
 

A PSICANÁLISE NO PROJETO “RAPPERS, OS NOVOS MENSAGEIROS URBANOS 

NA PERIFERIA DE SÃO PAULO”1 

 

Laura Carmilo Granado2 - psicóloga, mestre e doutora pelo Instituto de Psicologia da USP e 

docente na Universidade São Judas Tadeu.  

 

RESUMO:  

 

Este trabalho relata a assessoria prestada aos bolsistas técnicos que desenvolvem oficinas com 

jovens na Casa do Zezinho, no âmbito do projeto “Rappers, os novos mensageiros urbanos na 

periferia de São Paulo: a contestação estético-musical que emancipa e educa” coordenado 

pela professora Dra. Mônica do Amaral. Ao longo da assessoria foram discutidos textos 

psicanalíticos que permitiram aos bolsistas técnicos elaborar sua relação com os jovens que 

participam das oficinas propostas no projeto. Discutiu-se o quanto as oficinas viriam permitir 

a construção da subjetividade. O canto foi discutido como elemento que permite à pessoa de 

periferia ser reconhecida. A assessoria permitiu a compreensão das diferentes formas de 

angústia trazidas pelos educandos e a elaboração, inclusive de situações de luto vividas. 

Pensou-se nas expressões artísticas como forma de elaboração de lutos, integração psíquica e 

construção subjetiva. Conclui-se que a assessoria potencializou o caráter transformador das 

oficinas do projeto.  
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ABSTRACT:  

 

 

This paper reports the technical assistance provided to technician who develop workshops 

with young people in the “Casa do Zezinho”, at the scope of the project "Rappers, new 

messengers in the urban periphery of São Paulo: the esthetic-musical contestation that 

emancipates and educates" coordinated by Professor Dr. Monica Amaral. Psychoanalytic texts 

that were discussed along the advisement allowed technicians to elaborate their relationship 

with young people who attend at the workshops proposed in the project. It was discussed how 

the workshops allowed the construction of subjectivity. The office allowed the understanding 

of different forms of anguish experienced by students, including situations of mourning 

experienced. The artistic expression was thought as a way of mourning elaboration, psychic 

integration and subjective construction. It is concluded that the work potentiated the 

transforming character of the project’s workshops. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho é resultado da assessoria técnica prestada ao projeto “Rappers, os novos 

mensageiros urbanos na periferia de São Paulo: a contestação estético-musical que 

emancipa e educa” coordenado pela professora Dra. Mônica do Amaral. Neste projeto, a 

coordenadora e bolsistas técnicos desenvolvem as seguintes oficinas  com jovens da Ong Casa 

do Zezinho: 1ª oficina:  Semelhanças e diferenças entre o dodecafonismo e o rap; 2ª oficina: 

O estudo do rap na perspectiva formadora do letramento; 3ª oficina: As rodas de celebração e 

o canto falado: a telescopia histórica do hip hop; 4ª oficina: Os hibridismos do rap, o repente e 

o coco da embolada. 

 O desenvolvimento destas oficinas pelos bolsistas técnicos criava demanda de 

compreensão de alguns acontecimentos no âmbito da oficina e entendeu-se que a discussão de 

alguns textos psicanalíticos relacionados às temáticas que surgiam poderia fornecer subsídios 

teóricos para lidar com a realidade que surgia nas oficinas. Ao longo da assessoria foram  

discutidos diversos textos psicanalíticos dentre eles, alguns que dialogam com a psicologia 

social, com o marxismo e com a psicologia institucional.  

 É importante salientar que os textos eram selecionados a partir das experiências vividas 

pelos bolsistas técnicos. Considerando-se a demanda de elaboração criada nas oficinas, 

pensava-se o  texto adequado para auxiliar nos processos de elaboração para facilitar a 

intervenção realizada pelos bolsistas nas oficinas.  

  

 

2. FREUD E WINNICOTT: A MÚSICA E A TRANSICIONALIDADE   

 

 O primeiro texto discutido foi o trabalho de Freud (1912) “Recomendações aos médicos 

que exercem a psicanálise”. O objetivo da discussão deste texto era de que ele pudesse  

nortear a relação estabelecida entre os técnicos bolsistas e os jovens que participam das 

oficinas realizadas na Casa do Zezinho. Ao longo das oficinas, os jovens apresentavam 

diversas demandas. Foi feita uma discussão sobre a possibilidade de uma compreensão mais 

profunda destas demandas, considerando-se, também, as questões inconscientes envolvidas 

nos pedidos dos jovens.  Foi discutida a postura do analista, que não responde à tudo o que 

o paciente demanda e que muitas vezes, ao impor limites, está fornecendo o  que de fato o  

paciente precisa. A partir disso discutiu-se se os técnicos precisam responder ao que os jovens 
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esperam objetivamente. Foi discutida a diferença entre a continência (WINNICOTT, 1971) e 

a atuação e a ideia de que a capacidade de continência não passa, necessariamente, pela 

resposta à demanda consciente do “outro”.  

 Freud (1912) aborda o tema da “frieza emocional” afirmando que ela protege a vida 

emocional daquele que exerce a psicanálise e permite dar maior auxílio ao paciente. Essa 

postura não implica insensibilidade ao que é trazido. Manter-se em uma determinada postura, 

ao contrário, permite captar conteúdos emocionais. Os técnicos discutiram várias situações em 

que buscaram identificar essa abertura sensível e esse distanciamento necessário na relação 

com os jovens.  

 Freud (1912) é incisivo sobre o fato de que não recomenda o fornecimento de 

informações íntimas do médico ao paciente. As diversas implicações desta atitude em análise 

são discutidas pelo autor e elas serviram pra pensar as possíveis implicações negativas do 

fornecimento de informações do técnico  aos jovens; por exemplo, discutiu-se se os jovens 

poderiam se sentir inibidos em sua fala ao ter conhecimento de aspectos específicos da vida 

do técnico.   

 Diversas angústias surgem nas oficinas realizadas pelos técnicos. Existe um panorama 

histórico das teorias da angústia em Freud, passando por duas teorias (LAPLANCHE, 1980) 

do desenvolvimento histórico do conceito na obra freudiana. Há angústias relacionadas a uma 

estruturação egóica maior, presente nas neuroses e a angústia ligada a uma estrutura psicótica, 

relacionada a experiências mais arcaicas (FREUD, 1917, WINNICOTT, 1963/1994). A mania 

foi considerada por Freud (1917) como um excesso de investimento para encobrir as perdas 

em que são realizadas identificações para ocupar o lugar do vazio interno vivido. Assim, é 

importante abrir espaço para a escuta da angústia do outro antes de dar um sentido apressado 

ao que está ocorrendo. Este trabalho mostrou que um educando  traz angústias para o grupo da 

oficina porque tem o  sentimento de que naquele ambiente há sustentação emocional,  no 

sentido que Winnicott dá a esta expressão. O sentido apressado pode vir para evitar o contato 

com essa dor de forma que o próprio educando não se depare com as angústias geradas em si. 

As diversas formas de evitação da angústia acabam por impedir sua elaboração e as oficinas 

vêm dar espaço para que essas angústias sejam elaboradas e não escamoteadas por atividades 

sem um sentido mais profundo para os educandos. O espaço para a escuta, proporcionado por 

um dos monitores diante da manifestação de angústias simbólicas que surgiram em uma 

oficina  foi discutido como importante elemento para o favorecimento do crescimento 

psíquico e da constituição subjetiva dos jovens.  
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 Em um grupo o luto surgiu como uma questão essencial. O simbolismo das perdas fez-

se presente e o monitor relata ter procurado dar espaço para conversar sobre essa dor ao invés 

de dar continuidade ao procedimento prático previsto sem abordá-la.   

 Winnicott (1968) apresenta uma forma de intervenção terapêutica, em que o analista 

interage com o paciente através de um jogo em que ambos desenham juntos. O analista, 

quando inicia o desenho, geralmente apresenta traços “às cegas”. Ou seja, aquilo que o 

analista apresenta apenas auxilia o processo de fazer a subjetividade do paciente emergir. O 

traço  oferecido pelo analista é minimalista. Essa postura foi pensada, também, na condução 

das oficinas, de modo que aquele que propõe a oficina facilite a emergência da subjetividade 

dos educandos, sem tornar-se o protagonista, ao longo do trabalho, uma vez que são os 

próprios educandos que devem protagonizar, neste contexto.  

 As oficinas muitas vezes não saem exatamente como foi programado e é possível pensar 

a possibilidade de uma certa abertura para o que surge, pois esse processo em que o resultado 

final não pode ser completamente previsto revela a própria emergência da subjetividade do 

outro. O processo a ser realizado é uma construção, que depende não somente do técnico 

oficineiro, mas dos integrantes da oficina. Ao mesmo tempo, não há uma ausência de método. 

Assim como no jogo do rabisco, há regras, na oficina há um programa que dá a direção do 

que será realizado; porém, há uma certa abertura ao que surge. Discutiu-se o quanto as 

reações do outro são imprevisíveis e a necessidade de uma consciência da individualidade.   

 Há a possibilidade de acolher aquilo que surge a partir das associações, tal como 

proposta por Freud (1900/2001) sem haver uma significação a priori, ao contrário, com 

atenção às associações do outro.    

 Winnicott (1969a) aborda a passagem de uma percepção subjetiva para uma percepção 

objetiva. A destruição (inconsciente) e a sobrevivência do objeto à destruição, ou seja, a não 

retaliação por parte do objeto, é que permite a passagem de uma percepção subjetiva para uma 

percepção objetiva. Os ataques que os educandos fazem aos técnicos, seja através de 

seduções, de interrupções o tempo todo, seja simplesmente através da agressividade podem  

ser pensados e elaborados pelos técnicos de forma a ter um manejo adequado da situação:  ao 

se manterem neutros e não responderem aos ataques, os educandos foram podendo participar.  

 A criação da área da ilusão winnicottiana, permite a transição para uma percepção 

objetiva, que permite o uso do objeto, na concepção de Winnicott. Quando os técnicos 

aproximam-se, inicialmente, dos desejos dos educandos, por exemplo, ouvindo as músicas 

que eles têm a trazer, torna-se mais fácil, posteriormente, trazê-los para a proposta da oficina.  

As oficinas atuariam na área transicional (WINNICOTT, 1969b).  A experiência 
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cultural em extensão ao brincar, situa-se na área da trasicionalidade, assim um brincar rígido, 

direcionado e sem liberdade torna o que seria um brincar próprio à área transicional uma 

obrigação que não viria permitir a emergência da criatividade. Deve-se, ao contrário,   levar-

se em conta o pensamento psicanalítico relacionado ao viver criativo.  

 Winnicott (1969b) afirma que para fruir da experiência cultural, precisamos ter um 

lugar para guardar o que encontramos, capacidade que quando não já desenvolvida pelos 

próprios educandos, pode ser proporcionado pelas próprias oficinas. As oficinas viriam 

permitir a construção da subjetividade. Por exemplo, as propostas que permitem a cada um 

falar de suas questões, através do canto  falado, de forma que o protagonismo se alterne, 

permitiria essa construção da subjetividade.  

 

3. AS FERIDAS HISTÓRICAS E A HUMILHAÇÃO SOCIAL: A MÚSICA E A 

INTEGRAÇÃO PSÍQUICA 

 

 Fundamentado na teoria de Laplanche (1992), Gonçalves Filho (1998) discute a 

humilhação social como uma modalidade de angústia disparada pelo impacto traumático da 

desigualdade de classes. A relação pesquisador-educando na Casa do Zezinho parece ser pré-

determinada, de modo que o pesquisador é carregado de significações relacionadas ao 

“patrão”. Nordestinos constituem grande parte da população com quem os monitores 

trabalham e o conceito de desenraizamento trazido pelo texto permite pensar alguns dos 

sofrimentos vividos por essa população. O conceito de invisibilidade permite pensar o quanto 

as pessoas que ocupam as classes menos favorecidas somente se tornam visíveis quando se 

tornam uma ameaça.  Os trabalhadores destas classes não são percebidos. A falta de saúde 

também é um disparador de angústia muito intensa em que o trabalhador sente que perdeu o 

que lhe dá,  essencialmente,  condições de viver, conforme discute Minayo (1992).  

 No entanto, a relação das pessoas da periferia com a música permite um protagonismo 

transformador. A seguinte cena presenciada por um dos membros da pesquisa deixou isso 

bem claro: durante uma filmagem um rapaz que parecia fazer uso de drogas estava muito 

“apagado” e ao ouvir entrevistado cantar o rap, foi como se ele começasse a “existir”, 

começou a cantar, também, e surgiu de modo a poder ser reconhecido. Assim, há um 

potencial transformador nas propostas do projeto, considerando-se esse histórico de 

humilhação social.  
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 A música pode ser vista como uma forma de superação do trauma gerado pela diferença 

de classes. O rap seria uma forma de dar voz e tornar gesto a manifestação destas pessoas 

permitindo superar os traumas acarretados pela diferença de classes.    

 Hill trabalha a cura de feridas históricas a partir do Hip-Hop e discutiu-se o quanto esta 

manifestação cultural pode ser uma forma de elaboração de lutos. A música “Último Perdão” 

de composição do grupo “Expressão Ativa” (2003) e a música “Fórmula Mágica da Paz", do 

grupo Racionais MC´s (1998) podem ser pensadas como elaboração de lutos. A música 

“último perdão”  foi compreendida como  uma forma de expressão de um contato com o 

sentimento de culpa decorrente da integração psíquica que aconteceu após diversas atuações 

em uma posição esquizo-paranóide. A compreensão posição esquizo-paranóide e depressiva,  

propostas por Klein (1946-1963/1991) e retomadas por Winnicott (1963/1983), autor que 

insere o conceito de preocupação, permitem pensar os processos de elaboração permitidos por 

essas manifestações artísticas e serviram para discutir os efeitos das oficinas sobre os jovens. 

Delimitando-se a psicologia social e individual, pensou-se que a música “Fórmula Mágica da 

paz” pode ser vista como uma forma de inserção política e social do grupo  racionais MC´s.    

  

 

4. A PSICANÁLISE,  AS INSTITUIÇÕES E A PERIFERIA 

 

 As relações de alteridade nas instituições podem ser pensadas a partir de uma 

perspectiva que compreende  o  acesso ao objeto externo como uma conquista decorrente do 

desenvolvimento egóico. As relações podem ser estabelecidas dentro de uma instituição de 

forma que o outro não se apresente em sua alteridade, mas como  um feixe de projeções do 

ego, um espelhamento narcícico (FREUD, 1917). A partir de Kaës (1991) discutiu-se os 

fundamentos narcísicos das relações dos técnicos com a instituição e o alto investimento 

libidinal desta relação. Discutir os fundamentos narcísicos e objetais da relação com a 

instituição permitiu pensar a destruição da “ilusão centrista” provocada por qualquer 

instituição devida ao fato de que parte da subjetividade está fora do sujeito. Discutiu-se 

profundamente os fundamentos narcísicos das relações dos técnicos com a instituição e o alto 

investimento libidinal desta relação. 

 A dualidade de que os mesmos mecanismos que expõe o indivíduo à loucura são 

aqueles que fomentam a capacidade criativa na relação com a instituição pôde ser pensada a 

partir da proposta deste autor. Quanto às angústias psicóticas suscitadas pela relação com a 

instituição quando não há diferenciação das subjetividades individuais, discutiu-se o quanto 
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esse processo de diferenciação é importante. Kaës (1991) discute a instituição como depósito 

da parte da psique extrajetada como estruturação e receptáculo do indiferenciado. O autor 

discute a dificuldade de se fazer valer a singularidade no âmbito institucional. O texto traz o 

tema de que os mitos fundadores permitem ligar as pulsões a representações, ordenando-as. 

Essa temática serviu para pensar os mecanismos institucionais que permitem ou impedem este 

processo de ligação pulsional.  

 Kaës (1991)  afirma que na instituição existem quadros. Por exemplo, uma equipe é um 

quadro da instituição, a teoria pode ser o quadro interno de um terapeuta, etc. O autor afirma 

que quando um quadro é atacado, há conseqüências estruturais que afetam a base psíquica do 

fato institucional confrontando o conjunto de seus componentes ao retorno desagregador das 

partes indiferenciadas e não-integradas, depositadas em diferentes pontos do quadro. Essa 

proposição permitiu compreender a desestruturação causada por um  roubo que a instituição 

sofrera levando a um retorno desagregador das partes indiferenciadas depositadas no quadro. 

Assim, angústia pela qual a instituição fora tomada foi compreenda a partir do texto. 

 O fato de que as instituições hoje, não mais proporcionam o senso de continuidade e 

regulação, conforme proposto por Kaës (1991), foi debatido. O autor discute que a instituição 

implica a renúncia pulsional e ao mesmo tempo proporciona os meio comuns para realização 

do desejo. Estabelece-se um acordo sobre o que se mantém recalcado e há uma reciprocidade 

dos investimentos narcísicos. Essas são as condições psíquicas da vida da instituição que 

assegurariam o senso de permanência, continuidade, a capacidade estruturante, permitiria a 

realização da tarefa primária e a definição da identidade. Discutiu-se fatos institucionais que 

impedem o senso de continuidade, permanência, identidade, a capacidade estruturante e o 

próprio compromisso com a tarefa primária. 

 Kaës (1991) aborda o recalque fundante das instituições e discutimos os diferentes 

graus de recalque institucional,  aquele necessário à fundação da instituição até aquele que 

reflete adoecimento institucional. Discutiu-se a importância de fazer emergir a discussão 

sobre a história do negro no Brasil, as feridas e os preconceitos  vividos, aspectos importantes 

de serem pensados dentro da instituição que o  atual projeto traz à tona e à consciência e não 

mantém sob recalque. O rap traz à tona a questão do tráfico,  da violência,  etc, mas em sua 

mesma face traz a possibilidade de afirmação na periferia. A valorização dos quilombos, a sua 

relação com a periferia, estes temas trazem à tona e valorizam aspectos que não devem ser 

negados. A imagem da favela, exibida aos educandos os assustou, o  que denota o que pode 

estar sendo mantido sob recalque. As feridas sofridas por esses jovens precisam ser trazidas à 

tona, tornando possível sua cura.  
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 Discutiu-se os espaços transubjetivo: torna-se necessário o processo de diferenciação os 

educadores poderem ocupar uma posição em que podem se diferenciar  e não se perdem no 

espaço transubjetivo que permeia toda instituição.    

 O texto de Käes (1991) permitiu  a ligação de pulsões a representações, engendrando a 

simbolização de experiências de difícil elaboração.  

 

5. CONCLUSÕES:  

  

 As ferramentas teóricas proporcionadas pela psicanálise podem ser úteis no processo de 

elaboração de experiências vividas e mostraram-se um instrumento com potencial 

transformador da realidade vivida no projeto “Rappers, os novos mensageiros urbanos na 

periferia de São Paulo”. Assim, este trabalho mostrou o quanto o desenvolvimento de um 

grupo de estudos em psicanálise pode fornecer instrumental teórico não apenas para uma 

compreensão racional do que se passa no âmbito institucional, mas também fornecer subsídios 

para a elaboração de situações angustiantes com as quais os bolsistas se deparavam.  

 Os técnicos se envolveram com situações de angústia, de perdas vividas pelos 

educandos, lutos, violência e tal como era a hipótese da coordenadora do projeto, confirmou-

se que o contato com a teoria psicanalítica e as discussões engendradas a partir dos textos 

teóricos permitiram metabolizar estas experiências.  

 Um grupo de estudos como este, que também contemplou o compartilhamento de 

experiências emocionais, as quais foram elaboradas a partir da psicanálise, mostrou constituir 

para além de uma situação de aprendizagem, uma vivência que potencializou o caráter 

transformador das oficinas propostas.  
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