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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo dar visibilidade aos modos possíveis pelos quais a 

cultura Hip Hop e RAP pode promover para a juventude um espaço de contra-

formação social, fazendo dele uma ferramenta de construção indentitária. Analisando 

músicas produzidas pelos jovens da cidade de Volta Redonda esta pesquisa busca 

traçar uma relação entre o RAP e a formação informal da juventude a partir da 

perspectiva deste grupo enquanto um sujeito de direitos do agora, capaz de constituir 

seu lugar no mundo e emitir uma opinião sobre ele. 

Palavras chave: Juventude, RAP, Identidade. 

 

 

ABSTRACT 

This work has the intention to identify if the Hip Hop and RAP culture promote for youth 

a space of social counterformation, making it a tool of identity construction. Analyzing 

the songs produce by the youngs of the city Volta Redonda this research search to 

plot a relation between RAP and the informal formantion of the youth from the 

perspective that this group its a subject of rights of now, capable of constitute his place 

on the world and emit a opnion about it. 

Key words: Youth, RAP, Identity. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esse trabalho tem como objetivo produzir análises sobre as possibilidades e 

limites do RAP e da cultura hip hop como espaços de formação social e conhecimento 

crítico sobre a sociedade para a juventude. Buscamos reconhecer como os discursos 

do RAP produzem um sentido de ser jovem, tentando apontar quais sentidos de si e 

do mundo são produzidos pela juventude a partir das letras do RAP. Identificando as 

temáticas mais presentes nas letras atuais e com quais grupos e espaços o 

movimento Hip Hop tem dialogado nos últimos anos. Para, por fim, identificar se a 

participação de jovens no movimento Hip Hop promove modos de acesso a 

contrainformação que não estão disponíveis no ambiente formal de educação, 

propiciando uma forma de expressão política e formação indentitária. 

O interesse por esse estudo se deu devido ao forte movimento cultural de RAP 

e Hip Hop existente na cidade de Volta Redonda que atrai muitos jovens, inclusive de 

regiões vizinhas, para as rodas culturais de rima que ocorrem com regularidade no 

território promovendo as chamadas “batalhas” entre MC’s, disputas entre pares que 

precisam improvisar letras na hora. Estas batalhas abordam diversos temas como: 

realidade social, política, racismo, feminismo, educação, sistema carcerário, entre 

outros. O estilo RAP estimula o jovem a refletir sobre si mesmo, sobre seu lugar social, 

contribuindo para a reconstituição das identidades juvenis. Ao mesmo tempo, 

buscamos identificar se ele cria uma nova forma, democrática, do jovem intervir na 

sociedade, por meio das suas práticas culturais (Dayrell, 2002). 

Martins (2008) discorre como o RAP nacional consegue promover um espaço 

de conhecimento acerca das temáticas políticas e sociais unindo seus participantes a 

partir de um novo espaço reivindicatório. Desta forma, os jovens encontrariam no RAP 

um lugar de constituição social e expressão da sua identidade de forma ativa da 

sociedade. 

Segundo Groff e Maheirie (2011) a partir da década de 60, com a ditadura 

militar, a música ganhou um lugar de visibilidade como protesto trazendo questões 

políticas, culturais e econômicas nas suas temáticas que podem servir de combustível 

para discussões e ações políticas. Podemos compreender portanto, que a música é 

uma linguagem psicossocial que interliga as relações entre sujeitos e contextos 

vividos, constituindo-se como um signo (Groff e Maheirie, 2011). Assim, a juventude 
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atual pode utilizar-se do RAP como um forma de demonstrar suas inquietações e 

indignações frente a sociedade, dando visibilidade a suas batalhas e superações com 

uma forma de alertar e educar sua comunidade. 

A socialização dos jovens pode ser compreendida através dos processos dos 

quais os sujeitos se apropriam do social, de tudo aquilo que envolve sua existência 

(valores, direitos e deveres) a partir do lugar que se vive, representando suas próprias 

necessidades e interesses, mediando continuamente aquilo que se sabe com aquilo 

que está sendo mostrado pelos meios de comunicação (Dayrell, 2002). Assim, o RAP 

poderia funcionar como uma ferramenta para que o jovem seja capaz de identificar-

se na sociedade, buscando estabelecer diálogos em relação à imagem de sujeito 

marginalizado e violento, comumente associada a este período da vida. Se 

apresentando como produtor cultural apto a interpretar sua realidade social e 

transformar essa experiência em forma a colocar-se como participador ativo do meio 

em que vive. 

Dayrell (2003) leva em consideração que a cultura se mostra com um espaço 

mais democrático, capaz de criar novos espaços e modos de existência 

proporcionando que o jovem construa seu lugar no mundo, já que as instituições 

escolares, engessadas no modelo de propagação de conhecimento, negligenciam 

esses jovens e não dão abertura para que ele se forme de maneira ampla. Este 

trabalho busca mostrar uma possível relevância do movimento Hip Hop na relação de 

contra-formação do jovem como um ser dotado de desejos e potencialidades 

buscando construir seu lugar na sociedade como um sujeito crítico capaz de identificar 

suas próprias demandas, ou seja, o formando como um ser social.  Esse tema propõe 

também uma discussão pertinente visto que o RAP e a cultura Hip Hop é muitas vezes 

vista de forma preconceituosa pela sociedade, que considera suas letras carregadas 

de discursos de violência e apologia as drogas.  

Enquanto um meio de expressão cultural, o RAP se constitui como um processo 

espontâneo, carregado de valores e representações, de transmissão de informações 

que suscitam a formação de uma consciência mais crítica de seus ouvintes (Magro, 

2002). Portanto, este trabalho busca encontrar se há uma importância na educação 

informal, neste caso através do RAP, para que a juventude adquira conhecimento 

crítico sobre sua realidade e os problemas que os cercam que não são proporcionados 

pela escola formal. 
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Compreendemos que juventude se sente inadequada ao seu tempo, com 

desejo de mudar o seu meio. Gonçalvez e Garcia (2007), falam como a sociedade e 

o governo falham no seu papel em oferecer recursos e meios para que a juventude se 

forme como sujeitos de direitos. O autores falam também como os jovens periféricos 

ainda são vistos como perigosos e em constante cobrança social para “ser alguém”. 

Este trabalho busca mostrar se a juventude consegue achar uma forma de se 

constituir como um sujeito ativo da sociedade, colocando-se como um cidadão de 

direitos do agora e não como uma promessa para o futuro, tentando afirmar seu lugar. 

 

2. METODOLOGIA 

Este trabalho irá fazer uma análise documental, baseada na revisão de revistas, 

artigos, teses acadêmicas e livros tirados de sites da internet, bibliotecas e acervos 

pessoais que tratem a relação da juventude com o RAP e a relação do último como 

espaço de formação social do sujeito. Assim, pretendemos traçar um percurso que, 

ainda que definido e desenhado, se permita transversalizar, se redesenhando durante 

o processo, tecendo seu percurso no próprio caminhar.  

