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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo, através de investigação teórica e empírica, mostrar 

novas possibilidades e formas de socialização e participação política que permitam o 

estabelecimento do protagonismo dos jovens apontando o movimento hip hop como 

alternativa de grande eficácia para tal, analisando também os principais fatores para a 

imponente expansão da cena do rap nacional nos últimos anos e seus possíveis efeitos sobre 

a cultura Hip Hop de forma geral, além, também, de discorrer sobre as dimensões afetivas e 

educativas as quais o movimento carrega. No plano empírico, analiso quatorze entrevistas 

realizadas com membros ativos do movimento Hip Hop de suas respectivas cidades, feitas 

inteiramente no formato remoto em decorrência do momento pandêmico vivenciado durante 

a elaboração deste trabalho.  

Palavras-chave: Hip Hop, sociabilidades, participação política, expansão do rap nacional 
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INTRODUÇÃO 

Em uma Nova York pós-industrial, em meio a uma série de conflitos político-sociais, 

surge o que conhecemos hoje como cultura, ou, movimento Hip Hop. Consequência de um 

projeto político posto em prática ao longo dos anos de 1970, o bairro do Bronx foi o maior 

afetado sofrendo com uma grande crise de habitação e desemprego, que atingiu, principalmente, 

a população negra e hispânica que ocupava a maior parte daquela localidade. A falta de trabalho, 

escola e infraestrutura causaram o aumento da criminalidade e a guerra entre gangues tomou 

conta dos guetos de Nova York. Como forma alternativa de lazer e para lidar com as 

dificuldades enfrentadas, os jovens do South Bronx começaram a organizar festas onde 

aconteciam as batalhas de break e onde os DJs e MCs tocavam e cantavam suas músicas, 

levando, com o tempo, à diminuição dos confrontos armados, trocados pelas batalhas artísticas. 

A partir disso, o movimento Hip Hop passa a ser reconhecido pelo seu cunho social e 

político. Uma cultura periférica que exerce a função de resgate e procura o levante da autoestima 

do jovem negro periférico, tornando-o protagonista do espaço em que ocupa. Tendo consciência 

da potência desse movimento, foi então estabelecido o tema dessa pesquisa, com enfoque tanto 

no Hip Hop como possibilidade de participação social e política e de formação de identidade 

como no poder de amplificação de vozes que o rap, elemento do Hip Hop, proporciona aos 

jovens, antes poucos ouvidos nos seus espaços sociais.   

A metodologia utilizada foi de caráter qualitativo com a realização de entrevistas, que, 

considerando o momento pandêmico que ainda vivemos, foram inteiramente efetuadas de 

formato remoto. Para isso, a ferramenta utilizada, por escolha dos próprios entrevistados, foi o 

WhatsApp, por meio de trocas de áudios síncronos.  

O presente trabalho se apresenta da seguinte forma: inicia-se com a contextualização 

histórica, percorrendo as origens do movimento Hip Hop e logo após discorrendo sobre a 

chegada do movimento no Brasil; o capítulo posterior fala sobre as sociabilidades e a forma de 

participação política que podem ser acessadas através do Hip Hop; em seguida, abordo  os laços 

afetivos que são estabelecidos entre o rap/Hip Hop e seus participantes; depois, apresento como 

o movimento estabelece um processo de construção de identidades, assim como o seu caráter 
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educativo que permite a ressignificação de narrativas; por fim, exponho o embate do movimento  

com a indústria musical, posterior à grande expansão da cena do rap.  
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2 AS ORIGENS DO MOVIMENTO 

O movimento Hip Hop surgiu na periferia de Nova York (EUA) no final dos anos 1960, 

início dos anos de 1970, no bairro do Bronx, onde concentravam-se, em sua maioria, as 

comunidades negra e hispânica locais. Os Estados Unidos, na época, passavam pelo momento 

de pós-industrialização com uma grande revolução tecnológica, o crescimento das redes 

multinacionais de telecomunicações e a formação de novas e internacionais formas de divisão 

do trabalho, o que provocou uma brusca reestruturação econômica e social na América (ROSE, 

1997). A troca da mão-de-obra, com o fechamento das fábricas e a abertura de corporações 

multinacionais, acarretou na demissão em massa de muitos trabalhadores. Ao longo dos anos 

1970, as cidades foram perdendo, continuamente, as verbas federais destinadas aos serviços 

sociais, ao mesmo tempo, imobiliárias investiam na compra em massa de antigos imóveis, 

construindo grandes e caros condomínios, diminuindo consideravelmente a área residencial 

disponível para as classes trabalhadoras, o que gerou, nas áreas pobres de Nova York, uma crise 

de habitação, forçando as comunidades contidas nesses lugares a habitarem áreas 

superpovoadas, com pouca infraestrutura ou sem qualquer tipo de manutenção (ROSE, 1997).  

 O desemprego atingiu especialmente a população negra do Bronx, e o agravamento 

dessa situação se deu com a construção de uma grande via expressa (Cross-Bronx-Expressway) 

que cortava ao meio o bairro, passando pela área mais habitada pela classe operária, culminando 

na demolição de uma enorme quantidade de edifícios residenciais e comerciais, o que forçou o 

deslocamento de milhares de pessoas e causou a desapropriação e a desvalorização dos imóveis. 

Com isso, a concentração de pessoas nas áreas periféricas do bairro aumentou de forma drástica, 

e a falta de trabalho, escola e infraestrutura eram extremas. A partir daí, houve a acentuação da 

discriminação racial, das desigualdades sociais e da criminalidade e o acesso a ela, gerando 

gangues, que criavam entre si guerras em disputa por moradia e comida. 

No caso do South Bronx, chamado com frequência de “o berço da cultura hip-hop”, 

as condições geradas pela era pós-industrial foram exageradas pelas rupturas 

consideradas “parte inesperada do efeito” de um grande projeto motivado por fins 

políticos. No início nos anos de 1970, esse projeto de renovação redundou em 

deslocamentos maciços de pessoas de cor, economicamente frágeis e de diferentes 

áreas de Nova York. A transição étnica e racial subsequente no South Bronx não foi 

realizada por meio de um processo gradual que permitisse a criação de instituições 

sociais e culturais que pudessem agir protetoramente. Ao contrário, foi um processo 
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brutal de destruição de uma comunidade e desapropriação, executadas por oficiais 

municipais sob a direção do legendário planejador urbano Robert Moses. (ROSE, 

1997, p.199). 

Concomitantemente, existia a grande presença de jovens nas ruas dançando, cantando e 

organizando festas pelo Bronx. As festas serviam como uma forma alternativa e não violenta 

de lidar com as dificuldades e revoltas enfrentadas por esses jovens. As batalhas violentas e 

corporais passaram a ser substituídas por batalhas artísticas, dando origem as batalhas de rap, 

break e grafite1. As festas foram ganhando espaço e força e logo se deu a gradativa diminuição 

dos confrontos armados, dando lugar às competições feitas naqueles espaços de festividade.  

Com a junção desses quatro principais elementos, o break, o grafite, o DJ e o MC, se 

deu o que conhecemos hoje como movimento Hip Hop. Se constituindo uma forma específica 

de se portar e se vestir e, frente a realidade vivida, os jovens começaram a expressar e denunciar 

nas letras de rap suas condições e demandas que, até então, se encontravam invisibilizadas. 

O hip-hop, portanto, engloba o grafite, o break e o rap, e não só impulsionou e elevou 

a identidade de jovens negros e hispânicos nos EUA como também articulou várias 

referências culturais compartilhadas por jovens do mundo inteiro. Assim como o estilo 

promovido pelo funk, o estilo do hip-hop, no Brasil ou como nos EUA, constitui uma 

forma “oblíqua de chantagear as estruturas de dominação”. (HERSCHMANN, 1997, 

p.78). 

