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RESUMO

A presente reflexão tem como objetivo abordar os processos comunicacionais promovidos por jovens moradores de periferia de Juiz de Fora -
MG. Estes sujeitos inserem nestes processos a própria visão cultural do mundo que os cerca, dentro e fora das comunidades onde residem. Assim, 
a presente investigação volta-se para a análise de práticas de comunicação – que também podemos chamar de práticas culturais, tais como a 
música, a dança e a produção textual – como via de autorrepresentação e visibilidade social e midiática destes atores juvenis. E, ainda, como tais 
condutas podem atuar conjuntamente com os próprios sujeitos para um processo de inclusão e de pertencimento destes jovens à sociedade e à 
cidade. Entre a pluralidade de manifestações culturais juvenis de moradores de periferia de Juiz de Fora, quatro foram escolhidas para serem 
estudadas mais a fundo: a cantora de funk e hip hop Mc Xuxu, o coletivo de rap e hip hop feminino Las Manas Gang, o movimento de batalhas de 
poesia Slam de Perifa e o grupo de danças urbanas Remiwl Street Crew. Para chegar nessa escolha, foram usados critérios tais como: a relevância 
desses grupos em suas regiões, como os mesmos foram retratados pelas ferramentas de informação da mídia e como eles se autorretratam, quais 
impactos estes jovens trouxeram para as comunidades juiz-foranas e para as suas vidas. Outros aspectos se agregaram no decorrer do estudo, 
como as atividades culturais e comunicacionais exercidas por eles deixaram de ser exclusividade de suas periferias e ganharam o país e o mundo. 
É o caso da Mc Xúxu, que por meio de suas músicas, se apresentou no Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades do Brasil. Do coletivo Las Manas 
Gang que recentemente enviou sua “mc-poeta” Laura Conceição para disputar uma “batalha de poesia” no Morro do Alemão, também no Rio de 
Janeiro. Ou ainda o dançarino do Remiwl Street Crew, Israel Alves que se apresentou na França e outros países europeus. Nesse contexto, a 
pesquisa articula como métodos a revisão bibliográfica, a entrevista em profundidade, a observação direta e a pesquisa exploratória de base 
qualitativa (com análise de material publicado na mídia tradicional juiz-forana). Para este artigo a mídia escolhida foi a impressa, especificamente 
o jornal Tribuna de Minas. O período escolhido para esta análise tem seu início em agosto de 2017 e ainda segue, com término previsto para julho 
de 2018. Partindo da ideia de que todas as interações humanas pressupõem representações (Serge Moscovici, 2015), conclui-se, até o momento, 
que estes jovens, por suas práticas e atuação no cenário musical e midiático, reivindicam o lugar de fala não só de negros e negras, periféricos, 
mas também como um rosto jovem cultural juiz-forano. Sendo chamados para entrevistas na mídia impressa por exemplo, produzem um efeito 
de “contra-agendamento” por parte do veículo, já que seu lugar de moradia/origem é recorrentemente retratado na mídia tradicional como local 
com presença de uma juventude hostil e violenta. Paralelamente, a observação das práticas juvenis elencadas revela o corpo e a criatividade 
como instrumentos principais de autorrepresentação e busca por visibilidade entre os sujeitos pesquisados.
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