Desta forma buscamos referências bibliográficas que tratassem das questões 

que tangenciem o tema desta pesquisa. Esta busca se deu em bases bibliográficas 

virtuais e físicas contemplando os temas: Juventude, identidade, subjetividade, 

cultura, RAP, movimento Hip Hop entre outros, a análise deste material produziu um 

primeiro panorama sobre o estado da arte e das relações entre cultura e juventude.  

 Também foi feita uma análise das letras de RAP produzidas por indivíduos da 

região de Volta Redonda a fim de entender quais os assuntos que afetam essas 

juventudes e quais são os tipos de RAP que são lançados. Identificando quais os 

discursos que são feitos sobre a juventude e como ela é representada. Este material 

nos permitiu analisar os temas que mobilizam os jovens a se expressar, seus 

interesses e os antagonistas a quem seu discurso se destina, sendo escolhidas 

músicas que tratem de temas como: política, direitos, cidade e críticas sociais.  

A coleta de fontes se deu através de redes sociais virtuais, websites musicais 

e pela rede de contatos pessoais da pesquisadora. Para a análise deste material 

optamos pela análise do discurso, buscando compreender as condições de produção 
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e apreensão dos significados dos textos, através da concepção de que o sentido de 

uma palavra não existe em si mesmo, pois expressa ideologias existentes no contexto 

sócio histórico em que a palavra ou expressão foi produzida. 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

A. Juventude  

Neste trabalho serão utilizados alguns conceitos chave. Um deles é o de 

juventude. Dayrell (2003) que considera a juventude como uma categoria desprendida 

de critérios rígidos, dependente das condições históricas e culturais, portanto difícil de 

ser definida, vista pela sociedade como uma fase, um momento de crise, cercada de 

conflitos internos e externos, um momento de construção dos desejos e opiniões.  

Gonzales e Guareschi (2008) e Souza (2004) acrescentam também que ao 

considerar a juventude como uma categoria uniforme, um momento de passagem da 

infância para a vida adulta, desconsidera-se toda a produção social formada de acordo 

com as condições histórico-culturais que provocam formas específicas de se constituir 

e ser em cada momento. É a partir da consolidação da forma de ser em relação ao 

que é ser jovem de acordo com os determinantes sócio históricos que se forma a 

concepção básica do que é a juventude. Assim, é esperado certos modos de ser ou 

manifestar dos jovens de forma contínua e estereotipada nas produções sociais em 

que se encontra (Gonzales e Guareschi, 2008). 

Portanto, a construção do que é juventude através de uma gama de conceitos 

cria uma forma múltipla de compreender como a formação desse sujeito se elabora a 

partir das experiências únicas de cada indivíduo no meio em que vive. Significa 

entender a juventude além do conceito de uma etapa transicional para a vida adulta 

ou como um período que possui um fim marcado (Dayrell, 2003). Desta forma é 

preciso considerar a importância da juventude como capaz de trocas sociais válidas, 

não só como um momento de passagem. Cabe aqui ver a juventude como uma 

categoria heterogênea, como um conceito plural que varia de acordo com a relação 

que cada um tem com a sua realidade histórico cultural, proporcionando que ele se 

forme como um sujeito de direitos do agora, onde suas ações tem valor em si no 

presente, não apenas uma preparação para o futuro. 

Moreira, Rosário e Santos (2011), em contraponto discorrem como a juventude 

sente-se inadequada ao seu tempo, incompreendida pela sociedade, carregada pelo 
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desejo de mudar o seu meio. Assim, a concepção de juventude como sendo um 

período marcado por diversas mudanças “radicais”, natural para a época, fez com que 

ela necessitasse de uma vigilância continuada, pois se essa conduta não tivesse um 

fim, isto seria um sinal de imaturidade, representando riscos para aquilo que se espera 

de certa faixa etária (Gonzales e Guareschi, 2008). Ao categorizar esses indivíduos 

como perigosos se desqualifica toda produção social que esse sujeito é capaz de 

provocar. Devido à ideia de “imaturidade” do jovem, tende-se a descartar todas as 

possibilidades de ser e influir que a juventude pode proporcionar.  Vendo a juventude 

apenas como uma fase de preparação sem levar em consideração da importância que 

ela tem em si. 

Gonzales e Guareschi (2008) pensam a juventude como uma categoria que 

busca a inovação e é desta forma que se torna visível à produções subjetivas que 

proporcionam que a juventude se mostre além da “rebeldia sem causa” se mostrando 

como transformadora da sua realidade.  

Lyra et al (2002), caracteriza a juventude como um momento de relaxamento 

das regras, onde há uma maior elasticidade da aplicação dos códigos morais, 

marcado por situações de irresponsabilidade, o que a torna um alvo de vigia social e 

política. Considerando ainda a sociologia da juventude tratada por Peralva (1997) em 

complemento a Lyra et al (2002), onde esta etapa da vida é vista como uma categoria 

desviante, resistente a ação socializadora da sociedade que se esquiva do padrão 

normativo vigente, a autora propõe uma juventude como modelo cultural do presente, 

não mais uma promessa pro futuro. Enquanto o adulto vive o impacto de uma 

sociedade em decadência, o jovem já vive em um mundo totalmente novo, cujas 

categorias de inteligibilidade ele ajuda a construir (Peralva, 1997). Interessa ver a 

juventude como um indivíduo de direitos no agora, que, ao não se sentir adequado ao 

seu tempo procura de múltiplas maneiras fazer parte da sociedade, construindo um 

novo modo de ser. Para efeitos desse estudo, consideramos a hipótese. 

Dialogando ainda com os conceitos de Dayrell (2003), Melucci (1996), descreve 

a adolescência além das limitações de uma faixa etária, mas moldada de acordo com 

as relações provocadas pela cultura e sociedade que acarretam uma identificação 

com certo grupo que trazem consigo modos de linguagem, de se vestir, portar e de se 

reconhecer individualmente. A ideia de o que é ser jovem parece estar ligada a uma 

certa plenitude diante da gama de possibilidades (Melucci, 1996). Assim a juventude 
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não é uma categoria fixa que engloba uma certa faixa etária, mas sim um campo de 

múltiplas possibilidades de ser. 

Tende-se a negar o presente vivido do jovem como espaço válido de formação, 

assim como as questões existenciais que eles expõem, bem mais amplas do que 

apenas o futuro (Dayrell, 2003). Assim, Souza (2004), fala sobre a importância de não 

mais pensar a juventude como uma preparação para o futuro, alimentando assim a 

ideia de hierarquização entre adultos e jovens, mas sim ver que a juventude é capaz 

de responder as situações cotidianas “como adultos”. 

Considero a categoria juventude não mais presa a critérios rígidos, mas sim 
como parte de um processo de crescimento mais totalizante, que ganha 
contornos específicos no conjunto das experiências vivenciadas pelos 
indivíduos no seu contexto social. Significa não entender a juventude como 
uma etapa com um fim predeterminado, muito menos como um momento de 
preparação que será superado quando entrar na vida adulta. A juventude 
constitui um momento determinado, mas que não se reduz a uma passagem, 
assumindo uma importância em si mesma como um momento de exercício 
de inserção social, no qual indivíduo vai se descobrindo e descortinando as 
possibilidades em todas as instâncias da vida social, desde a dimensão 
afetiva até a profissional (Dayrell, 2005 p.4).  