Assim, é possível fazer a analogia entre o movimento Hip Hop e a análise dos contos 

populares feita por Robert Darton (1986). Darton diz que mesmo os camponeses franceses 

possuindo, de certa forma, mais liberdade que os ingleses, eles “não podiam escapar a um 

sistema senhorial que lhes negava terras suficientes para alcançarem a independência 

econômica, e que lhes sugava qualquer excedente por eles produzido.” (DARTON, 1986, p.40), 

ou seja, havia uma luta constante pela sobrevivência por conta dos grandes índices de pobreza 

e mortalidade, e tudo isso se refletia nos contos que eram narrados por eles. A realidade social 

se fazia presente, e o modo como eram narrados esses contos nos faz entender como esses 

 
1 O rap, abreviação de rhythm and poetry (ritmo e poesia), é a expressão musical do Hip Hop. É composto 

essencialmente pelo MC (mestre de cerimônia) e pelo DJ (responsável pelas batidas marcadas do rap) e 

caracteriza-se por ser uma poesia cantada com ritmo e melodia típicos, assemelhando-se mais com a fala do 

que com o canto. Já o break (do inglês quebra), é a dança característica do movimento.  O nome vem pelos 

passos e gestos “quebrados” que o estilo de dança trás e seus praticantes são conhecidos como b.boys e b.girls. 

E o grafite é a expressão artística visual do movimento Hip Hop. O grafiteiro costuma imprimir em painéis e 

muros retratos da realidade periférica, buscando sempre como finalidade, assim como o rap, denunciar 

discriminações sofridas e demonstrar suas revoltas e indignações (FIALHO; ARALDI, 2009). 
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indivíduos lidavam e enxergavam o mundo. O poder da oralidade proporcionou a esses 

indivíduos uma nova forma de tratar as atribulações vividas por eles numa sociedade 

extremamente enrijecida, criando uma tradição oral popular. 

O mesmo se dá com o surgimento do Hip Hop. É por meio da dança, do grafite e, 

principalmente do rap, que os jovens periféricos e marginalizados trazem à tona sua realidade 

social. Aqui a oralidade também ganha grande destaque e importância, dando às palavras grande 

poder de denúncia, transformando o Hip Hop em um movimento de resistência e 

confrontamento do poder hegemônico. 

As batalhas artísticas junto com o estilo próprio de se portar e existir no movimento 

foram condutores essenciais para a busca por autovalorização dos jovens negros norte-

americanos e hispânicos, caracterizando-se como um movimento antiviolência e antiexclusão. 

A necessidade de serem ouvidos causava uma espécie de mobilização nesses jovens, que 

mostravam por meio da arte as condições de saúde, moradia, educação, o crime e o narcotráfico 

que estavam presentes no seu dia-a-dia, com uma tentativa de buscar também, como evidencia 

Rose (1997), soluções sociais e políticas para o aparamento dessas arestas deixadas pelo Estado. 

Assim, pode-se dizer que, hoje, essa nova maneira de pautar demandas e se fazer política 

reverbera e se faz presente na grande parte das periferias urbanas do mundo. 

  

A cultura hip-hop emergiu como fonte de formação de uma identidade alternativa e de 

status social para os jovens numa comunidade, cujas antigas instituições locais de apoio 

foram destruídas, bem como outros setores importantes. (...) A identidade do hip-hop 

está profundamente arraigada à experiência local e específica e ao apego a um status 

em um grupo local ou família específica. Esses grupos formam um novo tipo de família, 

forjada a partir de um vínculo intercultural que, a exemplo das formações das gangues, 

promovem isolamentos e segurança em um ambiente complexo e inflexível. E, de fato, 

contribuem para as construções das redes da comunidade que servem de base para os 

novos movimentos sociais. (ROSE, 1997, p.202). 

É importante entender também que a criação do movimento hip-hop não aconteceu 

completamente em oposição à comercialização. O que de fato aconteceu foi o estabelecimento 

de uma nova forma de relação entre movimento cultural e consumo. Isso fez com que muitos 

interpretassem o hip-hop como um movimento do mercado de consumo, deixando em segundo 

plano, ou mesmo apagando, toda uma pauta social desde sempre vinculada ao movimento. O 

estilo é utilizado como uma forma de construção de identidade, associando o poder de consumo 
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a uma forma particular de se expressar, forma essa que põe em jogo as hierarquias de classe e 

reivindica seu espaço no terreno cultural. Toda essa movimentação foi incentivo na luta pelo 

acesso a materiais de consumo e apropriação dos espaços públicos pelas comunidades negras e 

hispânicas. A definição do estilo hip-hop teve também como ponto forte o desempenho de 

grande influência da cultura negra sobre a cultura popular dominante e de massa. A real 

importância não deve ser dada a virada do hip-hop ao mercado de consumo, mas sim para a 

análise da mudança de direção do processo de conquista de lucro, que, com sua popularização, 

passou de beneficiar empresários negros e hispânicos, em sua maioria vindos das comunidades 

de origem do próprio movimento, a beneficiar grandes empresários brancos da indústria musical 

(ROSE, 1997).  

2.1 A chegada de um movimento de potência ao Brasil 

No Brasil, o movimento chega a partir dos anos 1980, a reboque da cultura black dos 

anos 1970, sendo o seu berço a cidade de São Paulo. Entretanto, não demorou a se popularizar 

em outras capitais. Assim como o funk no Brasil, o Hip Hop chega como uma forma de 

pressionar e abalar as estruturas de dominação. Mas, como nos Estados Unidos, o movimento 

enfrentou diversas dificuldades e preconceitos até conquistar maior espaço e reconhecimento 

(FOCHI, 2007). 

Como no seu país de origem, o break foi a primeira vertente da cultura a se estabelecer 

no Brasil, inicialmente nas grandes capitais. Porém, diferentemente dos Estados Unidos, o break 

no Brasil não chegou com uma conotação política ou de protesto, mas sim com o intuito de 

promover diversão e buscar o levante da autoestima. As ruas de São Paulo foram um grande 

palco para os dançarinos de break. De início, a vertente e seus praticantes sofreram preconceito 

e até mesmo perseguições, porém, com a disseminação da dança, o break passou a ser respeitado 

não só por grupos periféricos, mas também por moradores e frequentadores de regiões mais 

nobres de São Paulo (FOCHI, 2007). 

Com grande importância também para a disseminação do Hip Hop no Brasil, o grafite 

surge a partir das pichações, substituindo as demarcações de áreas por gangues que tinham 

como objetivo a demonstração de poder. Com o grafite se estabelece uma espécie de código de 

ética onde os pichadores respeitam os espaços utilizados para as exposições das artes pelos 

grafiteiros (ROCHA; DOMENICH e CASSEANO, 2001). 
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A terceira vertente, e talvez a maior responsável pela difusão do Hip Hop, não só no 

Brasil como no mundo, é o rap. O rap conquistou grande alcance nas periferias, sobretudo pelos 

conteúdos que suas letras trazem, se transformando em grande atrativo, principalmente para os 

jovens que vivenciam a realidade retratada nelas. Deve-se enfatizar que, apesar da derivação e 

grande influência externa, o referencial local singulariza o rap nacional. Dentro disso, devemos 

encarar as faces do fenômeno da violência e observar como ela reverbera dentro do movimento, 

quebrar com o caráter sensacionalista e passar a enxergar a violência não apenas pelo ângulo 

“criminalizante”, mas sim como fecundadora de novas expressões culturais juvenis e 

possibilitadora da criação de novas visões de mundo (HERSCHMANN, 1997). 

Evidenciando-se cada vez mais como um dos fatores especialmente importantes da 

dinâmica cultural, a violência presente na sociedade é um tipo de linguagem que 

expressa conflitos que às vezes emergem na forma de manifestações culturais 

denunciadoras da existência de expressões sociais e interesses diferenciados que 

encontram na elaboração de estilos juvenis uma forma de expressão, exibição pela 

mídia e assimilação pelo público, instituindo sentidos e ganhando adeptos. Para tais 

expressões culturais, a violência é tanto um recurso de expressão como uma estratégia 

de obtenção de visibilidade. (HERSCHMANN, 1997, p.61). 

Assim, a cultura Hip Hop ganha força no país e, após o lançamento de forma 

independente do CD Sobrevivendo ao Inferno, do grupo Racionais MC’s, em 1997, o rap passa 

a ganhar destaque como gênero musical popular (ROCHA, DOMENICH e CASSEANO, 

2001). Apesar da já existência anterior de grupos de rappers como Thaíde & DJ Hum, os 

Racionais MC’s passam a ser conhecidos como pioneiros dentro do estilo rap por serem os 

primeiros a alcançarem a marca de mais de 1 milhão de cópias vendidas com o CD 

Sobrevivendo ao Inferno (1997). 

