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Resumo 

 

O presente trabalho intenta refletir acerca da performance rapper enquanto  instrumento 

de comunicação vigente no universo infantil e associado à formação, afirmação e 

negociação identitária do público infanto-juvenil afrodescendente. Para tanto, estabelece 

à condição de objeto de estudos a produção de Soffia Gomes da Rocha Gregório Corrêa 

(MC Soffia), especificamente, os raps “Menina Pretinha” e “Minha Rapunzel de Dread”. 

Intenta-se, nesse sentido, promover uma análise interpretativa dessas enunciações, 

buscando captar o teor enunciativo dessas produções e suas potencialidades no que tange 

ao despertar de imaginários. A fim de viabilizar o trabalho serão adotados referenciais 

teóricos que versam sobre distintos conceitos. Desta forma, destacam-se nesta pesquisa 

autores como Marvin Carlson (2010), Stuart Hall (2008), Paul Zumthor (2007), dentre 

outros. 

 

Palavras-chave: infância, performance, identidade, negritude, rap. 

 

Introdução 

Oriunda do Latim fari-falar, dizer, e do complemento “fans”, a palavra “infância” remete 

à ideia do “in-fans”, ou seja, daquele que não fala.  

De fato, ao recorrermos ao pensamento de Philippe Ariès (1981), podemos constatar que, 

até o século XIII, o conceito de infância era inexistente. Crianças eram tidas como um 

“não-ser-adulto”. Indistintas em relação àqueles, elas trabalhavam, testemunhavam e 

participavam de nascimentos, mortes, conversações e guerras, sem dispor, portanto, de 

nenhuma significação de particularidade em relação a si mesmas.  

 

Com o decorrer da história, o tratamento em relação à criança sofreu alterações. A partir 

do século XVII, sentiu-se a necessidade de separar a rotina infantil do universo adulto, 

passando a criança a ser “cuidada” e “enxergada” sob a condição de sujeito a quem se 

devesse transmitir valores de ordem moral e religiosa.  

                                                 
1  Trabalho apresentado na Divisão Temática de Interfaces Comunicacionais (Comunicação e Culturas Urbanas) 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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Apenas aos finais do século XVIII, segundo Airés (1981), com o advento do iluminismo, 

consolida-se a noção de inocência infantil. Tal noção teria chegado ao seu apogeu no 

século XX, em território norteamericano.  

A criança, então, passa a ser vista como um sujeito de direitos; surgem leis que dispõem 

sobre trabalho infantil; instrução obrigatória para todos e distinções quanto à imputação 

de penas referentes à criminalidade. Chega-se, então, a um conceito de infância mais 

próximo, portanto, ao que se tem nos dias de hoje.  

 

Pensar a infância no século XXI, no entanto, constitui-se em desafio de maior amplitude, 

uma vez que implica considerar os espaços fragmentados, instituídos pela falsa ideia de 

globalização, atrelada à lógica neoliberal e à ampla profusão tecnológica e informacional- 

e suas respectivas consequências, como, por exemplo, a subalternização dos sujeitos e o 

não-reconhecimento das diversas identidades   

No caso do Brasil, as tensões desta realidade se tornam ainda mais evidentes, levando-se 

em conta o fato de sermos uma nação que conserva em seu imaginário inúmeros 

resquícios de um passado colonial, repleto de preconceitos e estereótipos, pautados no 

conhecido “mito da democracia racial” (GUIMARÃES, 2009; MUNANGA, 1999).  

 

Nesse sentido, o cenário brasileiro-contemporâneo revela-se um lócus em que ainda 

pairam muitas “crianças silenciadas”, dentre elas, as crianças negras, que sofrem 

preconceitos de ordem étnico-racial e que, ainda no delinear dos primeiros traços de suas 

identidades, são relegadas à absorção de autoimagens e autoconceitos negativos 

(OLIVEIRA, 2007) e/ou equivocados; herança de um passado histórico condicionado 

pela lógica eurocêntrica, ainda hoje creditada e propagada, explícita ou implicitamente, 

em nossa sociedade.   

Vistas, muitas vezes, como ‘menos inteligentes’, ‘ exóticas’, ‘donas de um cabelo ruim’, 

essas crianças crescem assumindo um “comportamento”, geralmente, caracterizado pela 

submissão, emudecimento e internalização de sentimentos de inferioridade.  

 

Mediante tal contexto, emerge o interesse deste trabalho: identificar na performance 

rapper de conhecimento (ou ideológica), uma possibilidade ‘outra’ de representação, na 

qual a arte se empenha em ressignificar a lógica social hegemônica e transformar os 

autoconceitos nutridos pelos integrantes de grupos sociais postos à condição subalterna. 
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Nesse sentido, tem-se como escopo expor reflexões acerca da performance rapper de 

conhecimento, estética combativa que, atrelada à consciência das práxis éticas-

societárias, faz-se detentora de potencial pedagógico-transformador (GLISSANT, 2007; 

MERCADAL, 2004) que intenciona, fundamentalmente, a reversão deste quadro. 

  

Neste artigo, especificamente, são trabalhadas duas produções de Soffia Gomes da Rocha 

Gregório Corrêa (MC Soffia), a saber, os raps “Menina Pretinha” e “Minha Rapunzel 

de Dread”; canções que pertencem à vertente rapper de conhecimento e que demonstram 

atuar como importante instrumental identitário, sobretudo, no que concerne à (re) 

construção das identidades infantis de crianças negras e resgate de suas respectivas 

autoestimas. 

 

Paulista, MC Soffia nasceu em uma família de militantes do movimento negro. Moradora 

do Cohab Raposo Tavares, em São Paulo, iniciou sua formação artística ainda na escola, 

tendo frequentado o Projeto Âncora (em Cotia, região metropolitana), que durante o 

contraturno das aulas, oferecia disciplinas alternativas como skate, circo e música. 

Frequentou, também, oficinas de break, grafite e MC, promovidas pelo Movimento Hip-

Hop; tendo iniciado sua carreira artística aos 7 anos de idade; durante a programação de 

aniversário da cidade de São Paulo. (TERRA, 2016).   

 

Hoje, aos 12, a jovem MC se destaca no universo rapper, dedicando-se, conforme dito 

anteriormente, às canções ligadas à (re) construção identitária e resgate-consolidação da 

autoestima de crianças e adolescentes negros.  Em entrevista ao site UOL, MC Soffia 

explica que já passou por situações de racismo e que, justamente em função de tais 

experiências é que se move, em seu trabalho. Nesses termos, afirma: “Já falaram do meu 

cabelo, da minha cor (...) Tudo isso que eu já sofri, tem criança que ainda tá sofrendo. 

Então, essa coisa que aconteceu comigo, eu não quero que aconteça com as outras. Eu 

quero ser tipo uma Dandara, uma Nizinga... Quero ser uma das rainhas que ajudaram a 

libertar as crianças do racismo, os adultos e o mundo (...) (UOL, 2016).  

 

As afirmações proferidas por Mc Soffia sinalizam as intenções e efeitos pretendidos pela 

performance do rap ideológico ou de conhecimento, no sentido de buscar correlacionar o 

propósito artístico às urgências da vida real (SCHURSTERMANN, 1998). Objetivando 
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aprofundar o conhecimento acerca das funcionalidades assumidas pela produção de tal 

artista brasileira, resgatamos algumas noções de ordem teórica, referentes à ideia de 

performance  às quais apresentamos na seção a seguir.  

 

1- Performance, interação e identidade: um conceito de múltiplos olhares e 

funcionalidades 

 

Academicamente, o termo ‘performance’ assume diversas abordagens; sendo 

conceituado por meio de perspectivas também distintas como, por exemplo, a memória, 

a teatralidade ou a percepção por parte do público. Em termos gerais, o ato performático 

é visto como algo ligado à ação, algo que estabelece processos de transferência entre 

emissor e receptor, consolidando uma ideia de arte em movimento. Autores como Richard 

Schechner (2003) e Paul Zumthor (2007), corroboram com esta visão.  

 

Ao pensar tal fenômeno, Schechner (2003), por exemplo, explica que qualquer evento, a 

princípio, pode ser examinado à luz da performance. Segundo o autor, “fazer é atividade 

de tudo que existe (...) mostrar-se fazendo é performar” (...) (SCHECHNER, 2003, p. 26). 

 

Paul Zumthor (2007), por sua vez, ao discorrer sobre o assunto, adota como ponto 

fundamental em sua análise a importância de um receptor que, diante de um ato de 

enunciação, manifesta certa sensibilidade corpórea. Trata-se de um ‘fazer’, portanto, que 

envolve a bidirecionalidade própria à comunicação, os fluxos de linguagem, capazes de 

integrar, portanto, ações e reações. Algo que ocorre entre aquele que emana a mensagem- 

expressando-se em relação a si próprio, ao outro, à sua realidade e ao seu imaginário- e 

aquele que a recebe, contempla e interpreta.   

 

A visão da ‘performance’ como uma experiência de estética engajada, voltada à 

transformação do olhar do ‘outro’, à transgressão de pensamentos hegemônicos e seus 

respectivos enraizamentos em sociedade é algo, também, bastante apontado pelos autores.  

 

Marvin Carlson (2010), na obra Performance: uma introdução crítica, explica que a 

performance é uma tendência estética fragmentada no corpo e na palavra; algo que se 

estabelece entre emissor e receptor e que detém, essencialmente, objetivos artístico-
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transformadores advindos, quase sempre, de uma visão política nascida da experiência 

autobiográfica. 

Ravetti (2002, p. 50) também assinala esta possibilidade, identificando a performance 

como uma espécie de postura política ‘outra’, devir- transgressor ante à realidade 

instaurada. Diz o autor sobre este aspecto: 

 

Considero performativa a narrativa que apresenta um cenário no qual um (ou 

mais) sujeito(s) aparece(m) em processos de atribuição, com referentes 

explícitos à realidade material, sendo, por isso, identificáveis, mas nas quais os 

comportamentos narrados (afinal trata-se de comportamentos sociais) são, no 

mínimo, transgressores quanto à norma social vigente. 

 

 

Desta forma, a performance se constitui como um local de resistência e memória, espaço 

de negociação de identidades culturais e oposição à imposição de comportamentos e 

políticas que mantêm as comunidades à margem do reconhecimento social; processos 

estes que são efetivados diante do público e que nele também reverberam, numa relação 

de causas e consequências. Segundo Ravetti (2002, p. 62-63): 

 

não se trata de um trabalho meramente estético. Tem a ver com a 

sobrevivência, já que os lugares de subjetivação (Bhabha), nos quais se vê, se 

ouve, se lê, se escreve são decisivos para se reconhecer e se recriar. (…) Ao 

performático o distingue, além do caráter de efêmero, o de inacabado, seu 

compromisso com a conversação possível no agora. 

 

Por meio da multiplicidade de linguagens artísticas e gêneros específicos, como o lírico 

e o dramático, a performance instaura trocas simbólicas estabelecidas entre atores e 

plateia; atua na formação identitária; na atualização dos repertórios, nas possíveis 

intervenções sociais e projeções utópicas a partir da resistência criativa dos performers, 

bem como na possibilidade de ruptura e transgressões que permeiam não apenas o campo 

político-social, mas, também o modo como se dá a percepção do tempo e da arte. 

  

Em linhas gerais, a performance é entendida, pois, como uma fonte de conhecimento e 

intervenção. Um mecanismo imaterial, em que estética e corporialidades acionam o valor 

da memória, compondo e difundindo o conhecimento do público-receptor, incitando 

práxis ativas. Taylor (2002), nesse sentido, denomina de ‘repertório’ todo esse 

conhecimento contido e transmitido através das performances, pela manifestação da 

memória. Desta forma, afirma o autor:  
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Há maneiras contínuas de preservar e transmitir a memória, que vão dos 

‘arquivos’ aos ‘corpos’ ou ao que chamo de ‘repertório’ do pensamento/ 

memória do corpo, com todos os tipos de modos mistos e midiáticos entre eles.  

(TAYLOR, 2002, p. 16) 

 

Heterogêneas, as performances se constituem, sempre, como fluxos criativos, plurais 

estrutural e/ou tematicamente. Ao envolver a percepção e interação entre diferentes 

agentes, constituem-se em um ‘fazer em movimento’, no qual os sistemas de significação 

são lançados em um campo de constante negociação e trocas entre os agentes envolvidos.  

 

Nesse ‘campo’ formatado pela performance, fortificam-se as condições para o surgimento 

de discursos provenientes de setores subalternizados, setores estes que encontram no 

associar entre a ética e a estética, a possibilidade de criar formas possíveis de intervenções 

sociais e simbólicas.  A experiência estetizada, assim, denuncia realidades e se constitui 

como possibilidade de saber e transformação.  

 

A diversidade da performance traduz de maneira eficaz a cosmovisão das diferentes 

culturas envolvidas. Em relação ao potencial heterogêneo, criativo e teatral da 

performance, Zumthor (2007, p. 50) também se pronuncia, ao afirmar que “assim 

percebida, a performance não é uma soma de propriedades de que se poderia fazer o 

inventário e dar a fórmula geral. Ela só pode ser apreendida por intermédio de suas 

manifestações específicas”. 

O autor chama atenção, também, para a aproximação dos estudos de performance com a 

poesia vocal. Aproximação esta que, segundo Zumthor, dá-se em diversos níveis. 

Inicialmente, a natureza do meio, a qual é gestual e oral, além disso, ambas aspiram à 

qualidade de rito. Ambas as práticas discursivas têm função comunicativa e 

representativa, em que o real se transfigura em imaginário e implica-se a presença 

concreta de participantes. Assim, é possível concluir que “todo texto poético é 

performativo, na medida em que aí ouvimos aquilo que nele se diz” (ZUMTHOR, 2007). 

 

A fim de pensar a performance da canção rapper-ideológica sob a condição de campo 

poético-musical em que se estabelecem afirmações, negociações e embates identitários, 

faz-se importante compreender como se dá a constituição das identidades em nosso 

tempo, bem como a maneira como estas se correlacionam com a performance poético- 

musical.    
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1.1 Entre a identidade e a música: correlações assumidas pela performance 

 

Stuart Hall (2006), por exemplo, compreende as identidades culturais- contemporâneas 

como uma espécie de construção contínua, que se molda em dialogia com o meio, 

enquanto perdurar a existência humana. Nesse sentido, afirma: “a identidade torna-se uma 

‘celebração móvel’: formada e transformada continuamente em relação às formas pelas 

quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam”. 

(HALL, 2006, p. 12-13).  

 

Entendimento correlato é o de Zygmunt Baumann (2001, 2005). Bauman denomina o 

período em que vivemos de “modernidade líquida”. Para o autor, estamos imersos em um 

tempo de estruturas fluidas, em que nada se fixa em longevidade. Instâncias que até o 

século XVIII mantinham-se no patamar da fixidez- família, relações de trabalho, 

comportamentos, tradições culturais, rotinas, etc.- encontram-se também em condições 

de instabilidade. Em meio a este contexto, Bauman nos fala em identidades líquidas, não 

mais pré-determinadas ou inegociáveis. Ao que diz “uma identidade coesa, firmemente 

fixada e solidamente construída será um fardo, uma repressão, uma limitação da 

liberdade” (BAUMAN, 2005, p. 60). Para Bauman (2005), assumir a identidade em nossa 

época tornou-se uma problemática que envolve escolhas e processos de experimentação 

infindáveis, constituídos a partir dos contatos e trocas simbólicas estabelecidos entre os 

sujeitos e o meio em que estão situados.  

 

A identidade, como se percebe, é um fator que versa sobre a compreensão do indivíduo 

acerca de si mesmo e de seu meio, integrando os discursos proferidos e constituindo um 

espaço em que a consciência se estabelece, monitorando memórias, atividades e fantasias 

(RUUD,1998). Dentre as formas com que a identidade se expressa, está a música, 

apontada por Nicholas Cook (1998) e Pablo Vila (2012).  

Cook (1998) identifica a música como instrumento de funções relacionadas à 

comunicação e integração societária e acredita que a simples escolha “do que ouvir” 

constitui parte do significante que compõe o caráter adotado pelo indivíduo, para o 

delinear de suas ações em sociedade; a música ouvida, assim, determina muito de quem 

‘você é’.  (Cook, 1998).  
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Vila (2012, p. 257) ao discorrer acerca das dinâmicas identitárias e do papel assumido 

pela música em meio a tais dinâmicas afirma que: “toda a atividade cultural (incluindo a 

música) é entendida como uma esfera privilegiada na qual se constrói o ethos de um 

grupo”.  

Partindo de reflexões propostas pelo musicólogo Simon Frith, Vila (2012) explica que o 

conteúdo musical constrói nosso sentido de identidade, por meio de experiências que 

envolvem noções de tempo e sociabilidade e que nos possibilitam a localização em 

narrativas imaginativas. De acordo com o autor, “a música nos dá a possibilidade de 

realmente vivenciar no corpo as identificações ideais (em termos étnicos, nacionais, 

etários, de gênero etc.) que cremos ter inscritas nele (...)” (VILA, 2012, p. 266).  

Ao considerar a performance como devir-transformador, cuja intensão possa vir a incitar 

práxis societárias ativas e, sabendo ser o ato performático uma atividade desencadeada e 

experimentada sob diversas formas não apenas a partir de apresentações instantâneas- 

mas, também, a cada vez que um CD é executado, ou um mp3 “baixado” da internet  

(FINNEGAN, 2008), por exemplo- buscamos compreender a intenção enunciativa da 

performance rapper ideológica presente nas canções “Menina Pretinha” e “Minha 

Rapunzel de dread”, de MC Soffia; bem como conjecturar acerca das possíveis 

influências exercidas por estas em relação ao universo infantil.   

 

2) Um olhar sobre as canções: Menina Pretinha e Minha Rapunzel de Dread 

 

Nesta seção serão expostas leituras-interpretativas das canções-rappers Menina Pretinha 

e Minha Rapunzel de Dread, cujo conteúdo fora transcrito e interpretado, a partir de 

performances disponibilizadas em meio ao ciberespaço.  

 

2.1) Menina Pretinha: o despertar para a africanidade e a desconstrução de 

estereótipos. 

 

Menina Pretinha é uma canção cuja temática concentra-se em propósitos relacionados à 

desconstrução de falsos estereótipos atribuídos à população negra, à exaltação do 

sentimento de negritude e não aceitação de práticas (a) culturais.  
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À primeira estrofe, a voz enunciativa se dirige a um interlocutor específico, “a (s) menina 

(s) pretinha (s) ”, possíveis ouvintes do rap homônimo em questão. A essa(s) menina (s)  

é dirigido um discurso em tons imperativos que busca, afirmativamente, fornecer 

ensinamentos referentes à questão racial e suas práticas sociais.  Diz a estrofe-estribilho 

aplicado em diversos momentos da canção:  

 
Menina Pretinha 

Exótica não é linda 

Você não é bonitinha 

Você é uma rainha (2x) 

 

Percebe-se a presença da alusão, no tocante às qualificações comumente atribuídas ao 

negro em sociedade. Ao negar estereótipos fundamentados na lógica eurocêntrica, a 

canção busca desconstruir possíveis enraizamentos imaginários (“Exótica não é linda”/ “  

Você não é bonitinha”), ao mesmo tempo em que enaltece o sentimento de pertença e 

exaltação da negritude (“Você é uma rainha”).  

À segunda estrofe, nota-se um deslocar do foco narrativo. Agora, sob a primeira pessoa, 

a voz performática imerge no campo do consumo. Ao perceber que neste campo, os 

brinquedos constituem representações identitárias “brancas” e inerentes a determinado 

padrão, tal voz reivindica a presença da negritude, ao que ordena:  

 

Devolva minhas bonecas 

Quero brincar com elas 

Minhas bonecas pretas, o que fizeram com elas? 

 

Destaca-se no excerto em questão um questionamento acerca da não- existência dessas 

bonecas (“Minhas bonecas pretas, o que fizeram com elas?”), bem como um eminente 

desejo de tê-las para com elas poder brincar (“Quero brincar com elas”).  

A crítica às indústrias de brinquedos- e sua representatividade face ao povo negro- 

permanece à terceira estrofe. Nela, a voz performática se declara como uma criança negra 

que, também, possui preferências, em se tratando da escolha de seus brinquedos. Diz a 

estrofe:  

 

Vou me divertir enquanto sou pequena 

Barbie é legal, mas eu prefiro a Makena africana 

Como a história do Griô, sou negra e tenho orgulho da minha cor 

Africana, como a história do griô, sou negra e tenho orgulho da minha cor.  

 

Nota-se na estrofe acima, a referência à boneca Barbie, fabricada pela indústria Matel. 

Inspirada na boneca alemã Biild Lili, Barbie (que é uma boneca com grande popularidade 
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no universo infantil), tem em sua versão mais comum, a imagem de uma pessoa magra, 

alta, rica e de olhos azuis. Apesar de terem surgido outras versões da boneca, decorrentes 

de uma expansão de mercado, a Barbie loira instituiu-se como padrão. Conforme explica 

Steinberg (2004):  

 

A Mattel definiu etnia como diferente do branco. A Barbie normal, loira, é o 

padrão a partir do qual as “outras” surgem. Como emula a cultura dominante, 

a norma é a Barbie; sem um título, todas as outras Barbies são qualificadas por 

sua linguagem, alimentos e danças ‘nativas’. Tentando ser multiculturais, pais 

compram essas bonecas para suas filhas para ensiná-las sobre “outros” povos 

(...). Barbie dividiu as bonecas dentro das culturas dominantes e marginais. A 

brancura da Barbie a privilegia a não ser questionada; ela é o padrão para todas 

as outras.  (STEINBERG, 2004, p. 333) 

 

A representação-padrão da boneca Barbie não condiz com a possível identificação de 

crianças negras e pobres, nascidas na periferia. As demais variações, geralmente, 

apreçadas com valores bem mais elevados, também não. Por isso, canta a voz 

performática “Barbie é legal, mas eu prefiro a Makena africana”.  Destaca-se no verso, a 

preferência declarada pela boneca Makena (cujo nome, no idioma Kikuyu, do Quênia, 

quer dizer “feliz”).  Produzida e popularizada na atualidade pela pedagoga Lúcia Makena, 

a referida boneca é confeccionada com lã e tecidos coloridos, tem pele escura, lábios 

grossos e objetiva auxiliar na representação identitária infantil, a partir da valorização da 

cultura africana3.  

 

O terceiro e o quarto verso, respectivamente, evidenciam o conhecimento da cultura 

africana (chama atenção a referência à figura do griô) e, também, a exaltação da 

identidade negra “sou negra e tenho orgulho da minha cor”).  

 

A última parte da canção transcrita, quarta estrofe transcrita, traz um novo refrão, repetido 

duas vezes, que nos diz:  

O meu cabelo é chapado, sem precisar de chapinha 

Canto rap por amor, essa é minha linha 

Sou criança, sou negra 

Também sou resistência 

Racismo aqui não, se não gostou, paciência 

 

Exalta-se, na estrofe acima, mais uma vez, os aspectos da negritude. Nota-se a aplicação 

do termo chapado, com a conotação de “perfeição”, “completude”. O eu-performático, 

                                                 
3 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=vEIqkcd5wOk. Acesso em 01/06/2016.  
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nesse sentido, alega ter um cabelo perfeito, que não necessita de alisamento (nota-se aqui 

a referência explícita à “chapinha”); ao que diz, portanto: “O meu cabelo é chapado, sem 

precisar de chapinha”.  

A referência ao rap se faz associada ao afeto (“Canto rap por amor, essa é minha linha”). 

O eu-performático se coloca nos 3º, 4º e 5º versos como ‘senhor’ de sua negritude; sendo 

a afirmação de sua identidade um impulsionar à luta. ( “Sou criança, sou negra/ Também 

sou resistência”) e declara ser sua canção um campo em que não se admitem preconceitos 

de espécie alguma; não estando, assim, preocupado com o ‘amplo’ agrado das massas  

(“Racismo aqui não, se não gostou paciência”) 

  

2.2 Minha Rapunzel de Dread: o rap e a ressignificação das tradições 

 

A canção rapper “Minha Rapunzel de Dread” propõe ‘outra’ versão a um conhecido 

conto de fadas: Rapunzel. Oriundo da cultura popular alemã, o conto narra a história de 

uma jovem loira, aprisionada em uma torre, por uma bruxa má. Sugerindo uma 

ressignificação à narrativa, a canção rapper nos diz:  

 

 

Num conto de fadas, a Rapunzel joga suas tranças 

Na minha história, ela tem dread e é africana 

Agora vou contar o meu conto para vocês 

Como todas as histórias começa com era uma vez 

 

À primeira estrofe o eu-lírico menciona a tradicional narrativa de Rapunzel, entretanto, 

já ao segundo verso, esclarece que a história trazida pela canção-rapper possui como 

protagonista ‘outra’ personagem: “ Na minha história, ela tem dread e é africana”. Fica 

evidente a referência à cultura rastafári, na qual os “dreads ou dreadlocks são um 

penteado muito antigo, em que se separam mechas de cabelos com substâncias como, mel 

ou cera, definindo as mechas em rolos” 4. 

 

A performance musical propõe-se, portanto, a narrar um ‘conto’ moldado pelo imaginário 

da cultura africana. Nele, ao contrário dos estereótipos incutidos na narrativa ficcional 

difundida massivamente em países como o Brasil, a negra não mais assume o papel de 

                                                 
4 Disponível em http://www.iel.unicamp.br/sidis/anais/pdf/PAULA_ROGERIA_COSTA_DE.pdf.  Acesso 

em 01/06/2016.  
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subalterna, pobre, inferior, etc. Mas, sim, o de princesa rastafári, representativa da cultura 

africana às crianças e adolescentes ouvintes e apreciadores do rap.  

À segunda estrofe, a canção prossegue com a narrativa de um conto negro, em versos que 

dizem:  

 
Era uma vez uma princesa rastafari que nasceu no reino de Sabá  

Na minha história, quem disse que a bruxa é má? 

Meninas unidas podem tudo mudar 

Aqui inimiga não vai rolar 

 

A estrofe, que tem início com a conhecida introdução “ Era uma vez”, reafirma a imagem 

da protagonista do conto que se propõe pela canção: uma “princesa rastafári”, nascida 

no “reino de Sabá”; antigo reino africano, situado nas proximidades ao que é hoje é a 

região que abarca Etiópia e Iêmen.  

Diferente dos contos de tradição” branca”, em que, costumeiramente, há a divisões 

maniqueístas configuradoras de vilãs e mocinhas, na história cantada, precebe-se, 

também, uma espécie de ‘ode’ ou chamamento à união entre mulheres, em versos que 

declaram “ Na minha história, quem disse que  a bruxa é má? / Meninas unidas podem 

tudo mudas/ Aqui inimiga não vai rolar” .  

 

Com o prosseguir da canção, à terceira estrofe, evidencia-se mais uma vez a temática do 

empoderamento, que se faz na associação de dois vieses: o feminino e a negritude. A voz 

lírica ressalta o poder, a beleza e a independência da princesa negra, por meio dos 

seguintes versos:   

 

Na minha história Rapunzel tem dread 

Ela é negra e é rastafári 

Não precisa de um príncipe pra se salvar 

Ela é empoderada e pode o mundo conquistar 

 

 

 Ressalta-se, mais uma vez, a exaltação da princesa negra, que usa “dread”, é “rastafári” 

e forte. Uma princesa que “não precisa de príncipe pra se salvar”, é independente, 

“empoderada” e “pode o mundo conquistar”.  

À quarta-estrofe, encontramos, mais uma vez, a exaltação da figura da mulher negra, 

seguida, também, de uma justificativa decorrente da própria performance, no que tange à 

criação de um novo ‘conto’. Nesses termos, tem-se os seguintes versos:  

 

 

                                             No seu cabelo dread tinha força e poder 
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Sua beleza africana não tinha o que dizer 

História eu inventei porque não vi princesa assim 

Só me mostraram uma, ah isso não dá pra mim 

Princesa Etiópia, esse nome eu batizei 

País que venceu lutas, tudo que eu pesquisei 

Estou muito feliz de ver a história acontecer 

 

Chama atenção a descrição da princesa, de beleza inquestionável e dona de um cabelo 

repleto de “força” e “poder”. Para a voz enunciativa, contar uma história surge como uma 

necessidade, diante da ausência de representações literárias referentes ao povo negro, e 

amplamente difundidas no Brasil. Diz o eu-lírico, nesse sentido “História eu inventei 

porque não vi princesa assim/ Só me mostraram uma, ah, isso não dá pra mim”.   

Da busca pela representação, aspecto fundamental ao reconhecimento, afirmação e (re) 

construção identitária, emerge o rap, fruto de ampla pesquisa e obstinação político-social. 

A história cantada nos traz o protagonismo de uma princesa, cujo prenome surge, 

também, justificado na canção: “Princesa Etiópia, esse nome eu batizei/ ́ País que venceu 

lutas, tudo que eu pesquisei” 

A voz lírica se declara “muito feliz” por ver a “história acontecer” por meio da canção. O 

discurso deste rap é ‘arrematado’ com a repetição imperativa do seguinte verso-

estribilho: “Crie uma princesa que pareça com você” (5x) 

 

A canção-rapper parece emitir um recado direto aos possíveis ouvintes: que não aceitem 

versões unilaterais da História e que, diante da ausência de representações identitárias 

cabíveis, utilizem da criatividade para propor novas narrativas, nas quais se conservem 

os traços, a memória e a riqueza cultural de suas raízes.   

 

3) Considerações Finais 

As canções rappers transcritas e interpretadas neste estudo, de autoria de MC Soffia, 

constituem uma importante contribuição no que concerne a dois aspectos principais: a 

representação da cultura negra e a orientação oferecida às camadas ouvintes, de faixa 

etária infanto-juvenil.  

A cada reprodução, a performance se institui um instrumento de comunicação, referencial 

representativo-identitário e, também, ‘pedagógico’.  

A riqueza afro se faz pelo reconhecer da beleza negra, nitidamente extirpada da História 

Oficial. Se em meio à narrativa oficial, o negro é retratado inteiramente sob a ótica da 

escravidão, no rap tal retrato assume novas perspectivas. A cultura e a riqueza dos antigos 

reinos africanos, a beleza da cor da pele e dos penteados de origem africana, os 
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movimentos e corporalidades advém como temáticas que representam e incentivam a 

afirmação e o reconhecimento identitário de crianças e adolescentes negros, a quem a 

canção se mostra prioritariamente dedicada.   

Além do saber transmitido pelas performances em questão, acerca da cultura africana e 

de sua riqueza ancestral- que deve reconhecida, preservada e exaltada- as performances 

se revelaram como instrumento crítico, capaz de promover reflexões, não apenas acerca 

da cultura afro-brasileira em si, mas também, da existência de um sistema operado pela 

lógica eurocêntrica.    

A leitura das canções-rappers, aqui proposta, demonstrou questionamentos a tal sistema, 

que impõe padrões (‘brancos’) de beleza às pessoas e, de acordo com esses padrões, 

conduz o mercado de consumo. Com a delicadeza da performance infantil, os versos 

traduzem um olhar crítico, de resistência, em relação à sociedade; e são lançados ao 

ouvinte, num intencionar de despertar imaginários, orientando em relação ao 

(re)conhecimento de suas identidades e, quiçá, da possível construção (talvez utópica) de 

uma sociedade plural e efetivamente democrática.  
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