 

Portanto, para efeito desta pesquisa, pensamos juventude não como uma 

determinação biológica, uma fase transacional ou como uma faixa etária pré-

estabelecida, mas sim juventudes de formas múltiplas a partir de um modo de 

operação social. Dependente das condições históricas e culturais que promovem 

formas específicas de ser jovem. 

 

B. O jovem entre a Cultura e a identidade 

Segundo Dayrell (2005), é no mundo da cultura que os jovens se sentem mais 

livres e capazes para construir sua identidade visto que este se constitui como um 

espaço de maior democracia entre seus participantes. O mundo da cultura aparece 

como um espaço privilegiado de práticas, representações, símbolos e rituais no qual 

os jovens buscam demarcar uma identidade juvenil (DAYRELL, 2002). Portanto, cabe 

aqui, ver a cultura como um espaço de formação social e indentitária válido que 

proporciona que a juventude encontre o seu lugar. A partir de Dayrell (2002), 

compreenderemos a socialização da juventude a partir dos processos que essa 

categoria usa para se apropriar do social e encontrar-se nele, como a juventude 

representa suas demandas e os meios que utiliza para se inserir na sociedade. 

Uma série de estudos sinaliza que o grupo de pares, o lazer e a diversão 
aparecem como elementos constitutivos da singularidade da condição juvenil 
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das camadas populares, sendo em torno dessas atividades que se 
desenvolvem preferencialmente as relações de sociabilidade e a busca de 
novas referências na estruturação de identidades individuais e coletivas 
(DAYRELL 2005 p.11).  

Castro e Correa (2005), assinalam que há uma inexistência de oportunidades 

formais que promovam uma participação ativa na construção da sociedade, além da 

participação eleitoral regular, que é uma pequena parcela do que poderia ser feito. 

Desta forma, criam-se diversos movimentos que lutam pelo direito de se inserir de 

forma ativa na sociedade e ser reconhecido através de suas formas singulares de ser. 

Assim, por parte dos variados grupos juvenis, sua participação acontece por meio dos 

investimentos que recriam o espaço urbano redefinindo seus usos e sentidos, 

traçando uma narrativa que contesta a ordem social vigente (Castro e Correa, 2005). 

Portanto, é a partir da inserção em grupo que o jovem é capaz de se formular como 

sujeito social, construindo sua identidade na medida que tenta fazer com que a 

sociedade o reconheça a partir da sua singularidade. 

A participação política e social não é algo dado, constrói-se na medida em que 

se a pratica. Os jovens enfrentam enormes dificuldades de construção de um espaço 

coletivo e de elaboração de uma versão valida e legitima da vida social; mesmo assim, 

conseguem, por meio de metáforas e textualidades (Castro e Correa, 2005). A 

juventude é vista, em geral, como marginalizada e rebelde, incapaz de tomar suas 

próprias decisões, principalmente a juventude periférica que se encontra vigiada pelas 

esferas de poder, sendo deixada de lado da participação social. A inserção em um 

movimento cultural é uma maneira de adentrar na esfera social e se constituir como 

um sujeito de direitos (Magro 2002). A juventude se vê encurralada, sem muitas 

espaços de participação social e política validos proporcionados pela sociedade, 

então cabe a ela formular espaços onde possa ressignificar suas experiências e se 

constituir como sujeito. 

Se a vida é a constituída a partir de relações que se vão sendo construídas ao 

longo do tempo, o conceito de identidade não pode comportar isolamento, fixação, 

estabilidade ou dualismo. A modernidade tentou buscar uma identidade estável, tal 

como um relógio, com peças fixas e movimentos previsíveis (Souza, 2004). Desta 

forma, Souza (2004), trata a identidade não apenas como uma herança, uma 

descrição, mas sim como a habilidade de identificar os efeitos de uma ação. Assim, o 
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conceito de identidade aqui utilizado é formado a partir das relações cotidianas e os 

significados que o sujeito dá para elas.  

Dayrell (2005) caracteriza o grupo como um espaço privilegiado onde os 

indivíduos são capazes de construir relações afetivas e de confiança com outros 

membros assim como produzir uma identificação de si com o meio. Desta forma, o 

grupo é essencial para construção de identidade da juventude, é nele que o jovem 

estabelece relações sociais e consegue se elaborar como sujeito. 

Parece que eles não se sentem ligados uns aos outros apenas pelo fato de 
possuírem interesses comuns, mas, sobretudo, porque esta é a condição 
para reconhecer o sentido do que fazem, podendo afirmar-se como sujeitos 
das suas ações. É evidente a importância do pertencimento grupal e das suas 
relações solidárias para o reforço e a garantia da identidade individual. 
(Dayrell 2005 p.15) 

De acordo com Souza (2004) o jovem passa pela tensão de se auto reconhecer 

e ser reconhecido enquanto necessita também afirmar sua posição de individualidade 

enquanto ser ou grupo. Souza (2004) apud Melucci (1992) divide a identidade em 

quatro polos: a identificação que temos de nós mesmo, a que os outros tem de nós, a 

identidade que afirmamos e a identidade que nos reconhecem. Vemos aqui que a 

identidade não pode ser vista como um processo unicamente individual, sua 

construção depende da relação que o indivíduo tem com o meio. A identidade é, antes 

de tudo, uma aprendizagem constante que liga continuidade e mudança, 

estabelecendo entre ambas uma relação que torna o indivíduo único mas também 

parte de um grupo (Souza, 2004, apud Melucci, 1992). 

Entendendo que parte da socialização dos jovens vem ocorrendo em espaços 

e tempos variados, com múltiplas referências culturais, é possível pensar os grupos 

de sociabilidade como promotores de redes de significados e vivências que, a partir 

das relações e interações, formulam as identidades juvenis (Souza, 2004). Em 

complemento à Souza (2004), Castro e Correa (2005) discorrem que: 

As possibilidades individuais, ainda que disposições internas, abrigam-se e 
dependem dos desdobramentos da convivência e das lutas sociais 
consubstanciados nos recursos simbólicos e materiais disponíveis, que estão 
distribuídos de modo diferenciados segunda a idade, a origem social, o 
gênero e outros fatores. (p.13) 

Os grupos juvenis vêm buscando diversas formas de intervenção dos espaços 

urbanos, formulando vias alternativas de ser e interagir no âmbito das relações com a 

política (Zanella et al, 2012). Assim, a cultura como forma de intervenção urbana 
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permite que os jovens construam sua identidade a partir da interação com a sociedade 

de uma nova forma. Esses jovens, criam uma nova existência ao passo que se 

afirmam como sujeito de forma não tradicional, negando os mecanismos que tentam 

padroniza-los (Zanella et al, 2012). 