 

2.2 O poder social do Hip Hop  

Para além do seu valor cultural, o movimento Hip Hop tem papel cada vez mais 

importante na construção da noção de cidadania no meio dos jovens. Na busca por meios de 

sobrevivência, esses jovens, muitas vezes desprivilegiados de oportunidades, comumente 

acabam por recorrer, ou pelo caminho do esporte, da música, ou mesmo dos trabalhos 
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convencionais (legalizados), ou, ao contrário, pelo caminho do crime (SOUZA, 2004). O 

movimento Hip Hop traz consigo a essência de solidariedade, por isso é muito frequente grupos 

pertencentes ao movimento executarem projetos com objetivo de “taparem os buracos” 

deixados por um Estado que negligência até mesmo o básico à população das camadas 

inferiores. No encalço de uma melhor perspectiva de vida e de exercerem plenamente sua 

cidadania, a juventude periférica toma para si os ideais do movimento e se tornam ativos nas 

atividades propostas. Para que isso se efetive, quem toma a frente são as posses, que é uma 

espécie de centro comunitário existente em cada localidade em que o movimento se faz 

presente, e que são lideradas por seus próprios membros. São as posses as responsáveis por 

organizarem oficinas, cursos profissionalizantes, palestras diretamente direcionadas aos 

problemas da juventude periférica, etc (SOUZA, 2004). 

A partir dessa organização do movimento, acaba-se por gerar nesses jovens a noção de 

pertencimento com relação ao bairro em que moram, fomentando também o cuidado com os 

laços e vínculos ali estabelecidos por eles. O espaço do bairro se transforma em um considerável 

agenciador de sociabilidades, conferindo identidade aos grupos atrelados àquele local. 

A iniciativa de coordenar/ministrar as atividades acima apresentadas torna-se, 

portanto, um importante vetor para a integração entre os jovens das classes menos 

assistidas. Dessa forma, as posses reconstituem a noção de cidadania e de 

comunidade, estimulam a criatividade e promovem a esse grupo a capacidade de se 

sentirem parte integrante de uma teia de relações sociais, na qual a sua participação 

como agente ativo tem uma significativa importância para a existência da mesma. 

(SOUZA, 2004, p.71) 
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3 SOCIALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO JUVENIL 

A juventude é a fase marcada pela ambiguidade entre a emancipação da família e a 

subordinação a ela. Mas, para além disso, ser jovem hoje em dia se caracteriza por uma série 

de outros fatores que marcam uma experiência geracional em comum a todos que se enquadram 

nessa categoria, segundo Novaes e Vital (2006): as poucas oportunidades para inserção no 

mercado de trabalho entre os jovens; o medo de morrer por meio da violência que tem seu 

crescimento constante, principalmente nos grandes centros urbanos; e a imagem marginalizada 

da juventude amplamente divulgada pela mídia, que assolam toda uma geração. Assim, dentro 

de um senso comum, os jovens na contemporaneidade são vistos como alienados, não 

progressistas, individualistas e não participativos nos meios sociais.  

Historicamente, a construção da identidade de cada sujeito, assim como o 

estabelecimento dos seus meios de socialização, sofre grande influência de instituições as quais 

há estabelecido vínculos como família, igreja e trabalho. Hoje vivemos um momento em que 

pode-se observar, cada vez mais, o enfraquecimento do poder de interferência na constituição 

de um meio de socialização e identidade por essas agências tradicionais, a que ainda se mantém 

com certa força servindo como meio de referência com relação a valores é a família, ainda 

assim, como todas as outras, considerando a sociedade mutável em que vivemos, não trazendo 

mais a segurança e as garantias que antes trazia (DAYRELL, 2002). 

Dentro disso, deve-se pautar que apesar da imagem negativa propagada entre o senso 

comum, existem parcelas da juventude que aderem ao já estabelecido, mas há também a parcela 

que produz resistência de forma criativa, no sentido de criar e lutar através de meios não 

convencionais onde possam assumir papéis de protagonismo. Assim, a dimensão simbólica 

ganha força como forma de expressão, sendo a música e o teatro grandes exemplos desses meios 

não tradicionais. 

O mundo da cultura aparece como um espaço privilegiado de práticas, representações, 

símbolos e rituais no qual os jovens buscam demarcar uma identidade juvenil. Longe 

dos olhares dos pais, professores ou patrões, assumem um papel de protagonistas, 

atuando de alguma forma sobre o seu meio, construindo um determinado olhar sobre 

si mesmos e sobre o mundo que os cerca. Nesse contexto, a música é a atividade que 

mais os envolve e os mobiliza. (DAYRELL, 2002, p.119). 
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3.1 Uma crise de representação estabelecida 

A partir disso cabe nos questionar: há realmente a existência de uma juventude apática 

e inerte ou há um ceticismo, uma falta de confiança nessa geração? Parte dessa descredibilidade 

pode ser observada nas comuns comparações feitas entre as gerações. É normal ouvirmos 

considerações de que a juventude de hoje em comparação às gerações anteriores é 

desinteressada e pouco engajada em questões políticas e sociais. Importante dizer que 

comparações como essa, grande parte das vezes, traz consigo o recorte específico de um 

segmento juvenil dos anos 1960 e 1970, quando aconteceu o estopim dos movimentos sociais, 

mas que, ainda assim, a participação dentro dos movimentos, numericamente falando, não 

representava a maioria dos jovens daquela época (NOVAES, VITAL, 2006).  

Outrossim, hoje, dentro da participação política, o que se nota é o estabelecimento cada 

vez mais forte de uma crise de representação. O desencanto com o sistema político juntamente 

à decepção com a não realização de promessas como a superação de problemas sociais que a 

redemocratização trazia são responsáveis pelo agravamento dessa crise. Mas, deve-se pontuar 

aqui que a desilusão e, por consequência, a baixa participação política acontece de modo geral, 

em todas as parcelas da sociedade, a juventude apenas ganha o foco por serem eles o “espelho 

amplificador” da sociedade. O que ainda não ganha devido reconhecimento, sendo além do que 

muitos fazem, é toda uma movimentação feita por essa juventude contemporânea a fim de 

contornar ou trazer possíveis soluções para as mais variadas questões, ou seja, do contrário ao 

que o senso comum difunde, essa crise de representação que é vivenciada propicia a esses 

jovens a possibilidade de reconfiguração e ressignificação de suas formas de participação social, 

e não a sua anulação. Como pode ser observado no trecho a seguir: 

(...) para certos segmentos juvenis, a desqualificação da política e dos políticos vem 

acompanhado de uma reapropriação da ideia de “cidadania”, para onde são 

transferidos certos atributos próprios do campo político, tais como: ação, 

conscientização, direitos, valorização dos espaços coletivos, resolução dos problemas 

etc. Em variados grupos de jovens que hoje buscam a inclusão social podemos 

observar uma peculiar interseção entre o discurso da “cidadania” e as expressões do 

sentimento de solidariedade. Essa combinação tem-se traduzido em disposições éticas 

e ações concretas em diferentes espaços (não necessariamente classificados como 

políticos) dos quais participam. (NOVAES, VITAL, 2006, p.118). 
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3.2 Novas formas de participação social e política juvenil 

Hoje é possível notar que novos campos de participação social juvenil vem surgindo 

com grande força, alguns exemplos são as redes que agregam jovens com identidades 

específicas em comum, que lutam pela promoção da inclusão social (negros, mulheres, pela 

orientação sexual, indígenas etc.); grupos de jovens que procuram atuar na transformação e 

revitalização de seus espaços locais, como bairros e favelas; existem também grupos que se 

reúnem em mobilizações por alguma causa como contra a violência e pela paz, contra a guerra 

do Iraque, contra a fome (NOVAES, VITAL, 2006).  

