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EDITORIAL
Era início de 2012 quando cerca de 600 pessoas
reuniram-se no Teatro Espanca! para celebrar
a primeira – e, até agora, única – edição da
Revista Marimbondo. Criada por nós, da Canal C,
e lançada no hiper-centro de Belo Horizonte, a
publicação, que trazia a “rua” como tema, seguiu
para 67 cidades do Brasil; foi apresentada na
New York University – NYU; foi selecionada
para a 10ª Bienal Brasileira de Design, que
reconheceu seu projeto gráfico assinado pela
Oeste; e experimentou virar também blog – o
Mais Marimbondo –, premiado com recursos da
Fundação Nacional das Artes.
Para além da agenda cultural e da crítica
especializada, mantivemos, nesta segunda edição,
a arte e a cultura de Belo Horizonte como focos
de nosso exercício jornalístico. “Música” é o tema
abordado nas próximas 109 páginas, e buscamos
tratá-lo aqui considerando sua dimensão de
território, como bem concebeu Josefina Ludmer:
“uma noção eletrônica-geográfica-econômicasocial-cultural-política-estética-legal-afetiva-degênero-e-de-sexo, tudo ao mesmo tempo. Atravessa
os diferentes campos de tensão e todas as divisões,
podendo se pensar em fusão". Nos aproximamos
desse conceito com a contribuição do pesquisador
Pedro Kalil, convidado a ser o coeditor dessa
publicação e cujos conhecimento e sensibilidade
fizeram-se alicerce para as escolhas e foram
primordiais no lapidar dos assuntos tratados.
Os trajetos percorridos formam a cartografia
escolhida – uma em infinitas possibilidades, dada
a vastidão geográfica, de sentidos e de sons das
muitas cidades que recebem o nome de Belo
Horizonte. Esse traçado deseja oferecer um
deslocamento do sensível, mesmo que momentâneo.
E, ainda que as matérias, as entrevistas e as
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reportagens possam ser lidas separadamente
e em qualquer ordem, é o encontro delas e o diálogo
que podem estabelecer entre si que tecem a trama
rizomática que se quer Marimbondo.
Na vertical, o percurso tem como elemento
primordial a memória. Como Giorgio Agamben
nos coloca, o contemporâneo não é somente
aquilo que adere ao presente. Reconhecemos o
papel fundamental da memória na conformação
de identidades e de territórios – e, neste caso, dos
recortes musicais que aqui expomos – também
porque defendemos que o presente não deve ser
construído com o apagamento do passado, como
por vezes acontece. Na horizontal, lançamos o olhar
(e abrimos os ouvidos) sobretudo para projetos e
ações realizados nos anos mais recentes. A maioria
dos textos que seguem foi escrita em 2014.
Às leitoras e aos leitores oferecemos esta
cartografia, certas de que compartilharemos,
ainda tantas outras com vocês – assim como
compartilham conosco – nas próximas edições
de Marimbondo que não mais tardarão a chegar.
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QUARTEIRÃO DO SOUL

PEDRO KALIL

OUTRAS

esquinas

Belo Horizonte não é uma esquina. Planejada como tabuleiro de
xadrez, a cidade foi sendo feita de muitas curvas, retas e quebradas,
outras esquinas, várias parábolas, bifurcações, encruzilhadas. Dentro
da Avenida do Contorno, esmero modernista de retidão, aqui e ali
foram surgindo ruas e avenidas que transgrediam a percepção
de que esquina é ângulo de noventa graus. O olhar que assim a vê
só é possível de ser sustentado a partir de uma visão estreita da
cidade, de suas pessoas, de seus caminhos e de sua cultura. Há por
aqui aqueles que querem manter as fronteiras, fomentar muros,
criar/reforçar distinções entre as ruas, os bairros, as regiões de BH.
Há outros que vão mais além, querendo apagar do mapa aquilo que
entendem como torto, intrusivo, rabiscado, aquilo que é movediço,
poroso, permeável, plasmático.
Tal como a cidade, a música belo-horizontina é por vezes entendida
como esquina, e não como território amplo, permeável, com caminhos
que se entrecruzam, se trombam, se esbarram, se afetam, com inversões
e trocas intensas, mesmo quando não facilmente percebíveis. Pensar a
música de Belo Horizonte, como a de todo (o) mundo, não diz respeito
somente à questão de músicos e compositores, notas e melodias,
arranjos e letras, mas também a um lugar em que cantam várias
vozes e que tem como componentes também o público, o imaginário,
a cultura, as relações e certo tipo de tradição. Tampouco se trata de
apenas deixar falar uma voz hegemônica audível e reconhecida, mas
de trazer também outras vozes, muitas vezes elididas ou abafadas,
que passeiam por diversos territórios que nem todos compartilham.
Refletir sobre a música belo-horizontina – sem ser no paraíso
imaginativo da esquina da retidão – cria a necessidade de ampliarmos
o alcance dos ouvidos, nos desacostumarmos com as audições a que
estamos familiarizados, cruzando toda sorte de territórios.

8

9

PUTA

prum lado,
VIADO

pro outro

POR

10

CAROL MACEDO

Em 17 de julho de 1976, pela primeira vez, um
veículo da grande imprensa lançou um olhar sobre
os bailes black que já se disseminavam pelo país.
Sob o título de Black Rio - O Orgulho (Importado)
de Ser Negro no Brasil, uma reportagem de quatro
páginas “revelava” que, a cada final de semana,
milhares de jovens se reuniam para dançar ao
som dos brothers do soul, e atribuía aos bailes
uma conotação de movimento cultural, com forte
identidade coletiva. Mas se para boa parte dos
leitores do Jornal do Brasil a aproximação com
aquele universo era inaugurada pelas linhas da
jornalista Lena Frias, para os frequentadores dos
bailes a identificação precedia a representação no
jornal ou na TV; e ia muito além do consumo de
discos, do uso de roupas, penteados e acessórios.
Como no restante do país, em Belo Horizonte
também já eram bastante populares os encontros
que giravam em torno da soul music, geralmente
realizados com pouca ou nenhuma estrutura.
Entre localidades diversas e distantes entre si
— como a Cabana do Pai Tomás, na região Oeste,
a Vila Senhor dos Passos (antigo “Buraco Quente”),
na região Noroeste, e os bairros São Benedito e Rio
Branco, na região de Venda Nova, e tantos outros —
havia um território comum: uma caixa de som, um
“disco do Brown” e corpos em dança, assumindo
a forma de festa. Celebração em encontros na rua
ou na sala da casa de amigos, pelo som do vinil ou
pela Rádio Cultura AM, sintonizada no programa
Ritmos da Noite, do locutor Geraldão.
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Dos muitos bailes black entornados pela cidade,
o Máscara Negra afirmava-se como grande ponto
de convergência entre seus frequentadores.
Originado de um baile de carnaval, ele funcionava
no primeiro andar de um prédio na Rua Curitiba, nº
482, no centro da cidade, em cima da — hoje extinta
— loja Mesbla. “Era fácil de chegar, pegava um
ônibus só. Para voltar não passava o noturno, então
era só no outro dia de manhã. Mas como tinha
linha para todo mundo, a gente podia relaxar e
curtir sem pressa”, lembra Arildo da Cruz, nascido
no ano do Golpe Militar e já frequentador do
espaço em meados dos 70. “Lá não podia de menor,
mas eu fazia cara de mau e minha juba black power
enganava”, diz.

Ainda assim, tinha quem sonhasse com coturno,
“uma bat boot que o pessoal de roupa rasgada
[punks] depois veio a usar bastante. Se você
chegasse no Máscara com uma dessa, todo mundo
já crescia o olho, dava respeito”, lembra Arildo.
Em tempos de ditadura militar e atos institucionais,
a gandola era outro item desejado. “Muita gente
comprava, arrancava o emblema e a patente do
exército e usava ela toda verde. Agora você imagina
que provocação usar roupa militar naquela época!”,
diz, sem esconder a satisfação. “Nos anos 70, esse
pessoal [punks] não usava muito não, era a gente
que encarava. Só que se os ‘periquitos’ [apelido
que davam aos militares] passassem na rua, eles
arrancavam as gandolas da gente”.

Com residência em Venda Nova, Arildo só veio
a conhecer o centro de Belo Horizonte na
adolescência. “A gente aprendia a dançar era ali
mesmo no bairro, pelo som na caixa da vizinhança,
imitando o amigo da sua rua, vendo o irmão mais
velho dançar. Cada dia você ensaiava na casa de
um. Tinham os passos e tinha a roupa também.
O estilo a gente conhecia pela capa dos compactos,
dos LPs. Disco era caro para gente, mas todo
mundo emprestava o que tinha, ia passando de
mão em mão, de vitrola em vitrola. A roupa, você
encontrava o tecido e costurava — calça, blusa, tudo
—, e já ficava ansioso para chegar o dia de ir pro
som e fazer estilo”, conta.

Especialmente ali no Máscara Negra, o gatilho
para a violência prescindia de uma suposta
transgressão. “Lá frequentava mais é gente escura,
praticamente não entrava branco, então a polícia
batia lá direto, descendo o pau mesmo. Queria nem
saber, já entrava gritando ‘viado prum lado, puta
pro outro!’. Tinha policial que chegava dando
geral nas mulheres, ia enfiando e passando a mão
em tudo. Perguntava pra gente ‘por que você está
vestido assim, que cabelo é esse?’ Mandava cortar
o som. Aí você já levava um tapão na orelha, um
soco na boca do estômago, eles implicavam com
calça pantalona, com o colorido, com o xadrez,
mandavam cortar o cabelo e, se vissem a gente
com ouriçador, aí tava perdido”, conta. Muitos
ouriçadores eram confeccionados de forma caseira,
com aros de bicicleta inseridos, um a um, em
um pedaço de madeira, funcionando como uma
espécie de garfo usado para moldar o penteado
black power. Já para polícia, eram vistos somente
como arma e justificativa para detenção.

E AÍ, FULANO, VOCÊ VAI PRO SOM HOJE?
‘TÔ LÁ!’ ESSA ERA A GÍRIA. BAILE ERA
NOME DE FESTA DE GENTE DE IDADE.
Para completar a imagem que espelhava os artistas
das capas dos discos, quase sempre havia um
Vulcabraz 752 a deslizar na pista do Máscara Negra.
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QUANDO A GENTE QUE É NEGRO SE
VESTE COM O ESTILO QUE A GENTE
GOSTA, O POVO JÁ TE OLHA TORTO.
E ISSO É ATÉ HOJE. DEIXA EU PENTEAR
ESSE MEU CABELO, PASSAR UM GEL
AQUI E ESPETAR SÓ DE UM LADO, PENSA
QUANTAS PESSOAS VÃO ME OLHAR
ESQUISITO NA RUA.
Quando o baile fluía, sem “visita” da polícia,
a pista era ocupada democraticamente; homens
e mulheres a exibir seus corpos e movimentos.
“Tinha a hora da música lenta, depois uma época
chegou até a misturar um pouco de funk de
discoteca, pro pessoal que curtia fazer passinho
igual. Mas o brown é que mandava de verdade.
Era quando cada um podia se mostrar, era quando
todo mundo podia te ver. Juntava no meio, cada
um dançando do seu jeito e tentando se soltar
mais que o outro. Você já dava aquela escorregada
para dentro da roda e o outro saía, ele entendia
que você tava melhor, como se fosse um desafio
mesmo. Era como disputar numa roda de capoeira,
um movimento ia puxando o outro, fazendo uma
dança junto com quem tava na roda, mas sem ser
coreografia ensaiada, mais como como na capoeira
mesmo”, diz.
No final dos anos 80, o Máscara Negra deixou de
ser a bola da vez, assim como vinha ocorrendo com
outros bailes que acabaram fechando, como os da
União Síria (extintos em 1979) ou os realizados no
salão de festas do Conjunto IAPI, na Lagoinha.
Há quem credite esse fim a modismos da época,
como o sucesso da disco music e do rock nacional,
mas Arildo acrescenta o medo generalizado da
população de transitar na região, especialmente
à noite. Segundo ele, o clima de insegurança se devia

à existência do “Esquadrão do Torniquete”, grupo de
extermínio — formado por dois taxistas, um policial
civil e um policial militar — que ganhou notoriedade
ao assassinar em sequência 27 pessoas, em sua
maioria por enforcamento. “No início dos anos 90,
a gente foi primeiro dançar brown nas Quadras do
Vilarinho. Como o centro ficou perigoso de ir, todo
mundo morrendo de medo do torniquete, a gente
ia também para o Sorven, do Dirceu Pereira, lá em
Venda Nova”, narra.
A disputa, antes essencialmente dos corpos na pista,
agora chegava também às vias de fato. “Foi lá onde
eu mais briguei. Nessa época, o pessoal do Vilarinho
não podia subir para o Sorven e vice-versa. Era uma
disputa de território e de som, porque o Vilarinho
era mais funk, desses de ensaiar dança, Pump up
the Jam; o Sorven era mais breque, brown. Aí a
gente se encontrava na pracinha do Vilarinho para
brigar, era que nem Atlético e Cruzeiro. A diferença
é que, antes, você podia me encontrar, me bater
e depois passar perto de mim e não ter problema.
Eu apanhava porque eu não dei conta. Hoje não,
se a gente brigar, dois minutos depois você volta
e me dá um tiro. Hoje a disputa mudou, né?”.
TODO MUNDO TEM UM POUCO DE JAMES
BROWN NAS PERNAS, NO PEITO. NÃO TEM
UM SER HUMANO QUE QUANDO TOCA
BROWN A PESSOA NÃO MEXE. PARA MIM,
É A ÚNICA COISA QUE NÃO SAI DE MODA,
QUE NÃO ACABA NUNCA.

13

15
14

Criado em 1983 por um grupo de amigos
saudosos dos bailes de black music realizados
no Centro de Belo Horizonte, como Máscara
Negra e União Síria. Após em 2013 deixar
de ter endereço fixo — sendo o mais famoso
deles a danceteria Flashdance, em Venda
Nova —, locais como Centoequatro, no Centro,
e Granfinos, no bairro Santa Efigênia, já
receberam edições do Baile da Saudade.

!

PATRICK ARLEY

Mizael Santos é fundador da Rádio Favela
(104,5 FM), colocada em funcionamento em
1976 e voltada especialmente para talentos da
comunidade do Aglomerado da Serra, onde está
localizada. Até receber autorização, em 2001, era
alvo permanente da polícia, tendo sido fechada
oito vezes. Em 2002, sua história foi contada no
cinema, por meio do filme “Uma onda no ar”, de
Helvécio Ratton.

POR

!

do soul

Mais comum que hoje, nos idos de 1980 as quadras
frequentemente promoviam apresentações e
concursos de dança, especialmente os de jazz e de
black —, algo que, na década seguinte, se tornaria
comum também em escolas de dança na Zona Sul
e em grandes shoppings centers, como Central
Shopping e Shopping Del-Rey. “Para participar
a gente mesmo criava a coreografia e treinava na
rua de casa, às vezes enchia de vizinhos só para ver.
Sexta-feira você tava ensaiando, sábado e domingo
de manhã jogava um futebol na rua e, no final de
tarde, tinha encontro marcado nas matinês, para
se apresentar e curtir. No meu bairro era assim”.

Para correr atrás do dinheiro, como ele diz,
abandonou o soul, mas, depois de viúvo, sentiu
necessidade de voltar. “Uns três anos atrás vi
pessoas dançando black num programa da Rede
Minas e decidi frequentar o Baile da Saudade ( ! ),
em Venda Nova. Agora que voltei não paro mais
porque, como te disse, é de sangue, é de família, é
quem eu sou”, diz, durante uma pausa para tomar
um respiro entre uma música e outra, na pista da
Casa da Piscina, espaço localizado entre os bairros
Santo André e Pedreira Prado Lopes, Região
Noroeste, que aos sábados promove encontros
ao som do “bom e velho James Brown”.

QUARTEIRÃO

À época — e, ainda hoje, em algumas regiões
da cidade — as quadras esportivas eram um dos
escassos endereços para diversão. As balzaquianas
Quadras do Vilarinho, na Região Norte,
nasceram inclusive como uma “oportunidade de
investimento num lugar sem opções de lazer”,
afirma o proprietário Francisco Filizzola. “Resolvi
criar ali um negócio construindo quadras de
futebol de salão pra serem alugadas durante a
semana. Só que já no ano seguinte, em 83, me
pediram para fazer festas de black nos fins de
semana, pro pessoal ter onde dançar, onde se
encontrar. Teve preconceito até de moradores da
região, mas combinei que faria um teste”, lembra.
Hoje, o espaço chega a receber 6 mil pessoas nas
matinês de domingo, especialmente quando há
apresentações de MCs conhecidos. Eventualmente
há apresentações de dançarinos no palco, mas é na
pista que se dá o encontro de corpos a marolar (ver
matéria “Em alto e bom som”, na página 28).

No icônico Máscara Negra, Ednei chegou a ir
uma única vez, aos 17 anos, dançar brown, mas não
voltou por medo da “rigidez” da polícia. “Dançar
black era como dança de marginal. Se tinha cabelo
grande era marginal, se usava boné era marginal;
polícia parava e batia, mandava cortar o cabelo”.
Nos 1990, diz que, como ele, muita gente migrou
do jazz e do black para a “festa mix”, como ele
nomeia os encontros onde tocavam artistas e
grupos estrangeiros como Technotronic, Snap! e
MC Hammer. “Até 94, em Santa Luzia tinha muito
concurso ao ar livre desse ritmo; virou uma febre
e você ia era de galera. Mesmo assim, no fim das
festas mix não tinha jeito, sempre tinha o brown,
tocava um black”, lembra.

O pedaço da Rua dos Goitacazes, localizado
entre as ruas São Paulo e Curitiba, região central
de Belo Horizonte, foi batizado de Quarteirão
do Soul. A ideia surgiu em 2004 quando amigos
resolveram testar na Caravan ali estacionada
um CD gravado por Geraldinho – que trabalhava
por lá como lavador de carros –, e começaram a
dançar. Dos alto-falantes, soul music. Desde então,
são realizados encontros na rua, abertos a todos,
aos sábados a partir das 14h. No Quarteirão
do Soul a afirmação da identidade black é um
traço fundamental e a apropriação do espaço
pelos realizadores e frequentadores se dá de
forma espontânea.

CORAÇÃO QUE BATE, CORPO QUE DANÇA
“Antigamente, discoteca dava confusão, mas a gente
ia assim mesmo. Porque o negócio era dançar”,
conta Ednei Nonato, cuja desenvoltura nas pistas ele
garante vir de infância. “Eu tinha só quatro anos [em
1983] e me levaram na Discoteca do Mizael ( ! ),
uma academia de dança que ele abriu ali na [Rua]
Capivari, na Serra. Eu dancei demais! Mas é que
meu pai é artista, tocava acordeon com Barrerito,
minha mãe sempre dançou e levava a gente na
Quadra Minas Esporte Bar, em Venda Nova, onde eu
nasci e moro até hoje. É herança de família”, ele diz.
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NO passinho,
DE GALERA
COMUM, “DE BALAIO”, 2015
O meu cenário é a janela de um busão
Do bairro ao centro sento nela como se fosse televisão
Sou só mais um comum "fragando" sem pretensão
A saga cega como um filme da vida do cidadão
Rumo ao centro marco meu tempo pelas paradas
E a cada ponto a vida vai ficando mais embolada
O cidadão aglomerado vira multidão
E a multidão é um monstro sem rosto e coração
Tô vendo e vejo mais pela janela de vidro
Vejo meu olho no olho do cidadão refletido
Em busca de algum sentido neste caminho que vai
Da lama ao caos, do bairro à Babilônia que nunca cai
Por mais que o conflito e o sofrimento se espalhem
Independente da classe e da cor e que muitos falem
Da importância da mudança e do caminho pra tal
Eu permaneço acompanhando um cenário sempre igual

22
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CAROL MACEDO
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“Na sede da Galoucura ( ! ), ali na Pedro II
com o elevado [Helena Greco], teve muito baile
funk. Iam galeras de vários bairros, até quem era
cruzeirense aparecia lá”, conta Marcio Murari, que
entre 1994 e 1997 foi Relações Públicas da entidade.
A existência de “galeras” era bastante comum na
época, muitas vezes costuradas em laços criados
entre pessoas do mesmo bairro ou que compartilham
a paixão por um mesmo time de futebol. “Ao menos
para gente que era do subúrbio”, ressalta Murari,
que é também DJ e hoje estuda Teatro na UFMG.
Quando os encontros eram para ouvir música, o
som não era apenas o funk — geralmente o carioca
—, mas estilos tão diversos quanto pagode, rap ou
rock. “Essa coisa de convivência separadinha, de
fulano é do funk, ciclano do rap, é mais classe
média. A gente era tudo embolado. Tipo, não sei
quem do Cabana disse para gente ir em tal lugar; só
depois de velho fui saber que era o Marrakech ( ! ).
Você ia para encontrar com a galera, e ia de bando,
aquele monte de gente no ônibus ou às vezes à pé
mesmo”, lembra.
Em tempos pré-internet, as imagens e os sons eram
acessados das formas mais difusas, em diferentes
suportes e momentos. Assim como as motivações
para se reunir.
“Pra gente era uma grande influência os
filmes de rua, como Warriors, os clipes
do Michael Jackson, com as gangues e
as danças com os primeiros b-boys de
Nova York. Tinha também muito baile
no Vilarinho, baile de brown no Alto Vera
Cruz, as barraquinhas de cada bairro,
sempre com DJs locais. Já chegavam as
fitas cassete da Furacão 2000 que traziam
um funk mais gringo, Miami Bass. A gente
também se emprestava os VHS com os
clipes de skate e eles sempre vinham com
uma trilha de punk, hardcore, rap. Tinha
a pixação, que você saía em bando e já
reconhecia todo mundo; aquele ali é o
João do Bom Jesus, a Maria do Concórdia,
fulano da DPC [Demônios Pichadores da
Cachoeirinha], ciclano da DP [Demônios
do Planalto]. E, claro, tinham as torcidas
organizadas, com um número enorme de
pessoas. Não tem como olhar para esse
fenômeno de baile funk aqui e não falar
das galeras de torcida e pixação”,
afirma Murari.
24

“EU PIXAVA SIM, E CURTIA MUITO”
Ainda que a repressão à pixação tenha ganhado,
mais recentemente, contornos draconianos —
muitas vezes arbitrários, com pixadores ( ! ) sendo
presos preventivamente com mandados de busca
e apreensão domiciliar, acusados de “formação
de quadrilha” —, historicamente ela quase nunca
é reconhecida por aqui, seja pelo poder público
ou sociedade civil, como algo que constrói redes
e sentidos, que atua politicamente na cidade e
inscreve uma história. Naquela época não era
diferente. “Você pode fazer uma leitura, como um
arquivo mesmo, a partir dos muros de BH, porque
eles te contam uma história. A Guaicurus era uma
que tinha essas primeiras inscrições todas, mas é
impressionante, tentam sempre passar por cima
com tinta”, diz.

!