O grupo é o espaço da visibilidade, da sua constituição como sujeito social, 

significando uma ampliação das redes de amizade, num exercício de convivência 

social que reforça a autoestima e os coloca na cena pública, exercendo uma 

identidade reconhecida e desejada no grupo e que põe em relevo potencialidades 

pessoais (Souza, 2004). Tomamos o grupo aqui como fator substancial para 

construção da juventude como sujeito social, é nele que o jovem se vê como capaz 

de elaborar suas próprias demandas se sentindo parte da sociedade. 

Numa escala global o RAP vem se assentando num discurso (lírico e musical) 

afirmativo, reflexivo e narrativo da representação de si próprio, das suas experiências 

e das suas convicções. Isto o torna uma fórmula acessível de prática intensiva da 

identidade, onde o sujeito pode transcrever seus sentimentos e pensamentos em 

relação a si e ao mundo. É possível considera-lo, portanto, como um dos elementos 

de estratégias culturais de auto definição e automanutenção, um tipo de alicerce 

ideológico - identitário sobre a relação que um indivíduo estabelece com o mundo ou, 

melhor, o modo de ser no mundo (Martins, 2008). O RAP é então um local de 

construção identitária, que possibilita que a juventude construa uma representação de 

si no mundo, expressando suas experiências e ideias.  

Maheirie et al (2012), destaca a importância das produções juvenis como 

espaço onde os jovens são protagonista de seus sons, filmes, imagem e temas 

colocando seus sentimentos e expressando aquilo que os perpassa, assim como suas 

críticas e desejos. 

 

 

C. O RAP 

O hip-hop é um movimento cultural que engloba quatro elementos artísticos: o 

mestre de cerimônia (MC) ou rapper, aquele que é responsável pela transmissão da 

mensagem; o DJ, disc-jóquei, aquele que coloca a música para dançar; o break, para 
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aqueles que se expressam por meio de movimentos da dança; o grafite, a arte visual 

(Martins, 2008) havendo ainda um quinto elemento, que é sempre ressaltado, o 

conhecimento. Ele colabora para dar sustentabilidade ético-política ao movimento, 

formulado como um campo de princípios e valores a serem cultivados por seus 

membros (Costa et al, 2012). Assim, o hip hop, constitui-se como um movimento 

amplo que possibilita que a juventude se expresse de diversas maneiras. 

O RAP se popularizou nos EUA, mas possui em seu “código genético” 

influências advindas inicialmente de um canto falado da África Ocidental, reflexo da 

circularidade cultural entre América e África e dos processos de colonização liderados 

pela Europa e Ásia (Righi, 2011).  

Valendo-se da linguagem e dos códigos como artifício da arte musical, 
representantes dos movimentos negros jamaicanos da capital, Kingston, 
começaram a instalar sistemas de som nas ruas das favelas com o propósito 
inicial de animar a população na forma de bailes comunitários. No início da 
década de 1960, devido à grande concentração de pessoas e à crescente 
situação de miséria das periferias, esses eventos passaram a servir também 
como pano de fundo para os discursos ideológicos dos toasters19 (hoje 
conhecidos por “MC’s” – Mestre de Cerimônias), os quais procuravam 
comentar, ainda sob a forma de um canto falado, assuntos como a violência 
da comunidade, a situação política do país, e sobre temas mais polêmicos, 
como sexo e drogas. (Righi, 2011, p.40) 

Righi (2011) descreve como o discurso cantado através do RAP foi uma forma 

de contraposição aos estilos jazz e blues que originalmente pertenciam a cultura negra 

mas foram incorporados pela classe média da época. Com a motivação proporcionada 

pelo Hip Hop, as demandas e carências sociais das comunidades pobres e negras 

nova iorquinas do início da década de 1970 encontraram nesse movimento cultural 

distintivamente negro, uma forma de sair do anonimato social e da invisibilidade na 

qual o gueto as mantinha (Righi, 2011). O RAP aqui é visto então como uma forma da 

periferia expor suas demandas, vivências e descontentamento perante a sociedade.   

No Brasil o RAP e a cultura hip hop ganharam seu lugar na juventude periférica 

de São Paulo que viu no movimento uma forma de luta e sobrevivência. Righi (2011) 

disserta como os bailes proporcionados pelo movimento além de uma opção de lazer 

se constituem também como um lugar de formação de identidade do indivíduo. Esse 

movimento cultural ainda em formação no Brasil do final dos anos 1980 criou em seu 

interior formas específicas de se vestir, falar, fazer música, e formular maneiras de 

agir e se portar, visíveis tanto nas ruas das favelas como nos bailes periféricos (Righi, 
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2011). Desta forma, o movimento se constitui como local de formação indentitária e 

social para a juventude brasileira. 

Para Guimarães (1998), o RAP no Brasil não se tornou apenas uma reprodução 

do ritmo americano, pois além de conservar a sua característica mais marcante de 

denúncia se adequou as especificidades da realidade brasileira buscando soluções 

para a juventude periférica. Guimarães (1998) ainda assinala que o RAP nacional traz 

em suas letras uma ideia de transformação através da conscientização e educação 

da população para pôr um fim nas desigualdades. 

Fica claro, que o RAP consolida seu lugar como cultura e linguagem da 

periferia. Desta forma o RAP proporciona uma maneira singular de sociabilidade que 

busca resistir as formas como a sociedade os “trata” formulando sua própria forma de 

ser, representando aqueles que não possuem voz (Righi, 2011). O movimento hip hop 

mobiliza significativamente a juventude pobre, e geralmente negra, e se constitui num 

agente relevante de produção cultural associada à contestação das desigualdades 

sociais (Costa et al, 2012). 

Righi (2011) assinala que devido suas origens nas ruas, o RAP utiliza-se de 

uma linguagem similar às presentes nas comunidades o que desencadeia em uma 

maior identificação do indivíduo com o que está sendo falado, são os iguais falando 

entre si sobre estupro, sexualidade, sistema carcerário, miséria, discriminação racial, 

drogas, violência e falência das instituições governamentais. Por vezes, a voz dos 

rappers possui caráter evangelizador, testemunhando seu próprio passado de miséria 

e de violência com um claro propósito de desestimular os mais jovens a seguir uma 

vida marginal (Righi, 2011). 

Na maioria das suas composições, o discurso do RAP segue um estilo 
narrativo marcado por referências às dificuldades das comunidades 
periféricas, à discriminação, à violência e a fatos que narram as heroicas 
batalhas, em nome da sobrevivência diária, protagonizadas pela população 
negra e pobre que compõe as favelas das grandes cidades brasileiras (Righi 
2011, p.74).  

Em complemento a Righi (2011), Martins (2008) disserta sobre a importância 

do RAP como local de contestação social e formação do indivíduo que encontra no 

grupo um lugar de se expressar. O movimento Hip Hop apropriar-se em suas formas 

distintas: como expositor de variadas demandas, como expressão cultural, como 
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instrumento político, como mediador entre culturas, como recurso a mensagens 

religiosas, dentre outras (Menezes, Costa e Ferreira 2010). 

Portanto, segundo Costa et al (2012) a cultura Hip-Hop é uma grande 

responsável por mobilizar a juventude, tornando-se um lugar que possibilita a 

construção identitária do sujeito. Visto que a produção cultural promove que o sujeito 

afirme seu espaço, se situando no mundo como participante dele, tomando o lugar de 

protagonista da sua própria história. O que provoca uma identificação entre os jovens 

e o RAP é, justamente, a constituição deste como veículo de resistência a lógica 

dominante, criando novos espaços e modos de existir a partir do questionamento de 

algumas hierarquias sociais (Donato et al, 2012), ainda que permeado por 

contradições e tensionamentos. 

 

4. A CIDADE É DO AÇO MAS AS PESSOAS NÃO SÃO DE FERRO: UMA 

ANÁLISE DO RAP VOLTA REDONDENSE 

A cidade de volta redonda é atravessada por um variado cenário de RAP, 

diversos jovens participam das rodas de rimas que acontecem de forma espalhada 

em alguns bairros da cidade. Cada bairro possui um grupo diferente de organizadores, 

normalmente do próprio bairro, que são responsáveis por criar os eventos e organizar 

a programação. 

 Quinzenalmente na Vila, bairro central da cidade, ocorre a principal roda de 

rima, que tem como intuito promover os artistas da região sul fluminense e organizar 

batalhas entre MC’s. A promoção dos músicos se dá através de um contato entre o 

artista interessado e os organizadores que programam um “mini” show durante a roda 

com as músicas já lançadas dos artistas ou novos lançamentos. 

Já as inscrições nas batalhas ocorrem por ordem de chegada, onde os oito 

primeiros a se candidatar são escolhidos para batalhar. Cada batalha conta com a 

participação de dois MC’s que disputam entre si quem improvisa as melhores rimas 

dentro do tempo determinado, ao final é escolhido o vencedor que irá passar para a 

próxima fase até que se tenha apenas um vencedor. A batalha pode ser tanto de 

“conhecimento”, quando há o sorteio de um assunto escolhido pela plateia e os MC’s 

devem rimar sobre ele. Ou de “Sangue”, que consiste em trocas de insultos entre os 
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dois participantes. Cabe ressaltar que nas rodas de “sangue” certas regras precisam 

ser cumpridas: Basicamente não utilizar expressões racistas, machistas ou 

homofóbicas. 

Dentro desta gama distinta de artistas foram selecionadas vinte e três músicas 

de dez artistas diferentes das quais as letras tratassem de assuntos como cidade, 

política, direitos e críticas sociais. 

O Primeiro contato se deu através de uma publicação na rede virtual Facebook, 

eleita por sua amplitude e maciça presença de grande parte dos jovens urbanos 

brasileiros, explicando qual era o intuito da pesquisa e o que estava sendo procurado. 

Foram marcadas nos comentários pessoas que poderiam contribuir ou indicar 

pessoas, considerando que a rede de contatos do pesquisador foi de grande 

importância para esta etapa. Conforme houveram indicações ou confirmações de 

colaboração os contatos foram sendo feitos através da própria rede social. Nesta 

ferramenta foram indicados links para o YouTube e Genius (site que possui letras e 

músicas de diversos artistas), onde os músicos divulgam seu trabalho.  

A medida que recebíamos os links mandados pelos músicos foi se tornando 

mais fácil o acesso a artistas relacionados que também se encontravam no território. 

A partir de uma filtragem nas músicas encontrados através do YouTube e Genius foi 

feita também a transcrição de alguns conteúdos, já que nem sempre as letras se 

encontravam disponíveis. Quanto maior o conhecimento e proximidade dos artistas 

que compõe a cena mais fácil se tornou a procura de material e a troca de informações 

com os colaboradores, que se mostraram interessados pelo resultado da pesquisa, 

solicitando que houvesse um feedback sobre a conclusão a ser elaborado pela 

pesquisadora. 

A pesquisa e o filtro duraram cerca de três semanas, ao fim do processo foram 

selecionadas as vinte e três músicas que serão analisadas nesta monografia. O intuito 

dessa pesquisa não é mostrar a totalidade do rap da cidade de Volta Redonda, mas 

sim uma amostra que forneça uma noção do cenário. Durante a busca foi possível 

observar pela ficha técnica contida na descrição das músicas, que o trabalho de 

publicação, edição, remasterização e a produção do Beat (base musical das letras de 

RAP) eram feitas, em sua maioria, de forma autoral ou com a ajuda de pequenas 

gravadoras da região compostas pelos próprios artistas. Sendo observado também 
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que muitas pessoas interagiam com os artistas através dos comentários nas redes, 

chegando até a analisar e postar seus palpites sobre o que estava sendo expressado 

no conteúdo das letras, apontado um senso de comunidade entre os artistas e 

ouvintes assim como uma identificação indentitária com aquilo que está sendo dito. 

Segundo Maheirie et al (2012) podemos compreender que hoje em dia há 

múltiplas formas de participação política que extrapolam o âmbito da política 

institucional. Observamos que o que convoca o jovem a adentrar na política é a forma 

como ele percebe as múltiplas cenas e situações que vivencia em contextos coletivos, 

que o afeta tanto de forma pública quanto no âmbito pessoal (Maheirie et al, 2012). 

As letras que aqui vimos mostra essa combinação entre o que acontece no mundo e 

na vida pessoal daquele que escreve, e como um afeta o outro. 

Ainda seguindo Maheirie et al (2012), os jovens se utilizam de vias alternativas 

para exercer sua cidadania, visto que sua imagem não possui muita credibilidade em 

meios oficiais de participação política. Trazendo em suas letras temas que atravessam 

sua existência, expressando suas opiniões e críticas sobre a sociedade em que está 

inserido. Sendo possível observar que a música toma uma lugar de exercício de 

reflexividade crítica dos jovens em relação as suas experiências, ressignificando a si 

mesmos e ao mundo em volta, revestindo a música com conteúdo de luta e oposição. 

(Soares, 2015). 

Desta forma, em nossa análise, procuramos dar visibilidade a três eixos 

(território, o próprio rap e violência) que mais explicitamente surgem nos discursos dos 

rappers. Através da observação daquilo que estava sendo representado pelos jovens 

nas letras, expressando uma visão de mundo, de si no mundo, o que mobiliza sua 

expressão e interesses que atravessam sua existência. Identificando os discursos que 

são feitos por esses jovens, como os temas selecionados afetam o seu lugar no 

mundo e o tipo de linguagem que é usada para dialogar com os seus ouvintes. 

4.1  O RAP como centro temático 

Analisando as músicas foi possível observar que mais da metade faziam 

menção ao próprio RAP de diversas maneiras. Um dos modos que o Rap surge é 

como ferramenta que promove formas de participação na sociedade e possui um 

compromisso com a organização desta.  Também pode ser visto como ferramenta de 

informação e educação, muitas vezes apresentado como mais instrumental do que a 
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educação escolar. Visto que muitas vezes a escola peca em transmitir educação de 

qualidade para os sujeitos devido a precariedade das instituições, em especial 

aqueles que se encontram em territórios marginalizados.  

“Mas vim tirar minha conclusão que o sistema de ensino é ilusão (...)A vida 
nos ensina mais que a escola porque mostra outros lados da moeda (...) 
Resolvi ter outra escola, ter outra lição, ter outra missão, pois é tradição Hip-
Hop é resistência, é prática e visão” (“múltiplas escolhas” – Ramiro Mart). 

"Rap é compromisso do ofício, da cultura do que eu levo a sério”.   (“impacto” 
– Zona Verde). 

Castro (2012) discorre sobre como a escola tem perdido seu lugar de 

identificação cultural para os jovens, sendo visto como um local forçado pelos adultos, 

onde a educação se dá de uma forma imposta, acarretando em um não discernimento 

dos benefícios que a instituição pode trazer para suas vidas. Desta forma eles 

procuram um outro espaço que possa propiciar um reconhecimento das suas 

vivências e anseios participando de forma ativa no seu aprendizado, gerando a visão 

de uma real aplicabilidade do conhecimento adquirido para vida deste sujeito tomando 

pra si a responsabilidade de educar a população periférica. Não se destitui a escola 

de um papel importante mas se estabelece uma crítica ao modo como se apresenta 

na vida desses jovens. 

O RAP é tratado também como forma de narrar sua vivência e a história que 

não é contada de forma democrática pela sociedade, ou seja, como uma narrativa 

social a partir de uma perspectiva não hegemônica, como ferramenta que busca dar 

voz aqueles que são marginalizados. A cidade e seus habitantes, ainda que sujeitos 

a políticas que tentam os encaixar em modos hegemônicos de subjetivação, não se 

deixam modelar (Zanella et al 2012). É no RAP que essa juventude pode encontrar 

seu lugar de pertencimento, podendo demonstrar sua visão do que é o mundo. 

“Mostrar um pouco que vivo expresso em cada rabisco”. ("Vai virar" – Ello) 

“Choque de realidade prepare sua visão para enxergar além do alcance dos 
demais seres na terra(..) Rabiscos no caderno sobre quase tudo, meu lado 
racional cria absurdos vim esclarecer confusos, vida aos moribundos, voz pra 
mudos”. ("motivação. Parte 2" – Manifesto Coletivo) 

Podemos observar que o Rap é utilizado de forma a traçar uma percepção do 

sujeito sobre o mundo, responsável por moldar uma identidade do que a juventude 

representa e qual é seu lugar no mundo de acordo com aquilo que está sendo vivido 

por ela. A música “Vai virar” do artista Ello, descreve o RAP como um trabalho para 

aquele que se dispõe a fazê-lo, responsável por narrar tudo o que acontece na rua, 
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mostrando seu lugar de ferramenta informativa para aqueles que se percebem de 

maneiras diferenciadas alijados de distintos processos organizativos da sociedade.  

Esses jovens se reinventam ao ponto em que se afirmam como sujeitos, 

através da criação de letras que buscam operar nos mecanismos que negam sua 

singularidade, mostrando quem são e o que pensam (Zanella et al, 2012). Assim o 

RAP toma forma de discurso que afirma um lugar no mundo a partir da reflexão do 

que é visto e da opinião e experiência que se tem dele, o tornando um lugar 

responsável por colocar em prática a identidade do sujeito.  

Há aqueles também que criticam a nova geração de músicos que ganham 

dinheiro falando sobre sexo e drogas, deixando de lado o que seria o “real” intuito do 

RAP. Enquanto aqueles que tratam de assuntos considerados mais “sérios” ou sociais 

seriam relegados a um plano secundário. Aqui se aponta claramente para uma disputa 

de sentidos em relação ao modo de expressão e seus objetivos como cultura ou 

contracultura. Ao mesmo tempo, a mercantilização e expansão consumista do estilo 

merece críticas, visto que as músicas que normalmente tocam na rádio são aquelas 

que falam de assuntos menos polêmicos. Donato et al (2012) discorre sobre como a 

negociação e inserção no mercado cria certos enquadramentos para a cultura hip hop, 

havendo um controle sobre aquilo que se deve ou não divulgar nas mídias sociais. 

“Que o holofote lá não contempla de forma plena quem faz acontecer nem 
sempre acontece na cena uns portam a bandeira e nem sabe o que ta no 
emblema”. ("Adelante" – Ju Doroteia)  

Aqui é possível situar uma crítica àqueles que fazem RAP, mas não são 

condizentes com a sua origem, já que o estilo nasceu como uma forma de protesto, 

buscando denunciar as desigualdades de forma à alertar a população sobre a 

realidade da vida dos marginalizados. Assim, as músicas que tratam de assuntos 

considerados “frívolos” estariam se distanciando do propósito informativo e crítico do 

qual o RAP é constituído. 

Donato et al (2012) fala como Rap é constituído como local de identificação 

para juventude devido a sua constituição como ferramenta de resistência a lógica 

hegemônica que rege nossa sociedade, criando novos espaços e modos de existir, 

enquanto questiona as hierarquias sociais que são impostas a eles. Uma ferramenta, 

provendo a linguagem, práticas e os parceiros ou a comunidade, para facilitar o 

caminho até a atividade política, permitindo, inclusive, pensar nela mesma como uma 
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atividade política, uma ação da juventude sem intermediários ou a necessidade de 

aprendizagem de códigos de acesso a participação (Soares, 2015).  

Fazendo um apanhado geral de como o RAP é tratado ao longo das músicas 

analisadas podemos inferir que ele tem um lugar de ferramenta crítica e informativa 

para a sociedade, narrando a vivência dos sujeitos marginalizados enquanto aponta 

as injustiças que são parte da comunidade.  

4.2 Território 

Dentro das 23 músicas selecionadas para a análise, 12 fazem menção ao 

território, descrevendo a cidade, as condições que ela se encontra, a poluição que lhe 

aflige, suas dificuldades de locomoção e as disputas existentes ali.  

Zanella et al (2012) aponta como a concepção de cidade é responsável por 

criar modos de existências padronizados, produzindo processos de criação e 

resistências diante do seu território. Pensar e refletir artisticamente sobre o território 

em que se vive e sobre suas passagens e obstáculos pode ser um modo de operar 

simbolicamente com este território, restituindo de sentidos calçadas e ruas. 

Algumas músicas fazem denúncias à poluição causada pela CSN, siderúrgica 

que se encontra na cidade de Volta Redonda (também conhecida como “cidade do 

aço” devido a empresa). A siderúrgica domina boa parte do território se fazendo 

presente em uma parcela considerável dos bairros, estando presente na vida da 

população. Seja de forma indireta ou direta, afetando a mesma, como é ilustrado pela 

música “Cidade do Aço” e “Cidade Cinza”.  

“Aço, aço, aço! Aqui tudo é aço, os produto são ‘caraço’, saúde bagulho 
‘escaço’ (...) O monstro do lago Nersey peida pro monstro do Rio Paraíba! 
Cheio de resíduo, lixo, gente morta e gente viva”. (“Cidade do Aço” - Décima 
quarta geração) 

“Se vier pra esse habitat de cara já é bom tu aprender como se adaptar ao ar 
que a cidade tem pra te oferecer, terra alheia pisa devagar ou melhor cuidado 
onde pisa, é sempre bom saber chegar pro aço não te achar nessa cidade 
cinza”. (“Cidade Cinza” – Manifesto coletivo) 

Aqui podemos perceber que a empresa é grande responsável por construir uma 

noção de cidade para seus habitantes, visto que os impactos que ela tem no território 

afetam diretamente o espaço físico de Volta Redonda. Mas também somos capazes 

de observar como a noção particular do indivíduo qualifica este espaço de forma 
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simbólica e subjetiva, caracterizando a poluição como fator que transforma o modo de 

enxergar o território. 

É recorrente também descrever a precariedade dos bairros marginais 

estabelecendo narrativas de enfrentamento e utilizando a música e a estética para dar 

visibilidade a questões sociais e políticas de seu tempo e que lhes afetavam 

diretamente:  

“Esgoto a céu aberto neguim fica esperto da mole pra ver, sobre pro teto!”. 
(“Isto é favela” – Décima quarta geração) 

O cotidiano precário vivido por esses jovens torna-se um objeto de interrogação 

e denúncia. As produções musicais buscam não apenas colocar o jovem como foco, 

mas principalmente problematizar temas que os perpassam, contando o que e como 

sua vida é afetada pelo território. 

Foi possível observar que a cidade é vista, para aqueles que estão à margem, 

como um lugar a ser conquistado, um local de disputa. Visto que ainda há na cidade 

uma segregação de espaços, uma concepção de que certos lugares não são para 

todos, expondo fissuras no modo como esta se parte ou exclui.  

“Eu vou descer o morro de salto, fazer tumulto, invadir o asfalto e tomar de 
assalto o meu lugar” ("Made in periferia" - Ju Dorotéia) 

“O espaço, aqui foi conquistado seja Roda, Toca ou Greens”. ("vai virar" - 
Ello). 

“Disputo espaço contra cada carro onde caixa de metal são objetos bem 
caros”. ("Cidade Cinza" – Manifesto coletivo) 
 

A cidade possui seu espaço planejado e preconcebido de acordo com o desejo 

de certos grupos privilegiados. Contudo, este planejamento não condiz com o que é 

vivido por ela, formada por redes complexas de sentidos e relações (Zanella et al, 

2012). Desta forma as letras buscam mostrar formas de resistência àquilo que é 

imposto como padrão de identidade, lutando contra o esquecimento e processos de 

marginalização.  

Se apropriando do espaço urbano de forma individual, transgredindo aquilo que 

está dado através da “invasão” de novos espaços, intervindo neles e alterando as 

regras subentendias do território. Busca-se democratizar os espaços públicos a fim 

de criar uma nova sensibilidade urbana, buscando resistir à lógica disciplinar de 

controle imposta pela cidade.   
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Aponta-se também uma dificuldade de locomoção pela cidade ressaltando uma 

dificuldade de se viver neste território, mas sem deixar de mencionar que é na cidade 

que a vida acontece. Revelando uma dicotomia entre a necessidade de se viver nela 

e os impedimentos e controvérsias que se formam ali. 

“Mais meia hora pro busão chegar e então levar peão, tiozão e as faltas de 
opção” (“Cinzas” – DC) 

 “A mão suada presa nesse engarrafamento (...)Enquanto isso na cidade 
poluída nascem vidas, morrem sonhos regadas ao abandono” (“cidade cinza” 
– manifesto coletivo) 

Podemos ver que a partir de elaborações estéticas busca-se relatar e denunciar 

a vida na cidade, marcando que fazem parte da vida social e que são afetados por 

ela. Ao longo da sua vivência são constituídos mapas singulares da noção do que é 

cidade para cada indivíduo, neles é possível observar como se dá a existências de 

cada sujeito, seus anseios e sentimentos.  

A noção de cidade não pode ser construída apenas a partir do espaço físico, é 

preciso considerar a vida que ali habita, assim, através da intervenção no espaço 

surgem outras cidade que existem além do planejamento.  

As letras que falam do território buscam expor os diferentes modos e condições 

que coexistem no espaço urbano. A correlação entre jovem, arte e cidade se produz 

através da relação com diversos fatores que perpassam sua existência, seja com 

outros habitantes que se dispõe a olhar de forma diferenciada ou a com a própria 

cidade em si, pois a noção que se formula constrói-se através da associação entre a 

realidade vivida e imagem que é dada. 

 Desta forma, pequenas resistências formadas a partir das relações dos jovens 

com a cidade e entre si são capazes de promover algumas alterações no território e 

na visão que se tem dele. Na concepção de cidade que é passada, muitas vezes 

apaga a existência dessa categoria marginalizada, assim é através das letras que eles 

encontram a possibilidade de mostras que fazem parte dela. 

4.3 Violência 

A maioria das músicas coletadas (13 em 23) fazem menção a violência em 

distintos contextos, sendo policial, governamental, de gênero, relacionada ao tráfico 

ou advindas do preconceito social. Cada uma destas dinâmicas de violência afeta de 

diferentes maneiras os sujeitos e merecem atenção em suas especificidades. 
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Ressalte-se que a violência deve ser compreendida como o efeito de 
inúmeros atravessamentos sociais, sobretudo da própria estrutura capitalista 
de nossa sociedade. A violência é o resultado de uma produção, não um 
acidente ou o resultado inexorável de nossa condição humana (Filho et al, 
2013, p.10). 
 

As músicas constantemente indicam como a violência é mais presente na vida 

daqueles que estão à margem da sociedade. Aponta-se uma proteção seletiva aos 

que estão em grupos privilegiados, enquanto os negros e pobres estão em constante 

vigilância pelas autoridades. 

“Na favela é caveirão, cavalaria e urutu, se a morte é trágica, eles fazem 
mágica, Abracadabra, desaparece” (“Pau mandado” – Ramiro Mart) 
 
“A carne cara do mercado ainda é caucasiana Uber cancela, viatura chama, 
o peso que negros levam pra cama” (“Cairo” – Anti-herói) 

Aqui é possível ver que no RAP ainda é fundamental afirmar a marginalização 

dos negros na sociedade atual. Marcados por uma incessante lógica de produtor da 

violência que caracteriza esse indivíduo como perigoso, sendo alvo constante de 

violência policial e governamental.  

Gera-se então, uma existência pré-concebida de quem são os negros e o que 

representam para a sociedade. Fazendo com que eles tenham que constantemente 

se reinventar a partir desta lógica dada, lutando contra identidade que é imposta a 

eles enquanto busca construir a sua. É a partir da música que a juventude negra vê 

uma oportunidade de mostrar quem realmente é, fugindo dos padrões que são 

impostos. 

A vida daqueles que sem encontram a margem da sociedade é muitas vezes 

privada de todos os direitos, podendo ser enxergada como uma vida sem valor, 

descartável. Sendo vistos não só como perigosos e violentos, mas também como 

originadores da violência e do crime, justificando a vigilância e punição frequente.  

As letras apontam para uma estigmatização destes sujeitos marginalizados 

como perigosos e violentos acarretando em um isolamento social dos mesmos, que 

veem as oportunidades no mercado de trabalho e estudos se tornarem cada vez mais 

escassas.  

“Saiu pra pista pra fazer um assalto Inconformado com tudo isso nem quer 
ficar rico! Só dá uma vida melhor pra sua coroa” (“entra no assunto” – Décima 
quarta geração) 

“Se matam por fundos, passam segundos fabricam loucos, jovens se matam 
aos poucos” (“Cinzas” – DC)   
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A necessidade de ganhar bens impulsiona uma parcela dos indivíduos a se 

sujeitar ao crime a fim de tentar sobreviver. A sociedade capitalista possui ânsia que 

seus sujeitos estejam sempre produzindo, mas não dá subsídios para que todos 

possam participar dela de forma justa, prendendo-os à uma lógica que os coloca em 

caixas predeterminadas (filho et al, 2013). 

O medo que é gerado pela violência e pela pobreza não isola somente os 

indivíduos marginalizados, mas também os privilegiados que buscam se proteger 

através de muros e sistemas de vigilância, promovendo dinâmicas que transitam entre 

um aparente ressentimento social até uma possível crítica à passividade destes 

grupos. 

“Manda bota alarme, bota blindagem, vamo fazer mais muro, fazer mais 
grade, manda botar mais câmera na cidade, tranque, lugar seguro, sua 
liberdade”. (“Sobrevivência” – Manifesto coletivo) 

Esses espaços geram cidades divididas, afetando as interações sociais 

(atravessadas pelo medo e desconfiança sobre o outro) e a participação dos 

habitantes no espaço público. O medo cria um isolamento social de ambas as partes, 

porém aqueles que possuem dinheiro tem mais espaços sociais de interação 

garantidos, ao passo que se cria uma bolha isolada de interação dos privilegiados. Já 

os marginalizados são excluídos e aprisionados em seus territórios.  

Contudo a propagação de violência não está restrita a estes espaços de 

vulnerabilidade como a sociedade quer que acreditemos. O próprio governo e as 

grandes empresas também são responsáveis por gerar violência e situações de atrito 

no território. Uma pesquisa relatada por Galinkin e Almeida (2005) fala de como a 

juventude acredita que esta forma de violência, considerada a maior, possui um 

grande grau de impunidade devido aos privilégios que eles têm.  

“Idolatra pátria amada solo hostil aquecida por corrupção ativa e fuzil” 
(“Impacto” – Zona Verde) 

“Manda matar o sobrinho pelo dinheiro, tira do operário alguns direitos, corta 
o oxigênio dos enfermeiros e deixa morrer no mundo só mais um preto” 
(“Sobrevivência” – Manifesto coletivo) 

“Eu falo de você e do seu chefe, do patrão que assina o cheque mais ladrão 
que esses moleques que vocês cansam de espancar” (“Pau mandado” – 
Ramiro Mart) 

Aqui podemos ver como o capitalismo promove uma fragmentação do estado, 

onde os bens que se tem, são mais valorizados do que a vida, tornando a violência 
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produto deste sistema, onde ter vale mais que ser. Aponta também para um 

esvaziamento da política institucional.  

Apesar de observarmos nas letras diferentes tipos de violência, em apenas uma 

música encontramos menção a violência de gênero, sendo possível inferir que o RAP 

ainda se constitui como um espaço predominantemente masculino, apontando a 

dificuldades de mulheres se inserirem neste espaço. 

“Deixa eu te dar um toque, talvez choque mas mulheres são tocadas 
indevidamente Crianças são tocadas indevidamente, dinheiro público é 
tocado indevidamente...” (Teoria do Caos – Ju Dorotéia) 

Considerando as formas de violência vistas ao longo das letras pode-se inferir 

o carácter de denuncia que elas possuem, colocando em foco o preconceito e 

violência continuada que é submetida a juventude pobre e negra, expondo os crimes 

do governo e da polícia. Mostrando as diferentes tensões de violências que 

perpassam pela existência desse sujeito. 
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5. CONCLUSÃO 

Considerando todos os pontos que foram abordados por essa pesquisa foi 

possível observar que o RAP produz para a juventude modos de estabelecer quem 

sou eu na cidade, produzindo uma noção de espaço e reconhecendo dinâmicas 

existentes no território.   

É no RAP que uma parcela da juventude Volta Redondense encontra um 

ambiente democrático de construção de identidade, propiciando espaços de formação 

social e conhecimento crítico sobre a sociedade. É nele que esta juventude encontra 

seu lugar de pertencimento, podendo demonstrar sua visão do que é o mundo. 

Os discursos identificados falam de um lugar que busca denunciar e alertar a 

sociedade sobre as injustiças que ocorrem no território vivido por eles. A juventude 

através da percepção sensível da realidade, utiliza-se de elaborações estéticas para 

construir uma mobilização política acerca dos assuntos que perpassam suas 

vivências, analisando a sociedade de forma crítica através da lírica. Já que a 

sociedade não possibilita um espaço que reconheçam esses indivíduos como 

participantes ativos da sua formação, os MC’s procuram informar a população 

periférica com assuntos que não são vistos na educação formal. 

Podemos perceber que os discursos narrados pelo RAP buscam proporcionar 

um lugar para periferia expor suas demandas, vivências e descontentamento perante 

a sociedade, representando aqueles que não possuem voz ativa. Assim, aqui 

percebemos o RAP como forma de ferramenta crítica e informativa para a sociedade, 

afirmando a existência dos sujeitos marginalizados enquanto aponta as injustiças que 

são parte da vida na comunidade. 

O cotidiano precário vivido por esses jovens transforma-se em forma de relato, 

como uma maneira de indagar o que está acontecendo ao passo que cria-se uma 

ideia do que a cidade é para aquele sujeito. As produções musicais buscam não 

apenas colocar o jovem como foco, mas principalmente problematizar temas que os 

perpassam, buscando resistir à lógica disciplinar de controle imposta pela cidade à 

medida que sua identidade é elaborada.   

Assim o RAP toma forma de um discurso que afirma seu lugar no mundo a 

partir da reflexão do que é visto, da opinião e experiência que se tem dele, o tornando 

um espaço responsável por colocar em prática a identidade do sujeito. 

Porém, cabe ressaltar aqui que o RAP não é hegemonicamente marginalizado 

com caráter denunciador, nem sempre carrega uma pauta política em suas letras ou 
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busca dar voz aos marginalizados. Aqueles que tentam entrar no mercado consumidor 

midiático, acabam por sacrificar esta essência crítica do RAP afim de ter seu trabalho 

reconhecido. Portanto, compreendemos enquanto espaço artístico ainda se configura 

como um território em disputa. 

Buscamos aqui fazer uma análise apenas dos eixos que apareceram com mais 

frequência e que fossem mais relevantes para a pesquisa, não expondo nesse 

trabalho a gama diversa de temáticas que fazem parte do RAP de Volta Redonda.  

Desta forma, compreendemos que este trabalho inicia um trabalho sobre a 

cultura de Volta Redonda e sua influência para juventude local, entendendo que a 

pesquisa não esgota a possibilidade de novas análises sobre o campo.  
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