Fugindo ainda mais do óbvio, o movimento Hip Hop se encaixa dentro dessa nova forma 

de se pensar a participação juvenil. O Hip Hop vem servindo como uma espécie de porta-voz 

da periferia e de grupos marginalizados. É através dele que acontece a reapropriação da 

participação política, possibilitando uma formação cidadã mais justa antes pouco proporcionada 

pelos meios tradicionais de participação social. De forma muito eficaz também, o movimento 

estabelece laços de sociabilidade nas áreas periféricas onde atua, estimulando a integração 

social e troca entre seus participantes e moradores de seus respectivos lugares. Assim: 

O discurso e a prática do movimento é desenvolvido de forma que acaba por evidenciar 

a sua busca em inserir nos processos políticos locais, a discussão de temáticas que sejam 

de seus interesses, e que incorpore às políticas públicas, desenvolvidas a partir destas, 

as suas especificidades (étnicas/raciais e juvenis) como elemento constituinte da cidade 

em que se encontram inseridos.” (RIBEIRO, 2006, p.15) 
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4 VOZES DO HIP HOP 

A metodologia escolhida, considerando o momento pandêmico que ainda vivenciamos, 

foi a realização de entrevistas de modo remoto. Para isso, a ferramenta utilizada, por escolha 

dos próprios entrevistados, foi o WhatsApp, por meio de trocas de áudios síncronos. Dei início 

às entrevistas no dia 18 de julho de 2021, sendo finalizadas no dia 12 de agosto de 2021, 

totalizando, ao final, quatorze entrevistados.  

Dentre os quatorze entrevistados, oito tinham origem na cidade de Campos dos 

Goytacazes, dois no Rio de Janeiro, dois em São Gonçalo, um em Macaé e um na cidade de 

Santo André, em São Paulo, sendo onze homens cis e três mulheres cis. Dentre esses, sete se 

autodeclararam preto ou preta, quatro se autodeclararam branco ou branca, dois se 

autodeclararam pardos e um se autodeclarou mestiço. Seis deles possuíam o ensino médio 

completo, cinco possuíam o ensino superior incompleto, dois o ensino superior completo, e 

apenas um possuía o ensino médio incompleto. Todos eles jovens na idade entre 22 e 30 anos. 

Ao estabelecer o método de coleta de dados que seria utilizado na pesquisa, tomei para 

mim que seria algo que eu teria grande facilidade em realizar por já ter contato próximo com 

amigos que eram ativos no movimento Hip Hop. Pressupus que já teria uma rede de contatos 

estabelecida. De certa forma eu estava certa. O desafio veio quando os retornos começaram a 

não acontecer. Muitos convites aceitos e poucas presenças nos momentos das entrevistas. Até 

que, durante a realização de uma determinada entrevista, fui informada sobre os receios de 

alguns integrantes do movimento com relação ao meio acadêmico, mais especificamente dos 

pesquisadores. Esse receio para mim foi compreensível: é alguém chegando e procurando 

examinar de forma detalhada àquele mundo o qual eles já pertencem e protegem. Apesar de 

alguns percalços, os participantes dispostos a contribuir me propiciou momentos de empolgação 

durante todo o processo, rendendo boas e longas trocas.  

4.1 Um movimento de afetos 

As entrevistas realizadas nos trazem pontos cruciais a serem analisados. O primeiro que 

ressaltarei aqui, presente com grande frequência nas falas dos enunciadores, é a grande 

identificação e criação de vínculo por ligações afetivas com o movimento Hip Hop, ou mesmo 

com a música rap em específico. Evidencia-se nas falas a forte ligação com o movimento 
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expressas muitas vezes pelas palavras “amor” e “paixão” relacionadas àquela cultura. Junto a 

isso, a representatividade existente dentro do movimento, que abre espaço e dá oportunidades 

de fala para jovens periféricos antes pouco ou nada ouvidos, cria referências e angaria cada vez 

mais membros com participação ativa no Hip Hop.  

Então, hoje em dia já é amor, não tem como separar mais. Mas o que fez eu me 

apaixonar pelo hip hop foi eu me sentir representado, eu ter orgulho de uma causa. Eu 

me vi pertencente de um local e a pessoas também, pessoas com o ideal parecido com 

o meu. O hip hop sempre teve aquilo da rebeldia, acho que eu combinava muito com 

isso na época, e até hoje combino. Isso de ser sempre o do contra, de tá sempre ali 

teimando, querendo mostrar seu ponto de vista, então desde o começo eu me senti 

representado e até hoje, por isso que faço parte dessa cultura que eu amo tanto. 

(Zabuh) 

No início o que me fez ter esse vínculo foi realmente a paixão pelo rap, pelo hip hop 

e essa necessidade que a gente tinha de ter um movimento, por que a gente ficou um 

tempo sem ter, então fez falta. Hoje o que me faz ter esse vínculo, além da paixão, é 

o fato da responsabilidade da gente ser um dos principais movimentos da cidade hoje, 

que serviu de escola pra muita gente, e isso eu falo em nome do MCR, que é o coletivo 

que eu faço parte hoje, que é um coletivo voltado pra batalha de rima. Já fiz parte de 

outros coletivos, já tive grupo, mas hoje eu não faço mais parte de grupo de rap, hoje 

eu não escrevo mais, só faço parte da MCR como produtor cultural. (Cunha) 

Esses laços afetivos com a música rap são criados com maior facilidade ainda quando 

este se torna uma espécie de espelho da realidade do ouvinte. Quando se ouve a sua realidade 

nua, não retratada por outros gêneros musicais, expondo aquilo que já é conhecido mas que 

poucos até então verbalizavam, gera-se no indivíduo a sensação de reconhecimento. A música 

se transforma então em articuladora de sentimentos, aflorando a afeição, a coletividade e, 

consequentemente, a paixão e o amor por aquela forma de expressão. Como aponta Paulo 

Gajanigo: 

Por ser um caminho entre impulsos, ritmos, imagens e discurso, a música popular 

pode articular aquilo que está disperso e colocar essa experiência em um nível 

superior. Por isso, a identificação entre artista e plateia, mais do que um encontro entre 

iguais, significa uma descoberta. A música nos capta por vermos algo de nós nela, 

mas é algo que ainda não conhecemos de fato. Como articuladora de sentimentos, ela 

amadurece os ouvintes, revela algo novo, mas já íntimo. (GAJANIGO, 2016, 141-

142). 
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Podemos aqui fazer referência ao campo da antropologia das emoções, seguindo pela 

vertente do contextualismo desenvolvido por Catherine Lutz e Lila Abu-Lughob (COELHO, 

2010), com foco na dimensão micropolítica das emoções. Dentro dessa perspectiva, as emoções 

contribuiriam para o fortalecimento das relações de poder entre grupos sociais e, concomitante 

a isso, serviriam para expressar e reforçar essas relações. Ao longo das entrevistas, fica evidente 

o apreço afetivo tido com o movimento por seus membros. Ali se estabelece um tipo de família, 

despontando sentimentos de carinho, cuidado e preocupação com os participantes do 

movimento, paixão e amor. A instauração de sentimentos como esses possibilita a legitimação 

e o fortalecimento desses sujeitos enquanto membros do movimento e da cultura, avigorando 

suas identidades, pois, o que se institui além de uma relação superficial e corriqueira, há o real 

envolvimento com o “fazer acontecer” no Hip Hop, demonstrado pela enunciação de 

sentimentos como o amor e a paixão. Alguns depoimentos nos mostram essa face micropolítica 

emocional nesses sujeitos, como o trecho abaixo: 

A princípio eu fui conhecer o movimento mais de perto através da Manifestação 

Cultural de Rima, onde eu chegava só pra curtir, até mesmo por ter uma vida muito 

corrida, mas não chegava a participar, fazer o corre pelo movimento. Até então eu 

tinha uma crew de rap que começou em 2016 e eu tava no corre por essa crew, até que 

um dia a gente foi convidado pra tocar no MCR, lá embaixo do viaduto, e na época 

quem era o linha de frente era o Mano10, que era um camarada que trabalhava a 

semana inteira, tirava do bolso dele as paradas pra poder botar lá, alugava um som, o 

som que fosse, que tivesse no alcance dele, pra fazer a parada acontecer, ele chegava, 

botava o som, e quando começava o movimento, ele saia fora pra trabalhar, depois 

voltava pra pegar a caixa e ir embora. O cara era mil grau. Eu pensava “como o cara 

faz isso? Tem essa disposição toda, esse amor pelo movimento?”, aí eu me apaixonei 

também e fiquei por ali mesmo, nunca mais saí. Nos outros eventos eu busquei ta 

levando som, tentando ajudar da melhor forma, comecei a participar efetivamente, e 

hoje em dia fica na nossa responsabilidade. (PH) 