Criada em 1984 por torcedores do
Clube Atlético Mineiro, ela existe
até hoje e é dividida por regiões
da cidade: Galoucura Barreiro,
Noroeste, Nordeste, Zona Sul, Zona
Leste, Zona Oeste e Zona Norte.
Em 2008, tornou-se também uma
Escola de Samba.
Marrakech (Prado) foi uma
danceteria onde o flash house era
bastante popular, assim como
Arena (Contagem), Space (Savassi),
Phoenix (Padre Eustáquio),
Olympia (Centro-Lourdes, embaixo
do edifício JK), Hipodromo (Santa
Efigênia), Chamonix (Santo
Antônio), e tantas outras.

Para pixadores que faziam parte de torcidas
organizadas essa disputa de território ganhava
um componente ainda mais desafiador com a
rivalidade futebolística. Pela cidade espalhavamse presas (assinaturas) como CMA, do Comando
Máfia Azul, TOG, da Torcida Organizada Galoucura,
e tantas outras. “Rolava briga direto entre as galeras
dos bairros, mas não quando a gente tava reunido
dentro da mesma torcida; aí geral se unia para ser
mais forte que o rival. Aliás, o ‘maria’ dirigido aos
cruzeirenses [xingamento homofóbico e sexista
usado ainda hoje] vem de uma interfência feita no
F, transformado em R, de uma pixação de Máfia
Azul. Era eles pixarem Máfia Azul, logo depois tava
escrito em cima”, lembra ele.
A estética também não tardou a ocupar outros
espaços — especialmente os voltados à música
—, fazendo-se presente na comunicação visual de
casas noturnas e filipetas de festas dos extintos
Estrela, Butecário, Broadway e tantos outros.

!

Em 2010, pixadores bastante
atuantes na cidade (“Piores de Belô”)
foram presos preventivamente,
em suas residências, ficando
encarcerados 117 dias. As “provas”
para acusação de formação de
quadrilha foram terem postados em
seus perfis de redes sociais fotos de
pixações, grapixos e grafites, e por
terem camisas, bandeiras e bonés
que remetem à pixação. Além da
ação por formação de quadrilha,
pela qual eles já foram condenados,
ainda que caibam recursos, alguns
deles respondem por dano moral
causado ao meio ambiente urbano
em uma ação civil pública.

MC PAPO, TRECHO DE “LEMBRANÇAS DE
MOLEQUE (EU PIXAVA SIM)”, 2007
Eu pixava sim, e curtia muito
Eu me lembro bem, de cada segundo
Eu pixava sim, e curtia muito
Eu me lembro bem, de cada segundo
Antigamente a noite caía
Eu saia de rolé
Pulava o portão, de tala na mão
Tu sabe como é que é
Um rolo de trinta, cheio de tinta
Eu rasgava as madrugadas
Subia no teto, e no viaduto
Tá ligado na parada
PM pegava, me esculachava
Pintava minha cara e me humilhava
Mais eu não parava, eu continuava
Por que alguma coisa me hipnotizava
Moleque nervoso, periculoso
Me divertia de montão
Hoje eu parei, mais tá na memória
Os momentos dessa zuação!
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“EU SÓ QUERO É SER”
Como RP da Galoucura, Murari fez incontáveis
viagens pelo Brasil, muitas delas aos subúrbios
cariocas. A amizade entre as torcidas organizadas
garantia a hospedagem e o transporte “a gente
combinava um valor menor da passagem direto
com o motorista do ônibus. Íamos em sete, dez,
doze pessoas”, revela. Na volta, a bagagem vinha
recheada de fitas cassete com um pot-pourri de
funks, ou de raps, como eram chamados. Rap da
Felicidade, Rap do Silva, Rap do Salgueiro, Rap
da Armas (parapapapará-tchibum!)... Nas letras,
em geral, um pedido de paz nas comunidades.
A presença de milícias já era uma realidade, a
repressão policial desde sempre se fazia presente
e começavam a ganhar força planos de criar uma
sede própria do BOPE — Batalhão de Operações
Policiais Especiais, o que viria a ocorrer em 2000.
“Geral já tava ali cantando suas questões, eu só
quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela
onde eu nasci”, diz.
Quando as fitas chegavam a Belo Horizonte,
elas eram copiadas e se alastravam entre os
integrantes das torcidas, posteriormente entre
as galeras dos bairros. Faziam também a trilha
sonora de bailes realizados nas sedes das entidades.
“Isso rolava Brasil afora. E misturava os raps todos,
tipo Racionais MC’s e os que depois passaram a
ser chamados de funk carioca. Aliás, os Racionais
começaram foi fazendo show direto na Torcida
Jovem dos Santos”, lembra. Atrações ao vivo, vindas
do Rio, também marcavam presença por aqui.
Com ingressos um quarto do valor das Quadras do
Vilarinho — ou até mesmo com entrada gratuita —
o sucesso nas sedes era garantido.
Dos bailes e das cassetes, as músicas rapidamente
ganhavam vida nos estádios, em suas versões
originais ou “sampleadas”. “Time de preto, de
favelado, mas quando joga o Mineirão fica lotado”
fazia sucesso entre atleticanos; “dança, dança,
dança; dança da bundinha, aqui no Mineirão o galo
virou galinha” era um entre muitos funks entoados
pelos cruzeirenses. “Ah, eu tô maluco” e “uh, tererê”
ecoaram por diferentes estádios, tornando-se gritos
de guerra de grande longevidade.
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“DJ, PEDE A PAZ QUE VEM A LIBERDADE”
As disputas entre comunidades, cantadas nos
próprios funks, ganhavam também o corpo a corpo
das pistas, com brigas entre grupos de bairros
rivais invariavelmente eclodindo nos bailes.
“Uma galera não podia encontrar com a outra,
era treta na certa. Isso da violência é uma coisa
que marca todo esse processo, não só entre as
galeras de bairro, da polícia também. Ela não podia
ver cinco pessoas juntas que já ia dar dura. Você
andava de galera para não ficar boiando na rua,
porque se uma rival te visse sobrando, aí já era.
Quando a violência da polícia apertou, obrigou
a pessoa a deixar de andar de galera”, afirma.
Uma alternativa aos bailes passou a ser as
barraquinhas de bairro, que já eram realizadas
com frequência, chegando até a uma edição a
cada fim de semana, dependendo da época do ano.
Geralmente organizadas pelas igrejas, lideranças
comunitárias ou até políticos, elas convergiam em
barracas de comidas e bebidas produzidas pelos
próprios moradores (cachorro quente, caldos,
caipifrutas, etc.,), equipamentos de som e DJs
locais. Eram especialmente frequentadas pelas
galeras que queriam dançar funk ou flash house,
mas não somente.
“Nas barraquinhas do Céu Azul, onde eu nasci e
cresci, tinha também banda cover e banda autoral,
artistas locais e nacionais. Já as maiores e não
religiosas eram todas na ‘Avenida’ [Avenida Antônio
José dos Santos], com som mecânico e músicas da
moda; axé, os melôs, Claudinho e Buchecha. Juntava
todo mundo para dançar igual, fazer os passos de
galera. Como o bairro é afastado do Centro, você
morava lá, estudava lá, paqueras rolavam lá, você
conhecia todo mundo. Ninguém tinha carro para
sair, nem ônibus de madrugada, então você tinha
outra relação com a cidade, de conseguir acessá-la.
Chegar ao Centro era 1h30 de ônibus, quase 2h no
horário de pico”, conta Anna Karina, que diz ter
frequentado as barraquinhas até o final dos anos
1990, início dos 2000, quando já dava muita briga
e “o clima pesou”. “Lá hoje perdeu essa cultura da
barraquinha, até porque o bairro mudou. Não tem

mais isso de todo mundo dançar na rua em dias de
calor ou ir para Avenida dançar de galera”, afirma.

dançava nada! Até porque técnica qualquer um
tem”, avalia ele.

Quando as barraquinhas (ou feirinhas) de bairro
ainda estavam no auge, era lá que ia o MC, letrista
e rapper Shabê — que faz dupla com Dokttor
Bhu, músico, produtor, ator e um dos fundadores
da banda Divisão de Apoio, primeiro grupo de
rap de Belo Horizonte a utilizar instrumentistas
em seu trabalho. “Eu morava no bairro Guarani
[região Norte], e lá na adolescência, nossa vida
era jogo de botão, jogar bola na rua, quadrinhos,
masturbação e, no fim de semana, você ia
dançar nas barraquinhas. Tocava muito Snap!,
Technotronic, DJ Joseph e DJ A Coisa eram
referência também”, conta. Foi nas tantas idas às
barraquinhas que aprimorou o estilo de dançar e,
de lá, passou a frequentar as matinês de domingo
de danceterias como Phoenix e Hipodromo, que
recebiam ônibus cheios das galeras dos bairros.
“Mesmo tímido eu passei a ir direto. A dança te
transformava, as pessoas te viam, você conseguia
ficar com as meninas. Hipodromo para mim era
classe média alta. Quando entrei pela primeira
vez foi um choque cultural, as roupas eram
diferentes, o cheiro das pessoas era diferente. Se
na Phoenix era só para dançar, total disposição
na pista, lá na Hipodromo você via a classe média
alta só olhando, sem dançar, ficava ali pagando de
bonita. Havia uma rivalidade latente, você podia
sentir a tensão e cortar com uma faca”, diz.

A cultura de dança de flash house por aqui era
bastante forte, especialmente nos anos 1990, com
grupos como Fama, Dance Machine, Gyrus, todos
desenvolvendo um estilo próprio. Contavam
com apoio das academias, que cediam espaço,
das danceterias, que muitas vezes patrocinavam
os grupos, e das lojas da Galeria Praça Sete, que
cediam as roupas. Foi na Galeria – “point do povo
do rap, do funk e do soul” – que Shabê ouviu “vocês
são muito ruins, mas até meu filho gosta de vocês”.
A frase, a la Julinho do Adelaide às avessas, foi
dita por Mauricio, dançarino de brown e dono de
uma loja de disco que vendia fitas VHS piratas
com “clipes das músicas que todo mundo queria
aprender a dançar”. “A gente se apresentava direto
na região Leste, mas não tinha muita noção da
cultura hip hop. O pessoal ficava puto com a gente
lá. Depois que fui conhecer mais o rap, que então
chamávamos de hip hop dance. Conhecer e me
apaixonar, experiência que mudou minha vida e
muda a cada dia”, lembra o rapper, que ainda hoje,
mesmo que um pouco tímido, faz a pista parar para
vê-lo dançar quando tocam os antigos sucessos
daquela época.

Foi exatamente em uma das matinês da Hipodromo
que Shabê presenciou quando “todo mundo parou
para ver uns meninos dançarem com roupas
diferentes”. Eram os Caçadores de Estilos, um dos
mais significativos grupos de dança de rua de
Belo Horizonte na década de 90. Shabê também
chamou atenção com suas coreografias e foi
convidado a integrar o grupo, que chegou a ter
um cover, ser convidado para se apresentar nas
quadras da escola de samba carioca Beija-Flor e
alcançar a final do concurso de danças promovido
pelo programa Xuxa Hits, da TV Globo. “Dança
de rua, b-boys, isso era de BH. Os dançarinos
daqui humilhavam. [O grupo] You can dance não

!
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A webrádio Balada Hits pode ser acessada
a partir do site baladahits.net

A prática de tocar funk nos espaços públicos
usando celulares e sons automotivos é
abordada no curta-metragem “Esculacho”, do
documentarista Marcelo Reis, uma produção
belo-horizontina de 2013.

POR

'É O DELANO, CARALHO'
O criador dos arranjos de todos esses funks é
Delano, jovem músico belo-horizontino de 17 anos.
Ex-puxador de cavaquinho da Escola de Samba
Cidade Jardim, agremiação carnavalesca do Morro
das Pedras, foi levado a migrar para o funk sob
influência de outra festa do bairro onde vive, o
Baile da Rua da Pedreira. “Comecei com o funk
em janeiro, foi uma brincadeira. Tá tendo um baile
ali, vou fazer uma música. Nem escrevi. Pegava o
microfone e cantava, com vozes diferenciadas, uma
cantada e outra mais grossa. Tem gente que acha
que é duas pessoas cantando”, lembra o agora MC,
cada dia mais famoso entre os funkeiros.

O “Medley para o Baile do Concórdia”, cantado por
MC M5, não é o único funk que, num momento
em que o gênero também toca em boates caras,
representa os bailes de comunidade que vêm sendo
realizados em Belo Horizonte desde o início desta
década. “Mega pro Baile do Inestan”, “Novinha da
Serra”, “Medley Baile da Esquina”, no bairro Carlos
Prates, “Baile do Cruzeirinho”, no Alto Vera Cruz,
“Baile da Central part 1”, no Piratininga, “Medley no
Atabaque pro Baile do Paizão”, na Pedreira Prado
Lopes, são títulos de outras músicas que perfazem
apenas parte de um roteiro que conta mais de uma
dezena de eventos.

Em alto
E BOM SOM

Com movimentos improvisados como imitar
um robô e tapar o rosto em sinal de vergonha,
o passinho do Romano é um tipo da dança ao
som de funk que se populariza por meio de
vídeos caseiros veiculados pela internet desde
2008. É disputado em batalhas ou duelos e já foi
apresentado em eventos internacionais como o
festival Lincoln Center Out of Doors, em Nova
York, em julho de 2014.

A rua Tapira fica na entrada da Vila Tiradentes,
popularmente conhecida como Favela da Concórdia
e oficialmente localizada no vizinho bairro
Renascença, na região Nordeste de Belo Horizonte.

Nas Quadras do Vilarinho, tradicional reduto do
funk na capital mineira, Delano cantou no feriado
municipal de 15 de agosto de 2014, uma sexta-feira,
para 6 mil pessoas, o triplo do público da matinê
aos domingos. Frequentadora do baile e ouvinte da
Balada Hits ( ! ), webrádio que toca funk a partir
de Belo Horizonte, Stephanie, de 15 anos, engrossa
a voz para responder o que anda escutando. “É o
Delano, caralho”, repete o bordão lançado pelo
músico. Em segundo lugar, cita Gui, MC paulista
de funk ostentação da sua idade e já contratado
pela Universal, gravadora que também tem em
seu casting a veterana Valesca Popozuda.

Até mesmo quem não está por dentro do funk já
deve ter ouvido o maior sucesso de Delano – “Baile
dos Rato”, no Aglomerado Santa Lúcia – tocado em
algum carro ou celular ( ! ). Suas músicas, com
letras descritas por ele como “sensuais”, pegaram nos
bailes de comunidade por toda Beagá e até no Rio de
Janeiro, onde se apresentou no Baile da Cidade Alta,
para 20 mil pessoas. No dia da entrevista, faria show
no Music Hall, casa de médio porte no bairro Santa
Efigênia, dividindo o palco com outros dois MCs
independentes que fazem sucesso na atualidade,
o carioca Tarapi e o paulista Bin Laden.

!

Um grafite — o desenho de uma corrente com um
cifrão dourado pendendo da letra U e um boné
na cabeça do C — indica a entrada para o Baile
Funk do Concórdia, no quarteirão fechado no início
da rua Tapira ( ! ), completamente ocupado por
jovens em um início de madrugada de sábado
de agosto de 2014. Apesar de estarmos em uma
festa dedicada a uma música brasileira eletrônica
dançante, o público, à exceção de alguns rapazes
fazendo o passinho do Romano ( ! ) e de algumas
moças que rebolam abraçadas aos seus pares
masculinos ou em uma pequena fila só de mulheres,
marola pouco. Mas quando os primeiros acordes
de um cavaquinho pontuado por um beatbox
introduzem a frase “Eu vou chamar as mina do
Concórdia”, a animação toma conta da galera,
que responde cantando junto, levantando os
braços e fazendo um C com as mãos.
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Gravado em 2012, o funk tem letra de Jefinho,
autor também da mais recente música cantada por
Caçula, “Amor de Mãe”, lançada em abril de 2014
e recebida com a seguinte manchete do portal
G1: “Funkeiro inova. Mães de filhos envolvidos
no crime é o tema”. A letra surgiu de uma foto
publicada no Facebook. “Era um bandido morto
no colo da mãe. Pensei: o Caçula sempre falou de
crime, entre aspas, acho que agora ele tem que
falar da mãe do bandido, que ele vai quebrar a
cara com outras mulheres, e só ela vai estar com
ele, nas horas boas e ruins”, conta o também MC,
que começou a cantar e compor funk aos 17 anos
e hoje, aos 32, define sua música como uma “versão
mais pop e dançante” do melody - “Pegada Boa”,
de sua lavra, foi recentemente regravada com
Buchecha, um dos ícones do estilo.

'ATÉ VIDA LOKA CHORA'
O terceiro colocado do ranking de Stephanie é outro
MC mineiro, Caçula, que canta funk consciente.
“É um funk que toca a mente, me faz pensar no meu
irmão que tá preso”, diz. A amiga Lorrane, também
de 15 anos, completa: “Quase choro quando toca
no baile, só não choro porque tô no Vilarinho”.
Juntas, cantam alto, na plataforma da estação
Horto do metrô, a caminho do baile: “Vou mandar
um alô pra você que é moleque doido. Tá preso,
mas não tá morto. A comunidade conta os dias
pra te ver”. Comoção multiplicada por centenas
de vozes cantando esses mesmos versos já havia
sido presenciada pela reportagem no Baile do
Concórdia, quando o DJ tocou “Segunda Chance”.

FOTOS BIANCA DE SÁ

A introdução da música foi inspirada numa batida
de "Say It Right", do produtor norte-americano
Timbaland e gravada pela cantora canadense
Nelly Furtado. “Peguei aquilo e fiz pum, pá, pum,
pá, pum, pá, pum. Uma batida que é tão pop,
que a galera gosta tanto nos bailes, mas que não
toca no funk. Era a maneira de eu colocar um
sintetizador. ‘Bomba Explode’ é um funk consciente
com arranjo, tanto é que o pessoal não acreditava
nessa música, nem o próprio Dodô. Sintetizador de
música eletrônica no funk consciente? Mas eu tinha
consciência que eu tava pegando um negócio
de dance music e colocando no funk. Porque a
batida do Timbaland era o funk do Bambaataa.
Apaixonei com aquele negócio. E o Dodô com

'BOMBA EXPLODE NA CABEÇA'
Em meados da década passada, um fã de Caçula e
Jefinho, então aspirante a MC, decidiu apostar todo
o dinheiro de um acerto trabalhista na gravação de
suas primeiras músicas com um dos principais
produtores musicais de funk em Belo Horizonte,
Joseph — que em 2014 completou 40 anos de
profissão e é ex-integrante do grupo União Rap
Funk, representante belo-horizontino do gênero
em seus primórdios, com faixas incluídas em
coletâneas do DJ Marlboro, como a “Melô da Paula”,
gravada no álbum Funk Brasil 3, de 1991. Com
“Bomba Explode na Cabeça”, MC Dodô chegava
nesse movimento em 2007. O impacto fez-se sentir
nas rádios comunitárias locais e, posteriormente, na
internet, fazendo Belo Horizonte ser nacionalmente
associada ao funk consciente.

Passados quase dez anos desde o lançamento,
“Bomba Explode na Cabeça” ainda repercute.

Dodô afirma que a música, como todos os seus
funks, é um desabafo. “Quando eu gravei ‘Falam
que é nós’ [2008], até a minha mãe falou: ‘cê não
tem medo de fazer isso, não? Num grava essa
música, não, porque essa música é muito política’.
Mas ela vai se encaixar na vida de quem der
brecha. Fala de políticos corruptos, de gente que
está no poder pra tirar do povo, não fala que fulano
é ladrão. Fala: ‘Estamos cansados de ver miséria
na nossa comunidade. 157 [menção ao artigo do
Código Penal sobre roubo] é nós, falam que é
nós’. (...) Ficava indignado com o pessoal que tava
no poder, e o funk é pra isso, falar as coisas que a
gente pensa. Qual é a nossa voz? Nossa voz hoje
é o funk. Revolução da música. Quem sabe entra
alguma coisa de boa na mente das pessoas e elas
começam a mudar e tomar atitude pra outro lado”.
O músico de 31 anos cresceu no Palmital, em Santa
Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte,
e desde 2000 mora no Alto Vera Cruz, na região
leste da capital mineira — sua avó Efigênia, cantora
e violonista, é integrante do grupo artístico local
Meninas de Sinhá, de cantigas de roda e cirandas.

aquela sinceridade dele, muito autêntico. Muita
gente não entendeu nada. Quando fala ‘bomba
explode na cabeça’, muita gente fala que é
apologia. Num é nada disso, é um trauma de
consciência”, interpreta Joseph.
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Yuri também precisa mostrar para seu público
que não é mais uma criança, e um meio para isso
foi o clipe de “Reis e Rainhas”, no qual aparece de
topete, quando não está de boné, com a camisa
desabotoada e abraçado a mulheres. “O clipe
vendeu minha imagem. Porque até um pouco

VISUALIZAÇÕES
Enquanto Dodô vira cult entre intelectuais,
outros MCs do funk consciente belo-horizontino
buscam diversificar sua música. Yuri, que teve
a participação de Dodô em um de seus primeiros
sucessos, “O Crime Não Presta”, de 2010, agora está
gravando músicas mais “dançantes” como “Reis
e Rainhas”, lançada em 2014. “Sem pornografia,
sem falar mal de ninguém. Não posso perder meu
público, tenho que atualizar as coisas”, fala
o músico de 14 anos, MC há quatro.

É a trilha sonora da cena final do filme "Branco Sai
Preto Fica" (2014), do diretor Adirley Queirós, de
Ceilândia (DF), vencedor do 47º Festival de Brasília
do Cinema Brasileiro, em 2014. Apesar disso, Dodô
considera que o consciente está em baixa entre os
próprios funkeiros e faz planos de deixar o funk
para seguir carreira em outro gênero musical.
Dois de seus shows recentes foram no 46º Festival
de Inverno da UFMG (Universidade Federal de
Minas Gerais), em Belo Horizonte, e numa galeria
de arte contemporânea na capital paulista, na
abertura da exposição “Che Cherera”, do exvizinho Paulo Nazareth.

O clipe é de 2008 e até 2013 havia contabilizado
4 milhões de visualizações, mas foi tirado do ar
devido a uma denúncia. “A qualidade máxima
do YouTube na época era de 360p e já dava pra
colocar no Orkut, MSN, mandar por e-mail.
Eu não tive muita dificuldade em fazer porque
‘Rainha’ é um funk consciente, e como eu vim do
rap, do movimento hip hop, que na época eram
músicas de protesto, na mesma pegada do funk

Com cenas filmadas no terceiro andar do Mercado
Novo, no centro de Belo Horizonte, e na orla da
lagoa da Pampulha, o clipe foi dirigido pelo belohorizontino P.drão, de 31 anos. Rapper, ele entrou
no ramo audiovisual para fazer vídeos do gênero,
mas acabou se tornando um dos primeiros
produtores de clipes de funk na era da internet,
antes mesmo de o “ostentação” impulsionar essa
produção, com “Rainha”, música de MC Romeu,
“um grande contador de histórias” do funk
consciente, nas palavras de DJ Joseph.

atrás, ia anunciar Yuri BH, eles pensavam que
ainda era um molequinho de cabelo grande, corpo
mais gordinho e com bonezinho assim [enterrado
na cabeça]. Eu chegava nos bailes, a galera ficava
meio confusa, via que era eu mesmo, mas ficava
surpresa. E a imagem divulga. Nesse clipe, com
essas 300 mil visualizações, a galera já me
reconhece”, afirma. Empresariado pelo pai,
Alex, ele também investe em divulgação por
Facebook e Instagram.

