rosa, ou seja, com a branquitude feminina, em um país onde há um grande 

número de mulheres negras.   

                Destacamos que as compositoras usam o termo “sonhar” e não, por exemplo, 

“desejar” pelo fato de possuírem consciência que a expressão “desejo” é mais comum de ser 

relacionada às mulheres negras para relações eventuais, visto que nesse contexto esse termo 

faz alusão somente ao campo sexual e efêmero. A associação natural entre desejo, relações 

sexuais passageiras e negritude feminina é uma herança do Brasil escravocrata. Nesse período 

da história brasileira, as pessoas do gênero feminino e negras eram pensadas ora para a 

exploração do seu corpo e trabalho, ora para o erotismo e abuso sexual por parte de seus 

proprietários brancos, mas sempre no âmbito da exploração e do abuso. 

                As cantoras utilizam o termo “sonhar” para se referirem à branquitude feminina, 

porque elas sabem que se no imaginário social masculino o termo “desejo” separado de outras 

relações humanas é associado aos corpos femininos negros, nesse mesmo imaginário a 

expressão “sonhar” é associada às pessoas do gênero feminino e brancas.  Essas cantoras 

promovem um confronto com a prática brasileira de situarem mulheres negras exclusivamente 

na esfera sexual, e ao reivindicarem a inserção dessas pessoas em outras relações sociais e/ou 



 

afetivas, simultaneamente elas desafiam a marginalização socioeconômica, o racismo e o 

machismo brasileiro.  

                A exemplo da cantora com a qual conversamos e mencionamos anteriormente, 

novamente encontramos em uma narrativa de mulheres negras o levantamento de uma 

ambiguidade no âmbito da sexualidade atrelada à afetividade/conjugal, o que nos propicia a 

seguinte reflexão: por que pessoas do gênero masculino “sonham” com a branquitude 

feminina onde também se tem negritude feminina? Destacamos que muitos desses sujeitos 

masculinos residem nas periferias e, portanto, são de classe baixa assim como essas mulheres 

do rap. Ainda, explicitamos que se há um “sonho” pela cor/raça branca, há também um 

“sonho” pela classe alta, pelo condomínio de luxo e pelos bens materiais com símbolos de 

status social, visto que dentro de uma análise macrosocial não há separação ou oposição entre 

essas estruturas e relações socioeconômicas.  

                Uma das razões para que essa ambiguidade apontada pelas cantoras se faça presente 

no rap consiste no pelo fato de que a branquitude feminina carrega uma cor/raça que alguns 

dos seus pares nesse gênero musical também internalizaram como símbolo de cultura 

superior, progresso, civilidade, humanidade, sensibilidade, beleza feminina e outros 

significados, que as demais pessoas do gênero feminino e negro não teriam em sua existência, 

uma visão construída e presente no discurso cristão dos europeus escravocratas (só a 

branquitude teria alma) e científico evolucionista (pessoas negras são geneticamente 

inferiores em relação às brancas), duas formas de racismo sobre as populações negras, que 

teve continuidade ao longo da história.  São esses símbolos sobre a branquitude criados pelos 

europeus colonizadores de territórios geográficos, de corpos e mentes de pessoas negras, que 

muitos sujeitos nas sociedades atuais podem almejar ostentar, principalmente em espaços 

públicos onde há uma coletividade para propiciar a crença de pertencimento ou ascensão 

social por meio da cor/raça branca (FANON, 2008).  

             Esse ponto da inclinação política de agentes das periferias para obter inclusão social 

se aproximando da cor/raça de pessoas brancas por meio das conjugalidades nos auxilia na 

compreensão dos motivos sociais de pessoas de classe baixa e críticos do racismo almejarem 

constituir relacionamentos que se pretendem duradouros principalmente com mulheres não 

negras.  

               No âmbito afetivo/conjugal vivido por pessoas do gênero feminino do rap que são 

da mesma classe social, notamos que em relação às mulheres brancas, aquelas que são 

negras podem vivenciar o racismo nas experimentações de constituição de laços conjugais 

que se pretendem duradouros. Dessa forma, dentro de um cenário estrutural racista, as 



 

pessoas do gênero feminino que almejam
19

 essa constituição de laços sociais, além de 

questões de classe e de machismo terão que enfrentar práticas racistas, e/ou ser impedidas 

de participarem da formação de sociabilidades por meio da afetividade/conjugalidade, e 

isso pelo fato de serem economicamente pobres, mulheres e negras. 

              Tendo em vista que afetividade envolve questões de reciprocidade social, destacamos 

o modo como a cor/raça das pessoas do gênero feminino e negras as tornam passíveis de não 

constituírem formas de sociabilidades ou laços sociais por meio da afetividade/conjugalidade. 

Assim encontramos nessa perspectiva mais uma forma dessas mulheres serem inseridas e/ou 

permanecerem na área de marginalização social. Sendo assim, a ausência ou suspensão das 

possibilidades sociais de constituição de laços afetivos implica também na interrupção de 

reciprocidade humana, alianças políticas e de reprodução social (LÉVI-STRAUSS, 1982).  

                A ausência de uma rede social construída valendo-se da esfera afetiva/conjugal na 

qual essas mulheres negras também poderiam se situar, está diretamente ligada com o fato de 

que, em dados oficiais estatísticos que avaliaram direitos sociais, nível de escolaridade, renda, 

tempo gasto com trabalho não remunerado, tempo utilizado de casa até o trabalho, chefes de 

família (BONETI; ABREU, 2011), dentre outros, elas aparecem em condições precárias, e em 

alguns destes dados, até em relação a outros grupos com baixo poder aquisitivo e da mesma 

cor/raça. Uma condição social de vida feminina que possui relação com a dimensão de gênero 

e étnico-racial. Este último marcador foi negligenciado pelo movimento feminista e branco 

até aproximadamente quatro décadas atrás:   

E, como esse movimento fora composto por mulheres das camadas médias 

intelectualizadas, a aproximação com as minorias ligadas aos movimentos negros, 

populares ou rurais impulsionou a absorção por parte desses últimos das idéias feministas, 

ao mesmo tempo em que a parcela feminina desses movimentos começara a questionar o 

projeto do sujeito universal mulher – construído sob as práticas discursivas feministas 

(MOREIRA, 2007, p. 55). 