4.2 A ressignificação das narrativas 

Retomo que o surgimento do rap teve como propósito a amplificação de vozes e, como 

Rose (1997) traz, ele vincula experiências urbanas como o abuso policial, o desemprego, o 

isolamento social e econômico às experiências pessoais que são expressas através das atitudes 

e da linguagem próprias do Hip Hop. Falas de muitos dos integrantes do movimento, registradas 
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nas entrevistas, retratam o rap como esse meio possível de expressão de si e do meio ao qual 

pertencem. O trecho a seguir é um exemplo de tal perspectiva:  

Começou pra poder atender uma necessidade minha e dos meus amigos de se 

expressar num ambiente onde ocorra a manifestação da cultura hip hop e, com o 

tempo, foi tomando uma proporção maior, a gente foi entendendo a grandeza do que 

a gente tava fazendo, a gente tinha a responsabilidade com vários outros jovens que 

gostavam das mesmas coisas que a gente de outras partes da cidade e a gente só foi 

mantendo. Agora a gente parou por causa da pandemia, mas quando a pandemia 

acabar a gente vai voltar e é isso. Compromisso. O rap é compromisso. (Caio Gabriel) 

Junto a isso, há também a possibilidade de rupturas sociais que o movimento carrega. 

Os princípios do Hip Hop engendram um projeto de resistência e afirmação social, 

transformando e embelezando narrativas. Assim, esses sujeitos se encontram preparados para 

essa ruptura e até mesmo buscam por ela. Sabemos que o Hip Hop emergiu de complexas trocas 

culturais e conflitos sociopolíticos. Seus elementos, como o rap e o grafite, oportunizam a 

inscrição de uma identidade em um meio em que se assegurava e legitimava o não acesso à 

bens materiais e à participação social. Sobre essas rupturas, Rose diz:  

Nesse contexto, o hip-hop produziu uma série de efeitos duplos. Primeiro, os temas 

no rap e no grafite foram articulados em manifestações livres e para um público 

incontido. Mesmo assim, a composição dessas expressões quase sempre sugeriu a 

existência de um confinamento. Em segundo lugar, como nos primeiros encontros do 

movimento feminista e do movimento Black Power — que inspiravam, no início dos 

anos 60 e 70, grande conscientização — o hip-hop produziu diálogos internos e 

externos que afirmaram as experiências e identidade dos participantes ao mesmo 

tempo em que oferecia uma crítica social mais abrangente, dirigida tanto a 

comunidade hip-hop como à sociedade em geral. (ROSE, 1997, p.211). 

Assim, a música rap vem carregada, em sua grande parte, de um conteúdo político, de 

resistência e resgate das origens do povo negro, o que torna o movimento Hip Hop uma das 

maiores manifestações contemporâneas de denúncia social e política (FERNANDES et al, 

2019). Como pode ser observado no relato abaixo, retirado de uma de minhas entrevistas: 

Hoje eu consigo ver que a minha identificação com o hip hop é pelo fato de que eu 

vejo como um movimento acessível, ele é underground, ele é periférico, então eu 
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consegui ver no hip hop referências que são parecidas comigo, então acredito que isso 

me fez conectar e me mantém conectada, eu me sentir representada. Eu saber que 

tenho voz naquele movimento, saber que ele é acessível pra outras pessoas, saber que 

ele está ocupando os lugares onde eu acabei conhecendo ele. Acredito que é sobre 

esse ponto de referência, sobre a identidade de onde eu venho, das minhas origens, do 

meu povo. Por ser um movimento periférico ele acaba sendo um movimento do qual 

eu me sinto mais próxima, então acredito que muitas pessoas que tem contato com o 

hip hop acabam se identificando, levando e fazendo parte por acabar se identificando. 

Você vê que tem referências parecidas com você, você vê que outras pessoas do 

anonimato são ouvidas através dessas rodas de rima, desses movimentos que são reais, 

e quando eu falo real é a periferia na síntese, é a galera que vai buscar caixa de som e 

tá sem grana, e que aluga coisas pra fazer com que aquela roda cresça, e dali saem 

artistas, sai todo o movimento. Acho que isso me mantém conectada, essa coisa 

orgânica que o hip hop tem. (Thais) 

A participação e experiência desses jovens dentro de movimentos como o Hip Hop é 

muito significativa, influenciando diretamente em suas construções como sujeitos sociais e na 

elaboração de uma identidade individual e coletiva (DAYRELL, 2002). A adesão ao estilo Hip 

Hop contribui para a articulação e o estabelecimento de uma auto-imagem positiva de si 

mesmos, é uma forma de se imporem e se afirmarem em uma sociedade que os torna 

constantemente invisíveis, o que se torna um ponto forte para a atração dos jovens. Com as 

formas específicas do movimento de se portar e vestir, eles passam a imagem de 

empoderamento tanto com relação à bens materiais quanto como forma de resistência e luta, 

principalmente no que diz respeito aos jovens periféricos, cultivando neles a esperança por 

novos caminhos. Algumas falas dos entrevistados sobre a identificação com o movimento nos 

revelam isso:  

Tudo, o envolvimento, as batidas, o jeito de se vestir. E eu não tô nisso pelo dinheiro, 

tô pela cultura, mesmo que não dê em nada eu vou tá sempre nesse estilo. O cara que 

ta no movimento pelo dinheiro, esquece. Eu acho que o cara que tá no movimento é 

fazer pra não morrer, embora a gente queira uma gratificação, a gente quer ganhar a 

vida com isso também, mas é se sentir feliz pela arte feita, tem que fazer por amor, 

não por interesse. Eu me apaixonei pela identificação mesmo, com o jeito de se vestir, 

o jeito de se produzir. (Abiddy) 

Acho que depois que você entende o movimento, se reconhece como parte, se 

identifica, manter o vínculo é quase que uma consequência. O hip hop é basicamente 
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um estilo de vida. Pra além de um movimento que eu faço parte ele agora é a minha 

forma de viver. Então é isso, acho que manter o vínculo com o movimento é uma 

questão de identificação, ta ligada? A partir do momento que você se identifica você 

se vincula e se reconhece enquanto um agente daquilo também. Acho que a minha 

primeira identificação assim de fato rolou no ensino fundamental, entre a quinta e a 

oitava série, que era uma época que eu estudava em uma escola particular tendo bolsa 

como atleta, então eu tava num pico que não era minha realidade, meus amigos não 

tinham as mesmas vivências que eu. E aí eu lembro de um aniversário de alguma das 

amigas de escola que eu tava com o meu mp3 na época e aí a galera pediu pra botar 

uma música pra tocar e daí eu botei Racionais, aí foi um choque no rolê, geral ficou 

assim “que porra é essa que essa garota ta escutando?”, enquanto a galera na época 

tava na onda de Rebelde, sei lá, aí eu vi que de fato eu não me encaixava nessa galera. 

(Simone) 

Novaes e Vital (2006) levantam quatro questões que são mobilizadoras da participação 

juvenil e entre elas está o reconhecimento de demandas de grupos com vulnerabilidades 

específicas, como jovens que sofrem com a discriminação de gênero, étnica e de orientação 

sexual. Esses são apontados como barreiras que dificultam grandemente a convivência social e 

a inserção produtiva nos ambientes. A solidariedade e a forma empática de se pensar que são 

trabalhados em determinados movimentos juvenis são diferenciais importantes para o 

estabelecimento do cunho político-social prezado por eles. As autoras dizem: 

Seja por indignação diante da injustiça que causa sofrimento alheio, seja por interesse 

de minimizar o próprio sofrimento, vários jovens começam a participar levados por 

sentimentos gerados na vida privada. Como desdobramento, tais sentimentos privados 

se transformam em “lutas por direitos”, geralmente dentro da chave de leitura dos 

“direitos humanos”, e, assim, geram ações que contribuem para a construção do 

espaço público. (NOVAES, VITAL, 2006, p.126) 

4.3 O caráter educativo e de resgate 

Outro ponto de muita importância para entendermos a participação e permanência 

desses jovens dentro do movimento é a percepção, por parte deles, do Hip Hop como um 

instrumento de resgate e meio educativo. O Hip Hop é visto como uma possibilidade de futuro 

que foge daquelas que, em um discurso amplamente propagado, estariam postas para jovens 
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com origem nas favelas e periferias, atuando, assim como outros movimentos culturais, como 

alternativa para àquelas referências de estilo de vida comumente presentes em seus dia a dias: 

o tráfico, as drogas ou o subemprego (camelôs, biscateiros, etc) (DURÃO, COELHO, 2013). 