BAILE DO CONCÓRDIA

Hoje um produtor de clipes para MCs de outros
estados, assim como o também mineiro Tom, de
Contagem, P.drão, no dia da entrevista, acabava de
lançar o vídeo do funk “Malandra de Fora”, do MC
carioca Menorzão. Algumas cenas foram filmadas
numa pequena boate na Vila Fazendinha, região
leste de Belo Horizonte, que é o epicentro do
Baile do Serrão.

consciente, então já deu pra me identificar. Foram
três dias de gravação. A gente arrumou a logística
dele juntos, o empresário dele arrumou bastante
coisa. A gente fez o clipe, lançou, e eu nem
esperava o sucesso que foi”.
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QUADRAS DO VIL ARINHO

Foi esse “poder de comando do DJ” que atraiu
Ronnie Peterson para a profissão quando ele ainda
tinha 12 anos. “Na minha época, quando comecei a
frequentar [baile funk], o DJ sabia a música que ele

Antes de ter o próprio baile, Marquinho, de 25 anos,
foi DJ do MC Caçula por quase uma década.
Hoje toca também em boates, casas de show,
resenhas ( ! ) e, principalmente, bailes de outras
comunidades. No Baile do Concórdia, entre
uma música e outra, pega o microfone e repete:
“Disciplina na hora de ir embora pra não lombrar
o baile”. Apesar disso, uma confusão se forma ao
seu lado. No controle da situação, repete o recado
pela última vez e desliga o som em seguida.
O baile rapidamente esvazia, mas, poucos minutos
depois, a música recomeça.

SEM LOMBRAR O BAILE
No Serrão, o público se espalha pela principal rua da
vila, uma ladeira. Por isso, o sonho do organizador,
DJ Marquinho, é fazer o evento no campo de
futebol ou na quadra da vila, equipamentos
municipais. “O campo só é usado pra peneirada
[seleção de jogadores de futebol]. Fica aí [na parte
baixa e plana da vila] do jeito que tá, enquanto
a quadra do lado todo dia tem jogo. Fico olhando
pra esse trem, o meu sonho é fazer um baile aí
dentro. Eu ia botar um tabladão e jogar o som pra
cá, pra não atrapalhar o hospital [da Baleia]. E tem
a quadra em cima, que também sou doido pra
fazer baile lá, que aí ia ficar bem pegada de baile
de favela mesmo, mais organizado”.

!

QUADRAS DO VIL ARINHO

Resenhas são festas organizadas em casas ou
sítios em sistema open bar, em que se paga um
determinado valor — R$40, para homens, e R$10,
para mulheres, em média — e pode-se beber à
vontade. No caso das resenhas de funk, as atrações
costumam ser as mesmas de uma casa de shows
ou baile, como DJs, MCs e dançarinos.

Os frequentadores do baile do Vilarinho que
vão embora de metrô têm a passagem paga
pela organização do evento, sob a condição de
passarem por uma revista e viajarem escoltados
por seguranças. No trajeto de volta, lembro-me das
palavras que ouvi de Stephanie na ida – “Gosto
de funk porque deixa a gente animada” – e já a
vejo ali no domingo seguinte, a caminho do baile
novamente, cantando uma música com a amiga
Lorrane em alto e bom som, desafiando olhares
de repreensão e a força da repressão para curtir
a diversão que o funk proporciona a diferentes
gerações de jovens brasileiros há trinta anos.

tocava quando queria que desse briga de corredor
ou que o pessoal saísse beijando na boca ou pra
fazer a galera brincar”. Hoje, aos 31, ele é produtor
geral do baile funk das Quadras do Vilarinho
e, naquele penúltimo domingo de agosto, não
precisou conter nenhuma briga.
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M: É certo também que, ao menos no Brasil, as
músicas em um estádio de futebol apresentam
uma variedade enorme de possibilidades:
músicas ofensivas (“[...]cruzeirense [ou
atleticano] chora, pega sua bandeira enfia no
cu e vai embora”), músicas bonitas que exaltam
a paixão (“Hoje larguei tudo pra te ver, faço
isso por amor, dou a vida por você!”), músicas
motivacionais (“Vamos, vamos cruzeiro, vamos,

Na comparação do futebol com o teatro, que o
Nelson Rodrigues tanto gostava de fazer, o torcedor
faz, sim, o papel do coro, desse personagem
coletivo que representa a visão do público em
relação ao que se passa na cena. Mas, num ponto
importante, o futebol é bem diferente das tragédias
clássicas, em que o destino se impunha e o final
das histórias, que vinham dos ciclos míticos, era
conhecido previamente pelo público. O futebol é
um jogo, ele não tem um final preestabelecido, o
destino está permanentemente em jogo sem que se
saiba de antemão quem serão os vencedores e os
perdedores. Por isso, o comportamento da torcida
é de combate, a torcida é a camisa 12, pode e quer
influenciar o resultado. Os cantos dos torcedores,
então, são uma arma no combate simbólico que
acontece no estádio. Uma arma que, inclusive, pode
se voltar contra o próprio time.

O curioso é que muitas vezes os protagonistas dos
chamados “sururus” eram justamente os torcedores
e jogadores das elites, metidos a refinados e
civilizados, embora as críticas quase sempre
fossem endereçadas aos mais pobres.

POR

Como espetáculo, o futebol é o ponto de partida
de uma incrível teia de discursos que interpretam
constantemente o jogo e atribuem sentidos locais e
contextualizados aos acontecimentos, personagens

vamos a ganhar”), paródias dos cantos das
torcidas adversárias (“Vamos, vamos, cruzeiro,
bicharada a cantar”), músicas que individualizam
a grandeza de certos jogadores (“puta que pariu,
é o melhor goleiro do Brasil”), etc. Inclusive,
em alguns desses cantos, percebemos um sem
números de termos homofóbicos, racistas,
classistas, como é evidente nas músicas que
ficaram imortalizadas desde a Copa de 2014 com
a torcida da Argentina e que foram recriadas
tanto pela torcida do Atlético quanto pela do
Cruzeiro (ver quadro na página 42). Nesse
sentido, em que medida as músicas da torcida
de futebol, especialmente no Brasil, ajudam a
simbolizar e a significar um jogo em particular
e o futebol como um todo?
MR: O Carlos Drummond de Andrade tem
um poema muito legal (“Solução”, está no livro
Quando é dia de futebol), que diz que o futebol é
um “esporte verboso”, ou seja, um esporte que não
acontece só no campo, mas que é também uma
batalha verbal entre os torcedores. Daí o sucesso
dos cronistas, narradores e comentaristas que
claramente assumem uma posição e se entregam
sem disfarces à polêmica e à parcialidade, como
era o caso do Nelson Rodrigues. Como torcedores,
eles também jogam o jogo, por isso parecem
mais confiáveis aos que compartilham com eles a
mesma paixão clubística.

MINEIRÃO”

eu vou ao

“DOMINGO,

ENTREVISTA MARCELINO RODRIGUES

Marcelino Rodrigues é doutor em Literatura
Comparada, professor da Faculdade de Letras da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e
pesquisador do Núcleo de Estudos sobre Futebol,
Linguagem e Artes (FULIA). Em 2014, publicou
“Quem desloca tem preferência – ensaios sobre
futebol, jornalismo e literatura”.

Uma coisa interessante, nesse sentido, é que os
cantos das torcidas são atravessados por uma
infinidade de informações culturais diferentes que
conectam os torcedores e ajudam a construir o
sentimento de coesão entre eles. Mas, ao mesmo
tempo, criam linhas de fuga que amplificam os
sentidos dos signos esportivos. Penso, por exemplo,
no “aqui tem um bando de loucos”, da torcida
do Corinthians, no “levantou poeira”, que várias
torcidas cantaram, algum tempo atrás, e no samba
“Vou festejar”, da Beth Carvalho, que durante muito
tempo embalou a torcida do Atlético. O sentido,
nesses cantos, não é uma coisa fácil de pegar e
definir com clareza, não é simplesmente uma
afirmação tribal da unidade do grupo, mas sinaliza
para algo que escapa a uma visão tão simplista.
Como multidão, a torcida é sempre marcada
pela heterogeneidade, pela multiplicidade, pela
apropriação plural e instável dos signos esportivos.

e instituições do mundo esportivo. Os cantos das
torcidas nos estádios, naturalmente, são uma parte
importante dessa teia de discursos, pois articulam e
canalizam, de uma maneira direta, os sentimentos
de uma parte fundamental do espetáculo, que é o
público. Isso tudo em tempo real e diante dos olhos
e ouvidos atentos da mídia e daquela outra parte
do público que acompanha o espetáculo pelo rádio
ou pela TV. Novamente, a comparação com o teatro
é sugestiva, pois a torcida acaba fazendo parte
do espetáculo, como o coro, e seus cantos viram
assunto dos comentaristas e dos outros torcedores.

*

Marimbondo: Os times de futebol têm em
comum o grito de suas torcidas, que cantam
músicas seja para combater o adversário, seja
para apoiar o time. Por que você acha que essa
maneira de torcer se tornou a predominante no
mundo? Poderíamos dizer, segundo a lógica de
Nelson Rodrigues, que o futebol é uma tragédia
e que a torcida faria, então, o “papel de coro”?
Marcelino Rodrigues: Acho que um dos motivos
pelos quais as torcidas cantam nos estádios é o
fato de que o futebol é um esporte popular. Os
cantos das torcidas, com seus desafios, gozações
e xingamentos aos adversários, são uma forma
de manifestação mais livre do público, sem os
constrangimentos que regulam o comportamento
de grupos mais elitizados. Na história do futebol
no Brasil isso é muito claro: na década de 1910, que
eu estudei um pouco, nós vemos claramente as
críticas severas dos cronistas à falta de fair play,
ao comportamento turbulento e mal educado dos
torcedores mais pobres, que já começavam
a invadir os estádios.
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Mas, novamente aí, é necessário enxergar as
diferenças. A nação surge como uma forma de
dar legitimidade ao estado, pois é do povo que,
na ideologia republicana, emana o poder dos
governantes. No mundo do futebol, especialmente
no Brasil, no entanto, as coisas não funcionam bem
assim. Os clubes são governados por verdadeiras
oligarquias, que se perpetuam no poder sem
nenhum mecanismo de legitimação desse poder
como uma representação da vontade dos torcedores.
Nesse sentido, o simbolismo do futebol acaba

BLOCO
PRAIA semelhança existe entre essa
M:
QueDApossível
DA ESTAÇÃO (PRÉ-CARNAVAL)
constituição/construção de identidade da
torcida, por meio do hino do clube e de suas
músicas, com a constituição/construção de
identidade de um país ou estado-nação?
MR: Toda a construção discursiva em torno das
tradições e das identidades clubísticas é mesmo
muito semelhante ao que acontece com as
nações. Num primeiro plano, a gente pode falar
dos símbolos dos clubes e das nações; não só os
hinos, mas as bandeiras, os brasões e escudos, as
cores... E, por trás disso, a mitificação do passado, a
criação de uma continuidade no tempo e de uma
solidariedade horizontal entre os membros de uma
nação ou de uma torcida, a linguagem metafórica
que transforma muitos em um. O canto do hino em
uníssono pela torcida e os abraços fraternos entre
estranhos na hora do gol materializam de maneira
exemplar esse caráter de “comunidade imaginada”
(expressão usada pelos teóricos para se referir à
ideia da nação como uma construção cultural) das
torcidas de futebol.

9 x 2 eu já ganhei,
Vi o gol do Vanderlei
E o Fábio lá de costas a chorar
Do Veron eu vou lembrar,
o Mineirão se fez calar
E o Galo para sempre eu vou amar.

Você jogou a série B
De 6x1 te vi perder
Camisa rosa nunca vai sair d'ocê!
O Cruzeirão você vai ver.
O Tetra vamos vencer.
De Marrocos ainda deve a CVC!

M: Em um clássico de futebol – um dos pontos
altos dos campeonatos –, a disputa se dá no
campo e nas arquibancadas, onde há também
uma “guerra” verbal conduzida pelas torcidas
adversárias. Aliás, o próprio termo “guerra” é
usado por elas (“time de guerreiros”, “agora
é guerra!”, etc.). Há ali – como entre exércitos
– também uma disputa por territórios? Que
territórios se almejam conquistar por meios
dessas músicas de futebol?
MR: A ligação do futebol com a guerra realmente
existe e não é apenas metafórica. O futebol
moderno surgiu como sublimação da guerra.
Isso fica muito claro nos jogos-rituais que

De qualquer modo, a existência dessas pequenas
nações, que são os clubes de futebol, é uma
evidência das fronteiras internas, das diferenças
e dos conflitos que atravessam a comunidade
nacional. E também dessa necessidade que os seres
humanos têm de se unir e se dividir, de construir
identidades e jogar com alteridades; necessidade
que estrutura a vida cultural como um todo. O outro
que mais me interpela e me desafia é, muitas vezes,
aquele que está mais próximo, como se vê na
rivalidade com os argentinos, que viram piada em
comerciais de TV, e nas várias rivalidades locais
que dividem as grandes metrópoles brasileiras e se
atualizam em acirrados duelos verbais nos estádios
e fora deles.

Consequentemente, o canto da torcida é, sim,
um canto territorial. Cantar mais alto e com mais
emoção e energia que a torcida adversária,
parodiar a música do rival, jactar-se das próprias
qualidades e conquistas, humilhar e ofender
o oponente... São armas do torcedor na disputa
pelo território. Pra pensar nessa questão, é bem
interessante a ideia do ritornelo, explorada por
Deleuze e Guattari em Mil platôs [livro escrito
pelos dois filósofos franceses]. O canto territorial
dos pássaros, uma criança que canta no escuro e
alguém que canta enquanto arruma a casa buscam
criar um eixo e demarcar um território (até onde
a voz alcança). Mas quem está dentro pode ir pra
fora, e o fora, o outro, em algum momento, pode

antecederam o futebol moderno, como o harpastum,
o soule e o calcio. Os jogos eram grandes batalhas
campais entre os habitantes de diferentes aldeias,
disputadas com “bolas” feitas de vísceras animais,
que serviam para descarregar as energias e
os conflitos latentes entre essas comunidades,
evitando assim o confronto direto e mais destrutivo.
Depois as disputas foram reduzidas a um grupo
menor de jogadores, com as outras pessoas passando
para o papel de torcedores. Por isso, acho que
uma dose de violência é inerente ao futebol e não
pode ser tirada dele. Discordo daqueles que dizem
que a violência do futebol não vem dele, mas das
condições sociais do público, etc. Sem um pouco
dessa violência, que é constitutiva das relações
sociais, o jogo não funciona. Mas é claro que estou
falando da violência simbólica, pois o sentido do
jogo é justamente a passagem do conflito para o
campo simbólico.

Maria, eu sei que você treme
Sempre que o Galo vai jogar
Eu vi Riascos ir pra bola
E o Victor de bico isolar

Frangas, me diz como se sente.
Em ser segundo nas Gerais.
Mesmo que se passem os anos.
Não vou me esquecer jamais!

pondo às claras uma característica atávica da
sociedade brasileira, a despeito da fachada de
estado democrático de direito que existe hoje.

CANTO DA TORCIDA ATLETICANA

CANTO DA TORCIDA CRUZEIRENSE
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M: Quase todos os times do país cantam, com
suas variações, “Domingo, eu vou no Mineirão,
vou torcer pro time que sou fã”. Qual é a relação
entre a música popular e as cantadas pelas
torcidas? Há diferenças substanciais entre a
apropriação que torcidas de um futebol mais
antigo faziam e a que é feita hoje?
MR: Como uma criação espontânea dos torcedores,
gerada em momentos de euforia coletiva, os cantos
da torcida são muito permeáveis às informações
que vêm da cultura no seu entorno. Além disso,
eles são efêmeros, eles mudam o tempo todo,
novos cantos são criados e outros caem no
esquecimento. A canção popular é com certeza
uma das fontes que alimentam permanentemente
a imaginação musical dos torcedores: o samba,
o funk, o axé. Por isso, os cantos das torcidas são
atravessados por traços e valores daquele período,
mais ou menos fugaz, em que eles existem.

estar dentro, violando as fronteiras do território
e traçando linhas de fuga. Nas rivalidades locais,
que opõem torcedores que moram lado a lado,
na mesma cidade, na mesma rua ou na mesma
casa, algumas dessas linhas de fuga talvez possam
ser encontradas na relação, sempre denegada,
de dependência entre os rivais. Uma relação que
tende a ser especular, em que um lado sente inveja
e ciúmes do outro, a quem é sempre necessário
negar e afirmar ao mesmo tempo.

BLOCO DA PRAIA
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Com a elitização dos estádios, que vem
acompanhando o processo mais recente de
apropriação do futebol pelos interesses do
capitalismo global, e que se acentuou no Brasil
com a Copa do Mundo, fica a dúvida se
continuará sendo assim. Durante a Copa, a Fifa
tentou impor aos torcedores uma série de regras
de comportamento que acabaram sendo mais ou
menos dribladas, mesmo com o público mais
rico, que conseguiu comprar e pagar os difíceis
ingressos para os jogos. Nas manifestações
de junho de 2013, muita gente identificou um
comportamento lúdico e festivo, parecido com
o dos torcedores nos estádios. Por outro lado,
acho difícil imaginar que o futebol brasileiro
possa sustentar por muito tempo um padrão
muito alto de preços de ingressos e presença nos
estádios. De alguma forma, o futuro dos cantos
dos torcedores está ligado a esse processo mais
amplo, a essa encruzilhada vivida hoje pelo futebol,
entre seu passado popular e sua assimilação por
uma lógica de funcionamento determinada pelo
marketing esportivo.

Para o público de hoje, os cantos mais antigos talvez
soem meio ingênuos, muito contidos moralmente
ou mesmo sem sentido. Mas acho que o palavrão,
o xingamento e a gozação sempre estiveram
presentes, pelo menos desde o momento em que
o futebol se popularizou.

!

MC PAPO, “BH... É O TEXAS”, 2013

BH é o Texas
Neves e Betim, Texas
Santa Luzia, Texas
Contagem, Motherfucking Texas

Aqui é roça grande, pistola na cintura
Os cowboy de bege, pilotando viatura
Camisa de futebol, polo da Lacoste
Lupa da Oakley, bonezinho da Lost

É o naipe dos moleque, que não recusa beck
Faz passinho de Miami, curte o movimento black
Fala uai, fala sô, chama qualquer um de zé
É do artigo 33, você sabe qual que é

A pixação aqui é um bagulho sem limite
Tem funk, tem rap, tem skate, tem graffiti
Minas Gerais, eu disse minas de mais
Boteco, bar, sinuca, nossa cara de mais

Festinha no sítio, resenha de patrão
Churrasco, cerveja e mulher de montão
Racha de som, encontro automotivo
Se não tem porque beber, encontra um motivo

BH é o Texas
Neves e Betim, Texas
Santa Luzia, Texas
Contagem, Motherfucking Texas

Máfia Azul, Galoucura… paixão
Surfista de balaio nunca passa do chão
Praça 7, ma-ni-fes-ta-ção
Ultimamente os mineiro tão boladão

Kilos de droga, cabeças de gado
Helicop-téro, condomínio fechado
Disputas de poder e de território
Na favela a bala come, haja velório

Válvula de escape, baile funk ou pagode
O povo dança pra esquecer que todo dia se fode
Maconha no ar, ameniza o sofrimento
De quem rala todo dia pelo seu sustento

Uai é uai, e tudo aqui é trem
Mineiro é desconfiado, vocês sabem bem
É logo ali, vai vendo
Mineiro diz que tá chegando e sai de casa correndo
45
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SE AS MINAS

resolverem
se juntar

POR
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Quando emergiu em meados dos anos 1970
especialmente no bairro do Bronx, em Nova
York — e em estreita relação com a cultura negra
norte-americana —, o movimento hip hop ( ! )
foi reconhecido por sua voz masculina. Quando
chegou ao Brasil ( ! ), dez anos mais tarde, essa foi
a escrita que ganhou os holofotes por cerca de uma
década, até que figuras como a paulistana Dina
Di, do grupo Visão de Rua, rompessem — muitas
vezes no grito — com o manto de invisibilidade das
mulheres no rap brasileiro. “O microfone na mão,
munição vai ter de sobra. Se as minas resolverem
se juntar, partir pra cima, muito mano vai se
desesperar”, dizia ela, em “Mente Engatilhada”,
faixa do segundo álbum do grupo, Ruas de Sangue,
lançado em 2001 [o primeiro, Herança do Vício,
chegou ao público em 1998]. Mesmo que o acesso
delas ao front ainda sofra interdições, ao legado de
Dina e de outras veteranas se somam experiências
locais que, há tempos, produzem reverberações e
afetos em rappers e MCs mineiras, iniciantes ou
não — bem como em DJs, b-girls e grafitteiras —,
nos palcos e fora deles.
“Me atrevo a dizer que o Barreiro é um grande
responsável pelo boom do hip hop na década de
90”, comenta a artista Zaika dos Santos, lembrando
que até hoje a região é palco importante de batalhas
semanais de freestyle, muitas vezes feitas na marra,
só com MC, beatbox e plateia, ou em eventos
como o Bronx73. A festa, inclusive, fez em setembro
de 2014, no Berimbau Circo Bar, em Contagem,
uma edição chamada Especial Ladies, com Zaika,
Tamara Franklin e Negra Lud formando o line up.

!

