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Resumo 

 O estudo das culturas populares oferece pistas para entendermos as contradições, 
conflitos e interesses do processo histórico, considerando a cultura e a comunicação como 
campo de disputas simbólicas de idéias e poder. A voz da maioria marginalizada ecoa pelo 
mundo através das construções simbólicas das classes populares. Mas o que comumente 
reverbera entre os muros das Instituições - as Universidades, as Escolas, as Prefeituras - são 
os discursos pré-estabelecidos e consagrados das classes dominantes, que distorcem o real 
sentido dessas manifestações populares. Os estudos de Comunicação e Cultura oferecem 
possibilidades para que possamos construir, coletivamente, pontes para atravessarmos os 
muros rumo ao desconhecido, através do trabalho, diálogo, método e luta política que 
propiciem a troca, o conhecimento e o entendimento, e não a subordinação e a repressão. 
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Introdução  

A brincadeira é antiga. Quem, quando criança, não se impressionou e se divertiu ao 

gritar para o mundo e, como num passe de mágica, a voz retorna das entranhas do universo, 

parecendo que foi ouvida e respondida por uma força invisível, sobrenatural. A sensação é 

de encantamento, existência, afinal o mundo está falando com a sua voz. A ciência 

desmistifica e acabamos sabendo que isso ocorre devido a um fenômeno físico. Mas, 

mesmo a Física tornou-se relativa, e sabemos após as descobertas de Einstein, com a Teoria 

da Relatividade, que ela não é tão exata como se cria. Problematizando o fato nas ciências 

humanas e sociais, ele se torna ainda mais complexo, como é o caso da Comunicação e da 

Cultura.  

Etimologicamente, Comunicação é tornar comum. Cultura foi utilizada pela 

Antropologia primeiramente para denominar as intervenções materiais humanas na 

natureza, depois o termo foi ampliado para as produções simbólicas. Segundo Engels, a 

Linguagem surgiu devido à necessidade da cooperação e comunicação humana no trabalho  

(ENGELS, 1975, p. 65). Os dois termos estão relacionados historicamente e 

intrinsecamente com as relações humanas e suas formas de intervenção nas bases materiais 

da sociedade. Segundo os relativistas culturais, é impossível traduzir algumas mensagens 

de uma língua para outra, devido às diferenças culturais. Mas temos o mesmo destino 

biológico, então se a comunicação for humanamente possível, conhecendo-se os códigos, 

algum entendimento também será, apesar das diferenças. Com o desenvolvimento das 

Indústrias Culturais e dos Processos de Comunicação, essa questão se torna ainda mais 

complexa, e a Comunicação e a Cultura assumem papel central nas relações sociais, 

disputas simbólicas de poder e idéias na sociedade contemporânea. Como comunicólogos, 

temos o desafio de desvendar esses processos. Os estudos de Comunicação e Cultura 

podem erguer muros ou pontes. Os muros continuam isolando e permitindo a reverberação 

de discursos consagrados e pré-estabelecidos das classes dominantes, as pontes podem 

permitir a aproximação humana, coerente com o sentido radical da palavra, coerente com as 

diferentes vozes que o mundo pode falar. Para erguer essas pontes, é preciso além de 

trabalho, método e luta política. 

No decorrer da história é recorrente a empresa de suprimir as culturas populares em 

nome da cultura oficial, hegemônica. Sendo que os mecanismos de repressão e domínio 
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foram aprimorados e consolidados. A violência impingida pelas Instituições que ditavam as 

regras para o estabelecimento da “ordem” em diferentes períodos, a Igreja, o Estado, as 

classes dominantes, precisou derramar sangue ao se chocar com os focos de resistência. 

Com o final da 2ª Guerra Mundial e a consagração dos Estados Unidos como primeira 

potência, inicia-se o atual processo de globalização, no qual as comunicações tiveram papel 

fundamental. Nos anos 60, mais de 65% da produção de informação provinha desse país  

(BRZEZINSKI apud  MATTELART, 1993). O desenvolvimento das tecnologias da 

informação, o fim da Guerra Fria, culminando com a queda do Muro de Berlim em 1989, 

propiciou a integração e a interdependência econômica do planeta. Já é senso comum 

falarmos hoje em Sociedade da Informação, em Globalização e que com a queda das 

grandes narrativas (LYOTARD, 1998) e domínio do Capitalismo, não haveria mais 

possibilidades de transformação histórica. Mas a violência contemporânea precisa menos 

de sangue que de mentes e corações. As formas e mecanismos de domínio são mais 

complexos, bem como as formas e mecanismos de construção de uma outra realidade. As 

preocupações dos economistas com a Cultura, e até do Banco Mundial, é sintomática.  

 São muitos os indícios da falência do projeto Modernizador tal qual foi promulgado 

no Iluminismo. Propunha-se a emancipação humana a partir do desenvolvimento da 

racionalidade, da ciência, das artes, com o Estado sendo o grande provedor desse projeto. 

Diferentes expressões e modos de vida foram violentados, tendo-se como eixo de 

compreensão uma visão elitista e unilateral de cultura e desenvolvimento. O que se propõe 

aqui é pensar política, economia, desenvolvimento, modernização, com uma ampla 

participação pública, com a transversalidade da Comunicação e da Cultura, buscando 

compreender o popular, o simbólico, para um projeto de desenvolvimento que contemple as 

maiorias. Para compreendermos as diferentes vozes trafegando por diferentes vias, é 

necessário um grande esforço intelectual, espiritual e político para nos elevarmos acima e 

além dos muros que reverberam as vozes dominantes, para construirmos as pontes em 

busca da troca, do diálogo e do entendimento. 

Muros 

 Não há construção, produção material ou simbólica sem inte resse. Explicitamente 

ou implicitamente, são expressas suas motivações. O autor, autores, movimentos, coletivos, 
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possuem sua história social, cultural, sua ideologia. E enquanto houver luta, disputa, 

conflito não vai ser diferente. 

 “Olhe, você pode ver por si mesmo como são as coisas!” ou “Deixe os 
fatos falarem por si” talvez constituam a arqui-afirmação da ideologia – 
considerando-se, justamente, que os fatos nunca “falam por si”, mas são 
sempre levados a falar por uma rede de mecanismos discursivos” 
(ZIZEK, 1996, p.17). 

 Revel argumenta que é sempre a violência quem funda um saber e que “não se 

poderia, aliás, censurar uma literatura por se articular numa violência (uma vez que é 

sempre esse o caso), mas por não a confessar ” (REVEL, s.d., p. 72). Para Eliseo Verón, o 

caminho para diminuir os níveis de conotação, o caráter ideológico do discurso, é tornar 

claro, transparecer o processo de construção do pensamento  (VERÓN, 1968). Mas o que se 

observa em muitos dos estudos e concepções das culturas populares é uma fagocitose 

discursiva, a destruição do sentido dessas manifestações. Como a tendência de estudos 

culturais ingleses do folk , também apropriado por estudos brasileiros, o folclore. Definição 

elitista e reacionária que coloca as culturas populares à distância, como algo exótico, rude, 

grosseiro, espontâneo, expropriando as contradições e conflitos materiais e simbólicos que 

geraram essas construções. 

 Como jovem pesquisador, produzindo discurso dentro da maior Universidade da 

América Latina, onde são produzidas aproximadamente 40% das pesquisas científicas do 

país, local de erudição e também das elites, é preciso ter muito cuidado, humildade e 

sensibilidade ao analisar, buscar entender e explicar as culturas populares sem cometer um 

ato de violência. Tendo consciência que diluir essas pessoas, suas expressões e idéias 

nessas linhas com tinta e papel já é uma violência. Como a Antropologia nos ensina, é 

preciso criar estratégias para que fale a voz do nativo, a voz do investigado. Buscar 

entender as produções e trocas de valores dos atores sociais, com distanciamento, mas além 

dos números e estatísticas, “de perto e de dentro” (MAGNANI, 2002). Lançar luz, sem 

cegar. 

 Entre as culturas populares contemporâneas, a que tem mais despertado o interesse 

de cooptação por parte do poder político e das indústrias culturais é o Movimento Hip Hop. 

A voz da maioria marginalizada ecoou pelo mundo através do Movimento Hip Hop. 

Movimento que teve início com a imigração de jamaicanos para os EUA, mais 

precisamente, para a região do Bronx, em Nova York, no final dos anos 60. O poder de 
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aglutinar os jovens em torno da cultura Hip Hop, através dos elementos artísticos, a poesia 

e o canto com o MC, e a música com o DJ que compõem o rap1, a dança de rua, o breaking  

e a arte plástica, o grafite, foi apropriado pela indústria cultural norte-americana, 

expropriando o seu caráter ideológico de contestação e protesto social, cultural, racial e 

político. No Brasil, o início do Movimento Hip Hop foi em meados da década de 80, 

momento em que estavam explícitas as incoerências do processo de modernização 

brasileiro, elitista, racista, excludente e centralizador.  

 Seria interessante um trabalho comparativo entre o Movimento Hip Hop brasileiro e 

o do seu país de origem, o norte-americano, sendo que essa iniciativa demanda um trabalho 

de campo, com pesquisa qualitativa para compreender e analisar as particularidades do 

Movimento, bem como a estrutura social, as relações sociais, de raça e o ambiente cultural 

norte-americano. O que pode ser feito aqui é uma análise superficial, devido ao material 

pesquisado, que são as informações que chegam pelos meios de comunicação de massa, 

que tanto no caso brasileiro, como no norte-americano privilegiam o rap, devido ao maior 

potencial mercadológico desse elemento. Não é por acaso que muitos confundem rap com 

Hip Hop. Há um esforço dos meios de comunicação, da indústria cultural, mais 

particularmente da indústria fonográfica de fortalecer esse elemento desde o início do 

Movimento Hip Hop no Brasil, quando nos EUA, rappers norte-americanos estavam 

vendendo milhões de discos. Os rappers norte-americanos fazem grande sucesso e batem 

recordes de venda na poderosa indústria fonográfica norte-americana, expandindo para o 

mundo, através das letras das músicas e vídeo clipes, uma imagem do Hip Hop fortemente 

atrelada ao rap e ao consumo. Os rappers se apresentam ostentando carros luxuosos, 

correntes de ouro, mulheres bonitas, além das roupas largas e bonés, que seduzem garotas e 

garotos que fazem parte do Movimento Hip Hop em todo o mundo. Os rappers e manos 

brasileiros, ao menos os mais engajados com o Movimento, criticam essas letras e postura 

dos rappers norte-americanos e desenvolvem letras mais críticas e politizadas. Mas, como 

foi dito anteriormente essa é a imagem do Hip Hop norte-americano, construída através da 

mediação dos meios de comunicação e da indústria cultural. Os manos2 da Zulu Nation 

Brasil, braço da Zulu Nation Universal, organização mundial de Hip Hop criada pelo seu 

_______________________ 
1. MC é a sigla de master of ceremony, em português, mestre de cerimônia. É quem comanda a festa, o cantor de RAP - 
rythm and poetry – ritmo e poesia. DJ é a sigla de disc-jóquei, é quem comanda o som da festa. 
2. Mano é a forma que os integrantes do Hip Hop chamam uns aos outros.  



 6 

fundador, Afrika Bambaataa, em 12/11/1973, exatamente um ano antes do nascimento do 

Hip Hop, defendem, principalmente através do seu presidente, Nino Brown, que aonde 

houver o “exército Zulu” estará preservada a essência do Hip Hop. 

 No Brasil, atualmente só não há Movimento Hip Hop organizado em Roraima, 

sendo que, em cada região do país, o Movimento possui suas peculiaridades, encarnando 

em suas construções simbólicas as dificuldades, angústias, anseios e desejos oriundos da 

história política, social e cultural da localidade. No Pará, há o Movimento Hip Hop da 

Floresta – MHHF – que atua junto às comunidades quilombolas e indígenas locais. No 

ABC Paulista, local em que estou desenvolvendo a tese de mestrado “O Movimento Hip 

Hop e a amplificação das vozes da periferia”, o Movimento apresenta características que 

demonstram a influência da cultura do trabalho, da luta política dos trabalhadores e do 

sindicalismo que são características da história da região, símbolo do processo de 

redemocratização do país. 

 “Não adianta trabalhar para sobreviver, o salário que ganhamos não da nem para 

comer (...) acorda de manhã e vai trabalhar mais um dia difícil temos que suportar/ouvimos 

fábricas que apitam relógios a despertar (...) favelas e favelas barracos a cair falta o que 

comer falta o que vestir/impostos a aumentar salários a diminuir (...) governo e presidente 

só em sonhos e fantasia...” (Tchellos mc, Nas garras do desespero – trecho de letra de 

rapper de São Bernardo do Campo). 

 As culturas populares na Idade Média e no Renascimento, sofreram intensas  

perseguições por parte do Estado e da Igreja por expressar, a partir de suas matrizes 

culturais, um confronto direto ao quadro oficial do regime. Principalmente durante o 

carnaval, as expressões e manifestações do período subvertiam a hierarquia e a ordem 

vigente. Por parte da Igreja, católicos e protestantes realizaram tentativas sistemáticas para 

reforma da cultura popular, sendo que os católicos queriam modificações contra 

reminiscências pagãs, superstições e imoralidades, enquanto que os protestantes estavam 

mais inclinados a eliminações, devido a grande presença e influência das construções 

simbólicas da Igreja católica nas expressões populares. No início da Europa moderna, final 

do século XVI e início do século XVII, com o desenvolvimento das comunicações, como 

estradas e livros, a reforma foi mais eficaz.   



 7 

 É claro que o ambiente cultural, as relações sociais e políticas tiveram alterações 

marcantes com os procedentes períodos históricos, a Modernidade com o Iluminismo, o 

Romantismo com a exacerbação da subjetividade e o surgimento das Indústrias Culturais. 

O que precisa ser frisado aqui é a noção política de cultura como disputa simbólica, bem 

como o valor simbólico e cultural das festas populares. Nas festas organizadas pelos 

integrantes do Movimento Hip Hop, podemos constatar nos discursos e nas expressões 

artísticas valores que subvertem a ordem e ensejam construções materiais e simbólicas 

alternativas.  

 O Movimento Hip Hop já está há mais de 20 anos no Brasil. A terceira geração do 

Hip Hop caracteriza-se, sobretudo, pela proliferação de Organizações Nacionais que 

buscam articulação e fortalecimento da militância e da cultura Hip Hop em todo território 

nacional. São elas: Zulu Nation Brasil, Movimento Hip Hop Organizado (MH2O), 

Movimento Hip Hop Organizado Brasileiro (MOHHB), Nação Hip Hop e Frente Brasileira 

de Hip Hop. A existência de diversas organizações justifica-se pela grande diversidade que 

existe dentro do Movimento, diferentes vertentes tanto na militância como nas criações 

artísticas. Mesmo no ABC Paulista há características que singularizam o Movimento de 

cada região. Devido à visão mais espiritualizada e maior tolerância em relação ao branco de 

classe média, consegui uma aproximação maior e melhor relação com os manos da Zulu 

Nation Brasil. 

 A Zulu Nation, primeira organização de Hip Hop do mundo, e desde 1993 no Brasil, 

tem como lema paz, união, amor e diversão. A Zulu Nation Brasil foi oficializada em 2002, 

defendem a essência do Movimento Hip Hop, a herança africana, a positividade e procuram 

propagar os ideais pacifistas transmitidos por Afrika Bambaataa desde 1973. A página da 

Zulu Nation Universal na Internet tem aspecto místico, fala sobre vida em outros planetas, 

que não deveríamos ser presunçosos e achar que somos os únicos habitantes do planeta. 

Defendem que o Hip Hop é a chave para elevação espiritual e para transformação humana. 

O quinto elemento para eles é o conhecimento, a sabedoria e a compreensão. Há um grande 

esforço para o desenvolvimento do quinto elemento. A Casa do Hip Hop - Rua: 24 de maio, 

38, Jardim Canhema, Diadema – é o maior exemplo de parceria entre o poder público e a 

sociedade civil, utilizando o Hip Hop como ferramenta para aglutinar os jovens e criar 

perspectivas para transformação da sociedade. A Casa do Hip Hop é mantida através de 
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uma parceria entre a Zulu Nation Brasil e a prefeitura de Diadema. Cerca de 400 crianças e 

jovens freqüentam as oficinas de cultura com os elementos artísticos do Hip Hop. 

Mensalmente ocorre o evento “Hip Hop Ação” com apresentações dos jovens formados e 

de artistas já reconhecidos. Eles acreditam que os elementos artísticos funcionam como 

“gancho” para atrair essas crianças e jovens, possibilitando a formação de consciência  

crítica, elevação da auto estima e construção de referenciais identitários. Há uma biblioteca 

coordenada pelo Nino Brown com títulos, em maior parte sobre questões étnicas e raciais, 

abordando a história do povo negro, da África e das relações sociais do negro. O conceito 

Zulu é reconhecer a capacidade de transformação da sociedade por ação de cada indivíduo. 

A filiação ocorre de forma individual após o preenchimento de um questionário e leitura 

dos Princípios para se tornar um membro da Zulu Nation Brasil.    

  Seria ingenuidade afirmar hoje que são visões diametralmente opostas.  Há lutas, 

entrecruzamentos e combinações com a cultura hegemônica. Há sedução do consumo, 

fetichismo da mercadoria, mas sem dúvida há possibilidades, caminhos políticos, culturais  

e comunicacionais para trocas simbólicas não hierarquizadas, não mediadas pela elite 

intelectual e política.  

 Os muros materiais e simbólicos também são erguidos pelas classes, movimentos 

sociais e culturais populares. No entanto, é compreensível o receio em relação ao outro, ao 

estranho, ao boy3. É uma longa história de marginalização, opressão e violência. São 

barreiras erigidas que não podem ser derrubadas de uma hora para outra. Ao trabalhar com 

o Movimento Hip Hop, há uma tripla desconfiança, por ser  pesquisador, por ser de classe 

média e por ser branco. Há muitos pesquisadores que os utilizam como “cobaias” para fazer 

suas pesquisas sem nunca dar retorno algum para suas comunidades. O fato de ser de classe 

social mais favorecida também é uma barreira significante, afinal, para eles, faço parte do 

grupo dos exploradores e não dos explorados. Por ser branco também me encaixo no  

fenótipo dos exploradores, pesquisando em meios de maioria negra. A diferença e a 

distância social, cultural, política e racia l dificultam o processo de comunicação, que na 

maioria das vezes, gera apropriações errôneas e trocas desiguais. 

 

__________________________ 
3. É chamado e considerado boy, ou playboy, dentro do Movimento Hip Hop, o estranho, o outro, representante das 
classes dominantes e do grupo racial dominante, os brancos. Mas o branco morador da periferia não é considerado boy. 
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Pontes 

 Marx e Engels já nos alertavam que a classe social que detém o poder econômico, o  

domínio das forças produtivas de uma determinada época, também possui o  

domínio político e ideológico do período. 

 As idéias da classe dominante são, em cada época, as idéias dominantes; 
isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao 
mesmo tempo, sua força espiritual dominante. A classe que tem à sua 
disposição os meios de produção material, dispõe, ao mesmo tempo, dos 
meios de produção espiritual, o que faz com que a ela sejam submetidas 
as idéias daqueles aos quais faltam os meios de produção espiritual. 
(MARX, ENGELS, p.2, 1975).  

 Há autores que buscam compreender o sentido das culturas populares, além do filtro 

da cultura oficial, hegemônica. Como Bakhtin ao estudar a cultura popular na Idade Média 

e no Renascimento (BAKHTIN, 1987), Daniel Roche ao estudar o povo de Paris, buscando 

metodologias alternativas (ROCHE, 2004), Celso Furtado ao demonstrar o valor da cultura 

para a economia e a importância de criar formas para aflorar “o gênio criativo” da nossa 

cultura (FURTADO, 1984). São formas de mexer com o processo histórico tal qual é 

mostrado pelas fontes oficiais. É necessária uma reflexão epistemológica no intento de 

desprender-se das amarras ideológicas da nossa história intelectual, cultural e social, para 

decifrar os sinais emitidos pelas construções simbólicas das classes populares, buscando 

compreender a realidade e as lacunas da história. Segundo Bourdieu, “entre os pressupostos 

culturais que o pesquisador corre o risco de aplicar em suas interpretações, o ethos de 

classe, princípio a partir do qual se organizou a aquisição dos outros modelos inconscientes, 

exerce uma ação da forma mais larvar e mais e ma is sistemática” (BOURDIEU, 2004, 

p.92). A comunicação assume um papel fundamental nesse processo, é através dela que 

construímos as pontes com o desconhecido, com o saber, com o outro, que buscamos 

entender o mundo. Todos são comunicadores e, de acordo com Gramsci, todos os homens 

são filósofos, e mesmo na filosofia do senso comum estão implícitas concepções de mundo, 

que, se bem fundamentadas, podem se chocar com a realidade e alterar o processo histórico 

(GRAMSCI, 1978).    

 Os meios de comunicação, como grandes responsáveis pela história cotidiana, 

corroboram com a expansão e consolidação das idéias dominantes, defendendo os 

interesses políticos e econômicos dos seus proprietários e anunciantes. É fundamental a 

construção do olhar crítico para questionarmos o bombardeio de informações que 
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recebemos diariamente. É perigosa a idéia de imparcialidade propagada pelos meios de 

comunicação, que utilizam os mais diversos artifícios lingüísticos verbais e imagéticos para 

expor os acontecimentos do país de forma coerente com os seus interesses. Há diversos 

exemplos que poderiam ser citados, mas uma reportagem da Folha de São Paulo, caderno 

Folha Ilustrada de 27/09/2004, demonstra como o posicionamento de um meio de 

Comunicação, com a força e a influência que tem a Folha de São Paulo, pode ser violento 

em relação ao sentido que o Movimento Hip Hop tem para os seus integrantes. O título da 

reportagem é “O Quinto Elemento”. E o quinto elemento, o qual eles se referem, é uma 

agência criada para promover shows, principalmente de rap. O quinto elemento para a 

Folha de São Paulo é o mercado, diametralmente antagônico ao quinto elemento ressaltado 

e propagado pela Zulu Nation Brasil: o conhecimento, a sabedoria e a compreensão. Os 

diferentes meios, incluindo a Internet, que possui amplas possibilidades de ampliar o 

processo democrático de desenvolvimento, poderiam ser utilizados para discussão política 

pública, para que a população, os diferentes grupos e comunidades possam intervir e ter 

participação, estruturando e fortalecendo um processo político que contemple as maiorias e 

possa de fato ser chamado de democrático. 

 As indústrias culturais se apropriam de muitas expressões simbólicas populares que 

tinham como matrizes o caráter de contestação e questionamento ao quadro oficial, 

distorcendo o seu sentido, utilizando o seu apelo estético para alimentar a sede de consumo 

da sociedade opulenta, expropriando o cerne dessas expressões, a sua história, a sua 

memória, a sua base política e ideológica. Como a campanha de lançamento no Brasil do 

cKone Graffiti, em 2004, uma edição limitada do famoso perfume da Calvin Klein 

destinado às classes média e alta, com frascos desenhados por 3 famosos grafiteiros: Delta, 

Espo e Futura. 

 Não podemos subestimar a capacidade de mediação e reação das classes populares, 

principalmente os participantes, integrantes e militantes de movimentos políticos, sociais e 

culturais como o Movimento Hip Hop. Nada é imediato e o conceito de mediação é central 

para os estudos de Comunicação e Cultura. Nos diferentes níveis de Comunicação, seja 

interpessoal, seja em contato com um meio de Comunicação de massa, ao ouvir, ler ou ver 

uma mensagem, o indivíduo vai apreender o seu conteúdo e construir o seu significado 

mediado por diferentes variáveis, como a classe social a que pertence, o grupo cultural, sua 
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educação e história de vida. Um outro nível das mediações está ligado às informações e 

imagens construídas pelos meios de comunicação, que constituem mediações privilegiadas 

para formação de opinião e visão de mundo dos receptores. O primeiro exemplo de 

mediação, mais importante para este trabalho está ligado aos estudos de recepção e o 

segundo aos estudos do meio, do conteúdo e efeitos. A participação e o engajamento em 

grupos, movimentos e coletivos populares fortalece o sentido de pertencimento a um grupo 

social marginalizado, a uma comunidade oprimida, a um grupo racial explorado e a própria 

noção de indivíduo e cidadão se modifica com a construção e fortalecimento desses 

referenciais identitários, possibilitando a construção e o fortalecimento de uma consciência 

crítica, alicerçada politicamente, socialmente e culturalmente.  

Analisando a História como processo de lutas, contradições e conflitos, envolvendo 

diferentes grupos sociais, políticos, culturais e raciais, é importante que essas culturas 

populares não fiquem circunscritas nos guetos, que possamos criar mecanismos, através do 

diálogo, da pesquisa, de projetos políticos coletivos e participativos que propiciem a troca e 

não a subordinação.  

 Diálogos e trocas que privilegiem a eqüidade política, social, cultural, racial e 

humana, para que essas pessoas e suas vozes não reverberem entre muros, e sim ganhem 

força e se consolidem como luta política, erguendo pontes, com trabalho, legitimidade e 

métodos coerentes para não chegarem do outro lado desfiguradas, expropriadas de suas 

características fundamentais. Para que meninas e meninos, mulheres e homens não ouçam 

sua voz e apreciem sua existência apenas como uma saudáve l brincadeira de criança.  
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