Deste modo, o Hip Hop, enquanto movimento cultural, promove uma intervenção social de 

grande relevância acompanhado de um projeto moral onde, de acordo com as autoras Durão e 

Coelho: “(...)supõe-se que as narrativas que são produzidas tenham um efeito moral (e não 

apenas recreativo ou político, artístico ou crítico).”(p.910). Quando questionados sobre o 

propósito do Hip Hop, algumas respostas de meus entrevistados foram: 

Não sei definir qual é a mais importante, mas acho que tem duas palavras que se 

encaixam legal pra mim que é: incluir e resgatar. De diversas formas a inclusão do 

hip hop na vida das pessoas muda totalmente a perspectiva de futuro, desde que você 

conhece até quando você acaba de fazer parte. E o resgate principalmente, o resgate 

dos nossos, das nossas raízes, dos nossos pensamentos, de tentar ajudar os nossos. É 

até difícil falar que é só isso, mas eu acho que são os dois motivos principais pelos 

quais eu gosto do hip hop e quero fazer parte, pelo regate e pela inclusão das pessoas, 

por trazer de volta tudo àquilo que a gente construiu na história. O hip hop nada mais 

é que uma cultura totalmente negra, marginalizada, então cabe a nós voltar com isso 

tudo e fazer de nós bons exemplos. (Zabuh) 

Hoje o propósito do hip hop pra mim é dar uma segunda chance pras pessoas que não 

tem opção, que não tem outro caminho, ou não querem outra coisa que não seja o hip 

hop, por que, assim como o futebol, né? É um caminho pra muita gente mudar de vida. 

Acho que o hip hop foi esse caminho pra muita gente aqui no Brasil, e quanto mais 

em alta ele tá, o rap, no caso, mais os pequenos artistas vão ter vontade de fazer e dar 

o jeito pra fazer, como tem sido hoje em dia. (Narcos) 

Acho que o principal propósito seria aquele que eu disse numa resposta anterior, 

mostrar através da cultura que seja qual for o meio em que crescemos, não tem só um 

caminho a seguir. Acho que o hip-hop tem um poder de abranger muito mais do que 

o que o preconceito com essa cultura traz de que é drogas, bebidas, tráfico e etc. 

Mostrar que existem talentos em todos os âmbitos e que muitos começam a partir de 

movimentos culturais como o MCR, que possibilita aquele jovem que se acha 

excluído, que não se sente parte dessa sociedade, de que ele é bom no que faz e pode 

ter seu respeito conquistado através da cultura, da arte. Dar nome a quem se sente sem 

identidade. (Blenda) 
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O viés educativo do movimento Hip Hop vem com grande força também, podendo ser 

caracterizado como um instrumento de educação não-formal pois, segundo Gohn (2009) “As 

práticas da educação não-formal se desenvolvem usualmente extramuros escolares, nas 

organizações sociais, nos movimentos, nos programas de formação sobre direitos humanos, 

cidadania, práticas identitárias, lutas contra desigualdades e exclusões sociais.” (p.28). Apesar 

de toda a sua dimensão, os meios de educação não-formal ainda são pouco reconhecidos pela 

mídia e pelo senso comum que não assumem seu caráter educativo por não serem “processos 

escolarizáveis”.  

O que me fez e me faz me manter aqui é o rap. Ele me deu um conhecimento que a 

escola não conseguiu me dar, me fez despertar a vontade de questionar o mundo a minha 

volta. Ritmo e poesia. Querer um mundo totalmente de paz é utopia, mas o rap me fez 

acreditar que o amanhã pode ser melhor do que hoje. Por isso essa minha necessidade 

de compor através da arte. Não escolhi ser mc, eu nasci pra isso. (LC) 

A música, por ter uma linguagem considerada universal, tendo o poder de atrair a 

atenção dos mais variados públicos, ganha grande espaço para o desenvolvimento da educação 

não-formal. Dentro disso, o rap, atrelado a todas as características as quais carrega e que já 

foram vistas neste trabalho anteriormente, ganha destaque entre esses meios propagadores de 

educação, e são esses meios que proporcionam a aprendizagem de saberes para a convivência 

em coletivo (GOHN, 2009).  

4.4 A expansão da cena do rap e seus efeitos 

Não se faz necessário ser um participante ativo da cultura Hip Hop para notar o grande 

crescimento do movimento e, principalmente da música rap, dentro dessa última década. Estilo 

de música antes tão marginalizado, que pouco se ouvia fora das periferias, agora ganha espaço 

em festas da classe média e até mesmo nos sons dos conversíveis que rodam os bairros de elite 

das cidades. Se para quem está de fora esse crescimento é notável, para os membros efetivos do 

Hip Hop, que estão ali produzindo, organizando e pondo para frente o movimento há anos, essa 

expansão se faz ainda mais clara. 

Analisando as entrevistas, pode-se elencar três principais pontos destacados pelos 

entrevistados que estimularam o ganho de visibilidade e espaço do rap nacional. O primeiro 
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deles é a influência da tecnologia. A partir do desenvolvimento tecnológico e o maior acesso a 

esses meios (internet, celulares, computadores etc), a publicização da música em geral se tornou 

mais fácil e simples, hoje, até mesmo artistas iniciantes, com poucos trabalhos gravados, 

conseguem abrir contas em plataformas de streaming para a divulgação e maior alcance de sua 

música pelo público. Além disso, o processo de produção do rap se simplificou também. 

Atualmente, muitos artistas iniciam suas produções com equipamentos como um celular ou um 

computador simples. A disponibilização de aplicativos que permitem a gravação, a mixagem e 

a masterização de músicas democratizou em certa medida a produção desse estilo musical. 

Corroborando com isso, Simões afirma que: “Tais alterações possuem repercussões no modo 

como se formam diferentes redes de comunicação e divulgação dos produtos criados, mas 

também nas atividades de produção e consumo que passam a ter na internet um circuito 

particular.” (SIMÕES, 2012, p.204). O trecho a seguir, retirado de uma entrevista, demonstra 

essa percepção: 

A cena cresceu demais. Antigamente pra você conseguir algo você tinha que conseguir 

uma bocada pra você conseguir assinar um contrato ou alguém te reconhecer, hoje em 

dia com o telefone você consegue gravar um trampo, mixar e masterizar da forma que 

seja e lançar na internet, a acessibilidade é outra, você mesmo pode tá na sua página 

do YouTube e botando lá, criando sua própria conta no Spotify e trazendo esse 

dinheiro pra você mesmo. Antes ficava meio que no monopólio de que só crescia 

quem tinha essa bocada ou quem conhecia tal pessoa. Hoje em dia você pega seu 

trocado e investe no seu trampo, tem uma possibilidade muito grande de você estourar, 

é isso, foi a internet. Eu assisti isso trampando com a música rap mesmo, quando eu 

foquei em fazer rap mesmo foi nessa ascensão que o rap teve de sair de um patamar 

mais abaixo e agora ser a música do momento. Com isso eu vi pessoas que eu já vi de 

perto, em batalhas de rima, e hoje em dia tão estouradas. (PH) 

O segundo ponto destacado foram as parcerias do rap com outros estilos musicais, com 

o funk ganhando maior relevância. O rap e o funk sempre foram estilos muito próximos, tanto 

nas suas origens quanto nos seus propósitos. No Brasil, o funk se popularizou de forma mais 

rápida em comparação com o rap, ganhando também uma proporção muito maior na sua cena. 

Assim, a junção dos dois estilos possibilita que o rap alcance um público que já era seu alvo 

(jovens negros, pobres, periféricos), mas que ainda não teriam tido um contato mais íntimo com 

a música, ou mesmo com o movimento em que ele está inserido. 
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Acho que com a internet ficou mais fácil desde a produção do trampo até a divulgação, 

ficou mais acessível pras pessoas. Outro ponto que eu achei super positivo foi essa 

junção do rap com o funk que vem acontecendo nos últimos tempos, o funk sempre 

foi um movimento muito forte aqui e é um outro movimento periférico que agrega o 

mesmo público do hip hop e eu acho que essa junção foi muito importante pro 

crescimento da cultura hip hop. (Cunha) 

O terceiro e último ponto elencado aqui é o surgimento de novas vertentes dentro do 

estilo musical rap. Esse ponto torna-se uma via de mão dupla, podemos considerá-lo como 

responsável pela captura e atração de novos públicos mas também podemos vê-lo como o 

resultado da expansão e hibridização do rap. Dentre essas “novas” vertentes ou subgêneros, 

como alguns consideram, estão o “trap”, o “grime” e o “drill”. O trap é caracterizado por ser 

uma fusão da música eletrônica com o rap. Seu som é marcado pelo grave pesado e pelos 

sintetizadores que são usados nas batidas juntamente ao timbre mais melódico das rimas e a 

utilização de auto-tune. Veio ganhar maior popularidade nos anos 2000 em Atlanta, nos Estados 

Unidos2. O grime teve sua origem em Londres, na Inglaterra, e tem a influência da música 

eletrônica e do ragga jamaicano. Costuma ter seu ritmo bem acelerado e se caracteriza também 

pela apresentação de batidas já existentes, porém mixadas de formas diferentes ao serem 

executadas3. Já o drill se origina em Chicago, nos Estados Unidos, onde fica marcado pelas 

reflexões pesadas dos cenários sociais. As letras e clipes costumam apresentar de forma 

explícita bastante agressividade. Com a migração do drill para o Reino Unido, ele adquire maior 

maturação na sua produção, ganhando traços, além do trap, do grime e do dubstep4 (gênero de 

música eletrônica proveniente de Londres).  

Com certeza! Um crescimento enorme e a todo ano cresce cada vez mais, acho que a 

tendência é só aumentar e isso ta ótimo também, que continue e cresça cada vez mais. 

Acho que muito disso vem da popularização das batalhas de rima, na época que tava 

tendo presencial eles filmavam e colocavam no YouTube, e isso atraía muito público, 

público mais novo, acho que começou por aí. (...) Teve também o estouro do trap 

poucos anos atrás, hoje em dia tamo tendo o estouro do drill e do grime, acho que é 

 
2 FERREIRA, Pedro. A música trap o drip da periferia. Jornalismo Júnior, 2021. Disponível em: 

  < http://jornalismojunior.com.br/a-musica-trap-e-o-drip-da-periferia/  >. Acesso em: 22 de setembro de 2021.  

3 Você vai ouvir grime e lembrar desse texto. Representando, 2019. Disponível em: 

<https://rapresentando.com/grime/>. Acesso em: 22 de setembro de 2021. 

4  NÓBREGA, Fábio. Rimas e batidas, 2021. Disponível em: < https://www.rimasebatidas.pt/uma-brevehistoria-

do-drill/ >. Acesso em: 22 de setembro de 2021. 
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uma cultura, um estilo de música que tende cada vez mais a se renovar e cabe a nós ir 

se adaptando e os ouvintes também. (Zabuh) 

Simultâneo ao avanço e a expansão do cenário musical do Hip Hop, percebendo seu 

potencial de atração de público do nicho juvenil, a indústria musical não poderia deixar de 

ganhar suas vantagens em cima disso. Com a inserção do rap no grande mercado da música 

nacional, inquestionavelmente seu alcance se multiplicou trazendo, assim, uma gama de novos 

públicos. Dentre esse novo público chegaria ao movimento uma parcela da classe média tanto 

com o intuído de consumir os produtos da cultura, quanto de produzir dentro da vertente do rap. 

Durante as falas recolhidas, ao ser levantada a questão sobre a chegada de públicos de classes 

que, a princípio, o Hip Hop não tinha como alvo, se demonstrou, por grande parte dos 

entrevistados, uma maturidade ao lidar com o assunto e o reconhecimento de si próprios como 

artistas, que para se consolidarem e verem o movimento em que estão inseridos ganhar força, 

seria preciso ter o entendimento de que algumas condições impostas pela indústria teriam que 

ser aceitas, para que assim se conquiste um certo profissionalismo dentro da carreira musical. 

A busca por essa profissionalização, juntamente à inserção desse grupo com maiores condições 

econômicas para produzir e consumir, estabelece também desafios aos integrantes do Hip Hop 

que já se faziam ativos no movimento anteriormente a esse crescimento da cena e que não 

possuem iguais condições financeiras. Se inicia uma corrida em que seus participantes partem 

de posições diferentes e, de forma injusta, precisam triplicar seus esforços para alcançarem seus 

espaços. Assim como também, a partir de agora, se levanta a questão da autenticidade dos 

produtos produzidos por eles (SIMÕES, 2012). Com quais propósitos a produção por esse novo 

público estaria sendo feita após o crescimento da comercialização do rap?  

Não acho que isso exista apenas no rap, existe em outros gêneros também, e a 

consequência disso é que as pessoas que realmente vivem o rap tem que se esforçar 

30 vezes mais, que é o nosso caso, da tropa do MCR e boa parte do rap Goytacá. Até 

também por não ta inserido numa grande capital, também conta muito, acho que faz 

muita diferença. E a consequência que eu enxergo de imediato é essa: o mano que 

quer contar a narrativa ali tem que se esforçar 30 vezes mais e o mano que já tem uma 

condição ele só escreve uma história, vai num produtor maneiro fala “ó, a história é 

essa aqui, faz a música aí e lança aí”, paga ali uma assessoria de imprensa e acabou, 

aí ele consegue se vender como artista, consegue vender o personagem. Mas isso tem 

em outros gêneros também, Tim Maia, Roberto Carlos tinha essa neurose, não tinha? 

Do Roberto Carlos meter o louco lá e deixar o Tim Maia pá. Isso não é exclusividade 

do rap não. Eu nem gosto muito de ficar tocando nessa problemática, isso é uma 
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opinião pessoal, por que cada um com o seu, marcha no progresso, mas também é 

muito nada a ver ter que ficar se esforçando mais e tal, mas é isso aí, pra ta nessa 

cultura tem que ta ciente de todas as problemáticas, é complicado. (Caio) 

Com todo o seu crescimento e a necessidade de adaptação à indústria musical e do 

mainstream, além da mudança no público (ou melhor, do aumento do seu público), o rap teve 

que passar por adaptações nos discursos difundidos em suas letras. Na visão de seus membros, 

muitos artistas que se projetam ao mainstream precisam passar por essa adequação do discurso. 

As letras dos raps do início do Hip Hop no Brasil (1980-1990), traziam consigo um 

questionamento social sobre as condições de vida, as discriminações e os conflitos vivenciados 

no cotidiano do jovem negro, pobre e morador da favela. Hoje, o foco de muitas das músicas é 

a ostentação, bebidas, drogas e dinheiro, pois há um grande público voltado para o consumo 

desses conteúdos, e é no que os maiores empresários do ramo investem atualmente. Certamente 

os discursos originários, ligados às raízes do movimento Hip Hop ainda existem e são 

propagados por muitos artistas, porém, isso acorre na generalidade por artistas da cena 

underground, sendo poucos os grandes artistas que ganham notoriedade com discursos de viés 

social.  

Se a gente for olhar pro mainstream eu digo que sim, que esse discurso mudou, e 

mudou, na minha visão, pra se adequar a indústria, o rap mudou o discurso pra atender 

o que a indústria pede, o som que vende hoje não é o mesmo que vendia a alguns anos 

atrás, isso eu falo do mainstream, mas se a gente for olhar pro underground ainda tem 

muitos discursos atrelados às raízes do rap. (Cunha) 

Sem dúvidas, o discurso é totalmente outro. Antigamente era um questionamento 

social, sobre conflitos, hoje em dia já é sobre bebidas, drogas, marcas, ostentação, 

mulheres, enfim, acho que muito disso vem por causa do dinheiro investido no rap, 

empresários e mc’s também que não eram do meio do hip hop entrando na cultura pra 

poderem viralizar músicas fácil, com dinheiro e investindo nisso sabendo que o 

público vai abraçar por ser um público novo, um público que gosta desse tipo de 

ostentação, gosta desse tipo de letra. Mas também, em contra ponto a isso, eu vejo 

hoje em dia muito autoafirmação de pessoas negras, uma coisa que o hip hop sempre 

trouxe e que eu acho que hoje em dia continua trazendo, os negros continuam se 

apoiando, falando cada vez mais sobre negritude mesmo nas músicas, sobre as causas 

de tudo o que passaram e passam até hoje, então tem esses contrapontos também, 

apesar de hoje em dia ta muito mais voltado pra ostentação, ainda tem aquele resquício 

de hip hop ali que segue mantendo as raízes. (Zabuh) 
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Regina Novaes resume de forma sucinta esse embate entre a indústria e a cultura Hip 

Hop:  

Enfim, a questão de vender ou não vender (para a indústria fonográfica e para os meios 

de comunicação) é uma constante que sintetiza uma tensão fundamental e constitutiva 

do movimento hip-hop. Uma tensão que não pode ser abolida. Se abolida levaria 

consigo a alma do movimento que – para manter sua marca identitária – não pode nem 

ficar isolado sem levar a mensagem, nem se submeter à lógica estritamente comercial 

que predomina no mercado e na mídia, pois – de novo – isso colocaria em risco a 

própria mensagem e anularia a missão. (NOVAES, 2002, p.116)  
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Considerações finais 

A pesquisa apresentada aqui teve como proposta expor e explorar o viés social, político 

e educativo engendrado na cultura Hip Hop, mostrando que é mais que um movimento que 

apenas promove lazer e diversão à juventude. É importante começarmos a ver movimentos 

periféricos juvenis, como o Hip Hop, como um possibilitador de novas formas de participação 

política e um meio de socialização que foge das agências tradicionais, como a escola ou a 

família (NOVAES, 2006). Espaços como esse, que permitem o protagonismo desses jovens, 

dando licença para atuarem ativamente sobre o meio em que estão inseridos, influem na 

construção da noção de cidadania e na formação de uma visão de mundo ampliada e crítica 

(DAYRELL, 2002). 

Foram realizadas entrevistas com quatorze jovens que se encontram ativos e que 

movimentam e põem para frente, em seus bairros e cidades, a cultura Hip Hop a qual eles levam 

como estilo de vida. A partir da análise dessas trocas, foram observados pontos como o 

estabelecimento de fortes laços afetivos com o movimento e a música rap; como o movimento 

influencia no processo de embelezamento e transformação das narrativas que se apresentam a 

ele; e a popularização do rap e expansão do seu cenário nacional e os efeitos gerados dentro do 

Hip Hop. 

O primeiro tópico sobre o estabelecimento de laços afetivos nos mostra que, a 

autoidentificação, o reconhecimento de si nas formas de expressão como a música rap, funciona 

como articuladora de sentimentos nutrindo a paixão e o amor demonstrados por cada 

entrevistado. Tomando uma análise através da antropologia das emoções, na lógica do 

contextualismo, que enfoca na micropolítica das emoções, o real envolvimento com o Hip Hop, 

que faz aflorar sentimentos de cuidado, respeito, união e amor, promove a legitimação e o 

fortalecimento da identidade desses jovens enquanto membros daquela cultura, pois vai além 

de uma relação superficial e corriqueira.  

No tópico sobre a promoção de ressignificações nas narrativas afirmo, novamente, os 

princípios do Hip Hop de resistência e afirmação social, trazendo para seus membros a 

esperança da realização de uma ruptura social e o embelezamento de suas narrativas. O 

movimento Hip Hop também se responsabiliza pela elaboração de uma identidade individual e 

coletiva partindo de seus fundamentos, estabelecendo uma forma de se afirmarem em uma 

sociedade que insiste em os tornar invisíveis. Por muitos de seus participantes o Hip Hop é visto 

como um instrumento de resgate, mostrando novos caminhos que não àqueles já dados por toda 
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uma sociedade para jovens negros, pobres e de favela além de, também, servir como um potente 

instrumento educativo, despertando um senso crítico de forma fluida e menos formal que a 

escola.  

No último tópico trago as três principais causas, apontadas durante as entrevistas, para 

a insigne expansão da cena do rap nacional nos últimos anos e os efeitos para o movimento em 

geral. O indicado com maior frequência e, de certo, o maior responsável por esse aumento da 

cena e reconhecimento do rap foi a influência tecnológica. As formas de se produzir, publicizar 

e consumir se simplificaram com a chegada da era digital. A segunda causa seriam as parcerias 

estabelecidas entre o rap e outros estilos musicais, onde o funk ganha destaque nesse ponto. A 

mescla entre os gêneros, não apenas o funk como o samba e o pop também, atrairia variados 

públicos. A terceira causa apontada é o surgimento de novas vertentes ou subgêneros do rap 

como o trap, o grime e o drill que trazem influências de outros ritmos como a música eletrônica 

ou mesmo o ragga jamaicano, assim, de acordo com as formas e letras de cada, chamariam a 

atenção de novos públicos.  

Como efeito de todo esse crescimento, a chegada de novos públicos que, a princípio, o 

Hip Hop não via como alvo, é inevitável, abrindo espaço para que grupos mais favorecidos 

economicamente se insiram no meio musical do rap. Há, por parte dos membros que iniciaram 

unicamente por amor a cultura, uma compreensão de que essa ampliação de público faz parte 

do processo de ganho de reconhecimento do rap, até por se enxergarem como artistas que 

buscam o profissionalismo nas suas atividades. Porém, há também a constatação de que, com 

isso, novos desafios entram em jogo. Os esforços para a ascensão entre artistas com altas 

condições financeiras e que se introduziram a pouco na cena do rap não serão nem comparáveis 

aos esforços necessários que um artista com poucos recursos terá que desempenhar, mesmo ele 

estando ativo e produzindo já anteriormente.  

Com a entrada do rap na grande indústria musical, os discursos propagados em suas 

letras também passaram por adaptações para atender o gosto dos novos públicos. O conteúdo 

consumido e procurado popularmente passou a ser o da ostentação, e é justamente nisso que os 

grandes empresários investem. Discursos de caráter social ainda são produzidos e consumidos, 

mas não é uma maioria de artistas que ganham notoriedade dessa forma. Institui-se assim o 

embate entre a grande indústria fonográfica e o movimento Hip Hop, o qual para ganhar espaço 

e fazer com que seus fundamentos cheguem longe e a pessoas que realmente necessitam, precisa 

se adaptar e aceitar condições que por vezes não condizem com suas propostas originárias.   
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Anexo 1   Roteiro das Entrevistas 

1- Nome/idade/cidade de origem/cor/gênero/escolaridade. 

2- Quando foi seu primeiro contato com o movimento hip hop? 

3- Quando e como você se tornou membro, efetivamente, do movimento?(Observar 

diferença entre ter contato e ser do hip hop) 

4- O que te fez estabelecer vínculo com o movimento? Como se identificou? 

5- Atualmente, como é a sua atuação dentro do movimento? Com quais atividades 

está envolvido? 

6- Qual o principal propósito do hip hop? E do rap? 

7- Você percebeu o crescimento da cena do rap nacional nos últimos anos? Se sim, 

como observou isso? 

8- Você percebe que o rap atualmente alcança novos públicos? Se sim, como vê 

isso? Quais seriam esses novos públicos? 

9- Existem consequências desse alcance de novos públicos pelo rap? Quais? 

10- Você percebe alterações no discurso difundido pelas letras do rap ultimamente? 

Se sim, quais seriam essas alterações? Por que elas ocorreriam? 

11- Você percebe um certo tipo de apropriação do rap por grupos da classe média e 

elite? Se sim, como vê isso? Existiriam consequências dessa apropriação pro hip hop? 

Quais? 

12- O que você entende como “cantar o que não se vive”? Você observa isso 

acontecer? 