O Hip Hop é composto por quatro
elementos: o DJ e o MC, que
desenvolvem o rap, abreviaçao de
rhythm and poetry (ritmo e poesia);
o break, uma forma de dança; e o
graffiti que, segundo relatos, teria
sido “inspirado em um jovem —
mensageiro de profissão — que
tinha como costume escrever suas
tags (assinaturas) em diferentes
pontos da cidade de Nova York,
principalmente dentro e fora dos
trens e nas estações do metrô.
Tal personagem permaneceu
anônimo até a publicação, no jornal
The New York Times, de uma
entrevista em que ele explicou que
as inscrições Taki 183 eram o nome
e o número da rua onde residia.
O resultado imediato da matéria foi
o surgimento de várias legiões de
takis”, segundo conta Rômulo Silva,
na publicação “Muito além do som:
a produção cultural na trajetória de
um grupo de rap”.
Inicialmente foi a dança o primeiro
elemento a ter destaque, com
dançarinos se encontrando em
praças para trocar informações
e passos. Mais tarde, após a junção
dos demais elementos, é que
se consolida também como um
posicionamento político, estético
e social.
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Hip Hop in Concert, Palco Hip
Hop, Hip Hop Aciona, Cidade
Hip Hop são alguns deles e
chegavam a reunir cerca de
10 grupos de rap cada um.
O coletivo assim se definia:
“O Coletivo Hip Hop Chama
surgiu em 2000, entre jovens
grafiteiros e membros de
grupos de rap e break da
Região Metropolitana de Belo
Horizonte, com o objetivo
de promover encontros de
discussão e construção de
propostas relacionadas à
realidade da juventude da
periferia. O grupo se reúne
periodicamente e é aberto
à participação das pessoas
interessadas.”
“O projeto nasceu dos planos
de gestão, que concebia uma
ação voltada para o jovem
(mas incluindo outros trânsitos
geracionais), especificamente
na área da música, concebendo
perspectivas de uma arte mais
autoral, mais comprometida com
a existência, as afirmativades
culturais e a atitude diante
do mundo. O que estava em
consonância com as diretrizes
de governo, em termos de
uma política para a juventude.
Para isso, muitas consultas,
análises e conversas.”, escreveu
Luiz Carlos Garrocho, então
diretor dos Teatros Marília e
Francisco Nunes (2005 a 2008),
da Fundação Municipal de
Cultura. Sua última edição, em
2008, teve como integrante
de Comissão Consultiva do
projeto o próprio “Coletivo
Hip Hop Chama” e Edson
de Deus (primeiro produtor
dos Racionais MCs), além
da produção de Renegado e
Rômulo Silva. Foi garantido
por emenda parlamentar na
Câmara dos Vereadores do
vereador Arnaldo Godoy.
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PRELÚDIO
Além da Região do Barreiro, bairros como a
Serra, na região Centro-Sul, o Alto Vera Cruz,
na Leste, e a Cabana do Pai Tomás, na Oeste,
tiveram papel importante, especialmente nessa
época, ao reunir “encontros de hip hop”, uma
oportunidade para divulgar grupos de rap locais
e nacionais e também atrair novas adeptas e
adeptos. A primeira apresentação que o grupo
paulista Racionais MC’s fez na capital mineira
— em 1995, na Praça da Estação — é, aliás,
tida como um dos marcos dessa conquista de
(outros) territórios para o rap. “Era uma época de
muito menos opções de lugares para se ir que
hoje. Sendo evento público então, era um risco
que se corria, ainda mais sendo menina. Mas,
porra, era Racionais e eu fui”, conta Fernanda
Avezedo que, três anos mais tarde, se tornaria
produtora na Motor Music, mistura de loja de CDs,
distribuidora de discos, selo musical e produtora
de shows de Belo Horizonte que durou até 2004
e teve importância fundamental para a cena
independente nacional.
Junto com eventos de rua, o fortalecimento das
rádios comunitárias e o surgimento de mais
espaços alternativos contribuíram para alargar as
possibilidades de produzir e experenciar a cultura
hip hop na cidade. Algumas casas noturnas e/
ou festas foram pioneiras como o Estrela Night
Club, Dançarte, Casarão e Calabouço, sempre
abrigando noites voltadas para o rap. Com os
grupos tornando-se cada vez mais populares e
com maior alcance de público, foram surgindo
também novas formas de organização do
movimento hip hop, inclusive com ainda mais
autonomia na organização de eventos ( ! ).
PRODUTO TOSCO, SEMPRE COM POUCO /
OU QUASE NENHUM REAL NO BOLSO,
JUNTO COM OS LOKO /
HOUVE UM BOATO QUE DARÇARTE COM
UMA ESTRELA DENTRO DO CASARÃO
E O CALABOUÇO
"RAPSTREETSAMBA" — MC KROIF, COM
PARTICIPAÇÃO DE THALES DUSARES

É na esteira dessa história que, em 2000,
articulou-se em Belo Horizonte o Coletivo Hip
Hop Chama ( ! ), formado por jovens da Grande
BH, com o intuito de ser um espaço de reflexão,
formação e ação política voltado especialmente à
cultura hip hop. Aos quatro elementos, foi acrescido
um quinto: “aliar o fazer com o pensamento crítico,
nas quebradas e na cidade, como um todo.
Achávamos que era importante manter um
espaço permanente de ativismo”, conta Áurea
Carolina de Freitas, uma das integrantes e hoje
subsecretária de Políticas para as Mulheres de
Minas Gerais.
O coletivo — que existia como espaço de
convocação para “trocar ideia” — foi sendo
construído por “pessoas e aliados que pensassem
a cultura da periferia, mas sempre discutindo
nossa participação política para além dessa atuação
cultural”, lembra Áurea. A partir de 2005, o “Hip
Hop Chama” passou a aprofundar debates sobre
a cidade e, também, sobre pautas feministas.
“Houve um curso do Observatório Cultural,
promovido pelo Centro Cultural UFMG — sob
coordenação da Lena [Professora Regina
Helena Alves] —, onde a gente tinha encontros
semanais para discutir ocupação dos espaços
públicos, cultura da periferia, questões de gênero,
diversidade cultural... A partir disso, fomos
criando várias ações, até porque a necessidade de
ocupação era algo óbvio para todos nós; a gente
se reconhecia, hip hop é rua”, diz ela. O convite
se pretendia amplo. “Queríamos mobilizar a
quebrada, envolver quem nunca participava do
debate. Dos seminários abertos ao público, íamos
a escolas, oficinas nas quebradas, intervenções
comunitárias, fazíamos sessões de rap com
cinema”, diz.
Em 2006, o coletivo construiu, com apoio
financeiro do programa GRAL — Gênero,
Reprodução, Ação e Lideranças, da Fundação
Carlos Chagas, o debate “Machismo não é
estilo de vida”. Realizado no dia 12 de junho, no
Teatro Francisco Nunes e com entrada gratuita,
ele pretendia “problematizar os preconceitos e

as discriminações que perpassam as relações
entre mulheres e homens, com foco na cultura
Hip Hop”. À época, Vanessa Beco, integrante
do grupo de rap Negras Ativas, do próprio
Coletivo Hip Hop Chama e uma das debatedoras
pontuou: “internamente, temos conseguido
avançar bastante no nosso entendimento sobre
as três temáticas centrais do projeto – gênero,
sexualidade e redução de danos. O pessoal do
Coletivo, hoje, tem procurado cada vez mais se
posicionar contra o machismo e a homofobia, por
exemplo. Ampliando nossas ações para a cidade,
esperamos aprofundar nas reflexões e provocar
mudanças de postura”.
“Essas questões já pulsavam no coletivo, até
porque tinha muitas integrantes mulheres.
Daí a gente pautava os caras, mas esses debates
trouxeram uma formação mais consistente”,
avalia Áurea. Rômulo Silva, à época integrante do
coletivo, concorda: “O hip hop, algo que era parte
das nossas vidas, era também machista, como
a gente. Aos poucos, nas nossas discussões, a
gente foi se percebendo também. Daí o desejo de
colocar em pauta”.
Em simbiose com os debates que eram colocados
em curso, projetos e grupos como o Atitude de
Mulher e o Dejavuh iam abrindo caminho para
que suas vozes ecoassem ainda mais. O Atitude
de Mulher, aliás, foi um dos primeiros projetos
exclusivos de mulheres no Hip Hop de Belo
Horizonte. “Foi um espetáculo que preparamos
para o FAN — Festival de Arte Negra de 2006,
se não me engano, com rap, grafite, break, DJ,
dança afro e percussão. Éramos umas treze
mulheres no palco! Com a Polly Honorato, Lauana
Chantal, Vanessa Beco… Esse projeto também se
apresentou no ‘Hip Hop in Concert’, mas eu já não
estava mais no grupo”, lembra Áurea.
O Hip Hop In Concert ( ! ) — que teve três
edições anuais até 2008 — elegeu como vencedor,
em sua estreia em 2006, o grupo Ideologia
Feminina, formado por Zaika dos Santos, Aline
Cecília e Maria Alice (compositoras e vocalistas)
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A proposta surgiu de uma preocupação:
percebemos que determinadas situações
de preconceito, opressão e violência que
acontecem na sociedade são, muitas vezes
reproduzidas dentro do hip hop, principalmente
contra mulheres, homossexuais e usuários
(as) de drogas. Ao mesmo tempo, acreditamos
que as formas convencionais de abordagem
desses temas (tipo “falatório”) não conseguem
conquistar a juventude para o debate e, muito
menos, convencê-la a assumir posturas mais
respeitosas, solidárias e comprometidas. Diante
disso, decidimos promover espaços de diálogo
e reflexão para que possamos, individual e
coletivamente, (re)pensar e (re)criar nossas visões
e atitudes com relação às questões de gênero,
sexualidade e redução de danos.

!

JÚLIA MOYSÉS,
colaborou
GISELLE FERREIRA

*Campanha realizada pelo Coletivo Hip Hop
Chama no Centro Cultural UFMG, com apoio
financeiro da FAAP/FASE.

POR

Quer ontem, hoje ou amanhã (sim!), elas continuam
em luta — misturando festa e resistência —, seja
por meio da performance no palco ou em
territórios mais prosaicos e cotidianos de
disputa por voz, representatividade, visibilidade
e reconhecimento. Uma construção em processo.
“A gente contribuiu para formação de uma
geração de ativistas de hip hop com preocupação
de atuar e discutir politicamente. Conseguimos
construir espaços autônomos de reflexão, de
pensamento de estratégias de atuação que, hoje,
nos levam a um caminho de um fazer artístico
que busca fazer diferença no mundo. Era o tal
quinto elemento do hip hop que dizia o Afrika
Bambaataa; o conhecimento. De lá para cá, tem
uma galera mesmo, um monte de mulheres que
passou pelo Hip Hop Chama que está inserida em
algum trampo artístico ou anda fazendo algo nas
quebradas. Mas que fique claro, nada nos foi dado,
tudo foi conquistado”, lembra Áurea.

Nas pilastras que sustentam o Viaduto Santa
Tereza, centro de Belo Horizonte, veem-se fotos
gigantes, em preto e branco, de quatro MCs que
fizeram história no Duelo. Uma das homenageadas,
dividindo espaço com três homens, é Bárbara
Sweet, o único rosto pixado. “Feminazi de merda”,
podia-se ler acima da imagem que tentaram
apagar. O mesmo viaduto, no entanto, recebia,
no dia 8 de março de 2015, outras inscrições.
“Sororidade na Veia”, lia-se na faixa estendida
acima do palco. “Nós, mulheres (re)existimos”,
avisava outra faixa pregada na mureta.

Outro grupo de importante reverberação é o
Negras Ativas — uma organização de negras,
jovens e moradoras da periferia que integra
a Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop
—, surgido em 2003. Em 2012, ele lançou o
projeto Hip Hop das Minas com o objetivo de
“fortalecer e incentivar a participação feminina
na cultura hip hop em Belo Horizonte e Região
Metropolitana”. O projeto promoveu uma série de
encontros e formações dando origem, em 2013, ao
documentário A arte de ser..., sobre as mulheres
no hip hop da cidade.

TRECHO DO CONVITE PARA A CAMPANHA
“HIP-HOP CHAMA NA IDEIA” (2005)*

minha VOZ,
minhas HISTÓRIAS

e Edivânio José (DJ). “Aliás, o Hip Hop in
Concert foi uma bendita oportunidade para
tocar com aquela estrutura, ter acesso a política
pública pro hip hop, ainda que precária. Era
cenário novo, som de qualidade, evento gratuito.
Houve seleção para participar, fizemos imagem
de divulgação, release, ensaio, tudo sem recurso.
A gente vibrava quando saía no jornal. A gente
tava ali ocupando espaços públicos que eram
inacessíveis. E começando a pautar esses usos”,
lembra Áurea.

FOTO PABLO BERNARDO
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Um projeto horizontal,
autogestionado e construído
de forma colaborativa, sem
recursos, que reuniu, de 6
a 8 de março de 2015, em
quatorze espaços da cidade –
incluindo sete ocupações da
luta por moradia – 130 trabalhos
artísticos e atividades formativas
apresentados por mulheres.

Na noite deste dia, Bárbara, Polly Honorato, Zaika
dos Santos, Negra Lud, Lauana Nara, Juliana
Felício, Vivi Uais, Clara Lima, Ka.Á, Sarah Guedes,
Lana Black, Paige Willians e Brisa Flow dividiram
o microfone na DiversaS: 1a Mostra Feminista de
Arte e Resistência. Nomes veteranos e iniciantes
do rap belo-horizontino, algumas, como Polly
e Zaika, estiveram também como principais
articuladoras da Mostra ( ! ), inteiramente
produzida por mulheres. “Somos clandestinas, por
toda a cidade”, cantou Brisa música de sua autoria
que denuncia a crueldade da criminalização
do aborto, em um dos vários momentos em
que o público, predominantemente feminino,
acompanhou com braços direitos erguidos, punhos
cerrados e muitos olhos marejados. “Meu cabelo
enrolado, todos querem imitar”, emendou Lauana
Nara com “Olhos Coloridos” à capela no final de
sua perfomance, sendo acompanhada em coro por
todo o viaduto. “Eu tô segura, não marco tôca, as
mentes pequenas acham que sou louca”, avisou
Negra Lud, mandando “Marcada pra Missão”,
música sua que escolheu para virar videoclipe.
Ao final, Polly apontou para a plateia, fez sinal de
“vem”, insistiu, e Áurea Carolina, integrante do
antigo grupo Dejavuh e uma das precursoras do
rap feminino em Belo Horizonte, subiu para cantar
com as presentes. “Mulheres descendentes das
culturas que vêm das ruas, mulheres descendentes
das culturas que vêm das ruas”, entoaram juntas
todas as vozes.

BÁRBARA SWEET

SOMOS CLANDESTINAS / POR TODAS
AS CIDADES / MULHERES, MENINAS /
DE TODAS IDADES / E DE TODAS CORES /
E DE TODAS CLASSES / CORRENDO
PERIGO / FRUTO DE UM IMPASSE /
QUEM FAZ PROIBIDO / GUARDA EM
SEGREDO / PRA NÃO SER JULGADA /
PRA NÃO SENTIR MEDO / 4 MIL SEM
JUROS / MÉTODO INSEGURO /
PASSANDO APURO / SANGRANDO
NO ESCURO.
"CLANDESTINAS" — BRISA FLOW

“Fiquei arrepiada o tempo todo, levantava o braço,
tipo fazendo ‘uhuuullll!’. Vez ou outra, tinha vontade
de chegar lá do lado. Dava umas engasgadas
pensando que aquelas mulheres, essas mulheres
que estão aqui, são incríveis demais. Também
fiquei emocionada de vê-las todas juntas ali no
palco, desde Polly e Áurea até a Paige. A Paige é
de fazer a gente chorar, né? E elas todas no palco
foi um dos desenhos mais bonitos que já vi”,
conta a produtora cultural Sílvia Andrade.
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Aos 10 anos, começou a se envolver com o hip
hop e, tempos depois, já em Contagem, Região
Metropolitana de Belo Horizonte, no bairro
Novo Eldorado, articulava posses (“reuniões
e encontros para discutir hip hop, trocar
conhecimentos, saber o que tava rolando”).

MUITO MAIS FORTE QUE A RIMA
Nascida no Aglomerado da Serra, na Vila Marçola,
na região Centro-Sul de Belo Horizonte, Zaika
dos Santos lembra quando acompanhava a mãe
cantora nos shows de MPB. “Mulher negra, de
óculos fundo de garrafa, na década de 80? Era
muito difícil! Eu falo que eu não canto nada. Minha
mãe canta pra caralho”. Da infância, colecionou
sons – “soul, black music, sambão, bolero, brega”
– que vinham da rua e de casa. “O Aglomerado
fervia. Tinha o baile da Rádio Favela, era 90, 94.
Na minha casa, o costume de domingo era a
minha avó dizer ‘desliga a TV, coloca o Michael’,
e eu e meu primo íamos dançar Michael Jackson.”

Nascida e criada em Ribeirão das Neves, Região
Metropolitana de Belo Horizonte, Tamara defende
a expansão do rap. “Tudo que é novo assusta um
pouco mesmo, mas onde tiver espaço a gente tem
que ir. Tem quem veja essa ‘desterritorialização’
como divisão, mas um reino dividido não resiste.
Eu vejo isso como multiplicação de ideias. Hoje tem
rap na leste, na oeste, na sul”. “Desterritorialização”
do rap, mas com identidade territorial para a
mensageira. Ainda em “Anônima”, ela avisa: “eu
nasci do lado Norte, cê conhece o Mantiqueira? Eu
moro lá pertim. [...] A Quadra do Robson é para nós
bem mais que ponto turístico. Pedra Branca pra
quem não conhece, respeito mantenho. Quer saber
quem eu sou, é só saber de onde eu venho!”.

FOTO FL ÁVIA MAFRA

A busca por aprimorar sua técnica a levou ao
Centro de Formação Artística da Fundação Clóvis
Salgado. Mal acreditou quando passou na prova
escrita. Na audição, foi de gospel, Aline Barros,
acompanhada pelo pai ao violão. Aprovada no
disputado processo seletivo, cursou meio período
dos três anos do curso de música. “Tremia nas
provas, passava mal, ficava rouca. Me sentia
oprimida fazendo aquilo que eu amo”.

Foi de uma “negona incrível, com um vozeirão
grave, topetão, lindona, carismática”, que se
apresentava em um reality show norte-americano
de música, que Paige pegou o nome que deixaria
Ana Bárbara pra trás. “Eu pensei: véio, eu sou
assim. Já era única quando eu era mais nova”.
Willians, o sobrenome escolhido, completa o nome
artístico pelo qual ela, aos 17 anos, começa a ficar
conhecida no universo do rap da cidade. Foi no
coro do Instituto de Educação de Minas Gerais,
onde hoje cursa o 2º ano do Ensino Médio, que a
menina de 12 anos, vinda de uma família de artistas
e músicos amadores, começou a conhecer sua
extensão vocal, a perder a timidez e a despertar o
desejo de estudar música. “Comecei a construção
do meu eu, do que eu gosto de fazer com a minha
voz. Me conheci, me abri pra escrever. Eu quero
me ver uma musicista de qualidade”. Ali, ela
que antes passava o recreio sozinha e cantando,
formou com dois colegas sua primeira banda,
mas se sentia backing vocal.

BLOCO
DA PRAIA
PAPO
RETO
DA ESTAÇÃO (PRÉ-CARNAVAL)

FOTO PABLO BERNARDO

Além de se tornar uma grande musicista e de
representar o bairro Califórnia I, “viva a Noroeste!”,
Paige elenca como sonho aprender a tocar piano.
“Tinha o sonho de ganhar um skate, mas minha
mãe já me deu um”. Ela diz amar sua luta, considera
que a mulher precisa de espaço, mas não entende
muito bem o que é “esse negócio de feminismo”.
“A minha voz é tudo pra mim, eu não me considero
feminista, porque eu não entendo muito bem, mas
eu luto para que todas sejamos livres”.

Nem backing vocal, nem rouca. Hoje, Paige é a
única mulher da banda Quatro Quartos, única
mulher da banda Enversos, única mulher a integrar
o crew Rumo Certo e a mais recente integrante
d’A Corte, banda da qual faz parte a prima distante
que o hip hop trouxe pra perto: Polly Honorato.
“A Corte no rap é a revolução das minas. A Corte é
o hip hop base, Sabotage, é cabulosa. É uma honra
ter sido convidada”. Paige Willians, que é “ruim
na batalha”, ainda escreve, marca presença nas
rodas de freestyle, voltou para o coro do colégio,
participa de EPs e videoclipes de colegas que já
foram ídolos e dá aulas de canto para rappers. Na
Mostra DiversaS, entoou “Papo Reto” – “Ó Zumbi,
salve o nosso punho, porque o quê pulsa na minha
garganta é totalmente absoluto, e o preto da minha
pele não é de luto” – na primeira vez cantando
no Viaduto Santa Tereza. “Ali é um palco, né? É
um show que você tá fazendo, tem um monte de
pessoas e você tem uma intenção. Elas querem
ouvir a sua intenção. E é um palco onde surgiu
o Duelo de MCs, uma inspiração”.

TÂMARA FRANKLIN

Hoje, aos 23 anos, Tamara prepara-se para lançar
seu segundo disco. “Mais uma preta marrenta vinda
das ruas, barrenta, do verso sujo e puro, melhor que
as letra limpa e nojenta”, rima ela nos primeiros
versos de “Anônima”, faixa-título que fez estreia
como videoclipe. “Sou sim, mulher simples como
a brisa, tipo chinelo no pé, tipo Del Rey borbulha no
copo, arroz e feijão no prato, tipo saber que a minha
carne é a mais barata do mercado”, completa.

MAIS UMA PRETA MARRENTA
“Militando em favor do movimento feminista”,
Tamara Franklin e sua irmã Winy criaram, em 2007,
o duo H2S2 (Hip Hop Sobre o Salto), que ficou
na ativa até 2011 e tinha como uma das marcas a
indumentária: vestido, salto alto e maquiagem. No
fim da década de 1990, quando Tamara começava
sua trajetória como MC, para serem aceitas, as
mulheres tinham estilo obrigatório: calça larga,
tênis, boné e tatuagens. Escrevendo rap de influência
gospel desde os sete anos, ela teve a Igreja
Evangélica como primeira escola e o movimento
hip hop como segunda. “Cresci na Igreja e escrevia
rimando as histórias que ouvia. Coisas que eu
via acontecer, mesmo sem ter entendimento do
contexto político delas, como o tráfico e a violência,
também já entravam na minha música. Eu nunca
tive acesso à história do negro na escola, o que me
despertou para a nossa história e para me entender
como negra foi o rap. Ele acaba assumindo esse
papel educador que deveria ser do sistema, é ele
que fala o que ninguém quer falar e lida com o que
ninguém quer lidar”.
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Zaika ainda fez parte do Coletivo Dinamite,
ao lado de seis homens, e do Lealsoundsystem,
projeto que se confundia com as personas de
seus criadores, DJ Renatito e Lord Pow Mx. Um
dos shows memoráveis que fez com o Coletivo
foi uma resposta aos próprios companheiros.
“Zoavam de uma música que eu tinha, ‘Ciclos e
Fluxos’, chamavam ela de ‘Melô da Menstruação’.
Descontei no show. Levantei, do peito, um
absorvente e um tanto de frase. A música virou
o ‘Melô da Menstruação’ mesmo, mas agora

Ainda em Contagem formou, com Maria Alice
e Aline Cecília, o grupo Ideologia Feminina. No
primeiro show que fizeram no festival Hip Hop
In Concert (leia mais na página 49), convidou a
mãe para uma participação especial. Na final, viu o
grupo ser escolhido como vencedor e surgir “a lenda
de que dois ônibus tinham saído da metropolitana
para ver o show”. Aos 18 anos, “arrumou um trampo”
de telemarketing para conseguirem gravar em
um estúdio. Um ano depois, o Ideologia Feminina
era indicado ao Prêmio Hutuz 2008, um dos mais
importantes da América Latina, na categoria “demo
feminina” (Negras Ativas também estavam na lista).