 

              A questão que fica a partir deste problema apresentado por Núbia R. Moreira (2007) 

é como localizar e pensar pessoas do gênero feminino, economicamente pobres e negras 

dentro das discussões de um feminismo, que, se por um lado questionou e mudou diversos 

paradigmas na desigualdade de gênero, por outro, “nasceu branco”, ocidental, acadêmico e 

elitizado? 

              Tendo em vista que a sociedade ocidental contemporânea na qual residem as 

mulheres negras ainda é patriarcal, e que por mais de quinhentos anos as concepções de 

                                                
19Estamos analisando somente as pessoas que declaram possuir ou estar inseridas em um projeto de constituição 

de alguma forma de conjugalidade, sendo assim, reconhecemos que, por motivos diversos, inclusive para 

tentarem se distanciar das relações machistas do patriarcado há mulheres negras que não almejam nenhuma 

forma de afetividade/conjugal, ou que objetivam formas de relacionamentos diferentes do tratado nesta pesquisa. 



 

gênero do patriarcado atuaram na formação de masculinidades e feminilidades negras e não 

negras, as mulheres negras se propuseram a enfrentar a questão de gênero em nossa sociedade 

atual. Elas passaram a criar uma reflexão não apenas a partir da visão das mulheres brancas 

feministas, que problematizavam apenas a questão de gênero, e nem somente a partir do 

debate étnico-racial dos movimentos negros, em que passaram a perceber que suas vivências 

de gênero interligadas à de cor/raça não tinham o espaço que elas precisavam para avançar em 

suas demandas sociais. Assim, elas passaram a construir um debate epistemológico, teórico, 

analítico e político a partir da sua condição de vida na estrutura capitalista, patriarcal e racista 

(AKOTIRENE, 2019; RIBEIRO, 2019; DAVIS, 2016). 

              Dessa forma, a condição socioeconômica atual impõe a essas mulheres negras um 

debate de classe, de gênero e de raça multidimensional e não unilateral e, por isso, a reflexão 

que o feminismo negro realiza é e precisa ser interseccional. A perspectiva política da 

interseccionalidade caminha junto e é indissociável do feminismo negro. Um feminismo que 

se constrói, se refaz e visa caminhar de modo alinhado com a realidade social das mulheres 

negras das periferias e do rap brasileiro, e ainda inspira e orienta esta pesquisa em andamento. 

 

Considerações Finais: 

 

             Inteligentemente as cantoras tem se apropriado de uma das premissas mais 

tradicionais do rap: compor um conteúdo de letras das músicas que tenha como um dos 

pontos de origem as experiências vividas e não somente nas abstrações prontas de qualquer 

classe e grupo social, a fim de atuarem no enfrentamento contra as relações sociais que 

produzem desigualdades econômicas por meio das diferenças de gênero e étnico-raciais. 

             Neste trabalho, além de gênero e classe, destacamos que a existência de outros 

marcadores sociais nos discursos dessas cantoras nos permite dizer que a presença delas no 

rap não forma um grupo homogêneo e que elas possuem diferenças e desigualdades entre si. 

Tais discrepâncias entre elas não podem ser ignoradas visto que é por meio delas que 

mulheres do rap e das periferias são situadas pelas estruturas sociais a viverem, enfrentarem e 

darem respostas para formas de discriminação que se reproduzem não apenas por meio do 

gênero e classe, mas também da cor/raça. 

             Até o atual momento identificamos que enquanto a cor/raça e a classe criam uma 

identificação ou aliança entre homens e mulheres em torno dos mesmos discursos antirracistas 

e sociais, a condição de gênero diferencia e/ou distancia os mesmos. Sendo assim, a condição 



 

marginal destas mulheres negras em relação ao grupo feminino branco nas relações conjugais, 

é alimentada pelo fato de que as concepções pejorativas e racistas sobre a cor/raça, afetividade 

e sexualidade das mulheres negras, propagadas desde o período do Brasil colonial, participam 

até os dias atuais das interações afetivas/conjugais, o que exige delas um enfrentamento 

constante e árduo para com esse caminho de produção e reprodução de marginalização social 

da negritude feminina. 

              Algumas pessoas do gênero masculino das periferias podem até negar a existência 

de machismo e racismo no rap sobre as mulheres negras, mas a premissa do rap de que “se 

canta o que se vive e sente” pode estabelecer uma contradição com a negação desses 

sujeitos, uma contradição que deixa espaço e confere autoridade a respeito das questões de 

gênero e de cor/raça às mulheres negras do rap brasileiro. 

              Ressaltamos que além de gênero, classe e cor/raça outros marcadores sociais atuam 

na constituição ou ausência das relações de conjugalidade nas experiências das mulheres 

negras, e que devem ser intercruzados, analisados e debatidos coletivamente. As categorias 

sociais que foram problematizadas neste texto são algumas daquelas que contribuem para a 

compreensão de que afetividade/conjugal é uma ação política e, por isso, cria e/ou reproduz 

marginalização social. É por esse motivo que é relevante combatermos o racismo e a 

misoginia em todas as instâncias, inclusive na questão da afetividade/conjugalidade na classe 

social baixa, lugar econômico da maior parte dos cantores, das cantoras e do público do rap 

brasileiro. 
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