Começou a cantar com Vulgo Elemento e com
Miss Black, “uma das primeiras, primeiras
mesmo”, com quem formou o grupo Estilo
Feminil e iniciou uma “nova relação com
o hip hop, uma relação de mulher negra”.
Há pouco tempo morando na Zona Leste de Belo
Horizonte, sente-se estranha. “Vir pro centro é
um deslocamento mental, estrutural. Na quebrada,
eu ando tranquila”. Deslocamento, aliás, parece
ser uma palavra definidora da narrativa da vida.

FOTO BRUNO FIGUEIREDO

MC, vocal de soundsystem e cantora de música
eletrônica, Zaika lançou em maio de 2014, o álbum
Desabafo, e já se prepara para lançar, em agosto
deste ano, o segundo disco da carreira, intitulado

Performances nos shows e declarações no facebook,
ao lado da potência na voz, da força na poesia e
do visual – “tenho black power, uso tranças nagô,
tatuagens... para alguns sou um deslocamento visual.
Para mim, sou o que sou” –, renderam fama de “mina
polêmica” mas, sobretudo, ajudaram na criação de
uma personagem que provoca fascínio e até certo
temor. Polêmica pra ela, no entanto, é a história
que se conta da origem do hip hop. “Falam que o
hip hop nasceu no EUA. Vamos falar de África,
pois a conexão sonora começa lá. Vamos falar de
Ajinkra ( ! )”, comenta, referindo-se à simbologia
que usa para reverenciar suas raízes africanas.

Já o show que fez no Baixo Centro, abrindo
caminhos para a apresentação de Rico Dalasam,
rapper assumidamente gay, chegou a render críticas
preconceituosas. “O hip hop é extremamente
machista. A mina vai fazer freestyle e o cara manda
ela pra cozinha. Os homens criam as disputas
entre as mulheres dentro do hip hop. É a maior
dificuldade, e os meninos ainda minam a mente das
minas! No hip hop lutamos contra o preconceito
fincado na veia cultural, mas alguns dos integrantes
desta cultura não conseguem aceitar, por exemplo,
a homossexualidade ou a bissexualidade de quem
está dentro da cultura".

tinha respeito”. Zaika, que “não sabe lidar com a
menstruação, com esse negócio de ficar sete dias
sangrando”, encontrou na escrita a forma de lidar
com os incômodos da vida.

!

Ajinkra é um tipo de escritura pictográfica. Cada
símbolo está associado a um conceito, provérbio
ou ditado específico da cultura dos akan, grupo
cultural presente em Gana, Costa do Marfim e no
Togo, países da África ocidental.

SE AS PALAVRAS QUE EU CANTO/
NA NARRATIVA INSERIDA /
SÃO CONVENÇÕES QUE LIMITAM /
LINGUÍSTICA PRIMITIVA /
ONDE A ESSÊNCIA TRANSBORDA
MUITO MAIS FORTE QUE A RIMA /
MUITO MAIS FORTE QUE A RIMA.
"MAMAUÊ" — ZAIKA DOS SANTOS

Akofena, projeto premiado pelo edital da Funarte
Prêmio Hip Hop 2014 e produzido pelo produtor
paulistano Dubalizer. “Nossa cultura é do remix.
Eu sampleei tudo que toca na favela no EP Desabafo,
mas o Akofena é um sincretismo que dialoga com
o afro-futurismo”. Fundindo dubstep, reggae, funk,
soul, forró, brega, samba e outras vertentes da
música eletrônica, ela interpreta sua guinada ao
ecletismo como um desvio dos “clichês automáticos
dos que olham as linguagens sonoras das culturas
da rua de fora para dentro”. O discurso de Zaika é
de resistência. “Quando falo de ‘resistência’ é pra
abrir olhos e não estereotipar e criar processos
convencionalmente ligados ao racismo. Minha
primeira resistência é essa, musical. Mas também
tem a resistência simbólica: minhas palavras e até
minha autoafirmação, meu cabelo crespo assumido,
já são parte da minha resistência”.

BÁRBARA SWEET, JULIANA FELÍCIO, PAIGE WILLIANS E POLLY HONORATO
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Em 2008, sua primeira batalha foi traumática.
“O Vinição falou dos meus peitos. Como que
um cara que nunca tinha visto meus peitos
tinha o poder de me atingir tanto falando dos
meus peitos?”. Foram quase quatro anos sem ter
coragem de se arriscar novamente. “Todo mundo
gosta quando vê o oprimido virar rei”, resume o
sentido da fascinação com a modalidade na qual
hoje ela reina, não mais se intimida e considera
que as ofensas fazem parte do jogo. “Na batalha,
ou você rima ou você perde, e os caras vão no

EM RITMO DE URGÊNCIA
Com 15 anos de hip hop, Bárbara Sweet faz questão
de enfatizar: “sou MC”. MC e feminista, ter sua foto
pixada embaixo do Viaduto Santa Tereza não a
surpreendeu. “Eu já esperava por isso, acho que
durou até muito tempo sem pixo, tipo uns quatro
meses”. Surpreso parecia estar MC Pasquim quando,
em setembro de 2014, batalhou com ela na Batalha
do Santa Cruz, em São Paulo. “O homem sofre
mais violência doméstica, isso é estatística [...] eu
não sou machista e foda-se as feminista [...] e ela
é a maior magrela, só capa da chuva, tá ligado
truta, das canela fina, só porque é mina não me
subestima [...] sua ideia é igual a sua voz: fina”,
mandou Pasquim. “Minha voz é fina, mas a minha
rima é forte [...]. Você é um pilantra, qual é essa
estatística? Só pode ser baseada em um machista.
Aí, é mulher que sofre violência doméstica, é
mulher que sofre violência estética. É a mulher
que sofre a violência do dia a dia. Você é branco
e hétero, não sabe qual que é a da minoria”,
respondeu Bárbara, sendo ovacionada. O vídeo
do momento viralizou na internet.

FOTO PABLO BERNARDO

A aproximação com o hip hop começou muitos anos
antes da primeira batalha, no início da década de 90,
com o ingresso na Galoucura e no pixo. “No meu
primeiro jogo no Mineirão, fui na geral. Breja,
baseado, tropeiro. Era tudo o que eu queria. Com a
torcida, com o pessoal da pixação, eu comecei
a me encontrar na rua, a tomar posse do público”.
Por volta dos 12 anos de idade, ela, hoje com 29,
já forjava carteira de identidade para entrar nas

Para criar um espaço menos intimidador
para as minas duelarem, Bárbara foi uma das
articuladoras da Liga Feminina de MCs, cuja
primeira edição foi realizada em 2014, no Espaço
Comum Luiz Estrela, e revelou Clara Lima, então
com 15 anos, e hoje companheira de Bárbara no
coletivo Mina no Mic, que conta ainda com as
MCs Ka.Á. e Flokos. A carreira, no entanto, segue
em voo solo desde que o Controversas, grupo
que tinha com a MC Paula Ituassu, foi desfeito.
As duas chegaram a criar no Deputamadre, casa
de shows localizada na região Leste, a festa H2
Grrls, só com atrações femininas do rap. Pouco
tempo depois, por volta de 2007, o coletivo Família
de Rua assumia o Duelo de MCs, e Bárbara abria
caminhos participando assiduamente das batalhas
de freestyle embaixo do Viaduto. Hoje, pelo menos
dez mulheres participam ativamente.

que tem de pior. No seu peito, na sua bunda, na
sua banha. Poucos são os caras que fogem disso.
Os bons mesmo falam outras coisas, não vão no
ataque óbvio, porque esse ataque eu tô cansada de
responder, respondi a vida inteira. Sou especialista
em ser mulher. Nasci com essa buceta”.

No dia 8 de março de 2015, Bárbara assumiu o
papel de Mestre de Cerimônias da DiversaS e
se emocionou com o encontro de gerações no
palco. “Lauana, Polly, Áurea foram as primeiras
minas que eu vi rimar na vida. Eu nem sabia que
podia, que estava autorizado”. E ela segue, assim
como Tamara, Paige, Zaika e tantas outras minas
a inscrever novas mensagens e a escrever novas
histórias no hip hop da cidade.

Para chegar onde quer, Bárbara tem urgência
e segue em ritmo acelerado. “Tenho outro fluxo,
outro ritmo”. Recentemente, deixou o emprego
no shopping center para se dedicar exclusivamente
à carreira – o que a obrigou a voltar com a filha,
Cecília, de sete anos, para a casa da família –
e se prepara para lançar o primeiro álbum D.O.C.E:
Dose Ostensiva de Caligrafia Explícita, para o
qual estuda a possibilidade de um financiamento
coletivo. Quer viver do rap e acha que está na
hora do som “deixar de ser esse nicho, esse gueto,
underground. Quero transar ouvindo rap, bater
bum bum ouvindo rap”.

festas de hip hop do Estrela Night Club, casa de
shows que ficava no centro da cidade, ia para as
“rodinhas de improviso” que rolavam na Praça
Sete e “traficava fitinha cassete” com sons como
Racionais e Dina Di. “Gravava da Rádio Favela e
passava a fitinha um pro outro”. “Quando comecei,
o rap era aquele meu amigo que me dava as boas
ideias. Agora, eu quero ser a amiga que dá o papo
da realidade, da mulher forte e segura de si, para
ser o incentivo que as mulheres precisam para ser
o que querem”.

NEGRA LUD
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ZAIK A DOS SANTOS

POR

JÚLIA MOYSÉS,
colaborou
LUÍSA LÓES

ancestralidade

TOQUE DE

FOTO KIK A DARDOT
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A Irmandade Nossa Senhora do Rosário Os
Ciriacos foi fundada em 1954. Sua sede fica no
bairro Novo Progresso, em Contagem.

Do lado de fora da capela, a guarda de moçambique
d’Os Ciriacos ( ! ) bate caixas e gungas, canta
e dança, anunciando a abertura do reinado.
Seu Antônio Ciriaco, capitão-mor da irmandade,
mestre de reinado e requisitado mestre tamborzeiro,
senta-se próximo ao altar segurando um tambor
azulado entre as mãos, similar aos que os
caixeiros carregam:
“Primeiro, você corta o corpo da caixa,
depois você corta uma parte pra fechar
aqui [aponta a lateral], chamada costela.
Tem duas partes que você corta, põe
por dentro, que chamam curua. Depois,
vem o cipó que você costura o couro.
Tá vendo? O cipó é que dá sustentação.
E aí vem o arco [bate no arco três vezes
com a mão fechada] Cipó, arco, costela
– três – e a madeira que fecha o tambor
– quatro. Aí vem a pele, que são duas em
um tambor, vem a corda – três – vem
o material para os ganchos – quatro.
Quatro com quatro? Oito. São oito partes
o tambor do reinado, que o povo fala
congado, mas pra gente aqui é reinado.
Após as orações, você ruge os tambores
para que as forças superiores se liguem
a todos nós que estamos ali. Sem os
tambores, não tem como”.

Em março de 2015, foi lançado em Belo Horizonte
o álbum “Desconstrução”, que traz 14 faixas
gravadas pelas MCs Zaika dos Santos, Ohana
HoHo, Thais Carla, Tamara Franklin, Sarah
Guedes, Rose Jah Ve Tdo, Viviane Fyaa, Pry
Santos, Luanda Beatriz, Lana Black , Bárbara
Sweet , Lauana Nara, Vivi Uaiss e Luana Setragni.
A iniciativa é da Produto NOVO, produtora
independente localizada na Vila Maria, antes
conhecida como Produto Tosco (leia mais
na página 98).

VEM DO TAMBOR / VEM DO TAMBOR /
VEM DO TAMBOR
ATITUDE DE MULHER

DE ONDE VEM A ESSÊNCIA QUE NOS CRIOU? /

MULHERES DESCENDENTES
DA CULTURA QUE VÊM DAS RUAS /
MULHERES DESCENDENTES
DA CULTURA QUE VÊM DAS RUAS /
A GENTE PODE CRIAR, ESSE SOM
QUE VEM DO GUETO /
COM RESPEITO, SEM PRECONCEITO /
TENTANDO RESGATAR, AQUILO QUE
É NOSSO POR DIREITO/
CONQUISTAR, UM ESPAÇO VERDADEIRO /
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Fundada em 1889, sua sede fica no centro de
Justinópolis, em Ribeirão das Neves.

De acordo com o pesquisador e percussionista
Djalma Côrrea, a força simbólica e sonora do
tambor emana também de nossas mais profundas
e arcaicas memórias afetivas. Ele defende que o
tambor é uma forma de transcrever e exteriorizar
nossas primeiras memórias rítmicas – o pulsar
do coração ouvido do ventre da mãe – e, por isso,
ativa uma espécie de inconsciente coletivo. Djalma
percorreu o país ao longo de mais de 30 anos a fim
de documentar em som e imagem a diversidade da
percussão brasileira.

Este som que repercute através do tambor invoca
– e também nos convoca – para viver a alegria e
para lutar nos quilombos contemporâneos de Belo
Horizonte ou nas comunidades invisibilizadas e
marginalizadas culturalmente pelo país afora, a
fim de perpetuar os valores e a dignidade desta
tradição”, diz o filósofo e historiador Marcos
Antônio Cardoso, para quem as comunidades
culturais e espirituais afro-brasileiras “emergem
como espaços litúrgicos, culturais e de organização
social e política que reterritorializam o continuum
africano na cidade”.

!

Um congadeiro entra na capela, faz o sinal
da cruz diante dos santos, benze-se na
bandeira da irmandade, inclina o corpo para
benzer-se também em três tambores que
estão ao pé do altar. Toca em cada um com
a ponta dos dedos, beija a mão e a leva à
testa em reverência. Diferente do tambor que
Seu Antônio segura, estes são de madeira
maciça, talhada, mais finos, de alturas
diversas, com uma base ainda mais estreita
que o corpo, e de couro mais espesso.
Santana, Santaninha e Chama são tambores
do candombe e exercem papel central no
mito fundador da fé em Nossa Senhora do
Rosário, sendo representados também pelas
caixas – tradicionalmente três – presentes
nas guardas de moçambique. Tocados pelos
pretos velhos candombeiros que retiraram a
santa do mar, só batem em ocasiões especiais.
“Não bate em qualquer época, a gente não
deixa qualquer pessoa entrar, a gente não
deixa filmar se não soubermos para onde
é. Bate quando vai fazer uma coroação, pra
firmar as coroas, quando vai ter uma festa,
levantar a bandeira. A gente firma a bandeira
com o candombe. Tem candombe que é mais
profano, mais bizarria, mais batuque mesmo.
Aquele que nós temos aqui é um candombe
sagrado, né?”, explica Dirceu Ferreira, capitão
regente da Irmandade de Nossa Senhora
do Rosário de Justinópolis ( ! ) e quem
presenteou Seu Antônio com o candombe
por ocasião dos 60 anos d’Os Ciriacos.
Constituídas às margens da história oficial da
cidade, a religiosidade e demais manifestações
culturais afro-brasileiras sempre estiveram
presentes em Belo Horizonte, configurando
resistência política e cultural ao projeto racista
e segregacionista colocado em curso desde o
planejamento da nova capital. As irmandades
do Rosário, os terreiros de Umbanda e Candomblé,
as escolas de samba e, mais recentemente, as
rodas de samba e os blocos percussivos – ao lado
do soul, do funk, do hip hop e de diversas outras
manifestações e organizações comunitárias
– são parte indissociável tanto da transformação
de territórios permitidos quanto da ocupação de
espaços negados. E os tambores são elementos
indissociáveis dessas manifestações. “O tambor, como
símbolo, estratégia e som traduz o ethos, os valores
e a visão de mundo das culturas negro-africanas.

O encontro do sagrado e do profano mostra como
a cultura afro-brasileira – assim como em outros
lugares do país – conformou-se em Belo Horizonte,
em origens que remontam ao antigo Curral del Rei,
onde já eram práticados os festejos em louvor a
Nossa Senhora do Rosário. “No Brasil, que é nossa
herança africana, o sagrado se mistura com o não
sagrado de diversas maneiras. Porque na África,
em vários lugares da África, tudo é sagrado. Não
existe essa diferença, como no Ocidente: aqui é
sagrado, aqui é profano. O país herdou muito isso.
O maracatu é assim, o tambor de crioula,
o jongo...”, explica o percussionista, Bill Lucas.

63

62

FOTO PATRICK ARLEY

FOTO NETUN LIMA
GUARDA DE MOÇAMBIQUE DO DIVINO

FOTOS PATRICK ARLEY

FOTO MILENE MIGLIANO

Feito no candomblé da nação Angola, Tizumba é
também xicarangoma no Terreiro da Roça Branca,
no bairro Floramar, região norte da cidade. “Todo
lugar que tem manifestação de matriz africana são
sempre três tambores. Ele [o tambor] tem o poder
de um orixá, esse poder mesmo de ser santo, de
ser sagrado”, conta ele. Os atabaques sagrados
dos terreiros de candomblé – Rum (o maior, que
comanda o toque), Rumpi e Le – são saudados no
início das sessões. Os iniciados batem o dedo
na madeira e passam à cabeça. Os não feitos
cumprimentam o tambor encostando no chão, pois
não têm permissão de tocar no atabaque. Sem os
tambores, não existe ritual.

Foi para diferenciar o tambor específico do congado
de todos os outros instrumentos que recebem esse
nome que o multiinstrumentista e congadeiro
Maurício Tizumba cunhou o termo tambor mineiro.
“Ele tem uma forma que é dele mesmo, uma forma
banto, uma forma de ngoma, tem uma amarração
diferente, tem uma sonoridade macia. Essa caixa é
característica de Minas Gerais”, explica.

SÃO TAMBORES, OS TAMBORES
“Mas o que você está considerando como tambor?
Um surdo você considera tambor? Agogô seria
tambor? Um tamborim seria tambor? Tudo [os
instrumentos percussivos] é tambor. Realmente,
eu não chamo de tambor instrumento que você
sacode, mas o resto... quase tudo você pode chamar
de tambor”, provoca Bill Lucas.

Em Registros da fé afro-brasileira na capital de
Minas, a pesquisadora Mariana de Morais revela que,
em Belo Horizonte, os atabaques foram introduzidos
nas sessões de umbanda no final da década de 1940.
O feito é atribuído a Ildeu Amaro da Silva, médium
conhecido como Odorico, que frequentava um
terreiro no então Morro do Pau Comeu, atualmente,
Vila Nossa Senhora de Fátima, no Aglomerado da
Serra, região centro-sul da cidade.

Já na umbanda, as sessões podem ser acompanhadas
por palmas ritmadas. Praticada em Belo Horizonte
desde os anos 1930 (enquanto o Candomblé chegou
à capital cerca de 30 anos depois), a religião, assim
como no restante do Brasil, precisava ser discreta.
Na maior parte das vezes, as sessões eram feitas nas
casas das pessoas de forma alternada para evitar
problemas com a vizinhança. “Muitos terreiros
não têm atabaque por causa da repressão. O ritual
tinha que ser escondido e por isso, até hoje, muitas
sessões são apenas com palmas”, conta a produtora
cultural Luana Gonçalves, frequentadora do Centro
Espírita União Fraternal de Umbanda, em Contagem.
O terreiro é um dos poucos onde o ogã responsável
pelo atabaque é uma mulher ( ! ). “Falam que mulher
não pode ser tabaqueira. Essa imposição [uma
mulher no atabaque] também é uma bandeira nossa,
feminista”, diz Luana, para quem o atabaque é um
instrumento de comunhão, e a firmeza da sessão
vem, justamente, do encontro entre o instrumento, o
tocador (ogã) e a voz (os pontos cantados).

!

GUARDA DE MOÇAMBIQUE D'OS CIRÍACOS

O Samba da Meia Noite ocupa, desde 2012,
sexta-feira sim, sexta-feira não, o Viaduto
Santa Tereza, no hipercentro da cidade.

A tabaqueira mencionada preferiu não
conceder entrevista.

DE NOVO, O TRÊS
Ritmo, dança e movimento. São com esses
elementos que Bill Lucas sintetiza a função do
tambor na música. “Em várias regiões da África,
não existe distinção entre música e dança”, conta
ele. Tal síntese vai ao encontro dos princípios do
samba de roda explicitados pelo idealizador do
Samba da Meia Noite ( ! ), Jefferson Gomes.
“Voz, corpo e tambor. A voz é o veículo das
mensagens que você quer passar, é por meio
dela que você entoa as suas lamentações, fala
sobre suas raízes e seu cotidiano. O tambor é o
mensageiro; o responsável por dar o ritmo, por
fazer com que o corpo se movimente; e o corpo
é a própria resposta ao tambor, a expressão
do ritmo em cada pessoa de acordo com suas
origens, sua vivência”, explica ele. Seguindo
a tradição do Recôncavo Baiano, no Samba
da Meia Noite são as sambadeiras que abrem
a roda. Uma de cada vez, cumprimentam o
tambor, fazem um giro pelo grupo e, dando
umbigadas umas nas outras, chamam as
parceiras para sambar.
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O quadro, no entanto, parece estar em transformação.
Bill Lucas assinala que o mundo viveu nas últimas
décadas um boom da percussão, e Belo Horizonte,
aos poucos, entrou na onda. A cidade, que um dia
importou do Rio de Janeiro as escolas de samba,
agora busca no nordeste novas possibilidades
de ritmos e manifestações. Se em 2001, o Trovão
das Minas era pioneiro em trazer, pelas mãos do
percussionista Lenis Rino, o ritmo pernambucano
para a capital, hoje, divide ruas e praças com Lua
Nova, Macaia, Baque de Mina, Bombo de Iroko
e Pata de Leão, para citar apenas alguns. Se do
Maranhão veio o tambor de crioula, da Bahia
chegou o samba de roda e o afoxé. “Tem muita
coisas acontecendo. Todas as sextas, na Praça
da Estação, temos o Tira o Queijo, encontro de
batuqueiros de todos os grupos de maracatu. Nada
melhor do que tocar na rua, com liberdade para se
expressar, apesar que ainda existe uma repressão.

NAÇÃO TAMBOR
Para a percussionista Daniela Ramos – responsável
por trazer para Belo Horizonte o tambor de crioula
e, desde 2009, à frente do grupo de maracatu
Trovão das Minas –, em Minas Gerais, ao contrário
da dimensão pública de outros lugares do país,
os tambores tradicionalmente apresentam-se
de maneira mais pontual e restrita, saindo às ruas
em épocas determinadas do ano, como nas festas
de congado, ou de forma mais fechada, como
no candombe.

mudamos e compramos dólar
mudamos porque o mundo gira
mudamos porque a lusitana roda
mudamos de medicação
mudamos de pó de café
mudamos e passamos o ponto.

mudamos o canal de TV
mudamos a faixa do rádio
mudamos de ideia fixa
mudamos a página do livro
mudamos de ilusões perdidas
mudamos pra melhor atender

mudamos de sexo
mudamos de droga
mudamos a roupa de cama
mudamos a mobília da sala
mudamos pro Asilo Arkham
mudamos enquanto era tempo

mudamos pro andar de cima
mudamos pros fundos
mudamos a cor do cabelo
mudamos de ramo
mudamos de telefone
mudamos e não te convidamos

mudamos de casa
mudamos pra casa ao lado
mudamos pra galeria em frente
mudamos pro Bairro da Saudade
mudamos pro Cemitério da Paz
mudamos do Curral del Rey

MARCELO DOLABELA, “ASILO ARKHAM
(REDUNDÂNCIA #2)”, 2000
A PAULO LEÃO

Para Tizumba, o tambor é especial, esteja ele nas
ruas, nas praças, nos palcos, nas irmandades do
Rosário ou nos terreiros de candomblé. “Quando eu
tô tocando o tambor no meu show, estou em outro
lugar. O som do tambor pra mim, desse que eu vivo
nele, é paz e cura. O tambor não é um violino, ele
tá além disso”, conta ele. O mesmo sentimento é
compartilhado pelo percussionista Daniel Guedes,
integrante do Bloco Oficina Tambolelê e presença
constante na banda de diversos artistas da cidade.
Daniel, que começou no djembê, considera-se
escolhido pelo pandeiro, e não o contrário. “Quando
eu toco, já não sou eu mais que tô ali tocando. É um
cara que é um canal de várias coisas, canal de uma
ancestralidade”, conclui.

Não é em qualquer local que se pode tocar
descontraído”, conta a coordenadora do Baque de
Mina, Alcione Araújo.

69

68

!

Para aqueles da minha geração que frequentaram
a Rua Tamóios, 611, no Centro, o nome Butecário
sempre constituirá um lugar de memória.
Aquele espaço – abrigado dentro do Sindicato
dos Bancários – pode ter se desfeito na paisagem,
mas até hoje, para alguns, a cada passada pelo
local, retorna à lembrança ao lançarmos o olhar
para o alto, para aquele prédio outrora rosa.
E se olha para as janelas e se lembra que ali,
circunscrito em um pequeno conjunto de paredes,
um mundo parcialmente paralelo acontecia.
Esse mundo existiu no espaço de tempo que
marcava o final do velho e o início do novo milênio.

luneta

INVERTIDA

POR
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PEDRO KALIL

Ali se fazia (ou se tentava criar) um outro mundo
ou, ainda, tentava-se introduzir um outro mundo
dentro do mundo de todo mundo. Ou se seguirem
as literaturas que líamos na época, era uma espécie
de TAZ (uma Zona Autônoma Temporária, como
definiu Hakim Bey), quando calhava de reunir ali
pessoas diversas. Cheguei como quase todo mundo
deve ter chegado: um amigo me convidou para
ver uns shows, as bandas eram Moan, Feelings,
Vellocets e Fuso, algo, para mim, como o melhor do
indie rock belo-horizontino da época. A partir desse
dia, o retorno seria constante, nem que fosse só na
porta, nem que fosse para ver qualquer show que
estivesse acontecendo por ali. A gente adentrava
para se tornar um retornante. Os dias, obviamente,
se tornaram confusos, e é difícil estabelecer uma
regularidade ou montar uma linearidade dos shows
e acontecimentos, mas bandas como Ingovernáveis,
Libertinagem, Soap Bliters, Putrifuncinctor, Dread
Full, Errror! fizeram apresentações que, para nós,
de uma forma ou de outra, foram históricas. E tinha
as bandas de fora de BH também. A primeira vez
que Los Hermanos se apresentou na cidade foi lá,
muito antes de eles estourarem com Anna Júlia,
e, inclusive, bandas de outros países, como Fun
People, da Argentina, também invadiram o local.
O canto dos cisnes do Butecário foi o show que não
aconteceu: a estadunidense Catharsis não pôde
tocar ali, porque uma briga entre punks e straight
edges implodiu os grupos que habitavam aquele
espaço, que não era homogêneo.
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Mas o Butecário não era, simplesmente, uma casa
de show em que se entrava e saía – no sobe e desce
de suas escadas. O Butecário atravessava a vida de
muitos daqueles que frequentava aquele espaço
e, hoje, ele é como um rasgo na memória. Não
porque aquele espaço tenha sido responsável por
causar uma fratura ou um trauma que se quisesse
apagado; mas, sim, porque sei que para alguns –
e certamente para mim – ele funcionava como uma
espécie de transição entre um antes e um depois,
e que coincidiu, pra muita gente, com a passagem
da adolescência para a juventude. Esse momento
em que se sai da menoridade e se lança pra vida,
com seus medos, triunfos, energia, idealismo e
vitalidade descontrolados.
Mas o que, então, levaria a esse momento de
transposição em nossas vidas além dos shows?
Qual era o motivo pelo qual as pessoas se reuniam
ali, em um espaço no centro de Belo Horizonte?
O Butecário não era apenas um local de show,
era um local de encontro de pessoas que estavam
inquietas em relação a alguma coisa no mundo; e,
a partir dessa inquietação, dos shows, vinham as
discussões, as problematizações, os zines, os discos
com encartes que se pareciam mais com um ensaio
do que com um material promocional. Sobretudo
a proliferação de zines, das mais diversas estirpes,
contribuía para um autoquestionamento sobre a
vida (ou o que é viver ou sobre como queremos
viver). Ali eram potencializadas problematizações
da nossa relação com o mundo, da nossa relação
com os outros, da nossa relação com nós mesmos,
de modo que quase ninguém saía como entrava,
em nenhuma das noites (ou tardes) em que se
tornavam presentes as vontades.
No Butecário já havia discussões político/pessoais
que transitam por mais de uma década – direitos
dos animais, anarquia, feminismo, direito à cidade,
monopólio da mídia, consumismo, etc – e que se
expandiram também a partir dali, como O Dia
Sem Compras na frente do Shopping Cidade;
os protestos contra o FMI e o Banco Mundial no
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centro da capital, ainda no ano 2000. Na ocasião
dos protestos, os manifestantes foram acusados
de serem “vândalos mascarados”. As discussões
também fometaram eventos como o Carnaval
Revolução – misto de show, oficinas e discussão
política, além de bloco, que passeava pela cidade
quando aqui era a outra versão do túmulo do
samba –, a Verdurada e várias outras ações que
faziam expandir o espaço que anteriormente era
circunscrito por uma esquina no centro da cidade.
Suas fronteiras se tornaram, também, voláteis,
sendo o Butecário mais do que aquela esquina
que mudava constantemente de lugar. Claro que
aquele território era também parte do mundo,
e fingir ou falsificar a memória para que tudo
seja imaculado e impoluto seria uma artimanha
contraditória demais. Havia ali também machismo,
fetiches mercadológicos, homofobia, transfobia,
classismo, etc., mas isso poderia ser colocado como
um problema e ser discutido. Um assunto não
deixaria de ser problematizado, por mais incômodo
que causasse internamente naquela assembleia
sem vozes fixas.

O Butecário (1996-2000) era um bar localizado
na Rua Tamóios, 611, no Centro, dentro do
Sindicato dos Bancários, entidade que até hoje
tem sede por lá. Além de bar, abrigava shows
e festivais. O espaço era administrado por
Edmundo Corrêa — personagem heroico da noite
belo-horizontina — e pela imprescindível sócia
Andrea, que, desde 2000, estão à frente da Casa
Cultural Matriz, no Centro, também singular
e primordial para a cena independente de BH.
Antes ainda desses dois endereços, houve o
Espaço Cultural Calabouço (1985-2003), no
bairro Primeiro de Maio. A abertura da Matriz
coincidiu com o fechamento do Butecário, em
2000, em uma noite em que cadeiras voaram
e o confronto, sempre latente entre punks e
straight edges, enfim ocorreu. Shows podiam
ser realizados à tarde ou à noite; em geral, de
quinta a domingo.

Discutir o mundo a partir das nossas próprias
experiências, a partir de nossos próprios encontros
com os outros e com nós mesmos era, a meu
ver, o diferencial que fez com que aquele lugar
começasse a habitar de maneira nostálgica e
mágica os espaços da memória. Similar a outros
territórios, como A Obra, Matriz, A Gruta, Estrela
[Night Club] e os tantos citados nesta revista
e alhures, o Butecário é, como éramos naquela
época, um retornante, um espectro da vida que
vivíamos intensamente e que volta para nos lembrar
de quem somos, de onde viemos e para ajudar a
mirar, sempre, aquilo que é possível (e aquilo que
queremos) ser hoje.

!
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JÚLIA MOYSÉS,
colaborou SOSTI REIS
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Espaço comum de criação e
compartilhamento artístico, político
e cultural, aberto e autogerido, localizado
no bairro Santa Efigênia.

Nos últimos anos em Belo Horizonte, os eventos
promovidos nesses locais e uma série de outras
festas, shows, projetos e ações político-culturais, ou
mesmo essencialmente artísticas, multiplicamse pela cidade, configurando uma cartografia de
novos territórios temporários ou permanentes,
conformados especialmente a partir da música.
Ainda que não se trate de uma novidade na história
da cidade, as possibilidades vêm sendo ampliadas
pela convergência de uma série de fatores, tais
como as novas ferramentas tecnológicas e de
informação, a busca por alternativas de circulação
da produção musical autoral, as reações às
políticas higienistas e gentrificadoras do poder
público municipal e o desejo de experimentar
novos caminhos estéticos.

O depoimento é de Roberta von Randow, que se
apresenta como “mulher, psicanalista, ativista,
participante do Espaço Comum Luiz Estrela ( ! )
e mãe”. Sua opinião é corroborada pela produtora
cultural, Clarisse Marinho: “nas ocupações, não é
só a diversão em si, mas um compartilhamento de
vida, de luta e, claro, de diversão e amor. Me sinto
segura assim”. As ocupações as quais elas se
referem são tanto as comunidades ocupadas pela
luta por moradia quanto ocupações de espaços
públicos promovidas por outros movimentos
sociais e grupos culturais.

POR

em movimento

TERRITÓRIOS
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FL ÁVIO RENEGADO, NA OCUPAÇÃO VITÓRIA

“’A revolução dança’. A descoberta
da frase veio depois da experiência
e foi um bem-dizer, bem-achado, para
transmiti-la. Tenho pouca vontade de
dançar nos espaços convencionais, meu
corpo fica mais preso, mais controlado,
não faz sentido. Adoro dançar!
Sempre dancei muito em casa e nas
ocupações, incluindo o Luiz Estrela,
danço como em casa, mas melhor,
pois posso compartilhar a experiência
de corpo em movimento com muitas
pessoas. Nos espaços convencionais,
a poesia do corpo é possível ainda,
mas, nas ocupações, este é o convite
para dançar. Tem uma verdade com a
música, o espaço e o corpo que vai ao
encontro com o movimento e com o
que acreditamos na vida. É poesia, é
política e vontade de viver. Resistência à
gentrificação dos corpos capitalizados”.
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Dois anos antes da primeira Praia da
Estação, o Roodboss Soundsystem já
ocupava praças da cidade, trazendo para
Beagá a cultura sound system surgida na
Jamaica nos anos 50. Um potente sistema
de som reverbera a seleção de ritmos como
ska, rocksteady e early reggae.

Movimento de apoio às famílias e
mobilização contra as ameaças de despejo
das comunidades da região da Izidora,
vetor norte de Belo Horizonte, antes,
Resiste Isidoro.

Movimento contrário ao então prefeito de
Belo Horizonte, Márcio Lacerda, surgido
em 2010.

FOTOS BARNABÉ DI K ARTOL A / MARIA OBJETIVA
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“A Ocupação e outros eventos como esse
foram os primeiros palcos da nossa banda
e era sempre um momento muito lindo.
É exatamente o que precisa uma banda autoral
nova; é realmente difícil uma banda ‘vingar’
sem nunca tocar cover, e pra nós foi essencial ter
essa oportunidade”, acredita André de Freiras,
da Dom Pepo. A oportunidade para circular
rendeu à Dom Pepo uma agenda cheia, com
média de cinco shows por mês com cachê pago
e público “de todos os tipos” cada vez maior.
Quase três anos depois, a ocupação Esperança,
localizada na divisa entre Belo Horizonte e Santa Luzia,
recebia a festa-protesto A Ocupação, que integrava
as ações do movimento #ResisteIzidora ( ! ).
“Quando nos apresentamos lá, foi como oferecer o que
tínhamos, ou seja, nosso show e nossa alegria. Como
se disséssemos: ‘Tamo junto!’”, conta Efe Godoy, da
Absinto Muito, que participou da programação que
reunia Duelo de MCs, Hot Apocalypse, Comum,
Afromestiço e DJ Corisco Dub.
A festa-protesto – que também já foi realizada em
Santa Tereza, no Barreiro e na ocupação Guarani
Kaiowá, em Contagem – teve sua primeira edição no
dia 7 de julho de 2013, no encerramento da ocupação
da Câmara Municipal de Belo Horizonte, realizada
no contexto das chamadas Jornadas de Junho. Uma
programação diversa e extensa, que começou às 14h
e seguiu noite adentro, tomou toda a Aarão Reis, da

Praça da Estação ao Viaduto Santa Tereza, e
incluiu apresentações de bandas como Pequena
Morte e Psicotrópicos, dos blocos Pena de
Pavão de Krishna e Chama o Síndico, edições
especiais do Roodboss Soundsystem ( ! )
e do Duelo de MCs e muitos DJs, como Yuga,
Naroca e Palomita. “Ter tocado n’A Ocupação
teve um papel de celebrar aquele momento,
que todo mundo tava sentindo que era um
momento meio histórico. Tinha uma sensação
de dever, de sentir que a gente (a banda) tava
contribuindo”, conta Lucas Freitas, da Iconili.

OCUPAR É PRECISO
Era outubro de 2011, quando Graveola e o Lixo
Polifônico abria caminhos com um show que reuniu
3 mil pessoas na ocupação Dandara, na região da
Pampulha, então ameaçada de despejo. “Não era
apenas o show, mas tudo o que existiu em torno dele.
O dia inteiro foi importante, andar por lá, entregar
as doações, ver os helicópteros sobrevoando.
Aquele momento consolidou um processo que
vivíamos com o Fora Lacerda ( ! ). Hoje, não ficamos
surpresos quando a proposta é um show em uma
ocupação”, conta o ator Gustavo Bones.

A OCUPAÇÃO
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explica Igor Thiago Oliveira na dissertação
de mestrado Uma "Praia" nas Alterosas, uma
"antena parabólica" ativista: configurações
contemporâneas da contestação social de jovens
em Belo Horizonte, defendida em 2012.

SOM DE PRETO BICHA
A relação entre festa e protesto, na história recente
da cidade, remonta à experiência de coletivos da
década de 2000, que empreenderam ações como
a Mansão Libertina e o Carnaval Revolução.
“A cultura libertária do faça você
mesmo, o protesto lúdico e criativo,
a cultura da horizontalidade, o uso
intenso das novas tecnologias da
informação e comunicação para
organização, mobilização etc., a cultura
da cooperação, da subversão, da ação
direta, a prática de conformação de
redes, a divulgação e promoção da
cultura livre e não proprietária —
expressa pelos temas do software livre,
rádio livre, freeganismo, etc. — a
autonomia e negação das hierarquias,
eram as marcas das ações, iniciativas
e agenciamentos que abriram
janelas para a criação de formas de
sociabilidade e contestação do presente
e do futuro. E ainda: o Carnaval
Revolução sinalizava para a ocupação
do espaço público através da mescla
entre protesto e festa",
Nesses contextos, as ações artísticas, tendo a
música como carro-chefe, são importantes para
o engajamento, a visibilidade e a veiculação de
mensagens. Para além das causas, no entanto,
universos distintos são aproximados, fronteiras
simbólicas são reconfiguradas, a cidade é
vivenciada de outras e novas formas, criamse espaços de compartilhamento de afetos,
encontros espontâneos possibilitam o surgimento
de novos projetos e possibilidades musicais são
experimentadas. “A partir do momento em que um
bloco de carnaval de rua, como o Filhos de Tcha
Tcha, se desloca da região central para uma área
afastada do grande centro urbano, um encontro
muito significativo acontece entre os foliões e a
comunidade da região. Vivemos em uma capital, e
isso também acontece em outras cidades do Brasil,
onde as separações sociais, econômicas, culturais
e geográficas são bastante delimitadas. Acho que

Na esteira dessa herança, blocos de carnaval de
rua que começam a surgir a partir de 2009 e,
sobretudo, a manifestação Praia da Estação, cuja
primeira edição data de 2010, fizeram emergir
em Belo Horizonte uma rede de solidariedade
que se configura em torno de múltiplas pautas
locais e globais marcadas por um discurso antihegemônico, de reivindicação do espaço público
e de ampliação de direitos. Às marcas progressistas
dos movimentos e ações anteriores, acrescentamse as práticas da permacultura, o cicloativismo
e o apoio à luta por moradia.

OCUPAÇÃO VITÓRIA

“O público dessas festas me parece mais aberto
para as experimentações de um DJ, aberto para
coisas diferentes. Eu tenho prazer em colocar as
músicas que eu ouço em casa e sei que as pessoas
vão dançar. Em alguns lugares, as pessoas só
gostam de dançar as músicas que elas ouvem em
casa. Coloco som de preto, som de preto bicha,
som de preto pobre. Discotecar é também um ato
revolucionário”, completa o DJ e ator Alexandre de
Sena. Além das festas-protesto e shows em locais
como o Teatro Espanca!, Alexandre cita o Estúdio
da Carne, no bairro São Lucas, e a Gruta!, no Horto,
como exemplos de locais onde “é prazeroso
colocar um som”.

o bloco tem uma aspiração popular, uma vontade
de gerar encontros, quebrar certas barreiras”,
explica Patrícia Rezende, integrante da Dead
Lover's Twisted Heart e instrumentista do bloco,
que nos carnavais de 2013 e 2014 escolheu sair nas
ocupações da Isidoro.
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CABARÉ E OS ESCOMBROS DA BABILÔNIA , NA GRUTA!

LIGA FEMININA DE FREEST YLE, ESPAÇO COMUM LUIZ ESTREL A
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Já o coletivo goma, que se define como uma causa
política e artística, tem como espaço dileto o
Ystilingue, no Edifício Maletta, centro da cidade.
O grupo, que realiza saraus, shows e apresentações
de DJs, organiza suas intervenções por meio
de uma planilha online compartilhada onde são
disponibilizados os equipamentos de quem quer
contribuir. “É a potência que a solidariedade
proporciona, gerando lugares e movimentos que
não precisam obedecer a uma ordem estabelecida",
conclui um dos integrantes, Marcos Assis.

O espaço momentâneo, criado pelo coletivo de
música eletrônica COSMOLEVE – que realiza
muitas de suas apresentações via transmissão
online –, foi um pequeno cômodo que fica sobre o
escritório do pai de um dos integrantes, localizado
no Sion, na região sul da capital. Era abril de 2014
quando cerca de 120 pessoas se reuniram ali.
“Foi uma festa organizada num espaço pequeno,
completamente por nossa conta, e foi um dos
públicos mais concentrados e interessados que
me assistiu até hoje. A principal base de um
artista independente aqui em BH hoje são os
eventos auto-organizados”, revela João Carvalho,
um dos integrantes do coletivo e idealizador do
projeto Sentidor.

CIRCULAR É POSSÍVEL
“Temos que parar de buscar na cidade locais
para a nossa música e passar a construí-los!”, diz
Alexandre, para quem a construção desses espaços
na cidade ainda precisa ser mais arrojada e com
mais canais de diálogo com o poder público.

Ao lado de casas inauguradas na década de 90 e
ainda na ativa, como A Obra e Matriz, e de locais
mais recentes que deixaram saudosistas seus
frequentadores, como o extinto Nelson Bordello ( ! ),
a Gruta! surgiu em 2011 e integra um restrito grupo
de espaços que abrem as portas para a música
autoral, como Necup, A Casa, Bar 171, entre outros,
e a recentemente inaugurada Autêntica, que
recebe exclusivamente projetos autorais. O local
é palco constante para apresentações de novas
bandas e realização de projetos com linguagens
e propostas artísticas menos convencionais. Será
com dinheiro da apresentação que fizeram na
Gruta!, por exemplo, que o grupo Glórios Tarcísios,
formado em 2013 por músicos, circenses e atores,
irá gravar suas primeiras demos.

TÁ EM CASA
“Reproduziremos o cabaret de mãe baiana (Yany
Mabel) com a banda dos meninos lindos Davi
Fonseca, Adriano Goyatá, Antonio Beirão &
Gustavito e participação de atrizes e atores que
performarão e sensualizarão em sintonia com os
prazeres libertários e libertinos”. Era dessa forma
que, em novembro de 2014, a Gruta! anunciava em
sua página no Facebook a perfomance musical
Cabaret Escombros da Babilônia, uma reprodução
de parte do espetáculo homônimo realizado pelo
Espaço Comum Luiz Estrela.

JUNTO E MISTURADO
Para Lucas Freitas, no carnaval os encontros são
potencializados. “O carnaval é que é o grande
encontro de todo mundo. No carnaval que eu
conheci praticamente todos os músicos das outras
bandas”, conta ele, que participa do Bloco da Alcova
e “chega para tocar” em vários outros. “Por mais que

Foi na festa Tá na Gruta!, tá em casa, onde começou
a se desenvolver a parceria entre a Dom Pepo e
Luiz Gabriel, produtor do primeiro EP da banda,
lançado em dezembro de 2014. Era novembro de
2013 e a casa de shows recebia apresentação que
unia o rock tropicalizado da Dom Pepo com o rap
d’Os Bocaiúva, banda que não está mais na ativa.
Luiz produziu EP da Dom Pepo, que se apresentou
com a anfitriã Iconili na festa Catapulta!, que
também já abrigou apresentação de Tião Duá,
banda da qual participa Luiz, que também faz parte
do Graveola.

A programação e o ambiente vêm atraindo um
público cada vez mais fiel. “É onde me sinto à
vontade pra dançar, por causa das pessoas, da
música. É um lugar seguro, onde me sinto seguro”,
conta o designer Filipe Costa. Ele e o namorado, o
também designer Mateus Sá, buscam na memória,
sem sucesso, um lugar em Belo Horizonte onde se
sintam tão bem.

!

Desde dezembro de 2014, o espaço
passou a abrigar a casa de shows
BAIXO Centro Cultural.

O carnaval também é palco do encontro entre
músicos profissionais e amadores, que dividem não
apenas o compromisso com a festa, mas também
o espaço nas baterias. “Eu toco no carnaval pela
possibilidade da brincadeira. A possibilidade de
experimentar a cidade de um outro lugar que
não o do folião e realizar um pouco a fantasia de
músico. Tem bloco que tem ensaio aberto e de
fato tem uma máxima do ‘pode chegar com o seu
instrumento, que algo vai sair daí'. Gosto desses”,
conta o psicólogo Rafael Paiva, que se converte
em tamborinista nos dias de folia. Em 2015, Belo
Horizonte reuniu cerca de 254 blocos oficiais e não
oficiais durante o período do carnaval, segundo
dados do Mapa da Folia.

não tenha compromisso, existe o compromisso de
fazer a festa acontecer”, diz, calculando que chega a
ficar seis horas por dia tocando sem parar, “de boa”.
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do quarto à rua:
UMA LEITURA
DO HEAVY METAL
BRASILEIRO

POR
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GUILHERME LENTZ

Como outros movimentos, o heavy metal no
Brasil representa um contraponto a uma visão
negativa que se tem sobre a década de 1980.
Após a euforia da juventude das décadas de 50, 60
e 70, os anos 80 assistiram a um esvaziamento
da rebeldia jovem, que se institucionalizou e foi
assimilada pela estrutura de consumo. No Brasil
em processo de redemocratização, a luta política
perdeu peso e, aos olhos do grande público, os
jovens acomodaram-se em assumir seu papel
de consumidores, o que se refletiu na produção
cultural do período, vista como fútil e pobre do
ponto de vista da criatividade. Diante disso, os anos
80 ganharam o epíteto de “década perdida”, e quem
foi jovem naquele período foi enquadrado sob o
rótulo de “geração Coca-Cola”, em uma imagem
que traduz vazio ideológico, pobreza intelectual
e acomodação política. Apesar disso, nasciam
nas grandes cidades manifestações que iam na
contramão desse contexto. Novas tribos urbanas,
como os punks e os metaleiros, desbravavam novos
territórios de atuação social e cultural. Fora dos
grandes canais de mídia, desenvolveram uma
produção independente, através da qual vozes
desarmônicas ao grande sistema continuaram
a soar. Nesse sentido, o heavy metal brasileiro foi,
na década de 1980, um nicho de sobrevivência
e ressignificação da rebeldia jovem, contribuindo
para a abertura de espaços de ação cultural ainda
operacionais no início do século XXI.
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Historicamente, a juventude se constituiu como
uma categoria de tensão entre a rebeldia e a
assimilação pelo próprio sistema diante do qual
ela representava um questionamento. É a partir
do início do século XX que o jovem começa a ser
reconhecido como agente social. Até então, não era
consagrada a concepção de uma fase intermediária
entre a infância e a vida adulta. Isso começou
a mudar com a difusão da ideia de um progresso
vigoroso e ágil, que foi associado ao nascimento
de ideologias políticas como o fascismo, e logo
incorporado a um militarismo. Assim, surgiam
na Europa agremiações juvenis formadoras de
adeptos de diversas correntes político-militares
que estiveram em voga na primeira metade do
século XX. O fato, porém, de que esse período foi
marcado pela falência de diversas ideologias que
sustentaram seus projetos modernizadores abriu
espaço para um desvirtuamento da juventude.
Guerras, perseguições, crises sucessivas de
emprego, de produção, de fronteiras se tornaram o
universo de jovens cada vez mais sem perspectivas
e críticos de seu mundo. Essa insatisfação se
concretizou de várias formas ao longo do século
XX, normalmente através de movimentos sociais,
aos quais o nascente rock'n'roll forneceu hinos.
O grande alcance desse movimento, por sua
vez, conferiu à rebeldia jovem uma possibilidade
mercadológica, e os próprios signos de rebeldia
foram assimilados pela estrutura produtiva, o que
devolveu o jovem ao seu papel na hierarquia social,
em um paradoxo entre a ruptura e a acomodação.
No Brasil da década de 1980, o heavy metal se
constituiu como uma ferramenta para se tentar
escapar desse processo de coerção. Ele foi
um espaço de exercício da rebeldia, o que
se manifestou em diversos aspectos de sua
execução. Para existir nesses termos, o heavy
metal abdicou de qualquer pretensão aos
espaços tradicionais de circulação cultural.
Para se apresentarem, as bandas buscavam
espaços novos, desconhecidos, decadentes ou
improvisados. As notícias se difundiam graças à
ação de ferramentas rudimentares, como conversas
em esquinas, recados telefônicos ou fotocópias
precárias de cartazes. A princípio, a divulgação
das canções era feita através de fitas cassete,
gravadas quase sempre amadoristicamente.
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Copiadas com a duvidosa tecnologia da época,
esses registros passavam de amigo a amigo até
atingirem uma pequena plateia. Pouco a pouco,
surgiram desbravadores que, em oposição ao
grande mercado, dispuseram-se a abrir espaços
de convívio e consumo para essa plateia: lojas
especializadas, programas de rádio e casas de
show acolheram esse público, que, assim, ganhou
contornos de uma comunidade. Pequenas
gravadoras começavam a colocar nesse mercado
restrito, mas fiel, álbuns desses artistas. Ganhava
consistência o universo da música alternativa,
também conhecida como underground. Fortalecia-se
uma cena que desenvolvia seus próprios códigos
de criação, de vestuário, de conduta. O heavy metal,
como outros movimentos alternativos do período,
colocava-se como uma força de contestação e uma
alternativa de existência jovem, fora do sistema
massificador e alienante.
Esse processo se desenvolveu, como se vê, a partir
de uma dimensão individual até alcançar uma
dimensão coletiva. Como outros movimentos
de contestação jovem, o heavy metal atingiu
primeiramente jovens solitários, que chegavam
a ele através de informes isolados e o descobriam
no silêncio de seus quartos. Sua transformação em
um movimento é ao mesmo tempo causa e efeito
do contexto brasileiro das décadas de 60, 70 e 80.
A falta de perspectiva política e a constante crise
econômica, por um lado, e o desenvolvimento
industrial e a organização de movimentos sindicais
e de luta ideológica, por outro, constituíram-se em
terreno fértil para o desenvolvimento de ações
rebeldes jovens a partir do final da década de 1970.
A chamada região do ABC paulista, com sua
nascente tradição de um proletariado engajado,
centralizou muito desse processo. Em outros
grandes centros urbanos brasileiros, fenômeno
semelhante aconteceu. Pouco a pouco, o jovem
admirador de heavy metal deixou a solidão de
suas audições para expressar sua visão de mundo
através de canções próprias. Esse deslocamento,
da solidão do quarto à participação em espaços de
apresentação e troca de material, corporifica bem a
trajetória do heavy metal como movimento no Brasil.

Em Belo Horizonte, esse processo se desenhou
dentro de contornos muito particulares, o que
talvez explique em parte não só a força do
movimento na própria cidade, mas também
seus ecos em outras partes do mundo. A capital
mineira é, talvez, o primeiro centro urbano que
se deparou com a necessidade de superação
e autoafirmação. Diferentemente dos cariocas,
óbvios irradiadores culturais, ou dos paulistanos,
cosmopolitas e naturalmente referenciais, o belohorizontino precisava construir e conquistar seu
espaço. Isso implica, por um lado, um movimento
de resistência, de interiorização, de apego a
raízes; por outro, um movimento de superação e
autoimposição. A necessidade de ser do mundo
e, ao mesmo tempo, ser Minas Gerais contribuiu
para a existência das tensões que tornaram o
heavy metal belo-horizontino típico. Nos álbuns
seminais do estilo na cidade – como o split
Século XX/ Bestial devastation, do Overdose e
do Sepultura, ou a coletânea Warfare noise – são
nítidas tanto a presença crítica da religiosidade,
do trabalho doméstico, da tradição familiar, traços
tipicamente associados à cultura mineira, quanto
a inspiração canônica vinda do heavy metal dos
centros brasileiros e de outras partes do mundo.
O fantasma, a inconfidência, o ar da serra, o ponto
de tensão entre a alma da fazenda e a alma da
cidade entre outros elementos formadores da
cultura mineira continuaram presentes em toda
uma linhagem de bandas locais, como Multilator,
Holocausto, Chakal, Maybem, entre muitas outras,
conquistando adeptos entre os fãs de heavy
metal em outras culturas marginais do mundo e
desenvolvendo um sotaque particular de rebeldia
metaleira em Belo Horizonte.
Os ecos das guitarras distorcidas ainda se
fazem muito presentes no início do século XXI.
À medida que os anos 90 se aproximavam,
o movimento heavy metal aparentemente se
enfraquecia no Brasil. A conclusão do processo
de redemocratização, a concretização da
participação trabalhista em várias esferas do poder
e a construção de uma almejada estabilidade
econômica, inédita para a juventude brasileira,
contribuíam para um clima de serenidade
destoante das vertentes metaleiras mais extremadas.
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No dia 28 de agosto de 2011, a [hoje extinta] banda
Ü fez um show na praça de alimentação do Ponteio
Lar Shopping. O show teve o nome de “Que tal um
desodorante de ornitorrinco?” e substituía a palavra
capital, no texto homônimo de Karl Marx, pela
palavra ornitorrinco, ao som de barulhos abstratos.
“Uma pessoa que tava fazendo um evento de arte
lá nos chamou. E a gente falou ‘cara, a gente tem
que tocar no shopping’. E não é possível a gente
tocar no shopping e agradar, então a gente vai fazer
o melhor para desagradar. Infelizmente não foi
possível, porque tava muito vazio e estavam só
os nossos amigos”, conta Miguel Ávila, então
baixista do quarteto.

Muitos daqueles jovens, chegando à vida adulta
e assumindo papéis profissionais, deixaram
a música para se dedicarem a outras atividades.
No plano cultural, a contratação de várias bandas
internacionais por grandes gravadoras, embora
pudesse ser igualmente compreendida como uma
assimilação pelo sistema dominante, foi também
festejada como a consagração de uma proposta,
o que trouxe a muitos artistas do movimento um
senso de conclusão e um novo direcionamento
poético-musical. Diluindo-se por outros estilos e
se reconstruindo, o heavy metal foi tanto celebrado
quanto diluído, o que alguns viram como conquista,
e outros, como neutralização. Histórias, porém,
ficaram por ser contadas. As letras, as gravações,
as capas de disco e outros registros haviam
deixado sua marca na cultura jovem brasileira e
continuaram a ser redescobertas, inspirando novas
gerações. Espaços abertos para a cultura alternativa
continuaram em funcionamento, enriquecidos
pelas ferramentas de comunicação em uso a partir
do advento da internet. Enquanto ganha início
o século XXI e o Brasil caminha rumo a um embate
com seus problemas, como a desigualdade social,
a corrupção e a discussão sobre os segredos
soterrados desde o fim da ditadura militar, é
apropriado que os remanescentes do heavy metal
brasileiro se organizem a si mesmos, na tentativa
de atribuírem significado à sua contribuição
para esse processo. Embora não faça mais
sentido pensar em uma juventude massificada
e coesamente agrupada ao redor de um projeto
rebelde comum, grupos diversos se valem desse
legado para se engajarem em seus próprios
projetos de rebeldia.

O Não Onda teve início no dia 12 de fevereiro de
2011, durando dois dias, no extinto inferninho do
Nelson Bordello, localizado no hipercentro de Belo
Horizonte. Em certa medida, o festival foi inspirado
no movimento No Wave, que teve lugar na Nova
York do início dos anos 1980 e mesclava a música
punk com a estética experimental. Junto de outras
bandas de seu contexto, Miguel criou – ao lado
do produtor Carlos Frankiw e do saxofonista da
Ü, Chico do Sax – a primeira edição do projeto,
que reuniu os mineiros Fada Robocop Tubarão,
Grupo Porco de Grindcore Interpretativo, Madame

A banda Ü foi um dos muitos projetos do
somatório de “pesquisas musicais, muitas vezes
anônimas” – como localizou a compositora e
pianista brasileira Jocy de Oliveira, recentemente,
em coluna do jornal O Globo. [Jocy ainda
vaticinaria que aquela narrativa da música com
início-meio-fim estaria indo para o espaço, porque
“ser artista se transformou em utopia”]. Segundo
Miguel, a Ü nem era tão experimental assim, já
que “as composições possuíam uma estrutura
rítmica e o formato canção”. Após o término da
banda, em meados de 2014, ele e o guitarrista
Marcelo Olecram – ambos há oito anos em busca
de um lugar para que suas experiências sonoras
sejam vistas em BH – seguem tocando em outros
projetos, como o duo Efeito Gruen, resultado do
Não Onda, projeto voltado para certa cena do rock
experimental belo-horizontina.

FOTOS BARNABÉ DI K ARTOL A / MARIA OBJETIVA
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Ao desejo de criar um espaço para a mineira
pexbaA – que desde o lançamento de seu último
disco, em 2008, estava sem se apresentar – somouse um cenário prolífico de bandas novas, voltadas
à experimentação, mas que se sentiam sem lugar
pra mostrar sua estranheza. “O pessoal gosta
muito de ir em um lugar determinado tempo e,
depois, muda pra outro, e aí vem outro. Poucos
lugares têm um público cativo. A gente, que é meio
inclassificável, não encontra um lugar”, observa
Ana Moravi, vocalista do Madame Rrose Sélavy
que, ao lado da Ü, participou das três edições do
evento. Composto também por Dellani Lima,
Rodrigo Lacerda e Alex Pix, o grupo faz um
som voltado ao pop experimental – misturando
referências como Arrigo Barnabé, electro e frevo
–, o que a fez parar no dicionário Cravo Klabin
de Música Popular Brasileira ao cunhar o termo
“Bossa Punk”. O próprio guitarrista Dellani Lima
afirma que “a música experimental não morreu”,
mas a competição pelo público é que torna a
definição de música uma coisa nebulosa por
causa de seus vários nichos. “É óbvio que existem

Rrose Sélavy, Ü, entre outras [até 2013, duas outras
edições seriam realizadas]. “A gente viu a ascensão
do peexbaA! Aliás, foi isso que me deu vontade
de montar uma banda. E, na época, eles estavam
totalmente sozinhos em BH. Tudo o que a gente
fez em 2009 foi pra eles voltarem e tocarem no
Não Onda”, revela Miguel.

Ü

Mais tarde, da região central da cidade, o
Não Onda se deslocou para o bairro de
Santa Efigênia. Mais especificamente, para o
Georgette Zona Muda, espaço que abrigou
uma das melhores configurações do Festival.
O “Georgette”, como ficou conhecido, foi uma
espécie de coworking onde vários criadores
dividiam uma casa localizada na avenida
Brasil, no número 75. De fevereiro a março
de 2013, o festival teve ali sua última edição,
posteriormente tentando se configurar como
uma rede de rock experimental. Após produzir
o lançamento de uma coletânea, lançada
pelo selo Azucrina Records, atualmente o
Não Onda é realizado de forma esparsa,
apenas convidando bandas para fazerem
apresentações em diferentes casas da
cidade. “Só existem dois tipos de eventos:
o ridiculamente lotado ou o absolutamente
vazio. Por alguma razão, outros nichos não se
estabelecem”, observa Miguel, reconhecendo
a dificuldade de se manter o fomento à música
experimental em Belo Horizonte.

grandes experiências musicais que atingem
um grande público, mas são casos raros. Está
complexo alcançar seu público, mas ele existe,
e é necessário um trabalho mais intenso de
ação direta, vindo dos próprios artistas e da
cena”, diagnostica.
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Disponível em
youtube.com/watch?v=HQb-UF9SObA

FOTOS TARLEY MCCARTINEY

Em um manifesto que circulou na forma
de um release, a Geração Perdida diz
ser “feita de sonhos que se desgastaram
durante o percurso”. A alegada tormenta de
não conseguir uma exposição adequada,
dificuldades de produção e a asfixia em um
cenário artístico extremamente restrito foi
transformada em projeto estético. Mas, afinal,
do que/quem é feita a Geração Perdida?
Mais do que um coletivo de bandas, a GP
é encabeçada pelo poeta Marcelo Diniz
Silveira, o artista audiovisual Jonathan Tadeu
e a ilustradora/videomaker e música Paola
Rodrigues. Bandas como a Lupe de Lupe,
Young Lights e Quase Coadjuvante produzem
documentários, camisetas, textos e videoclipes
que, muitas vezes, passam pelo crivo artístico
de Paola Rodrigues e Jonathan Tadeu.
A baiana Paola Rodrigues, além de dirigir o
minidocumentário Geração Perdida em SP ( ! ),
que mostra a primeira turnê das bandas na
capital paulista, lançou em abril seu primeiro
disco, apropriando-se de um formato pouco
familiar no contexto do rock brasileiro que é
o Spoken Word. Com o nome de Perdida, o
álbum traz 11 músicas no formato de colagens
musicais e sonoras – onde poemas ou músicas
são falados –, realizadas em sua própria casa.
No disco estão temas como a distância de
casa, da família e o suicídio do pai.

Nesse sentido, outro movimento, conhecido como
Geração Perdida, encabeça o mote da dificuldade
de encontrar espaço para a música independente
associada a um mínimo de experimentalismo.
Polêmicos, a Geração Perdida ficou também
conhecida por apontar percepções divergentes
sobre cenários como o da Praia da Estação e
questionar a “superexposição” de bandas como
Graveola e o Lixo Polifônico e Transmissor.
Apesar de notáveis diferenças, entre elas o discurso
e a própria produção artística, Miguel concorda
que há pontos de encontro entre Geração Perdida
e Não Onda. “Eu não saco muito a galera não, mas
é curioso que eu sinto uma espécie de afinidade.
Primeiro, que esse nome Geração Perdida é
realmente horrível. Mas Não Onda também é um
nome ruim, é um nome oswaldiano, entendeu?
Mas acho que somos parecidos pelo espírito de
coletividade”, pondera.
QUERO TOCAR NO FAUSTÃO
A Geração Perdida surgiu há cerca de três anos,
ressonando a revolta com o cenário musical de Belo
Horizonte. O movimento traz um tom panfletário,
criticando os excessos daquilo que eles chamam
de “esquerda festiva” e seu contágio na arte da
cidade. Em diferentes e controversas entrevistas,
muitas vezes comandadas por sua voz mais ativa, o
vocalista da banda Lupe de Lupe – Vitor Brauer –, a
Geração Perdida define que uma das inspirações da
causa é a cidade de Belo Horizonte, funcionando aí
como uma espécie de “antimusa”.

MADAME RROSE SÉL AV Y
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A Geração Perdida nunca realizou um festival
como o Não Onda, mas fez diversas festas que
ocorreram, paradoxalmente, em casas de shows
que abrigam a música independente de Belo
Horizonte ( ! ). “A questão é que a gente toca
nesses lugares, mas fica sem lugar nesses próprios
lugares”, continua Vitor. Como saída para a falta de
espaço, o coletivo buscou nas redes digitais canais
que os levassem para fora da cidade. A banda Lupe
de Lupe – composta por Vitor Brauer, Cícero
Nogueira, Gustavo Scholz e Renan Binini – já
viajou por quase todas as regiões do país. “Hoje a
gente decidiu fazer menos shows aqui, já que não
somos chamados para os festivais de visibilidade.
A gente produz muito, fizemos oito discos, e
tudo o que a gente faz a gente solta. Se a gente
pudesse, a gente tocava no Faustão”, explica
Vitor. Paola concorda que o grande diferencial
da GP é exatamente essa produção de conteúdo
independente de circuitos mais tradicionais.
“O Geração Perdida mostrou pra mim que a
coisa mais importante que a gente tem é o fazer e
lançar. Eu sou muito Geração Perdida. Ser Geração
Perdida é fazer independentemente dos seus

As composições de Paola, bem como de outras
bandas do coletivo, almejam “uma honestidade
suja”, como definiu Vitor Brauer, que também
produziu o disco de Paola. “Temos um contato
mais honesto com a arte. A gente quer falar de
coisas que ninguém tem coragem de falar. Somos
experimentais demais para quem gosta de música
certinha e, pra a galera do experimental, a gente
é pouco”, afirma ele.

É o que parece seguir insistindo a Lupe de Lupe
que, em novembro de 2014, lançou ( ! ) na internet
Quarup, seu disco mais recente e que leva o nome
do ritual dos povos da região do Xingu de trazer
os mortos à vida. “Queríamos que o nome do disco
invocasse uma espécie de experiência religiosa”,
conta Vitor. E, de fato, o devir religioso se dá não
por um acesso direto e pessoal do ouvinte. Com
21 faixas, o álbum duplo é uma espécie de cartilha
doutrinária da própria banda. “Quarup é mais um
exemplo de como a gente se impulsiona a fazer
o que ninguém faz, se colocando entre gêneros
e entre cenas”, confirma Vitor que, ao lado de
outros componentes da Lupe de Lupe, trabalhou
nesse álbum de quase duas horas, modelo pouco
convencional para o mercado brasileiro.

A música produzida pelo GP é marcada pela
instabilidade de uma sonoridade que oscila entre
o acessível e o som mais difícil, como é o caso
do projeto de Paola. Isso faz com que o coletivo
produza um lugar único para si. Fora de qualquer
mapeamento facilmente identificável, há no projeto
estético do GP “o artista como última utopia”,
onde a manifestação final é de uma arte feita de
experimentação, pensada principalmente como
tentativa, erros e acertos.

erros”, conclui Paola, que fez seu primeiro show
na cidade do Rio de Janeiro após o lançamento
do disco, mas ainda não realizou nenhuma
apresentação na capital mineira.

!

LUPE DE LUPE

Disponível em
lupedelupe.bandcamp.com/album/quarup,
no modelo “pague quanto quiser”

Em janeiro de 2015, a Lupe de Lupe fez
show que abriu as portas para o público d'A
Autêntica, casa voltada à musica autoral
localizada na região da Savassi.

Estão em Quarup o Velvet Underground,
The Smiths, Sonic Youth, se possível, como
pastiches pintados de verde e amarelo para
uma cerimônia de sacrifício à sobrevivência da
produção independente que segue o modelo
de experimentação daquilo considerado por
muitos como o melhor do rock. A faixa “Reino
dos Mortos”, por exemplo, parece testemunhar
as dificuldades de se fazer música no cenário
belo-horizontino por meio do verso “Eu perdi,
eu perdi, eu perdi / perdi o dia em que cidade
virou mérito/ Aqui sempre foi o reino dos
mortos”. Para Vitor, músicas como essa dão
o tom do disco. “A faixa ‘Reino dos Mortos’
mostra uma transição por vários lugares e,
finalmente, um não permanecimento em
nenhum deles, criando um lugar próprio pra
gente”, finaliza. A Lupe de Lupe é a prova de
que o experimental atual vai além da lógica
do personagem de Mary Shelley: não apenas
um morto-vivo patricida e feito de pedaços
fragmentados, mas um canibal cujas receitas
culinárias devem ser sempre profanadas.
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ARQUIVO PEXBA A

para fundar o EMD.

Rossano Vittório, deixou o Holocausto em 1994

o ex-baixista João Marcelo Santos que, ao lado de

shows, ameaçavam dar porrada na gente”, relembra

que ninguém aceitava. A gente ganhava latada nos

não eram muito aceitos; tinha uma musicalidade

metaleira Holocausto. “Os shows do Holocausto

sua vez, se tratava dos espólios de outra banda, a

o Escola Mineira de Disfunção (EMD) que, por

período gestacional da banda. Seu embrião foi

É também resultado do, digamos, incomum

é paradigmático da cena experimental de BH.

aparentemente inusitado para o tipo de som

O nascimento do pexbaA em um lugar

o forró, modalidade de mais sucesso da casa”.

salão; nas segundas e quartas o salão pega fogo com

espelhadas. Suas quintas são dedicadas a danças de

“Salão de 200 metros, com pisos de taco e paredes

à Rua Curitiba, 1275, Centro) assim a descrevia:

Os bonecos. Um dos anúncios da casa (localizada

de bandas como a mineira Ultrassom e a paulistana

apresentação, no extinto Estrela Night Club, ao lado

Magalhães e Rodrigo Otavio – fez sua primeira

Rossano Vittório, João Marcelo Santos, Rodrigo

julho de 1997, o quarteto pexbaA – formado por

brasileira surgiu. Numa noite nada incomum de

um dos maiores expoentes da música experimental

para o ser o point dos pés de valsa da cidade – que

Pouca gente sabe, mas foi num salão – criado em 1979

ONDE ESTÁ O WALLY EXPERIMENTAL?

compartilhado ou um salão de dança.

disfuncional, uma página no bandcamp, um espaço

o pexbaA se gestou. Não importa se em um quarto

cenas que se arriscam em lugares como o de onde

aqui e por aí, a partir de outras tantas bandas e

uma única resposta, mas basta saber que vive por

brasileira. E onde está o pexbaA hoje? Não há

importância no cenário da música experimental

by Southwest, em 2002 –, pexbaA tem vital

incluindo internacionais, como o texano South

prêmios e presença em importantes festivais –

criado pelo próprio grupo), selecionados para

Quatro discos lançados pelo Unha Records (selo

criado a partir de um sorteio aleatório de letras.

de informação identificável”. A começar pelo nome,

referências do mundo, anulando qualquer chance

era “fazer uma música entrópica feita de todas as

um passo para o nascimento do pexbaA, cujo projeto

baterista Rodrigo Magalhães, o que acabou sendo

falou assim: ‘chega!’”, conta. A dupla convidou o

gravando, gravando, e chegou um ponto que a gente

Éramos meio antissociais, não saíamos. A gente foi

onde ninguém mais enchia o saco da gente.

site bandcamp. “A gente tava no quarto do Rossano,

algum registro do EMD poder ser encontrado no

perdidos em uma caixa de sapatos por aí, apesar de

sonoros que hoje, segundo João Marcelo, estão

de quatro canais, a dupla registrava experimentos

laboratório para a banda por vir. Com um gravador

em um quarto, que funcionou como uma espécie de

Como tantas, o Escola Mineira de Disfunção surgiu

!

PAOLA RODRIGUES, “ NOITES DOCES”, 2014

Eu sei que a gente vive falando mal da vida
reclamando de tudo e de todo mundo
mas a verdade é que a gente não vai nada mal
Pode parecer mentira eu falar uma coisa dessas
em tempos de tanta perda, mas é verdade
porque apesar de ter dito antes que a minha
casa ta em mim
eu sei também que a casa da gente tá onde
os nossos amigos tão, né?

Quando eu cheguei aqui eu não entendia
ninguém e odiava sentar numa mesa de bar
Mas hoje eu posso passar metade de um dia
indo de bar em bar com vocês
só olhando pras mesmas caras e rindo das
mesmas piadas
e isso me faz feliz
ou então quando a gente vai no karaokê cantar
aquelas musicas ruins
e conversamos no meio daquela gritaria sobre
as coisas mais irrelevantes
ou falando as coisas sérias meio que rindo mesmo

E então algumas noite, nós ficamos tão doces
por meia hora sem respirar e bebendo só fumaça
vendo os desenhos bonitos dos azulejos
gritando e estendendo as mãos pelas ruas
e as grades girando em espiral
e não conseguimos sair do apartamento
por causa da água empoçada
evitando os cantos das boates
essas luzes estão tão brancas,
e todos os gestos exagerados
o desconforto de estar no meu corpo
todas as músicas são boas
mas algumas são desconfortáveis
o toque de pele com pele, veludo quente
as viagens de ônibus a 200km por hora
todos os personagens de um livro em mim
a leveza insustentável de ser
a dificuldade de respirar diante de todas essas cores
que eu nunca vi antes
todas as voltas que damos pra explicar
que isso me faz sentir bem
e que talvez todo o resumo
seja só que eu amo vocês
mesmo perdida nessa confusão
que só existe diante dos meus olhos

Às vezes a gente faz aquelas festas lá em casa
e a síndica fica doida porque vocês nunca se cansam,
nunca se cansam
É bom também quando dá pra viajar e ver a outra
parte de vocês
e eu me lembro de um outro pedaço de mim
tentando sempre alcançar o presente
a gente vai na praia pra saber que tá tudo igual ainda
e talvez sempre vai estar

Até que a gente percebe que se conhece
bem demais mesmo nesse superfície opaca
que criamos
e então alguém apoia as mãos nos meus ombros
e isso é tudo
e então alguém me bate na cara pr'eu acordar
e isso é tudo
ou me chuta a bunda, ou me zoa dizendo
"Paola agora é música"
e também me carrega pelas escadas falando
que eu só preciso de um banho
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JESSICA SOARES

AO REDOR

os sons

ARQUIVO MARIANA ZANDE
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FAVEROCK

A primeira guitarra não tinha cordas. Roubada
do quarto do irmão (onde só servia de enfeite),
o instrumento tinha cabos de aço de bicicleta
como fios improvisados, usados para arrancar os
primeiros sons. As melodias tortas que calejavam
os dedos de Robert Frank foram só os passos
iniciais para o surgimento da banda Pelos (então
chamada “Pelos de Cachorro”), criada em 1997
no Aglomerado da Serra. “A gente já estava
ensaiando, há um tempo, com outra banda, que
chamava Pulgas, e na Serra, na Vila onde a gente
morava, tinha uma banda chamada Anjos de
Metal, uma outra chamada Molusco”, relembra
Robert. Em 1999, se reuniram e resolveram fazer
um ensaio aberto na rua. Correram atrás de um
palco emprestado, organizaram os instrumentos
e pregaram cartazes para divulgar o show entre
os moradores. “Durante as apresentações, alguém
brincou no microfone ‘por que, ao invés do Pop
Rock, a gente não faz o Faverock?’”, relembra
Jansey Valdez, da Anjos de Metal, também
formada em 1997.
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tem observado, seja por meio dos saraus ou
de iniciativas com audiovisual, é que existe
uma produção grande, que não é nova, vem
sendo desenvolvida já há algum tempo e
está presente na periferia”, afirma.

tentando viabilizar a atualização e disponibilização
virtual de toda a pesquisa realizada em 2004. Naquele
ano, apenas 20% dos artistas ouvidos pela pesquisadora
conseguiam sobreviver da arte.

Ao constatar que a produção artística nas
periferias ainda era pouco estudada e investigada,
a antropóloga Clarice Libânio deu início a
uma pesquisa em 226 áreas periurbanas de
Belo Horizonte – regiões que reúnem muitas

Para a pesquisadora, os esforços para
a construção de lugares para práticas e
encontros em torno de atividades artísticas
acabam promovendo o desenvolvimento de
uma outra imagem para esses espaços. “Eles
[os artistas] começam a construir para si
uma visualidade, passam a ser reconhecidos
fora da quebrada, fora da comunidade
local, e a periferia passa a ser reconhecida
também como espaço de cultura, de lazer,
de encontros”, afirma a pesquisadora que
é responsável pelo projeto de pesquisa
“Olhar, escutar, criar: uma análise da criação
de sensibilidades e identidades a partir
da performance artística entre jovens das
periferias metropolitanas”.

Se a visibilidade do trabalho produzido nesses
espaços é restrita, mesmo dentro das comunidades, a
pesquisa apontou o quanto ela ainda pode ser invisível
para o restante da cidade. Segundo a professora do
departamento de Antropologia da Universidade
de São Paulo (USP), Rose Satiko Gitirana Hikiji, a
impressão que se tem muitas vezes, no mainstream
do entretenimento, é que as periferias seriam locais
ausentes de cultura e de manifestações artísticas.
Muitas vezes usada como sinônimo de “favela” ou
reduzida à designação de lugares geograficamente
distantes do centro, a palavra “periferia” está mais
ligada hoje a lugares e sujeitos abandonados pelas
políticas públicas; ainda, ela pode ser pensada do
ponto de vista econômico, como parcelas do território
da cidade que têm baixa renda diferencial, sendo a
própria ocupação do território urbano uma forma de
estratificação social. “Se tem uma ideia de arte muito

Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte
(URBEL), 19% da população da cidade reside em
vilas, favelas, conjuntos habitacionais populares e
outros assentamentos irregulares. O trabalho, que
culminou na publicação do Guia Cultural das Vilas
e Favelas de Belo Horizonte em 2004, identificou 739
artistas solo e grupos culturais, com mais de 6 mil
pessoas envolvidas com música, artesanato, dança,
artes plásticas, teatro, literatura e religiosidade. A
pesquisadora estima que, na época, o número deveria
ser ainda maior. “A gente fez a pesquisa começando
pelas lideranças comunitárias, mas percebemos
que essas lideranças conheciam pouco a produção
cultural das suas próprias comunidades. Então,
apesar de 6 mil ser um número enorme, ficou muita
gente de fora [do levantamento inicial]”, afirma
Clarice. Com intenção de apoiar e divulgar as artes
dessas comunidades, a pesquisadora criou a Favela é

vozes: segundo dados de 2012 da Companhia

concepção elitista da arte. E o que a gente
anos desde a publicação do levantamento, Clarice vem

criada a partir de um centro, a partir de uma

Isso Aí, ONG que tem como objetivo apoiar e divulgar

FAVEROCK

as ações de arte e cultura da periferia. Passados dez

OUVIR O (IN)VISÍVEL

O nome pegou – e a ideia também. O evento,
que teve sete edições e foi realizado até 2006,
era um convite ao diálogo com a cidade: a partir
da terceira edição, passou a ser realizado entre
as ruas Capivari e Alípio Goulart, no encontro
entre o Aglomerado da Serra e o bairro que lhe
dá nome. Centrado inicialmente nas bandas
da região, a interlocução foi depois ampliada
para outras periferias e os músicos passaram a
investir mais na articulação para trazer bandas
da Região Metropolitana de Belo Horizonte para
a roda. A roda de conversa também aumentou
dentro da comunidade, onde o festival teve efeito
multiplicador. Grupos que já existiam tiveram a
oportunidade de se apresentar pela primeira vez, e
outros muitos surgiram entre as edições. Realizado
de forma inteiramente colaborativa, o Faverock
foi organizado e divulgado pelos próprios jovens
artistas e tinha preocupação em mudar a imagem
da favela. “É um preconceito que muita gente tem,
achar que a periferia só vai trazer certos tipos de
música, só o rap ou só o funk. E, na verdade, não
é. É diverso como todos os outros espaços da
cidade”, conta a hoje jornalista e música, Mariana
Zande, que começou a participar da organização
do evento a partir de sua quarta edição.

FOTO MAURÍLIO MARTINS
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Projeto implementado pela Prefeitura de Belo
Horizonte, em 1998, para cumprir metas de
descentralização cultural nas nove regiões
administrativas da cidade.

Em 2014, com a proposta de reunir novamente os
muitos sons produzidos nos bairros da região do
Alto Vera Cruz, o evento voltou a fazer parte do
calendário cultural da comunidade. A primeira
edição da “retomada” aconteceu em 7 de setembro,
e a ideia é que passe a ser um encontro anual.
“A maior contribuição desse tipo de evento é
dar visibilidade para os artistas que já estão
trabalhando há muito tempo e não têm espaço
na mídia tradicional. Faz com que os interessados
busquem a informação. É como dar um toque,
‘olha, nós estamos aqui, estamos trabalhando’”,
afirma o rapper e agente cultural do CAC, Evandro
MC, que faz hip hop e trabalha na articulação dos
artistas da comunidade desde 1987.

era consequência natural do contato próximo
estabelecido entre os artistas de diversos gêneros
que atuavam na região. Rock, samba, funk, gospel,
tambor ou capoeira, o evento buscava promover
encontros e chamar atenção – dentro e fora da
comunidade – para a produção artística feita ali.
Realizado pelo Centro Cultural do Alto Vera Cruz,
a articulação esteve ativa durante sete anos antes
de ser interrompida.

Para ele, que agora acumula também a função
de produtor, tornou-se ainda mais claro que
se fazer ouvir é mais uma etapa a ser vencida.
Clebin passou a oferecer aos artistas a produção
do primeiro videoclipe, além da possibilidade
de trocar a gravação por serviços, em esquema
de permutas, combinadas caso a caso. Mas,
apesar das oportunidades, afirma: só gravar não
basta. “Às vezes o dinheiro sozinho não resolve
o problema, a maioria dos artistas da periferia
que está começando não sabe como se lançar ou

FAZER RESSOAR
Feita por e para artistas de periferia, a Produto
Novo (então chamada Produto Tosco) nasceu em
2003 na Vila Maria, na região Nordeste de Belo
Horizonte, e é fruto da “vontade (e necessidade)
de se produzir e possibilitar o acesso à produção
musical e audiovisual de pouco orçamento”, conta
o seu idealizador Clebin Quirino. Envolvido na
cultura hip hop desde 1996, ele esbarrou nos altos
custos quando resolveu procurar um estúdio para
gravar a primeira música. Além da dificuldade
financeira, ficou insatisfeito com a forma que os
produtores lidavam com a música que queria
produzir e decidiu tentar resolver, de uma só vez,
os problemas econômicos e criativos. Em 2002,
com um computador de segunda mão, começou
a fazer, por conta própria, a produção musical de
seus trabalhos. No ano seguinte, a produtora se
estabeleceu oficialmente.

“Quando a gente começou a fazer experimentações
lá no bairro, a gente viu que, dentro das
comunidades, tem uma demanda muito grande,
uma galera muito interessada em diferentes estilos
de som, em outros tipos de proposta. E não era
uma coisa de ir numa comunidade e levar para lá
a cultura. A gente queria pegar a cultura que já é
de lá e dar pra ela a sua devida força”, defende.
Apostando no poder transformador da música,
decidiram atuar mais de perto no espaço. Uma
das dificuldades que encontraram para tirar as
ideias do papel foi o financiamento. “Os editais
são muito rebuscados, então, sem querer, isso já
é um segregador – abre uma oportunidade, mas
acaba contemplando uma galera que já tem mais
facilidade nesse tipo de questão”, afirma.

ESPAÇOS MUSICAIS
Moradores do Conjunto Santa Maria, na região
Centro-sul de Belo Horizonte, os integrantes da
banda 12duoito tiveram contato com manifestações
culturais no bairro desde cedo. Sendo vizinhos
da tradicional Escola de Samba Cidade Jardim,
muitos deles começaram a desenvolver nas
oficinas ali ofertadas os primeiros sons que se
misturariam para compor a sonoridade do grupo,
formado há oito anos. Além de misturar músicos de
diferentes idades, a banda aposta na combinação
de rock, samba de raiz, maracatu e influências de
afrobeat. Mas, segundo Jefferson Gomes, um dos
vocalistas do grupo, a estética sonora não é a única
preocupação dos oito integrantes.

Preferiu continuar tentando mesmo assim.
Comprou um violão de segunda mão e começou
a experimentar, com revistinhas de partituras, os
sons do instrumento de corda. Sem aulas de canto

Para Cacá Gualberto, morador do Alto Vera Cruz,
na região Leste de BH, não foi fácil encontrar apoio
para desenvolver uma carreira. Ele, que cresceu
em uma casa em que se ouvia música a todo o
tempo, começou a se envolver no fazer musical
quando ganhou um pandeiro. Depois de aprender
por conta própria a tirar sons do instrumento,
entrou para uma banda de samba na comunidade.
Mas queria mesmo era cantar e compor as
próprias músicas. Ainda sem experiência, ouviu
os amigos enumerarem todas as dificuldades que
enfrentaria se seguisse insistindo em se tornar um
cantor, conselhos sempre acompanhados de uma
recomendação final: deveria desistir.

não conseguem acessar equipamentos públicos
para ir além da gravação da música. Acabam
ficando só no YouTube ou no Soundcloud, sem
fazer apresentações”, diz. O produtor, que também
integra o grupo Coletivo Dinamite, conta que vem
tentando formar uma rede de apoio, em que os
músicos mais experientes trocam informações com
os novatos. “A ideia é pensar a carreira artística
não só como gravar uma música, mas como algo
que tem um antes e um depois e que precisa de
continuidade”, afirma.

Para não deixar que esse obstáculo impedisse a
realização das atividades, resolveram procurar
novas formas para viabilizar as ações. Em agosto
de 2012, articularam artistas e vizinhos e uniram
forças para realizar, pela primeira vez, a ação Se
essa rua fosse minha. Além de reunir os artistas
locais em apresentações musicais, o evento,
realizado nas ruas do Conjunto Santa Maria, reúne,
durante um dia inteiro de atividades, peças teatrais,
graffiti, oficinas de pintura, feira de trocas e pintura
de fachadas. Com todas as ações viabilizadas por
meio de permutas, a ação vem sendo realizada
anualmente desde então.

Atualmente, Cacá participa da retomada
de um projeto antigo que, por alguns
anos, movimentou a cena musical do Alto
Vera Cruz. Criado no final da década de
1980, no evento Tambor Alto, a polifonia

NAS VEIAS CORRE / O SANGUE
GUERREIRO / DE UM POVO QUE FAZ /
PARTE DA NOSSA HISTÓRIA. /
RESISTINDO AO TEMPO / E AO
PRECONCEITO / NEGRO É RAÇA,
É COR / QUE NÃO DESBOTA.
CANTOU NAQUELE DIA, QUE
AJUDOU A ABRIR PORTAS PARA
NOVOS PROJETOS QUE SEGUE
DESENVOLVENDO.

ou violão, tropeçava aqui e ali para encontrar
o tom. Quando participou das oficinas de
musicalização ofertadas pelo projeto Arena
da Cultura ( ! ) , surgiu a primeira chance: foi
convidado para participar do FAN – Festival
de Arte Negra em 2003. “Eu subi no palco, vi
aquela multidão, eu não sabia o que fazer. Eu
pensei, ‘poxa, é agora, se eu fizer feio vou fazer
feio para mais de mil pessoas, tenho que fazer
bonito’. Entrei meio com medo, mas rapidinho
me encontrei naquele palco ali, fazendo um
trabalho meu, uma composição minha. Foi um
momento único, eu senti que a música tocou
as pessoas ali, isso não tem preço”, relembra.
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SE ESSA RUA FOSSE MINHA
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É esse poder catalisador que também busca explorar
o Coletivo Cabeçativa, que atua no Barreiro.
Formado em 2013 com o objetivo de fomentar e
organizar eventos culturais na região, o grupo

“Quando a gente era mais novo, nos nossos bairros,
foi por causa de ações pequenas assim que a gente
desenvolveu o gosto por música e por arte. É esse
poder que eu acho que é mais transformador e
importante, de uma criança, ou mesmo um adulto,
ter contato com diversos tipos de som, ter o
contato com o músico executando o instrumento –
isso tudo desperta sonhos e vai marcar, ainda mais
nessa fase da vida”, afirma Jefferson.

CIRCUITOS PERIFÉRICOS
Do contato e troca entre a banda 12duoito e outros
artistas que articulam ações semelhantes – como
Uai Sound System, que integra o Projeto Norte
Cultural, no bairro Tupi; Bangalô Cultural e Casa
Amarela, em Contagem; e Favela Groove, de Santa
Luzia – surgiu a ideia para realização do Circuito
Periférico, projeto de circulação de apresentações
musicais em cidades da Região Metropolitana
de Belo Horizonte. Realizado em parceria com
o Coletivo Beat Selecter e com apoio logístico
do edital Música Minas para a viabilização das
passagens, o grupo percorreu em 2014 as cidades
de Sete Lagoas, Ribeirão das Neves, Contagem,
Mariana e Santa Luzia. A ideia é articular uma rede
de artistas em cidades em que há maior dificuldade
de acesso a equipamentos e eventos culturais,
propiciando trocas e intercâmbios entre os agentes
culturais atuantes no estado.
“Decidimos fazer na Praça porque esse é o point
de encontro da galera do rock, do rap, do skate”,
conta Belinha. Para a MC e poeta, os encontros
são fundamentais. Mais que reunir apenas os
vizinhos do Barreiro, o grupo se interessa pelo
intercâmbio poético e geográfico. “A gente procura
visitar a galera dos outros saraus e convida todo
mundo para vir também prestigiar o nosso”, conta.
As atividades são organizadas de forma que as
agendas não se atropelem e que os interessados
possam transitar pelos vários encontros de
literatura e música. “Antes, para ir no rap tinha
que ir pro centro. Agora, a galera vem pro Barreiro
também – é um sonho”, afirma.

promove encontros que rimam rap e poesia.
A ideia para o início das atividades surgiu poucos
meses depois da formação do IP 4:20, grupo que
mistura rap, reggae e rock. João Paiva, Belinha
Costa e Fellipe Beluca, integrantes da banda,
foram os responsáveis por dar o pontapé inicial
às atividades que acontecem sempre na Praça
Joana D'arc, localizada na Avenida Tereza Cristina,
em frente à vila de mesmo nome. O esquema é
colaborativo: comunidade e artistas se envolvem
ativamente para fazer acontecer o rap em dois
sábados do mês e o sarau das terças-feiras.
Alguns levam os instrumentos, outros acertam
o som e todos ajudam a manter a limpeza do
espaço compartilhado.

!
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ADEUS, LAGOINHA, ADEUS
ESTÃO LEVANDO O QUE RESTA DE MIM
DIZEM QUE É FORÇA DO PROGRESSO
UM MINUTO EU PEÇO
PARA VER SEU FIM

adeus,

LAGOINHA

PRAÇA VAZ DE MELO DA FOLIA
DA GOSTOSA BOEMIA
E DE MUITO VALENTÃO
VOU LEMBRAR JOEL COMPOSITOR
E OS AMIGOS LÁ DA PRAÇA
LEMBRAREI COM EMOÇÃO
COISAS DA MATÉRIA EU NÃO LIGO
MAS PRECISO DE UM ABRIGO
PARA O MEU CORAÇÃO

“No dia da implosão da Praça da Lagoinha foram
distribuídos 100 mil lenços com a letra de Adeus,
Lagoinha. Estava lotado de pessoas. A Lagoinha
acabou e eu cantei ‘um minuto eu peço para ver seu
fim…’” — Gervásio Horta, que assina, em parceria com
Milton Horta, a canção sobre o fim da Praça Vaz de Melo.
A praça, “porta de entrada” para o bairro que nasceu
junto à planejada Belo Horizonte, era reduto de
boêmios e ponto de encontro de compositores,
especialmente os de samba. A implosão da praça,
em 1981 — para dar lugar ao Complexo Viário da
Lagoinha — implicou o apagamento de uma parte
importante da identidade histórica e cultural da cidade.
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QUADRAS DO VIL ARINHO

REALIZAÇÃO

INCENTIVO

Projeto executado por meio da
Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais

