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RESUMO 
 

 
 
 Nascido no subúrbio nova-iorquino, o rap é um estilo musical conhecido em todo o mundo. 

Junto com outros elementos como o break (dança), o MC (Mestre de Cerimônia), o grafite 

(arte visual) e o DJ (composição sonora), compõe, hoje, o estilo o qual denominamos de hip 

hop. A partir da junção do DJ com o MC, nasceu o rap, que tem como significado “ritmo e 

poesia”. Desde o seu surgimento e desenvolvimento, ganhou notoriedade e se difundiu para 

outros lugares do mundo, tornando-se um símbolo de luta e resistência juvenil. Assim, o rap 

assume, em cada lugar, características particulares, incorporando as realidades e contornos 

culturais de cada localidade. Desta forma, objetivamos, com este estudo, compreender a 

relação entre o rap e a construção da identidade cultural dos jovens dos grupos Irmandade Rap 

Crato (CE) e Júnior Baladeira (PE). A metodologia adotada respalda-se na pesquisa de 

abordagem qualitativa, na qual utilizamos as entrevistas semiestruturadas e observação 

participante, como formas de coleta de informações. Além disso, apoiamos nossa análise em 

teóricos como Hall (2002), Giddens (2005), Pais (1996), Abramo (1997), Weller (2002), 

Kellner (2002), dentre outros. Os resultados demonstraram que o rap tem sido um espaço de 

descobertas e de novas identificações por parte dos integrantes dos grupos Irmandade Rap 

Crato e Júnior Baladeira. Inclusive, o estilo musical possibilita a esses jovens, não só o 

entendimento de que a música é uma cultura de resistência, frente ao sistema excludente que 

esses meninos estão inseridos, mas, sobretudo, tem sido capaz de também promover a 

construção e reconfiguração de identidades locais, consolidando-se como um espaço de 

ressignificação da identidade cultural juvenil. 

 

Palavras-chave: Rap. Identidade cultural. Juventudes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Born on the suburbs of New York rap is a musical style well known worldwide. Together 

with other elements such as break (dance), the MC (master of ceremony), the graffiti (visual 

art), and the DJ (musical composure) we have what we now days call hip-hop. The fusion of 

DJ with MC generated the Rap, which means “rhythm and poetry.” Rapidly rap developed 

and was spread to all the world.  It has become a symbol of juvenile resistance and struggles, 

and in each different place of the world rap presents different characteristics, baring the 

cultural framework of each location. The primary goal of this work was to understand the 

relationship between rap and the cultural identity of youngsters from the Irmandade Rap Crato 

(CE) e Júnior Baladeira (PE). The methodology used is based on a qualitative approach, using 

semi-structured interviews and participant observation. The analysis of the results was mainly 

supported by authors like Hall (2002), Giddens (2005), Pais (1996), Abramo (1997), Weller 

(2002), Kellner (2002), among others. The obtained results indicate that rap has been a 

proficuous space for discoveries and new identifications by the youngsters from both groups. 

In this sense, these young people had the chance to realize that they live in a culture of 

resistance facing an exclusionary system. Additionally, rap promoted the construction of local 

identities, becoming a space of re-signification of the cultural identity of the young. 

 

Keywords: cultural identity, youngsters, rap. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
“Eu me assusto um pouco quando, muitas vezes, as 
pessoas, em nome, por exemplo, da cultura popular, não 
admitem, nem de longe, tratar daquilo que é novo, 
diferente, contemporâneo. 
 
Inovar, é preciso inovar, buscando a outra estrada e nela 
caminhar, o rumo da canção deleite da poesia, a 
insistência nesta minha eterna alquimia. 
 
Um novo rumo, pra poesias e canções, sem marcas, sem 
donos, sem recordações, gravadas no espírito poético do 
desbravar, levando a construção para um novo patamar. 
 
A insistência dos poetas que se nasce a cada nova voz, 
que mostra uma nova face, que nunca é fadada a uma 
visão decadente, jamais torna-se moda, isso 
propositalmente, ser assim um indiferente pra TV. 
 
Patinho feio, sempre rejeitado da MPB, que não 
frequenta as paradas nacionais, mas certamente faz a 
construção que ninguém faz. Que batalha pra divulgar 
ideias pela rede, consome influência, sem nunca matar a 
sede, bebendo em toda fonte que se possa consumir, não 
aluga, e seu objetivo é construir. 
 
Vem de longe, apostando tudo em algo novo, que 
raramente tem toda compreensão do povo, mas rala pra 
fazer o que pode chamar de obra, a sua inspiração é a 
mestra que ele cobra. 
 
Insistir arrebentando porta, ser astuto, levando versos e 
canções como um atributo, tem uma força interior que é 
estridente na insistência poética desses diferentes, eu 
não quero viver num eterno refrão, porque não há 
limites para boa criação. 
 
[...] 
 
Quem são os diferentes nessa conclusão, aqueles que 
trafegam entre a palavra e a criação, em uma peça são o 
ator e o diretor, e às vezes, é plateia, sendo o caso, sem 
nenhum rancor. 
 
Alternativos por alguns são batizados, underground, por 
algumas classes reportadas, marginais, até mesmo essa 
nomenclatura, mas são contemporâneos de uma geração 
futura. 
 
[...] 
 
Vou inovando até que venham os novos tempos, se for a 
estratégia, até mesmo outros movimentos, pra não 
seguir como os zumbidos de minha mente, insisto, 
lapidando a poesia diferente.” (Júnior Baladeira- CD “A 
insistência poética dos diferentes”- faixa 02) 
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A música acima reflete, por assim dizer, uma parte da temática que 

desenvolvemos com este estudo, ou seja, compreender o rap por meio de duas perspectivas: a 

de que ele se constitua como um movimento global e a de ser, ao mesmo tempo, um 

importante elemento que pode contribuir e fortalecer as identidades culturais locais, em 

especial, a identidade juvenil. 

O rap, no formato que hoje conhecemos, nasceu no subúrbio nova-iorquino, 

firmou-se no cenário musical local e, posteriormente, expandiu-se para outras partes do 

mundo. Junto com variados elementos como o break (dança), o MC (mestre de cerimônia), o 

grafite (arte visual) e o DJ (composição sonora), compõe o que chamamos de hip hop. Tal 

denominação pode ser compreendida, a partir do que nos sugerem Rocha, Domenich e 

Casseano (2001): é um termo que, em sua tradução literal, significa soltar os quadris (to hip, 

em inglês) e balançar (to hop, também em inglês).  

Segundo as autoras supracitadas, trata-se de um movimento de cultura de rua, 

formado pelos elementos acima mencionados, e que mesmo estes possuindo trajetórias 

distintas, enquanto constituições artísticas, possibilitam diversas formas de comunicação, 

definem e dão sentido ao hip hop. Acrescentando informações a essa perspectiva, Andrade 

(1999) nos diz que se trata de um movimento social, político e cultural do jovem negro, que 

se utiliza da música para se contrapor ao sistema dominante.  

Segundo Silva (1999), o rap é um estilo musical originado do canto falado da 

África ocidental, adaptado à música jamaicana da década de 1950 e influenciado pela cultura 

negra dos guetos americanos, no período pós-guerra. Neste sentido, “o rap” ou o “canto 

falado” nasceu a partir da fusão de elementos da cultura africana com as novas tecnologias de 

som produzido por jovens, nos subúrbios da cidade de Nova York. 

A partir da junção do DJ com o MC, nasceu o rythm and poetry, ou seja, o rap, 

que tem como significado “ritmo e poesia”. Em meio a um contexto de transformações do 

cenário urbano estadunidense, o rap possibilitou aos jovens uma prática musical que agrega a 

construção de novas identidades e experiências diversas. Diante disso, consolidou-se como o 

principal canal de expressão contra as diversas formas de opressão, exclusão e violência 

vividas naquele momento histórico, por aqueles jovens. 

O hip hop e o rap em si representam a confluência de vários estilos e culturas 

diferentes, portanto, o hip hop é um produto que “assume distintos formatos ressignificando 

de maneiras diferentes os efeitos do fenômeno da diáspora negra pelo mundo” (GILROY, 

2001; HALL, 2003; CANCLINI, 2005 apud SILVA SOUZA, 2011). 
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Ao longo de sua história, esse estilo musical ganhou notoriedade e se difundiu 

para outros lugares do mundo. Tornou-se um símbolo de luta, resistência e se constituiu de 

diferentes formas, assumindo, em cada lugar, características particulares, incorporando as 

realidades e contornos culturais de cada localidade, produzindo nos jovens, que se reúnem em 

torno dessa prática, recriações, sentidos e significados específicos.  

Portanto, o universo cultural nesse cenário simboliza, para os jovens, um 

importante espaço de representações, saberes e aprendizagens, a partir dos quais constroem 

suas interações e manifestam indignações, interesses e identidades. Diante disso, Pais (1996) 

afirma que os jovens apresentam-se como atores sociais e protagonistas de sua história, que 

agindo de maneira ativa, no meio em que vivem, exercem sua subjetividade. A música, nesse 

contexto, o rap, destaca-se como um elemento dessa construção, desenvolvendo entre a 

juventude, o papel de conscientização e mobilização e, sobretudo, promovendo, por meio 

desta, o fomento de uma cultura juvenil, que demarca e influencia comportamentos, gostos e 

estilos. 

Assim sendo, este estudo buscou compreender a relação entre o rap e a produção 

de identidade cultural dos jovens dos grupos Irmandade Rap Crato (CE) e Júnior Baladeira 

(PE). A partir do objetivo exposto, buscou responder às seguintes indagações: como ocorre o 

envolvimento desses jovens com o rap? Quais significados atribuem ao rap? Como o rap, que 

é fruto da sociedade global, contribui para que esses jovens, em um contexto cultural 

específico, potencializem suas identidades? 

Este estudo está estruturado em cinco capítulos: 

a) Caminhos da pesquisa: neste capítulo, são relatados, inicialmente, os motivos         

     que levaram a autora deste trabalho a escolher o objeto de estudo, bem como as   

     aproximações com o campo de pesquisa e o percurso metodológico aqui         

     utilizado; 

b)  Genealogia do rap: momento no qual é apresentado um breve histórico do   

      surgimento do movimento hip hop, bem como seu desenvolvimento nos   

      Estados Unidos e aqui no Brasil; 

c) Juventudes: uma reflexão sobre elas: neste capítulo, são inseridas algumas   

     reflexões sobre juventude, com base no viés sociológico, no qual tomaremos   

     como apoios, os estudos de Jose Machado Pais (1996) sobre as culturas juvenis       

                        e ressaltaremos como essa categoria relaciona-se com o estudo proposto. Além   

                        disso, abordaremos o pensamento que endossa o fato do mundo da cultura ser   

                        um importante espaço de reflexão sobre a construção dos jovens, e que por  
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                        meio de tal cultura, essa juventude assume posturas protagonistas, construindo,  

                        portanto, um olhar sobre o mundo onde estão inseridos; 

d) Rap: uma identidade em construção: levando em consideração que o rap é   

    um fenômeno musical, produto das inúmeras mudanças que estamos vivendo   

    no âmbito da cultura, o seu estudo torna-se um lugar privilegiado para  

    discussão da influência que a música exerce na construção das identidades, em    

    diferentes partes do mundo.  Buscamos, portanto, neste capítulo, refletir, à luz  

    dos estudos elaborados por Stuart Hall (2002), sobre as categorias essenciais a  

    este trabalho, como, por exemplo, identidade e identidade cultural; 

e) Resultados e discussões: objetivamos, neste capítulo, apresentar e analisar os  

     resultados da pesquisa de campo, a partir das entrevistas realizadas com os     

     integrantes dos grupos Irmandade Rap Crato (CE) e Júnior Baladeira (PE),   

     durante o desenvolvimento deste estudo. 

Em nossas considerações finais, procuramos responder ao que nos propomos com 

este estudo, buscando, de certa forma, apresentar como o rap pode ser, ao mesmo tempo, um 

estilo de música, que mesmo não sendo fruto da cultura local, pode promover a construção de 

identidades locais, configurando-se como espaço de ressignificação da identidade cultural dos 

jovens. 
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2 CAMINHOS DA PESQUISA  

 

Neste capítulo, apresentamos todo o caminho percorrido até aqui. Inicialmente, 

relataremos os motivos pelos quais foram escolhidos os interlocutores, bem como as 

aproximações com o campo, e o percurso metodológico utilizado nesta pesquisa. 

 

2.1 Identificações de uma jovem com o seu objeto de pesquisa 

 

“Você pretende entrar para o hip hop?”, “você é rapper?”, “pretende aprender 

aquelas danças?”, “tu gosta mesmo dessas músicas, assim, de bandido?”. Estas foram dentre 

outras, perguntas feitas por familiares e amigos, durante o desenvolvimento da minha 

pesquisa de mestrado, por vezes, com ares de deboche, outras, em tom de preconceito, e em 

variados momentos, ainda, acredito eu, por essas pessoas estarem movidas pela curiosidade 

em saber o que me levava a pesquisar o hip hop, o que, na minha trajetória existencial ou 

acadêmica, tinha me despertado o interesse por esse universo tão distante da minha realidade 

sociocultural. 

Foi a partir desses questionamentos, mesmo inicialmente me incomodando, que 

eu procurei entender essas pessoas. Ao me interpelar sobre o meu objeto de estudo, de como 

foi construída a minha relação com ele, aqueles que me indagavam, levavam em 

consideração, a ideia de que a pesquisadora tem de ter alguma identificação próxima ou 

pessoal com o que se propõe estudar, era como se tais pessoas estivessem querendo saber: 

“qual é, qual foi, por que tu tá nessa?”.  

A resposta poderia ser dada mais facilmente, mas o que, de fato, responder? Eu 

não era rapper, não dançava break, não grafitava, ou seja, não integrava, em nenhuma 

possibilidade, o movimento hip hop. Talvez, para responder a essas inquietações e justificar a 

escolha do meu estudo, não, necessariamente, precisasse manter vínculos efetivos com essa 

prática cultural, mas por ser uma pessoa que é movida pela curiosidade de entender os 

porquês das coisas, já seria um bom começo.   

De outra forma, eu estava diante do “comprometimento” exigido na relação 

pesquisadora/interlocutor de pesquisa. É verdade que os ditames acadêmicos do que é ou não 

tido como científico passam pelo crivo da suposta neutralidade, assim sendo, não acredito que 
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a escolha da minha temática de estudo não esteja impregnada pela dimensão subjetiva das 

identificações pessoais, profissionais e por que não dizer, do olhar da pesquisadora. 

Nesta direção, talvez, seja correto afirmar que a minha trajetória como ativista do 

movimento negro, na região do Cariri, e as experiências de trabalhos desenvolvidos nos 

projetos sociais, a partir de oficinas, minicursos, rodas de conversas, intervenção cultural com 

os jovens foram os principais motivos que me impulsionaram a escolher estudar juventudes e, 

posteriormente, o rap.  

No entanto, o estudo voltado para música rap também estava ligado à questão que 

me inquietava, desde criança. Como sou oriunda de uma comunidade rural, era comum passar 

parte das minhas férias com a minha avó materna, na cidade de Milagres, como ela mora na 

periferia, as músicas mais ouvidas na época, pelos seus vizinhos, eram sempre o rap e o 

reggae. Por muito tempo, pude presenciar e ouvir, várias vezes, meu tio dizer que “ali era 

música de bandido” e, por conta disso, também passei a não gostar daquele estilo de música, 

que só ouvia ali. Então, passei a sempre me lembrar do que ele tinha me dito e, assim, cresci 

com a noção equivocada de que rap e reggae eram músicas de bandido. 

Com o passar dos anos, depois que entrei na universidade, comecei a conhecer 

outros estilos musicais, logo, passei a ouvir e a apreciar as letras de rap e, para a minha grande 

surpresa, eu não conseguia identificar, no que lia e ouvia, as “músicas de bandido” que passei 

boa parte da infância e adolescência ouvindo que fossem. Percebi, então, o quanto eu estive 

mergulhada no preconceito, e, portanto, no desconhecimento das questões sociais e históricas 

que marcaram o surgimento desses estilos musicais.  

Foi a partir daquele momento que me senti instigada e desafiada a aprofundar, 

cada vez mais, o estudo sobre a trajetória histórica do hip hop, com ênfase no rap dos EUA e 

do Brasil, e a ouvir e conhecer mais grupos de rappers nacionais. Anos depois, tive o meu 

primeiro contato com um dos elementos que compõe o movimento hip hop: o break. Isso 

ocorreu no ano de 2013, no IV Artefatos da Cultura Negra, um evento anual, de formação de 

professores, voltado à educação antirracista, que acontece no segundo semestre na 

Universidade Regional do Cariri-URCA, e que, na sua programação cultural, conta com 

apresentações de grupos nacionais e locais.  

Na programação da tarde do dia 04 de outubro do ano supracitado, estava prevista 

uma apresentação de dança com o Coletivo Ensaio Aberto – Break Dance. Logo me interessei 

por essa atividade, embora desconhecesse a presença do movimento hip hop na região do 

Cariri.  
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Sempre tive a ideia que esse movimento estava apenas presente nos grandes 

centros urbanos, ou seja, nas capitais e nas regiões metropolitanas, e não no sertão do interior 

cearense, sobretudo, em uma cidade como o Crato. Ou seja, um local que tem sua cultura 

marcada pelas manifestações tradicionais, como maneiro pau, coco de roda, reisado, e que 

pouco pode ser notada a presença de jovens nesses espaços. 

Reconheço que o meu pensamento era o reflexo de como está cristalizada em nós, 

a ideia que temos do sertão e das tipificações do que é ser nordestino. Em vista disso, temos 

dificuldade de superar os estereótipos estabelecidos que, por vezes, não nos permitem 

perceber as práticas culturais que se distanciam desse universo sertanejo. Ou seja, 

desconhecemos o fato da cultura ter o seu processo dinâmico e mutável, que ganha contornos 

diferentes no espaço e tempo, sendo cotidianamente reconfigurada. 

Nesse primeiro contato com o movimento hip hop, procurei conhecer a história do 

grupo, saber em qual local realizavam os ensaios e onde desenvolviam as atividades na cidade 

do Crato. Na mesma tarde, soube, por um amigo e produtor cultural, Alexandre Lucas, que 

havia outros grupos nas cidades do Crato e de Juazeiro do Norte. Assim, ele logo me passou 

alguns contatos de alguns jovens, caso eu tivesse interesse em conhecê-los, para “trocar uma 

ideia”. Muito me animou a possibilidade de fazer uma pesquisa sobre o movimento hip hop 

no Cariri, uma vez que ainda não havia nenhum trabalho acadêmico que abordasse esse 

assunto no município. Contudo, por diversas circunstâncias, naquele ano, estava 

impossibilitada de realizar o estudo. 

Discutir juventudes foi, desde o período da graduação em Ciências Sociais (2008-

2012), na Universidade Regional do Cariri- URCA, um desejo compartilhado com os 

professores e colegas de curso, e isso se intensificou ainda mais na disciplina que cursei no VI 

semestre, intitulada Gerações e Modos de Vida. Ela me proporcionou o primeiro contato com 

as várias teorias e interpretações sociológicas sobre juventude e, ainda na graduação, eu 

começava os meus primeiros escritos sobre o tema. Como avaliação final da disciplina, 

produzi o artigo: Juventudes e Expressividade Cultural, nele, fazia uma análise de cunho 

bibliográfico do resgate histórico da categoria juventudes. A partir de então, outros trabalhos 

foram sendo produzidos por mim e em colaboração com outros colegas, sobre essa temática, 

ao longo desses anos. 

A importância desse estudo também é a de somar às outras discussões (NUNES, 

2010; SOUZA, 2010; DOMINGOS, 2011), acerca da temática racial no Cariri, tendo em vista 

ser necessário fundamentar a presença negra nesse estado, sob várias perspectivas, 
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positivando seus saberes e fazeres, a partir dos diversos contextos sociais e culturais em que a 

mesma encontra-se inserida. 

  

 

2.2 Aproximações com o campo de pesquisa 

 

 A minha primeira inserção no campo aconteceu em 2015, quando pude 

participar, no dia 09 de outubro, de uma ação cultural da 1ª edição da Semana de 

Solidariedade Nós por Nós, organizada pelo núcleo da Frente Territorial do Levante Popular 

da Juventude do Cariri. Essa atividade era realizada nas cidades de Grangeiro, Crato, Juazeiro 

do Norte e Barbalha, onde o Levante Popular desenvolvia alguma atividade socioeducativa, 

junto aos jovens, e tinha como principal objetivo dar visibilidade às lutas e resistências 

desenvolvidas pela juventude das periferias, por meio da música, poesia e arte. Na ocasião, o 

bairro escolhido para a realização do evento, naquele fim de semana, tinha sido o Muriti, na 

cidade do Crato.  

 Na programação a ser desenvolvida estavam inclusas atividades formativas 

durante o dia – rodas de conversas, minicursos e oficinas – e à noite – apresentações culturais 

dos grupos Irmandade Rap Crato-IRC e do Reisado Mestre Dedé de Luna.  Eram grupos com 

formatos bem distintos: um deles mantinha a preservação da herança cultural daquele bairro – 

o reisado; já o outro era o grupo de hip hop, composto por jovens que viam na música uma 

possibilidade de se expressar no mundo. 

 O propósito da minha ida a essa atividade estava ligado ao fato de querer 

conhecer os integrantes do grupo Irmandade Rap Crato pessoalmente, embora já estivesse 

mantendo contato com dois deles, pelas redes sociais. Por meio destas, trocamos algumas 

mensagens sobre a origem e formação do grupo, bem como acompanhava a divulgação dos 

eventos que eles produziam pela cidade. 

 Chegando lá, por volta de 17h:45min, o que me chamou atenção foi o fato da 

atividade acontecer na calçada da igreja do bairro, inclusive, naquele dia, o terço tinha 

ocorrido um pouco mais cedo, para que à noite, as pessoas pudessem participar do evento. De 

frente à igreja, havia sido montada uma tenda de plástico, onde em cada um dos lados 

estavam as caixas de som e ao meio, podíamos ver a mesa de som do DJ. Logo de início, 

apenas cinco rapazes encontravam-se naquele ambiente, uns na organização do som e da 

tenda, e outros fazendo letreiros das faixas que seriam expostas ao público, naquele espaço, 

com os seguintes dizeres: “Semana Nós Por Nós” e “Juventude do Cariri é Fogo no Pavio” 
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(figura - 01). Outros ainda organizavam as tintas de spray e os stencils1 que seriam usados nas 

paredes, ao lado da igreja, onde utilizariam os grafites feitos nas atividades realizadas durante 

o dia. 

 

                             Figura 1 - Letreiros confeccionados pelos jovens de Muriti no  
                                               evento Nós por Nós 

 
                            Fonte: Batista, 2015. 

 

  Por volta de 19h:30min, aos poucos, as pessoas de diferentes faixa etárias –

jovens, adolescentes, crianças, adultos, idosos – começaram a chegar, bem como outras, de 

variados bairros, das cidades vizinhas (Juazeiro do Norte e Barbalha) e produtores culturais 

locais. Em pouco tempo, a praça da igreja ficou repleta de pessoas. A atividade estava 

dividida em três momentos diferentes. Inicialmente, seria a apresentação do Reisado Mestre 

Dedé de Luna, em seguida, a batalha de rima e, por último, o show do grupo Irmandade Rap 

Crato. 

 O início da batalha de rima foi muito empolgante, por presenciar o 

envolvimento dos jovens com o hip hop, ver como eles curtiam improvisar, desafiar seus 

concorrentes na batalha, o quanto gostavam de ser ovacionados pelo público, quando 

mandavam bem na rima, de perceber os olhos brilharem de tanta alegria.  

 Quando chegou o momento do show, o grupo revezou sua apresentação entre 

as músicas autorais e as dos grandes nomes do rap nacional, como Os Racionais, Sabotage, 

Emicida, dentre outros, o que levou o seu público, naquele momento majoritariamente 

                                                           

1 Estencil ou molde vazado é uma lâmina de acetato, recortada perfeitamente a laser, com diversos tipos de   
  desenhos, escolhidos de acordo com a necessidade do tema em que se trabalha. Sua principal utilização é para  
  aplicar uma imagem, que pode ser de letras, números, símbolos, desenhos e tudo mais que se desejar. Tem a  
  possibilidade de ser aplicada em diversas superfícies, curvas, planas, em madeira, tecido, papel, parede, velas e  
  muitos outros lugares. Acessar: https://blog.emporiojanial.com.br 
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formado por jovens, ao delírio. Em um instante de pausa do show, o líder do grupo disse o 

seguinte: “Eu sou neto do fundador do reisado e pela tradição da minha família, seria natural 

que eu desse continuidade ao que meu avô, meus tios já faziam, há anos. Mas eu sabia que o 

meu espaço era em outro movimento (referindo-se ao movimento hip hop) e me sinto muito 

feliz em fazer uma música que conscientiza outros jovens”. A partir dessa fala, algumas 

inquietações me vieram à mente, por exemplo: como o hip hop passou a ter importância para 

esses jovens? E como ele tem ressignificado a identidade cultural dessas pessoas? De que 

forma o rap tem sido essa música que conscientiza a juventude? 

Daquele dia em diante, estive presente em várias outras apresentações de shows, 

em algumas das edições do evento Hip Hop é Coisa Séria, bem como nas batalhas de rimas 

organizadas pelo grupo, em parceria com outros grupos ligados ao movimento hip hop no 

Cariri. Foi assim que ocorreu a minha aproximação com o conjunto que, posteriormente, se 

tornaria um dos meus interlocutores da pesquisa de mestrado. 

Um ano após a minha proximidade com o grupo, fui admitida no processo seletivo 

no curso de mestrado da Pós-Graduação em Educação Brasileira, no eixo Sociopoética, 

Cultura e Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Ceará (UFC). Dentre várias 

possibilidades de olhares e enfoques sobre esse movimento no Cariri, inicialmente, propus, 

enquanto objetivo de estudo, compreender de que forma os jovens negros, integrantes do 

grupo Irmandade Rap, da cidade do Crato/CE, percebem sua negritude, a partir das 

expressões culturais vividas nesse movimento e como esse espaço vem se traduzindo em 

novas práticas de educabilidades.  

No entanto, após conversas com minha orientadora, Joselina da Silva, decidimos 

reformular o objetivo da pesquisa, bem como ampliar esse estudo sobre o rap, inserindo um 

segundo grupo ao nosso estudo. Inicialmente, fiquei receosa com a amplitude que a pesquisa 

tomaria e, sobretudo, se eu teria condições de realizá-la a contento, mas resolvi encarar o 

desafio.  

Com o intuito de me aproximar cada vez mais do universo do grupo Irmandade 

Rap Crato, no dia 24 de setembro de 2016, reuni-me com os integrantes na Casa do Hip Hop, 

no bairro Muriti, onde realizei as entrevistas de cunho exploratório. Coincidentemente, aquele 

dia também era o dia da sessão fotográfica que o grupo faria para a foto de capa do primeiro 

CD autoproduzido pelo grupo, intitulado A Resistência.  
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                           Figura 2 - Casa do Hip Hop 

 
                           Fonte: Batista, 2016. 

 

Devido à familiaridade que já possuía com alguns integrantes do grupo, chegando 

à Casa do Hip Hop, onde fui bem acolhida por todas as pessoas presentes, fiquei muito à 

vontade. Depois de presenciar uma aula de break dance que estava acontecendo com algumas 

crianças na parte interna, comecei a entrevistá-los, do lado externo da Casa do Hip Hop. Não 

percebi da parte deles nenhum tipo de objeção para a realização das entrevistas, que 

aconteceram de forma leve e descontraída naquela tarde, antes da sessão de fotos. Durante as 

entrevistas, pude notar que os integrantes demonstravam total interesse em participar de uma 

pesquisa que pudesse divulgar e dar visibilidade à história do movimento do hip hop, na 

cidade do Crato, em que eles eram os protagonistas. 

Na mesma tarde, antes mesmo das perguntas, eles me contaram que uma das 

maiores referências que tinham de grupo de rap próximo a eles se chamava Júnior Baladeira, 

da cidade de Ouricuri, em Pernambuco. Relataram-me que esse grupo tinha, para eles, uma 

particularidade e que, aos poucos, tentavam segui-la. Quando os indaguei sobre qual seria esta 

particularidade, eles responderam que era a da regionalização do rap.  Segundo eles, o grupo 

Júnior Baladeira utilizava os elementos da cultura regional, tanto para compor as letras, como 

também usavam instrumentos na produção sonora das músicas, como violão, sanfona, 

percussão, o que diferenciava do estilo propriamente do rap. Naquela oportunidade, eu havia 

acabado de encontrar o segundo grupo que me interessava conhecer de perto, para saber como 

e de que jeito esse modo diferente de fazer rap influenciava tanto o grupo Irmandade Rap 

Crato. 
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Para contatá-los, contei com a ajuda de um amigo, Ricardo Alves, que 

disponibilizou o número de telefone da liderança do grupo, o Júnior. Nesse período, eu estava 

morando em Fortaleza, devido às aulas presenciais do mestrado, portanto, o meu contato 

inicial com ele ocorreu mesmo via telefone. Naquele momento, relatei o meu desejo em 

conhecer o grupo. Combinamos, então, que na minha próxima ida ao Cariri, iria até a cidade 

de Ouricuri, em Pernambuco, para esse primeiro contato com o grupo. 

No dia 30 de dezembro de 2016, fui à cidade de Ouricuri para conhecê-los. A 

minha saída da rodoviária de Juazeiro do Norte aconteceu às 8h:30mim da manhã, sendo o 

tempo estimado da viagem de 04h. O nosso encontro aconteceu no Centro Educacional 

Pequenos Brilhantes, localizado à Rua São Sebastião, 85. Cheguei a Ouricuri por volta de 

14h:30min da tarde, fui recebida por Júnior, que me conduziu até o local das entrevistas – a 

escola, e era onde outros três integrantes esperavam-me. Após as devidas apresentações, 

expliquei o objetivo daquela visita e em uma roda de conversa, a partir de algumas perguntas 

semiestruturadas, elaboradas por mim, eles me explicaram a origem do grupo, como ele é 

formado, os motivos pelos quais escolheram participar daquele projeto musical, as 

dificuldades e os desafios enfrentados ao longo da existência do grupo naquela cidade.  

 

                Figura 3 - Grupo Júnior Baladeira 

 
                                     Fonte: Batista, 2016. 

 

 Foi uma tarde de conversa muito agradável, na qual eles relembraram as 

situações vividas no grupo, com os olhos brilhando e os risos aflorando, a cada simulação e 

gestos que faziam uns para os outros, sobre os fatos ocorridos com o grupo. Reviver aquela 

história, naquela tarde, segundo eles, foi algo muito valoroso. A nossa conversa teve duração 

de uma hora e meia, no entanto, um mês depois, sofri um assalto, em Fortaleza, e levaram 
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minha bolsa com todos os pertences, inclusive o meu celular, onde estava gravada toda nossa 

conversa do primeiro encontro. Apesar de não ter podido recuperar a gravação, tivemos, 

durante o desenvolvimento desta pesquisa, vários encontros, longas conversas e entrevistas, 

que apresentaram a receptividade e a mesma alegria do primeiro encontro. 

 

2.3 Considerações metodológicas 

 

 Segundo Minayo (2008), o êxito de uma pesquisa científica está associado à 

utilização de um conjunto de métodos e técnicas, que possibilitem a construção da realidade 

pesquisada. Posto isso, a escolha metodológica do nosso estudo está apoiada na pesquisa 

qualitativa, pois segundo Chizzoti (2000, p. 79): 

 
A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre 
o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um 
vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O 
conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma teoria 
explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo de conhecimento e 
interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado 
inerte e neutro, está possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam 
em suas ações. 
 
 

Portanto, a pesquisa qualitativa é aquela que nos possibilita “trabalhar com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações” (MINAYO, 2008, p. 21-22). Para a autora 

mencionada, essa modalidade de pesquisa é a que mais se aproxima das variadas formas de 

expressões da subjetividade humana, pois nos permite compreender os significados que 

circundam o universo do indivíduo e, assim, interpretar suas ações dentro e a partir da 

realidade vivida e compartilhada com seus pares.  

Demos início a esse estudo, pela fase da pesquisa exploratória, que de acordo com 

Gil (1999, p.43) tem “como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos 

e ideias, tendo em vista a formulação de problema mais precisa ou hipóteses pesquisáveis para 

estudos posteriores”, ou seja, esta fase do nosso estudo correspondeu ao levantamento de 

informações relativas ao objeto em questão – nesse caso, o movimento hip hop –, no 

mapeamento dos grupos existentes na região do Cariri e na delimitação dos grupos que 

iríamos estudar. Nessa fase, também procuramos estabelecer maior familiaridade com o 

problema que nos propomos pesquisar.  
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Assim sendo, este estudo envolveu um levantamento bibliográfico que perpassou 

toda a elaboração deste trabalho, com o propósito de compreender para explicar a realidade 

estudada. Neste sentido, utilizamos autores como Hall (2002), Giddens (2000), Pais (1996), 

Abramo (1997), Weller (2002), Kellner (2002) que nos auxiliaram a melhor compreender os 

processos constitutivos da identidade na contemporaneidade. A pesquisa de campo foi 

realizada nos grupos Irmandade Rap Crato, localizado na cidade do Crato-CE, e com Júnior 

Baladeira, sendo este situado em Ouricuri-PE. Segundo Gonsalves (2001, p.67):  

 
A pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que pretende buscar a informação 
diretamente com a população pesquisada. Ela exige do pesquisador um encontro 
mais direto. Nesse caso, o pesquisador precisa ir ao espaço onde o fenômeno ocorre, 
ou ocorreu e reunir um conjunto de informações a serem documentadas. 

 

Neste trabalho, adotamos a observação participante, pois como conceitua Moreira 

(2002, p. 52), trata-se de uma técnica que usa “uma estratégia de campo que combina, ao 

mesmo tempo, a participação ativa com os sujeitos, a observação intensiva em ambientes 

naturais, entrevistas abertas informais e análise documental”. Assim, é possível perceber 

como os sujeitos constroem seus discursos e baseiam suas ações nos significados derivados 

dos processos de comunicação com os outros, com quem compartilham opiniões, crenças e 

valores (FRASER; GODIM, 2004) 

As técnicas utilizadas para coletas de dados ocorreram por meio de entrevistas. De 

acordo com Ludke e André (1986, p. 34), a grande vantagem dessa técnica, em relação às 

outras, “é que ela permite a captação imediata e corrente da informação desejada, 

praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos”. A entrevista 

é um dos principais instrumentos de coleta de informações, pois possibilita à pesquisadora 

uma interação face a face com os sujeitos pesquisados. 

Neste contexto, dentre outros tipos de entrevistas, acreditamos que a 

semiestruturada constitui-se como “um guia para que o pesquisador e os entrevistados sigam, 

podendo também haver a possibilidade de adição de novas questões, para que se possa 

compreender melhor determinado tópico” (OLIVEIRA, 2018, p. 12). Desta forma, ela é a que 

melhor atende aos anseios desta pesquisa. Assim, é possível obter as informações desejadas 

de uma maneira rápida, a partir das questões norteadoras, uma vez que se trata de uma 

entrevista na qual as perguntas não se esgotam em si mesmas, mas podem ser mais bem 

aprofundadas, conforme seja necessário. 

Outra técnica empreendida durante a realização do estudo foi a utilização do 

caderno de campo. Essa é uma das ferramentas indispensáveis na pesquisa, pois é nele que 
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estão as anotações do que se vê, do que acontece e daquilo que nos dizem os interlocutores, 

em nossas várias idas a campo. No caderno estão contidas as descrições da realidade, nele, 

registramos as anotações realizadas, tanto no nível descritivo (aspectos físicos), quanto no que 

tange ao reflexivo (ideias, impressões). Assim, pontua Magnani (1996) sobre o caderno de 

campo e sua finalidade ao registrar: 

 
[...] O particular contexto em que os dados foram obtidos permite captar uma 
informação que os documentos, as entrevistas, os dados censitários, a descrição de 
rituais – obtidos por meio do gravador, da máquina fotográfica, da filmadora, das 
transcrições – não transmitem. (MAGNANI, 1996, p.3). 

 

O caderno de campo, portanto, representa aquilo que é indispensável no trabalho 

de pesquisa, é por meio dele que se transcrevem os relatos da imersão no campo, seus 

apontamentos e questionamentos que surgem no decorrer das visitas realizadas aos grupos de 

estudados. 

Ressalta-se que recorremos, durante a realização desse estudo, a fontes como 

internet, acessando sites, redes sociais e os blogs dedicados ao movimento hip hop, tanto dos 

próprios grupos, como também de outros das regiões nordeste e sudeste. O mesmo ocorreu 

com os filmes e documentários que tivemos acesso, a partir da plataforma online, também 

foram importantes para nos aproximar, ainda mais, do universo investigado. 

 

2.4 Crato (CE) e Ouricuri (PE) – Lócus da Pesquisa 

 

Os grupos escolhidos para a realização deste estudo encontram-se, ambos, 

situados em cidades no interior dos seus respectivos estados, o Irmandade Rap Crato reside na 

cidade do Crato (CE) e o Júnior Baladeira, em Ouricuri (PE). A escolha por eles ocorreu pela 

aproximação geográfica dessas cidades, mas, sobretudo, pelo contexto que permeia as 

experiências comuns desses jovens, constituídos a partir da prática do hip hop. 

Inicialmente, nossa proposta de estudo visava realizar entre os grupos escolhidos, 

um estudo comparativo, mas com o desenvolvimento da pesquisa, alguns ajustes foram sendo 

necessários e, portanto, objetivando atender melhor o seu plano e o prazo de execução, 

achamos conveniente readequar a metodologia. Logo, optamos por estudá-los separadamente, 

com o intuito de compreender a relação estabelecida entre o rap e a produção das identidades 

dos grupos pesquisados, uma vez que o rap reconfigura a cultura local e as identidades juvenis 
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dos seus participantes. A seguir, apresentaremos os contextos sociais e culturais em que se 

formaram os grupos pesquisados. 

No caso da Irmandade Rap Crato, como o próprio nome sugere, é um grupo que 

tem origem na cidade do Crato, este que é um município localizado ao sul do Ceará. A cidade 

está situada no sopé da Chapada do Araripe, na Microrregião do Cariri e integra a Região 

Metropolitana do Cariri-RMC, fazendo divisa com Pernambuco e se constituindo como um 

importante canal de acesso que a interliga a outros estados, como Piauí, Pernambuco e 

Paraíba. Segundo o IBGE (2017), a população cratense estava estimada em 130. 604 

habitantes. Inclusive, ela também é conhecida como “oásis do sertão”, por ser dotada de 

fontes perenes de água, solos férteis, vegetação diversificada e clima ameno, em boa parte do 

ano – fatores de condicionamento natural decorrentes, em grande parte, da presença da 

Chapada do Araripe, imponente planalto, localizado na divisa dos estados do Ceará, Piauí e 

Pernambuco (PINHEIRO, 2010; FIGUEIREDO FILHO, 2010 apud DIAS, 2014). 

A região do Cariri é recorrentemente descrita, por reportagens e estudos diversos, 

como o centro da manifestação da cultura popular, sendo assim, tem na cidade do Crato, um 

dos mais importantes polos de produção cultural dessa região. Isso se deve pelo fato do 

diversificado patrimônio cultural, que se manifesta nas variadas linguagens e expressões 

artísticas tradicionais, como: danças; poesia; música; crenças e festejos. 

Dentre outras expressões artísticas de cunho popular, encontramos no Crato, as 

bandas cabaçais, poetas cordelistas, artesãos de madeira e danças como reisado, maneiro pau, 

rodas de coco e quadrilhas juninas. Segundo Dias (2014), no início do século XX, o Crato já 

se consolidava como o maior centro urbano da região. O título atribuído à “Cidade da 

Cultura”, ainda segundo o autor, ocorreu pela presença de instituições de ensino, que 

ofereciam a formação educacional básica aos jovens oriundos de outras regiões. 

A outra cidade que integra este estudo é o Ouricuri. É de lá o segundo grupo 

escolhido, que compõe a nossa pesquisa: Júnior Baladeira. Situada na região do Araripe e 

integrante da Microrregião de Araripina, o Ouricuri é um município de Pernambuco, que fica 

a 620 km da capital Recife. De acordo com os dados do IBGE (2017), sua população está 

estimada em 68. 776 pessoas. O lugar é conhecido como “a terra dos voluntários da Pátria”, 

título este concedido, devido a um acontecimento histórico que marcou a vida daquele lugar. 

Com a “Guerra do Paraguai”, em 1864, por causa do pequeno contingente militar da época, 

mais de 400 homens de Ouricuri se inscreveram para defender, voluntariamente, o Brasil, na 

guerra contra o Uruguai. Segundo relatos históricos, apenas uma pequena parte retornou à sua 

terra, dentre eles, muitos mutilados.  
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O seu clima e a sua vegetação são típicos da região semiárida, com chuvas 

concentradas, em determinados meses do ano, e com o predomínio do Sol, durante o ano 

inteiro, sendo sua vegetação composta pelo bioma caatinga. A formação cultural dessa cidade 

está assentada nas diferentes linguagens artísticas, com predominância das manifestações 

tradicionais, como as danças de São Gonçalo, quadrinhas juninas, coco de roda, maneiro pau, 

e do artesanato, da arte na madeira, barro, palha, além do couro, enriquecendo a cena cultural 

de Ouricuri. 

É neste contexto, impregnado de uma cultura tradicional, popular, folclórica, que 

trataremos da cultura contemporânea. Assim, faremos nossa análise, a partir da presença 

nesses dois lugares de grupos de rap, ou seja, de um movimento conhecido em todo o mundo, 

denominado hip hop. Sendo este portador de uma identidade global, vem promovendo a 

formação de identidades coletivas e se configurando como espaço de ressignificação da 

identidade cultural de jovens do sertão, evidenciando, desta forma, a existência de outas 

práticas culturais nos sertões contemporâneos2. 

 

2.5 Caracterizações dos jovens da pesquisa 

  

Privilegiamos para este estudo, a escolha de três interlocutores de cada grupo, 

sendo dois homens e uma mulher. A escolha de dois homens ocorreu pelo fato de serem 

grupos compostos, majoritariamente, por homens, sendo que no Irmandade Rap Crato existe, 

na formação atual, a presença apenas de uma mulher. Já no grupo Júnior Baladeira, embora 

nesse formato de grupo de rap não haja a participação de mulheres, a história do movimento 

hip hop, naquela cidade, no grupo de break – Dança de Rua do Sertão – DRS, esteve 

fortemente marcada pela presença de mulheres, portanto, interessou-nos entender os motivos 

que levaram tais mulheres a se afastarem do grupo. Assim sendo, no grupo de Júnior 

Baladeira, a nossa interlocutora é uma ex-integrante do antigo DRS.  

A seguir, apresentaremos a caracterização dos jovens que compõem o universo 

estudado. Vale destacar que a sequência das apresentações dos interlocutores corresponde ao 

acesso que nos foi concedido por cada grupo e cada um/a: 

 

 2.5.1 Grupo Irmandade Rap Crato 

                                                           

2 Ver Durval Muniz de Albuquerque: Distante e/ou do instante: “Sertões contemporâneos” às antinomias de um  
    enunciado. 
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Nélio Cleiton Luna Lima, ou simplesmente Nélio, 35 anos, residente no bairro 

Muriti, na Rua Pedro Gomes de Notões – Crato/CE, é negro, casado e pai de duas meninas. 

Seu último emprego foi no Sul do país, em uma empresa de bateria automotiva. Nélio era 

auxiliar de operador de máquina, mas devido a um problema de saúde, precisou se afastar do 

trabalho. Atualmente, recebe o auxílio-doença do Instituto Nacional de Segurança Social–

INSS. Tem o ensino médio completo e à noite, por meio do INSS, faz o curso de reabilitação 

profissional no Serviço Social do Comércio-SESC, de Segurança no Trabalho. O curso tem 

duração de dois anos e Nélio já se encontra no último período. É fundador e o único 

integrante a permanecer no grupo, desde a sua formação, em 2014. Ele conheceu o rap no Sul 

do país, ouvindo os principais grupos de rap nacional: Os Racionais, Dexter, Sabotage e RZO. 

Nélio é um admirador dos outros elementos artísticos do movimento hip hop, mas apenas 

canta e compõe as músicas do grupo.  

Em 2016, junto com outro parceiro do grupo, Leo prioridade X, criou a Casa Hip 

Hop. O prédio ficava localizado no Muriti de cima e era da associação do bairro. Meses 

depois do início das atividades naquele espaço, a associação rompeu a parceria, nada alegando 

sobre a mudança de planos. De lá para cá, Nélio e o grupo seguiram apenas realizando shows 

e fazendo palestras nas escolas, mas o sonho de ter um espaço físico, para a realização dos 

ensaios, oficinas e atividades formativas que tinham iniciado no ano anterior, era um sonho a 

ser conquistado.  

Então, no início de 2018, o pai de Nélio cedeu um terreno da família para a 

construção da Casa Irmandade Rap de Culturas, que fica localizada no Muriti de baixo.  Ela 

foi inaugurada no dia vinte e seis de junho de dois mil e dezoito. Atualmente, o grupo tem 

buscado parceria com as instituições da sociedade civil e encontrado apoio para a criação de 

uma associação, para que os membros possam concorrer aos editais voltados à cultura. Na 

recente associação, Nélio ocupa o cargo de segundo secretário. 

Leonardo Severo Silva, mais conhecido como Leo Prioridade X, carrega o nome 

do grupo que criou com o seu primo nos anos 90 e que acabou quando esse foi morto, em uma 

perseguição policial, no Crato. Leonardo tem 28 anos, é negro, natural da cidade de Crato, 

onde residiu até o início de 2018, na Rua do Piolho, no bairro Muriti. Atualmente, mora em 

Juazeiro do Norte, na Rua da Conceição, no bairro do Socorro. Possui o ensino médio 

completo. É casado e não tem filhos. Leo é autônomo – vende de porta em porta, conhecido 

também como crediarista.  
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Ele conheceu o rap por meio do seu primo, quando ainda era criança. Com seus 

10 anos, começou a ouvir Claudinho e Bochecha, além de MC Marcinho. Embora conhecesse 

um pouco dos Racionais, o funk era o rap que ele conhecia, mediante o CD- Rap Brasil. 

Posteriormente, passou a escutar mais o rap “raiz”, Os Racionais, MV Bil e RZO. Em 2014, 

conheceu Nélio e passou a integrar o grupo Irmandade Rap Crato. Cantor e compositor de rap, 

hoje, é o presidente da Associação da Casa Irmandade de Culturas.  

Ana Luiza Bezerra Duarte, conhecida no movimento hip hop como Amaro Lua, 

tem 24 anos, mora na Rua Beco Joaquim Custódio, no bairro São Miguel, Crato-CE. Cursou 

seis semestres de teatro, pela Universidade Regional do Cariri. Em 2014, foi à Argentina, para 

dar continuidade ao seu curso por lá, não havendo êxito, retornou três meses depois.  Em 

relação ao trabalho, atualmente, junto com o seu companheiro, investe no ramo de salgados. 

No seu tempo livre, gosta de curtir e acompanhar o crescimento do seu filho, que hoje se 

encontra com um ano e dois meses, além de gostar de assistir vídeos na internet e de trocar 

ideias com outras pessoas. Faz parte do grupo Irmandade Rap Crato desde 2015, é a única 

mulher rapper que integra essa composição atual. Antes, compartilhava o espaço com outra 

integrante, que preferiu sair do grupo e seguir carreira solo, no rap. Por conta do filho, Ana 

Luiza tem como função no grupo, produzir material de divulgação nas mídias sociais. 

 

2.5.2 Júnior Baladeira 

 

Nelson de Sá Júnior é conhecido pela maioria das pessoas da cidade de Ouricuri 

como Júnior Baladeira. Recebeu o nome “Baladeira” ainda criança, quando era sempre visto 

com uma baladeira, também conhecida em outras regiões do Nordeste pelo nome de 

estilingue ou atiradeira. Daquele momento em diante, passou a ser muito raro alguém o 

conhecer por Nelson, apenas por Júnior Baladeira. Este também é o nome do grupo de rap que 

ele lidera.  Tem 36 anos, é negro, casado e não tem filhos. É formado em História e possui 

Pós-Graduação em Arte e Educação. Além de ser rapper, também é poeta, tendo já vários 

cordéis lançados. Iniciou seu envolvimento com o movimento hip hop como b-boy. Em 

Recife, frequentou as aulas de dança no Instituto Vida e foi aluno de um dos principais 

rappers do Nordeste, Zé Brown. É a principal referência do movimento hip hop, na região do 

Araripe. Ainda hoje, na cidade de Ouricuri, é instrutor de aulas de dança de rua, na Praça São 

Sebastião – break, como também de danças populares – e em São Gonzalo – xaxado, dentre 

outros. 
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Jânio Pereira Barros é rapper e tem 29 anos. É casado. Estuda Educação Física. 

Trabalha como vendedor. É um jovem bastante extrovertido. Conheceu o hip hop por meio de 

Júnior Baladeira, quando este o convidou para integrar o grupo de Dança de Rua do Sertão – 

DRS, no início dos anos 2000. Com a mudança de formato do grupo de dança, com o break, 

para o estilo musical rap, Jânio foi um dos poucos jovens que permaneceu nesse formato atual 

do grupo. As principais atividades praticadas no seu tempo livre são danças e canto. Jânio é 

instrutor de zumba, uma atividade aeróbica, inspirada nas danças latinas. O sonho de Jânio é 

poder viver da música que faz junto com os integrantes, e que o grupo Junior Baladeira possa 

desfrutar do reconhecimento local, já que com quase vinte anos de grupo, isso ainda não 

aconteceu, sobretudo, por parte da gestão pública. 

Rozilda Alves da Silva, 28 anos, casada, mãe de uma menina e de um menino. 

Reside à Rua Joaquim Xavier, no bairro Santo Antônio, Ouricuri- PE. Encontra-se no último 

período do curso de Pedagogia. É professora dos anos iniciais.  Foi b-girl e uma das 

lideranças femininas que integrou o grupo DRS, em 2003, com apenas 15 anos. Um dos 

motivos que a levou a deixar o grupo está ligado ao fato de que, depois que se tornou adulta, 

não pôde conciliar os ensaios com as tarefas diárias desenvolvidas. Embora não escreva rap, 

canta e foi convidada para participar do primeiro CD de Júnior Baladeira, intitulado Versos 

Alados, no qual cantou a música Afro, índio, brasileiro. 
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3 GENEALOGIA DO RAP 

 

O rap, nome derivado da sigla em inglês rythm and poetry – ritmo e poesia – é um 

gênero musical surgido nos anos 70, nos Estados Unidos, que se desenvolveu junto com a 

cultura hip hop (movimento cultural que engloba a arte plástica – grafite, dança-break, Mestre 

de Cerimônia – MC e o Disk Jockey – DJ), criado por jovens, imigrantes negros e latinos. 

Influenciados pelo estilo jamaicano, esses garotos promoviam festas de bairro, nas quais 

faziam uso de uma aparelhagem de som chamado de sound system, hoje, conhecido pelo 

nome de pick ups, que consiste em dois toca-discos interligados, dois amplificadores e um 

microfone. Esse conjunto tinha enorme potência sonora e era utilizado para tocar músicas, em 

espaços geralmente abertos.  

Nessas festas, o microfone era usado pelos mestres de cerimônias, os MC´s, e a 

eles, atribuía-se a responsabilidade de dar notícias, bem como convidar o público para se 

animar, dançar e manter a festa em movimento, até o final. Vale ressaltar que essas 

mensagens ao público eram feitas sobre a base rítmica do dub, que é uma técnica que 

possibilita retirar os instrumentos e vozes, mantendo apenas as linhas do baixo e bateria 

(DUTRA, 2007). Foi, portanto, a partir desse cenário, que surgiram os primeiros elementos do 

rap: a poesia ritmada. 

Embora haja, entre os estudiosos, diferentes abordagens sobre a origem do rap, e 

reconhecendo a impossibilidade de se estabelecer uma linearidade dos diversos fatos 

concomitantes com o seu desenvolvimento, é importante atentar para o que nos diz Kellner 

(2001). Segundo ele, quando se trata do surgimento do rap, dois fatores merecem ser 

analisados, tendo em vista o contexto em que o estilo emerge: o musical e o socioeconômico. 

No que tange ao fator musical, conforme o autor, os negros americanos tradicionalmente 

utilizaram a música e a linguagem musical como forma de resistência e de se opor à opressão. 

O teórico ainda toma como exemplos a música gospel, o blues, ragtime, jazz, rythm and 

blues, rock roll negro e soul, para demonstrar que o surgimento de cada um desses estilos 

musicais tinha, como pano de fundo, o reflexo das suas próprias experiências: 

 
O gospel surgiu como reação à opressão da escravidão, enquanto o blues expressa 
uma resposta ao racismo institucional, de tal forma que ambos refletiam o 
sofrimento produzido pela opressão e resistência a ela. O ragtime e o jazz baseavam-
se nas experiências dos negros americanos, em busca de uma linguagem musical que 
articulasse sofrimento e alegria, angústia coletiva e expressão individual, dominação 
e resistência. (KELLNER, 2001, p. 228). 
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Ainda segundo o autor, à medida que os negros do Sul imigravam para as cidades 

industrializadas, aos poucos, tratavam de incorporar a vida humana à música. Logo, 

elaboravam novas formas e linguagens musicais, com o intuito de melhor expressarem as suas 

experiências cotidianas. É nesse contexto que se estabelece a relação da música rap e o 

desenvolvimento da música negra americana. 

Os Estados Unidos, nos anos 50, viviam a proliferação das estações de rádios, a 

expansão das indústrias fonográficas e o aparecimento das novas tecnologias (gravadores, 

rádios portáteis, fitas cassetes, dentre outros), que contribuíam para a divulgação da música, 

enquanto elemento central da cultura de mídia (KELLNER, 2001). Essa abertura de espaço na 

grande mídia proporcionou, anos depois, à música afro-americana tornar-se um dos principais 

meios de propagação dos ideais da luta em prol dos direitos civis dos negros. 

Com isso, a cultura negra estava cada vez mais presente, por meio da sua 

musicalidade, na vida urbana, ela ecoava nas grandes cidades, guetos, subúrbios e pelo país 

inteiro (KELLNER, 2001). Ainda segundo o autor, a música negra, além de ser portadora de 

um caráter denunciativo das opressões, constitui-se símbolo de luta e resistência dos meios 

negros urbanos. 

Com o desenvolvimento da indústria fonográfica, algumas mudanças vieram à 

baila, uma delas diz respeito à comercialização da música disco, nos anos 70 (KELLNER, 

2001). O aparecimento dessa nova tecnologia musical modificou a maneira de se produzir 

sons nas festas de bairros, organizadas pelos jovens. Assim, surgia, a partir desse contexto, o 

DJ – Disk Jockey. Ele era a pessoa responsável por manusear os discos e criar novas 

sonoridades, e por que não dizer as novas composições musicais. Tal momento se 

configuraria como uma das épocas constitutivas do movimento hip hop: 
 
Nos anos 1970 e 1980, a cultura negra urbana hip hop desenvolvia novas formas de 
músicas, dança e canto, apropriadas às experiências e à cultura negra – grafite 
urbano, break, rádio negro, DJs de clube que praticavam o chamado shampling 
(sobreposições de músicas populares com sons do rap e ruídos eletrônicos) 
scratching (movimentação rápida da agulha sobre o disco) e o punch prhasing 
(mudança hábil de um prato para outro) (KELLNER, 2001, p. 230). 

 

Como podemos perceber, “o rap ou o “canto falado” nasce a partir da fusão de 

diversos elementos que combinam tradições orais afro-americanas com sofisticadas 

modalidades tecnológicas de reprodução de som” (KELLNER, 2001, p. 232), que em meio a 

um contexto de transformações do cenário urbano estadunidense, possibilitaram aos jovens 

uma prática musical que agrega a construção de novas identidades e experiências, tendo em 
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vista que a reconfiguração constante dos diversos contextos culturais, em diferentes 

temporalidades, é uma das principais características do rap.  

Sobre a relação estabelecida entre o rap e o canto falado, bastante difundido nas 

culturas africanas, corroboramos com o pensamento das autoras Pettit e Farias (2016) sobre os 

marcadores das africanidades. Segundo elas, esse conceito pode ser compreendido como tudo 

“aquilo que nos permite identificar uma conexão histórico-cultural com a África” (p. 137), 

assim sendo, o rap constitui-se, nesse sentido, como um elemento expressivo dessa relação, 

pois carrega consigo uma forte influência das tradições orais africanas – o canto falado, 

continuando uma tradição africana. Os marcadores das africanidades estão presentes na vida 

dos afro-diaspóricos, desde sempre, e a partir de diversos elementos, como:  

 
Práticas culturais em geral, incluindo festividades de todo tipo, artefatos, marcas de 
territórios investidos por negros/as (quilombos, terreiros, locais de festa etc.), 
histórias compartilhadas, tanto de resistências (todo tipo de lutas históricas e de 
comportamentos que exibimos), como de subalternidade forçada, fenômenos que 
atingem os/as africanos/as e os/as afros-diaspóricos/as, como as práticas de 
desvalorização motivadas pela recente história (racismo, discriminação, preconceito) 
(ALVES; PETTIT, 2016, p. 138). 

 
 
 

Com relação ao fator socioeconômico, estava associado à crise que a cidade de 

Nova Iorque, assim como outras cidades norte-americanas, enfrentava na década de 1980. 

Isso resultava nas reduções de gastos e, por conseguinte, na falta de investimentos nos 

programas sociais do governo, o que afetava, diretamente, a população pobre e negra daquela 

localidade (KELLNER, 2001). Somado a isso, estava o processo de reurbanização pelo qual 

Nova Iorque passava. Podemos dizer que a reorganização do espaço urbano atendia às 

exigências do capital imobiliário, onde e quem ocuparia determinadas áreas geográficas 

daquela cidade, ou seja, afastariam do centro urbano e das “melhores áreas da cidade” os mais 

pobres, reservando a estes, lugares mais distantes e deteriorados.  

Uma dessas áreas de “realocamento” foi exatamente o Bronx 3 . Era ali que 

passariam a conviver os negros, hispânicos e imigrantes, o que o tornaria um espaço singular, 

em relação aos outros subúrbios nova-iorquinos.  

 
A habitação social no Bronx, algumas vezes vista como fonte para a precipitada 
deterioração da área, ao invés, estabeleceu o caráter do bairro como um centro de 
trocas culturais entre negros e latinos e providenciou zonas onde a criatividade 

                                                           

3 Um bairro de Nova York. 
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musical pôde florescer, mesmo quando o desinvestimento público e os incêndios 
deliberados devastaram os bairros do Bronx, no final da década de 1960 e no início 
da década de 1970. (NAISON, 2011, p.222 apud GOMES, 2012, p.9). 

 

A partir desse contexto, vários problemas começaram a se desenvolver naquele 

cenário de exclusão urbana e segregacionista vivido pela população negra. Kellner (op. Cit.) 

relata que esse foi um período de grande convulsão social, em que a falta de emprego alinhada 

à ausência da assistência governamental e somada à falta de perspectivas de dias melhores só 

contribuíam para que “as condições de vida nos guetos urbanos se deteriora [ssem] com o 

aumento da criminalidade, o uso de drogas, a gravidez na adolescência, a AIDS, as doenças 

sexualmente transmissíveis, as gangues e a violência urbana” (KELLNER, 2001, p.231).  

As gangues, na maioria das vezes, formadas por grupos de jovens de localidades 

distintas, encontrariam nas festas, um cenário propício para intensificarem suas rivalidades e 

disputas territoriais, tornando-se cada vez mais brutais. Com as festas de rua organizadas por 

jovens, a todo vapor, e sendo cada vez mais o único espaço de lazer e diversão da maioria 

deles, elas passaram a ser, também, espaços frequentados pelos jovens que faziam parte de 

gangues, o que era visto como sinônimo de perigo e violência. À procura de uma solução e 

visando diminuir os conflitos existentes entre as gangues, foi proposto que as constantes 

disputas que existiam entre os grupos não se travassem mais por meio de violência, mas, sim, 

pelas expressões artísticas.  

Um dos responsáveis por essa iniciativa foi o Afrika Bambaataa, um dos 

precursores do movimento hip hop, juntamente com Kool Herc e Grandmaster Flash, que, 

dentre outros, contribuiriam de forma mais expressiva com o desenvolvimento do movimento 

cultural nascente, que, posteriormente, conheceríamos como o movimento hip hop. 

Ao DJ Kool Herc, imigrante jamaicano, atribui-se a introdução de narrativas 

poéticas nas bases musicais, bem como a utilização de sound system nas festas de bairro, em 

Nova Iorque. Outro DJ que teve importante participação na produção e no desenvolvimento 

do rap foi Grandmaster Flash, ele é o responsável pela criação de técnicas, como scratch 

(efeito sonoro produzido utilizando a agulha de toca-discos ou mesmo com as mãos girando o 

disco, no sentido oposto). Assim, conta-nos Hermano Viana, em O mundo Funk Carioca: 

 
Grandmaster Flash, talvez o mais talentoso discípulo do DJ jamaicano, criou o 
‘scratch’, ou seja, a utilização da agulha do toca-discos, arranhando o vinil, no 
sentido anti-horário, como instrumento musical. Além disso, Flash entregava um 
microfone para que os dançarinos pudessem improvisar discursos, acompanhando o 
ritmo da música, uma espécie de repente eletrônica, que ficou conhecido como o 
rap. (VIANA, 1997, p. 21). 
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Outro importante colaborador foi o Afrika Bambaataa, que inseriu as bases 

musicais e sons de batidas eletrônicas. Junto com o Grandmaster Flash, é considerado o pai da 

cultura hip hop, por atribuírem a essa prática, um caráter político, ou seja, por transformarem 

uma atividade, que inicialmente era apenas festiva, em um importante canal de crítica social, 

promovendo entre os jovens, mudanças de atitudes e valorização da cultura negra. É 

importante ressaltar que, ao passo em que o rap se desenvolvia no Bronx, outras linguagens 

artísticas também surgiam, naquele mesmo contexto, como é o caso do break (dança) e do 

grafite (arte plástica). 

A ideia proposta por Afrika Bambaataa, de substituir os conflitos existentes entre 

as gangues rivais por disputas artísticas, era o início de uma nova e diferente forma dos jovens 

se relacionarem. Os conteúdos das letras de rap estavam associados a esse pensamento, 

expressavam as situações vividas e como estas refletiam na violência praticada pelos jovens. 

De acordo com Ribeiro (2006, p. 03): 

 
O hip hop, enquanto conceito, surge em 1968, embora se aceite que enquanto 
movimento social e cultural se efetiva apenas em meados dos anos 1970, quando 
Afrika Bambaataa, nome de um antigo líder Zulu adotado por Kevin Donovan, no 
bairro do Bronx (Nova York), cunha esta expressão hip hop, algo como “balançar o 
corpo”, numa tradução mais literal, para designar uma nova forma de exercício 
reivindicatório e libertário, baseado na construção e na busca incessante por 
conhecimento, para melhoria da população jovem afro-americana, aliado 
concomitantemente, à procura em desenvolver uma nova forma de se fazer música. 

 

 A iniciativa de Afrika Bambaataa em unir os jovens pela via artística e, assim, 

impedir o alastramento da violência no Bronx, está ligada ao fato dele ter entrado na Nação do 

Islã, e por meio dos ensinamentos adquiridos neste grupo, procurado colocar em prática as 

informações repassadas, intervindo na sua realidade.  Em 1973, ele criou uma organização 

pacifista chamada Youth Organization, que mais tarde recebeu o nome de Zulu Nation e que 

hoje tem associados em vários países do mundo. 

 
Como Bambaataa explica, “a Zulu Nation é uma organização enorme de adultos e 
jovens... Que incorpora pessoas que gostam de dançar break... Ser DJ e artistas do 
grafite. Eu os fazia batalhar uns contra os outros, de uma maneira não violenta, 
como rapper contra rapper e não faca contra faca... (NEYES, 1996,  p. 230-231 apud 
DUTRA, 2007, p. 17). 

 

Na década de 70, o rap começava a ser difundido para outras partes da cidade de 

Nova York, deixando de ser criado e executado apenas no subúrbio. Alguns estudiosos 

apontam o grupo Sugar Hill Gang como responsável pela primeira gravação do rap “Rappers 
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Delight”.  Com um grande índice de vendagem, essa música, além de ter colocado o rap em 

posto de grande visibilidade, chamou a atenção da indústria fonográfica. 

Pode-se dizer que a partir desse momento, o rap crescia cada vez mais, 

conquistando seu espaço no mercado dos discos, deixando de ser o som ouvido apenas nos 

guetos nova-iorquinos, para se tornar o fenômeno musical que também conquistaria as 

cidades de diversos países. Passaria, então, a ser o principal canal do movimento hip hop pelo 

mundo afora. 

No Livro Vermelho do Hip Hop, Spensy Pimentel (1997) conta-nos que entre o 

surgimento do rap no gueto e sua consolidação na indústria fonográfica, o rap desenvolveu-se, 

a partir de vários estilos, como o eletro-rap, fruto das inovações eletrônicas feitas por 

Bambaataa, a new school, que utiliza o rap para o protesto social, com “The Message”, de 

Grandmaster Flash and the Furious Five, e com o grupo Public Enemy, a fase chamada 

“Daisy age”, com Queen Latiffah, Jungle Brothers e De La Soul, além do Gangsta Rap, com 

uma temática voltada à valorização da violência e da criminalidade. 

Portanto, é importante frisar que o rap, assim como outros gêneros musicais, para 

se adequar às exigências feitas pelo mercado que ele mesmo conquistou, perdeu algumas de 

suas características. Neste sentido, como se sabe, originalmente, os conteúdos das músicas de 

rap estavam ligados às demandas de exclusão e opressão, pelas quais passavam os jovens. A 

partir de então, essas informações eram readaptadas para servir aos ideais capitalistas, sendo, 

portanto, naquele momento, canal da valorização do consumo, violência e sexo, o que 

descaracterizaria aquilo que se pode chamar de “rap raiz”, que surgiu em um contexto 

histórico específico. 

Levando em consideração os aspectos aqui expostos desde o seu início, pontuando 

os seus diversos estilos, bem como as adaptações que a música rap teve que passar para 

atender à indústria cultural, faz-se necessário dizer que nos diferentes países onde o 

movimento hip hop se desenvolveu, ele assumiu características particulares bastante 

significativas, o que denota uma identidade local. No caso do Brasil, não escaparia à regra. 

Isto é o que procuraremos apresentar a seguir. 

 

3.1 O hip hop no Brasil: no Crato e em Ouricuri 

 

No Brasil, o hip hop consolida-se nos anos 90, na cidade de São Paulo, como um 

importante movimento urbano da juventude negra (HERSCHAMN, 2005). Segundo o autor 

entre parênteses, no entanto, antes disso, ao longo dos anos 80, elementos oriundos da cultura 
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hip hop começaram, aos poucos, a aparecer nas festas, em diferentes lugares da cidade, nos 

chamados “bailes blacks” – eram espaços onde os jovens buscavam diversão, em seu tempo 

livre, ocupando-o de música e da dança.   

É nesse contexto que a dança, ou o break dance, surge como o primeiro elemento 

do hip hop introduzido no Brasil. Nos espaços dos bailes é que os passos dessa dança eram 

vistos para, assim, serem apreendidos e executados. Desta forma, o dançarino Nelson Triunfo, 

no livro Hip Hop, a periferia grita, relata sobre como ocorreu a chegada dessa dança no país: 

“Foi muito estranho o que aconteceu com o break no Brasil, os ricos eram as únicas pessoas 

que conseguiam viajar para os Estados Unidos e lá descobriram essa nova dança” (ROCHA; 

DOMENICH; CASSEANO, 2001, p. 08). Então, isso queria dizer que era apenas 

participando dos bailes que se tornava possível, para uma boa parte da população jovem e 

negra, conhecer e praticar os passos de break. 

Nessa mesma perspectiva, outro fator que dificultava o conhecimento do hip hop 

estava ligado aos meios pelos quais as informações eram divulgadas, que eram quase 

inexistentes e, quando se tinha algum material que falasse sobre tal estilo musical, era em 

inglês. Spensy Pimentel, no “Livro Vermelho do Hip Hop”, apresenta a seguinte declaração 

do KLJay, um dos integrantes do grupo Os Racionais: 

 
O Hip-Hop chegou aqui como onda, a gente não sabia que o break evitava as brigas 
entre as gangues nos EUA, promovia uma mudança de comportamento. Não 
chegavam muito bem as ideias que estavam por trás da coisa, era tudo meio 
fragmentado... Um cara arranjava uma revista, traduzia naquele inglês macarrônico, 
levava para o pessoal... Se em São Paulo já era difícil conseguir informação, 
imagine nas outras cidades. (1997, p. 87). 

 

 

De acordo com os relatos acima, é possível perceber o grau de dificuldade para 

que, inicialmente, os elementos do hip hop fossem sendo incorporados no Brasil. De forma 

lenta e bastante fragmentada, tornou-se possível o conhecimento e a difusão do estilo musical 

no País.  

Segundo Yoshinaga (2014), o centro de São Paulo, por ser uma região bastante 

frequentada por jovens de diferentes localidades, acabou sendo o espaço escolhido para essa 

prática cultural. Inicialmente, o Largo São Bento constituiu-se como “o espaço do break”, 

assim relata Nelson, um dos precursores do movimento hip hop no Brasil sobre os primeiros 

registros de break, na cidade de São Paulo, no livro de Gilberto Yoshinaga (2014): Nelson, 

Triunfo do Sertão ao Hip Hop. 
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Com o passar dos anos, os meios de comunicação, como o rádio e a televisão, 

mediante as músicas, os videoclipes e filmes, desenvolveram importante papel nesse processo 

de divulgação e popularização do hip hop, em São Paulo, e para as outras partes do País. É a 

partir dessa ampla difusão, por meio de rádios e TVs, que começa a chegar a outras cidades e 

regiões do Brasil, que não se encontram no eixo Sul e Sudeste, as primeiras coreografias e 

músicas de rap. 

No Nordeste, os primeiros grupos de hip hop foram se formando, inicialmente, 

nas capitais dos estados e, posteriormente, aos poucos, tornaram-se também presentes nas 

regiões interioranas. A presença do movimento hip hop no Crato, segundo depoimento do MC 

Albenisio, retirado do documentário Hip Hop Crato, surgiu na década de 1990, quando alguns 

jovens, influenciados pelo gênero musical da black soul, soul music, e do pop, do cantor 

Michael Jackson, criaram grupos de danças de rua, que receberam os nomes de Furacão 

Mirim e Ilusion Break.   

Portanto, notamos que na cidade do Crato, assim como aconteceu com o 

surgimento do hip hop no Brasil, o envolvimento dos jovens ocorreu pelo seu contato inicial 

com a dança-break. Durante o período de existência desses grupos, ainda segundo relato do 

MC Albenisio, participaram de festival de arte e cultura, festa do município, eventos em 

praças, comícios políticos e estiveram presentes, também, em festividades das cidades 

vizinhas e de outros estados, bem como em eventos organizados por eles, nos bairros da 

cidade. A partir desse contexto, alguns dos jovens tornaram-se grafiteiros, rappers, DJ’s, 

MC’s, ou seja, praticantes de outros elementos do movimento hip hop. 

Da mesma forma aconteceu na cidade de Ouricuri. Foi por meio da dança que os 

jovens tiveram o primeiro contato com o movimento.  Segundo depoimento de Júnior, no 

final da década de 90, precisamente no ano de 1999, assistindo, pela primeira vez, às 

apresentações de grupos de breaks exibidas no programa de auditório do apresentador Raul 

Gil, nas tardes de sábado, pela emissora TV Record, que ele sentiu interesse e curiosidade 

pelas coreografias que via na TV. Depois disso, passados alguns meses, Júnior formava, junto 

com os amigos, o primeiro grupo de break da cidade de Ouricuri, chamado de Dança de Rua 

do Sertão- DRS. 
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4 RAP: UMA IDENTIDADE EM CONSTRUÇÃO 

 

Nos últimos anos, profundas mudanças têm ocorrido nos diversos âmbitos da vida 

social. Não há consenso entre os teóricos sobre quais fatores desencadearam ou que até 

mesmo determinaram essas mudanças, alguns atribuem a esse processo o nome de 

“globalização” (GIDDENS, 2005; CHARLOT, 2013), outros preferem chamar de “pós-

modernidade” (HALL, 2002) e outros de “sociedade informacional” (CASTELL, 1999). É 

certo que todos convergem em um sentido – essas mudanças têm afetado todas as sociedades, 

resultando, por conseguinte, em uma interconexão entre elas. 

A globalização é, muitas vezes, retratada apenas como um fenômeno econômico 

(GIDDENS, 2005), ou seja, pela produção, distribuição e consumo de bens e serviços, em 

escala global. Por ser constituída por questões bastante complexas, a maioria das análises 

ficam reduzidas a esse entendimento, porque parecem compreender que as “transformações 

econômicas repercutem automaticamente no conjunto da sociedade, devendo todas as demais 

esferas se adequar aos imperativos da economia de mercado mundializado" (ALVAREZ, 

1999, p. 97). 

Neste sentido, Ortiz (1994) chama a atenção para a necessidade de se fazer uma 

leitura mais crítica sobre tal questão, pois a interação entre as dimensões econômicas, 

políticas e culturais não pode ser negada ou esquecida. Para Giddens (2005), fatores como o 

desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação constituem importantes 

pilares desse processo, nos quais intensificaram e estabeleceram interações entre as diferentes 

partes do mundo, produzindo importantes mudanças na forma como a cultura global e local 

relacionam-se. 

Em meio às inúmeras transformações provocadas pela globalização, surgiu, 

praticamente junto com ela, uma nova maneira de produzir música, o rap – que é fruto de um 

movimento urbano juvenil, o hip hop (DUTRA, 2007). Partindo desse entendimento, o nosso 

estudo propõe-se a compreender a relação estabelecida entre o rap e a produção de identidade 

cultural dos grupos juvenis Irmandade Rap Crato e Júnior Baladeira e, assim, perceber como 

essa interação entre o global e o local tem possibilitado a construção de novas identidades 

culturais. 

Levando em consideração que o rap é um fenômeno musical, produto dessas 

profundas mudanças que estamos vivendo no âmbito da cultura, o seu estudo adquire um 

lugar privilegiado para discussão da influência que a música exerce na construção das 

identidades, em diferentes partes do mundo.  A seguir, buscamos refletir, à luz dos estudos 
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elaborados por Stuart Hall (2002), as categorias essenciais a este trabalho, como identidade e 

identidade cultural. 

 

4.1 Refletindo sobre Identidades 

 

A identidade, enquanto uma categoria de análise, está ancorada nos estudos de 

Stuart Hall (2002), quando ele problematiza a forma como ela é acionada nas diferentes 

sociedades, já que era tida, até então, como algo fixo e imutável. Neste sentido, Hall (2002) 

pontua a necessidade de rediscutir o papel das identidades na teoria social, pois as velhas 

formas de identidade, que estabilizaram o mundo, durante muito tempo, estão agora em 

declínio e fragmentação, dando lugar a novas identidades surgidas do processo de mudança 

que desloca as estruturas das sociedades modernas. 

É nesse contexto que se estabelece o que ele vai chamar de uma “Crise de 

Identidade”, ou seja, as identidades que, por ora, eram vistas como estáveis e singulares, agora 

são colocadas em questão, a partir dessa mudança estrutural pela qual vem passando as 

sociedades pós-modernas, o que leva à fragilização e desestabilização dos sujeitos, em sua 

vida social. A partir dessa perspectiva, Hall (2002) reflete como as identidades dos sujeitos e 

as identidades culturais são afetadas, diante das transformações ocorridas. 

Antes disso, Hall (2002) aponta os três tipos de identidade que foram construídos, 

ao longo do desenvolvimento histórico: Sujeito Iluminista, Sujeito Sociológico, Sujeito Pós-

Moderno. Segundo o autor, a existência de cada uma dessas identidades reflete o modo como 

o sujeito é “modelado”, de acordo com o momento histórico vivido. 

A primeira concepção é a do Sujeito Iluminista, em que concebe a pessoa como 

um ser único, centralizado e original, dotado das capacidades de razão, de consciência e de 

ação, portanto, ele próprio configura-se como o centro do universo. Essa forma de 

pensamento está baseada na visão teológica do mundo e individualista do ser. A identidade, 

nessa perspectiva, sendo intrínseca à essência do sujeito, era tida como algo inato e que, ao 

longo do desenvolvimento da sua existência, permaneceria inalterada. 

A segunda identidade diz respeito à do Sujeito Sociológico, essa concepção está 

associada à ideia de que o sujeito não é autônomo, nem autossuficiente, pelo contrário, é algo 

inacabado e relacional, ou seja, é formado na relação que ele estabelece com o “outro”, na 

vida social e cultural. Portanto, essa identidade difere-se da do Sujeito Iluminista, ao passo 

que não acredita haver uma identidade única e estável, mas, sim, que ela é múltipla e plural, 

construída na relação mediada entre a interação do “eu” com a sociedade, como um todo. 
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Por último, a terceira identidade menciona o Sujeito Pós-Moderno. Ela concebe a 

este uma identidade transitória, não estável. Neste contexto, essa identidade é constantemente 

ressignificada, reelaborada, de acordo com os diversos contextos sociais e culturais que está 

inserida. É historicamente construída e, portanto, o sujeito assume diferentes identidades, que 

variam de acordo com o momento histórico, à medida que reforça as identidades 

contraditórias já existentes, resultando, assim, nas constantes mudanças de identificações, ao 

longo da história dos sujeitos. 

De forma mais sistematizada, Hall (2002) busca, ainda, esboçar as principais 

mudanças de conceituações que constituíram o sujeito, no pensamento moderno. Segundo ele, 

o sujeito humano, visto sob o ponto de vista discursivo, vai se moldando, a partir dos 

pressupostos do pensamento moderno sobre si, bem como pelos processos que serviram de 

base para a modernidade. Logo, o sujeito moderno, concebido como aquele que possui uma 

identidade descentrada, que é fruto de rompimentos de discursos elaborados, desde o período 

iluminista até a modernidade tardia, sempre esteve em permanente mudança, ou seja, era 

constantemente afetado pelos processos e dinâmicas sociais, que iam modelando essas 

identidades.  

Hall (2002) diz ainda não ser atributo da modernidade a responsabilidade do 

nascimento de uma nova e diferente forma de individualismo, em que esta inauguraria outra 

concepção de indivíduo e identidade. Porém, reforça que nos tempos pré-modernos, já existia 

a ideia construída em torno do indivíduo, só que era vivida e conceitualizada de forma 

diferente – predominando a compreensão de que o lugar social ocupado pelo sujeito era 

determinado pelas “coisas divinas”, não havendo nenhuma possibilidade de mudança.  

Posteriormente, o nascimento do “sujeito soberano”, tido como único e absoluto, 

surgido entre o humanismo renascentista e o iluminismo dos séculos XVI até o XVIII, 

nomeado por Hall de “Sujeito Iluminista”, rompe com a ideia anteriormente desenvolvida 

sobre o homem, pois este passaria a ser formado pela relação “sujeito-razão”, ou seja, seria 

aquele que por meio da sua racionalidade, pensa e age conscientemente, mantendo os 

processos da vida moderna centrados nessa relação.   

Na primeira metade do século XX, à medida que as sociedades modernas 

tornavam-se mais complexas, surge o “Sujeito Sociológico”, que emerge, principalmente, por 

dois eventos, sendo um deles a biologia darwiniana, quando o sujeito foi “biologizado” e as 

novas ciências sociais. Esse modelo propôs uma interação entre “interior” – o indivíduo – e 

“exterior” – a sociedade. Ou seja, nessa perspectiva, o sujeito passa, então, a ser visto como 



 
 

43 
 

aquele que é definido e localizado pelas macroestruturas em que se encontra inserido e ao 

passo que é influenciado por elas, também exerce influência.  

A segunda metade do século XX foi marcada pelo período da modernidade tardia 

e, consequentemente, pelo surgimento de uma nova concepção de indivíduo, o “Sujeito 

Moderno”. Ele não seria apenas fruto de uma desagregação, mas, sobretudo, de um 

descolamento que o permitiu romper com os discursos realizados anteriormente, acerca do 

conhecimento moderno.  

Dentre outros “descentramentos”, um dos principais, segundo o argumento de 

Hall (2002), foi o descentramento do sujeito cartesiano, ou seja, a identidade deixando de ser 

entendida como inata, para ser compreendida como uma formação que acontece ao longo do 

tempo, por meio de um processo contínuo, sempre mediada na relação que o indivíduo 

estabelece com o outro. 

Nesta perspectiva, Hall (2002) sugere que ao invés de se falar em identidade como 

uma coisa acabada, poderíamos falar em identificação, pois esta nos proporcionaria a ideia de 

um processo em andamento, portanto, inacabada e fragmentada. Diante desses aspectos, 

percebe-se que a identidade é pensada e construída entre os membros do grupo. Nas 

experiências singulares dos entrevistados, o elemento identidade não é visto como algo fixo, 

portanto, está diretamente relacionado a como essa identidade é socialmente constituída, em 

meio aos marcadores sociais das diferenças – gênero, classe, raça, território e cultura.  

 

4.2 Da Identidade Cultural 

 

Conforme vimos no tópico anterior, a identidade pode ser entendida como sendo 

formada a partir de inúmeras referências que situam o sujeito em determinada sociedade, 

conferindo a ele um sentimento de pertença. Nessa perspectiva, esta identidade é fruto da 

relação que estabelecemos com o nosso mundo exterior, aqui representada pelas instituições 

sociais que estamos inseridos, bem como pelas formas por meio das quais nós imaginamos ser 

vistos pelos outros (HALL, 2001). Assim sendo, o processo de constituição dessa identidade 

está marcado pela negociação constante entre a “individuação” – aquilo que o sujeito possui 

de mais particular/singular – e a descentralização – oriunda da internalização dos diversos 

padrões sociais. 

Em diferentes sociedades e épocas históricas, os processos de constituição de 

identidade ocorreram de variadas maneiras e, por conseguinte, houve a diferenciação entre as 

culturas. Inicialmente, tomamos, por exemplo, as sociedades tradicionais, em que os vínculos 
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instituídos entre a identidade individual e coletiva eram tão fortes, que uma estava dissolvida 

na outra, ou seja, o coletivo era o que definia o individual (DURKHEIM, 1999).  

Com base nisso, os laços da comunidade eram fortalecidos mediante o estímulo à 

coletividade, pois a vida social acontecia em grupo, portanto, era esse sentimento que 

norteava a existência dos indivíduos naquela sociedade. Em direção contrária, na 

modernidade e com o apelo à individualidade, que se consolida como marca registrada desse 

“novo tempo”, o indivíduo é levado a assumir os diferentes papéis socialmente construídos – 

membro de uma família, cidadão, profissional, etc. (DURKHEIM, 1999). 

Com o declínio das sociedades tradicionais, devido a uma série de mudanças 

provocadas pela transição da vida rural para a vida urbana, bem como o surgimento das 

identidades baseadas na ideia de povo e nação, seria o contexto que surge a ideia de 

identidade nacional. De acordo com Hall (2001, p. 49), “a lealdade e a identificação que, 

numa era pré-moderna ou em sociedades tradicionais, eram dadas à tribo, ao povo e à religião 

e à região, foram transferidas, gradualmente, nas sociedades ocidentais, à cultura nacional”. 

Podemos, então, entender que a identidade nacional é fruto de um conjunto de 

esforços empreendidos pelo Estado nacional, a fim de assegurar certa homogeneidade da 

cultura, mediante as instituições culturais. Para exemplificar essa situação, Hall (2002) nos 

fala sobre a educação universal, segundo ele, é a responsável pela generalização de uma única 

língua vernacular. Portanto, a alfabetização é “um meio dominante de comunicação em toda a 

nação”.  

De acordo com Anderson (HALL apud ANDERSON, 2002), as diferenças das 

sociedades estão pautadas pelas formas variadas pelas quais são imaginadas por alguns 

conceitos, por exemplo, o que é “ser inglês”, ou seja, o que vai chamar de “comunidades 

imaginadas”- o conjunto de narrativas e representações que compõe o imaginário nacional. 

É certo que há um tensionamento entre a identidade pós-moderna e a identidade 

nacional. Diante do exposto por Hall (2002), os diferentes elementos que deveriam constituir 

a identidade nacional, como os laços comunitários, diferenças étnicas e regionais, acabam se 

tornando, na maioria das vezes, fontes geradoras de conflitos, reforçando, ainda mais, a ideia 

de regionalismos.  

Outra questão posta por Hall (2002) diz respeito às sociedades modernas, que 

sendo elas estruturadas em classes sociais, possuem interesses distintos e, portanto, diferentes 

projetos nacionais. Corroborando com os enunciados anteriores, as aspirações de uma 

identidade nacional, baseadas em uma cultura homogênea, parecem cada vez mais distantes 
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do ideário pretendido, assim, a ideia de “unificação” fica apenas na intencionalidade de um 

projeto de nação. 

Em decorrência da globalização, as identidades nacionais vêm passando por uma 

desintegração, devido ao crescente processo de homogeneização cultural, resultando, assim, 

no surgimento de novas identidades híbridas. Desta forma, Hall pontua: 

  
Os fluxos culturais entre as nações e o consumismo global criam possibilidades de 
“identidades compartilhadas” – como consumidores para os mesmos bens, como 
“clientes” para os mesmos serviços, “públicos” para as mesmas mensagens e 
imagens – entre pessoas que estão bastante distantes uma das outras no espaço e no 
tempo. À medida que as culturas nacionais tornam-se mais expostas a influências 
externas, é difícil conservar as identidades culturais intactas ou impedir que elas se 
tornem enfraquecidas através do bombardeamento e da infiltração cultural. (HALL, 
2005, p. 74). 

 

Diante disso, entendemos que na sociedade pós-moderna, intensificam-se, cada 

vez mais, as trocas culturais. É nesse contexto que as novas identidades são elaboradas, sendo 

constituídos, por meio delas, os diferentes estilos de vida, de estética e consumo, que não se 

encontram situados meramente na cultura nacional, mas como diz Hall (2002), são mediados 

pelo mercado global, portanto, transcendem os limites territoriais. São identidades que ao se 

desvincularem do seu contexto específico, podem ser acionadas em qualquer lugar do mundo, 

e uma vez incorporadas, as mais diferentes culturas assumem características específicas, por 

isso, são denominadas de “identidades compartilhadas”. 

Em outras palavras, queremos dizer que o global e o local estão justapostos e que 

não há como delimitar com precisão as distinções culturais, em se tratando de identidades 

nacionais, ou seja, saber o que a elas pertence ou não. Sendo assim, estando em contato com 

as “culturas flutuantes”, originadas pelo processo de globalização, acabam originando novas 

identidades. 

Nesse direcionamento, podemos observar que o movimento hip hop carrega, na 

sua gênese, a fusão de vários elementos culturais, que vão desde as tradições de origem 

africana, como é o caso da oralidade, à transição tecnológica de recursos analógicos para 

digitais, bem como a linguagem própria dos guetos nova-iorquinos. 

Destacam-se, ainda, a experiência desse modelo de movimento urbano juvenil e a 

influência exercida nos jovens, no enfrentamento da exclusão e marginalização pelo mundo. 

Essas ações têm sido, dentre os outros aspectos, elementos que expressam uma configuração 

global do hip hop, percebidos nas palavras de Leonardo, membro do grupo Irmandade Rap 

Crato: 
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Nesta perspectiva, entendemos que o rap rompe com os limites nacionais, 
criando nos jovens adeptos desse gênero musical, nas diversas partes do 
globo, percepções distintas, portanto, os mesmos elaboram, de acordo com o 
seu repertório cultural novas identidades. 
 

Faz-se necessário mencionar que o movimento hip hop propõe-se a desenvolver 

ações coletivas, nas quais estas não estejam propriamente vinculadas ao contexto local ou 

cultural em que estão inseridas, mas que transcendam ou atravessem esse tipo de fronteira. 

(WELLER, 2002, p.9-10). Há, também, o objetivo de superar os processos de marginalização 

em que parte dos jovens adeptos desse movimento vive. 

A seguir, apresentaremos algumas reflexões sobre juventude, a partir do viés 

sociológico, nas quais tomaremos como apoio os estudos de Jose Machado Pais (1996) sobre 

as culturas juvenis e como esta categoria relaciona-se com o estudo proposto. Ressaltaremos, 

ainda, que o mundo da cultura é um importante espaço de reflexão sobre a construção desses 

jovens, sendo por meio dela que estes assumem posturas de protagonistas, construindo, 

portanto, um olhar sobre o mundo onde estão inseridos. 
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5 JUVENTUDES: UMA REFLEXÃO SOBRE ELAS 

 

Sendo o hip hop um movimento urbano da juventude negra, neste tópico, 

buscaremos discorrer sobre o conceito de juventude e suas variadas condições de ser jovem e, 

assim, melhor compreendermos a relação estabelecida entre os jovens e esse universo 

cultural, que é o movimento hip hop. Diversas abordagens focalizam a temática da juventude, 

muito embora esses conceitos atribuídos aos jovens tenham sido produzidos em diferentes 

épocas históricas e, portanto, passaram a ser de fundamental importância para a compreensão 

do deslocamento que teve o conceito de juventude, até os dias atuais. 

Aqui, estabeleceremos um diálogo com o sociólogo Jose Machado Pais, que ao 

abordar as diversas condições juvenis, faz isso por meio de três principais correntes 

sociológicas: a Geracional, a Classista, e a Cultura Juvenil. Refletindo com o autor, 

tomaremos como ponto de partida a Corrente Geracional. Esta entende a juventude como uma 

fase de vida e, por conseguinte, um aspecto unitário. É, portanto, fundamentada pela noção de 

continuidade/descontinuidade dos valores entre as gerações. Assim, aponta Pais (1996, p. 50): 

 
 Fala-se de rupturas, conflitos ou crises intergeracionais quando as descontinuidades 
entre as gerações se traduzem numa clara tensão ou confrontação. Seria o caso de 
algumas gerações políticas formadas no curso de crises ou processos políticos de 
certa amplitude. Por se encontrarem num estado de disponibilidade, de 
aprendizagem da vida social e de alguma permeabilidade ideológica, os jovens 
viveriam esses processos de uma maneira muito própria, formando entre eles uma 
consciência geracional. 

 

Outros teóricos da mesma corrente, de acordo com Pais (1996), entendem que os 

jovens experimentam o mundo, as circunstâncias e os problemas como membros de uma 

mesma geração. As experiências são compartilhadas entres os próprios jovens, e, portanto, 

por serem da mesma geração, enfrentam os mesmos problemas. 

Nesta mesma corrente teórica, a relação estabelecida entre os jovens e adultos 

ocorre de duas formas distintas: o relacionamento problemático e do tipo problemático. 

Podemos caracterizar o primeiro como uma relação não conflituosa, ou seja, que estabelece 

entre os jovens e adultos uma convivência harmoniosa e pacífica. 

No entanto, no que diz respeito ao tipo problemático, que se caracteriza pelo 

caráter ameaçador que os jovens podem causar aos adultos, tendo em vista que estes se negam 

a aceitar a cultura juvenil (apresentada como a contracultura), pois ela colocaria em questão a 

cultura dos adultos. 
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Ainda em conformidade com essa corrente, a questão da juventude é 

problematizada, a partir dessas duas posições diferentes supracitadas. A primeira está ligada 

aos sinais de continuidade, ou seja, àqueles na qual a geração é responsável por garantir a 

interiorização e manutenção dos valores, normas e condutas predominantes da geração adulta, 

assim, essa corrente procura estabelecer e assegurar a continuidade da geração. Do outro lado, 

encontra-se a descontinuidade que gera, de certa forma, um desarranjo entre as culturas, no 

que se refere à transmissão de comportamento e valores da geração anterior, em relação à 

nova geração. Nesta perspectiva, o jovem promove rupturas, o que pode desencadear certa 

“tensão social”. 

Para Abramo (1997), é nesta corrente que a juventude é vista pelo viés do 

“problema social”. Isso porque alguns autores, ao adotarem o jovem como objeto de estudo, 

tomam-no enquanto indivíduo que “representa uma ameaça de ruptura com a continuidade 

social: uma ameaça para si próprio ou para a sociedade” (ABRAMO, 1997, p. 29). Esses 

autores estão ancorados pela análise da juventude enquanto uma Categoria Geracional. 

Segundo a autora mencionada entre parênteses, isso se deve à ênfase que esta corrente, fruto 

da sociologia funcionalista, atribui ao processo de socialização, uma vez que sendo, 

 
[...] a juventude pensada como um processo de desenvolvimento social e pessoal de 
capacidades e ajustes aos papéis adultos, são as falhas nesse desenvolvimento e 
ajuste que se constituem em temas de preocupação social. É nesse sentido, que a 
juventude só está presente para o pensamento e para ação social como “problema”: 
como objeto de falha, disfunção ou anomia no processo de integração social. 
(ABRAMO, 1997, p. 29). 

 

 Para a autora supracitada, nessa perspectiva, quando isso se constitui o foco da 

problematização da juventude, é perceptível que as questões de ordem, como “coesão” e 

“integração”, e, portanto, de reprodução social, estão sempre em pauta. Os “desvios” de 

caminho podem produzir um rompimento com a “transmissão da herança cultural” de uma 

dada sociedade, para que isso não ocorra, recai sobre as instituições que desempenham o 

papel de socializadoras, a função de assegurar que esse sujeito, nesse período de transição do 

ciclo de vida, permaneça no caminho pavimentado por gerações anteriores. 

 Ainda segundo Abramo (1997, p. 35): 

 
[...] Ao privilegiar o foco de nossa atenção sobre os jovens como emblemas dos 
problemas sociais, muitas vezes, não conseguimos enxergá-los e entendê-los 
propriamente; e, como consequência, nos livrar de uma postura de desqualificação 
da sua atuação como sujeita. 
 

 



 
 

49 
 

Concordamos com a teórica quando faz referência à necessidade de lançarmos 

outro olhar sobre esses sujeitos, um olhar que enxergue suas experiências plurais, percepções, 

suas formas de sociabilidades e atuação. É nesse sentido que nos interessa o estudo sobre 

juventude e movimento hip hop, ou seja, como eles nos relatam nas entrevistas, “é o nós por 

nós”, é a visão de como esses sujeitos se veem, a partir de como se constroem e são 

construídos, mediante uma experiência comum: a prática do hip hop. 

Outra corrente abordada por Pais (1996) refere-se à Classista. Segundo o autor, 

como o próprio nome sugere, é uma corrente baseada não na fase de vida como anteriormente 

defendida, mas na relação de classe, em que atribui a passagem dos jovens para a vida adulta 

a possuidora de um fator central dessa relação: as desigualdades sociais. Para essa corrente: 

 
As culturas juvenis são sempre culturas de classe, isto é, sempre entendidas como 
um produto de relações antagônicas de classe. Daí que as culturas juvenis sejam por 
esta corrente apresentada como culturas de resistência, isto é, culturas negociadas no 
quadro de um contexto cultural determinado por relações de classe. (PAIS, 1996, p. 
61). 

 

Portanto, o pano de fundo das culturas juvenis, nesta corrente, seria sempre o 

caráter político, ou seja, a partir dos próprios fundamentos teóricos que orientam essa 

abordagem, estaria restringindo o entendimento de culturas juvenis, focando apenas naquelas 

que tivessem um conteúdo de resistência “classista”. Para Pais, não é a condição social que 

fará com que os sujeitos pertencentes a ela tenham os mesmos modos de vida, gostos, e a 

mesma compreensão de mundo, “os processos sociais que afetam os jovens não podem ser 

unanimemente compreendidos como simples ou exclusiva resultante de determinações sociais 

e posicionamentos de classe.” (PAIS, 1996, p. 64). Para o autor, outros processos vividos 

pelos jovens devem ser compreendidos para além desse antagonismo de classe, mas também a 

partir das relações sociais e trajetórias individuais, das experiências de vida que esses sujeitos 

carregam. 

Para ilustrar melhor o que foi dito sobre essas duas correntes, achamos pertinente 

estabelecer um diálogo com o estudo comparativo elaborado por Wivian Weller sobre 

Música, identidade e experiências discriminatórias, realizado com jovens de grupos de rap de 

São Paulo e Berlim, nos quais esses jovens constroem suas identidades, a partir de duas 

orientações distintas: a Geracional e a Classista.  

A primeira está associada aos discursos e práticas de uma geração a qual os jovens 

pertencem. A segunda tem no rap uma “[...] forma de articulação de uma mensagem e como 

meio adequado para a concretização de suas aspirações políticas.” (WELLER, 2002, p. 10). A 
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orientação geracional identifica nos elementos do rap uma cultura de jovem. Sendo o rap um 

gênero musical de grande audiência entre os jovens oriundos de periferias dos grandes centros 

urbanos, eles acabam adotando o rap como a principal expressão de sua identidade, enquanto 

jovens. Inclusive, essa seria a principal forma de diferenciação em relação às gerações 

anteriores. Portanto, os grupos de rap, enquanto práxis musical e sociocultural, acabam se 

tornando “uma forma de sociabilidade, de constituição de relações geracionais e de 

solidariedade, de descoberta das capacidades e habilidades individuais” (WELLER, 2002, p. 

11). 

Outro elemento destacado na orientação geracional pela autora diz respeito à 

relação de “conflito” estabelecida nas normas e valores da geração paterno/materna. Aqui, 

pontuaremos a relação dos rappers paulistanos, uma vez que a maioria destes é formada por 

jovens oriundos de relações familiares desgastadas, provocadas, dentre outros motivos, pela 

ausência do pai do convívio familiar, gerando no jovem certa “revolta”. Logo, por meio do 

rap, tais jovens encontram espaço para falar de si, e, portanto, das relações familiares às quais 

estão inseridos. 

 
Nesse sentido, a expressão “desabafo” documenta uma forma de lidar com as 
experiências de ruptura e desintegração familiar. Histórias individuais e experiências 
traumáticas vividas na família são trabalhadas textualmente (através das letras de 
rap) e superadas de forma comunicativa com os integrantes do grupo e com o 
público. (WELLER, 2002, p. 12). 

 

Quanto à orientação classista, tanto os rappers paulistanos como os berlinenses, 

segundo o estudo de Weller (2002), adotam a mesma postura, quando se referem a questões 

de identidade étnica e ao mecanismo de exclusão social. Para eles, o rap é um importante 

canal de conscientização dos jovens que vivem excluídos, uma vez que procura evidenciar 

que as vivências do cotidiano são fruto de sistema de exclusão. É mediante o rap que buscam 

essa conscientização e tentam, por meio dele, propor formas de superar essa situação 

excludente, da qual são vítimas: 

 
Suas análises teórico-reflexivas focalizam o conflito com o outro, sendo que esse 
outro são as classes privilegiadas. O que existe em comum entre os jovens negros da 
periferia de São Paulo e os jovens de origem turca em Berlin, de orientação classista, 
é a certeza de que o discurso ou os argumentos teóricos levam à conscientização da 
população marginalizada, do espaço que lhes é permitido ocupar na sociedade e das 
relações do poder econômico. (WELLER, 2002, p. 15). 

 

É possível perceber que esses jovens, em espaços sociais distintos, procuram criar 

diferentes formas de enfrentamento da exclusão a qual são submetidos. Por meio de suas 
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experiências múltiplas, vão construindo novas sociabilidades e identidades, fortalecendo-se 

em torno da valorização de suas raízes, na luta contra o racismo e os processos 

discriminatórios diversos. 

Assim sendo, tanto na orientação geracional como na orientação classista, é 

notória a presença de um elemento formador de identidades desses sujeitos no movimento hip 

hop e que perpassa as fronteiras locais. Também é certo que cada país tem as suas 

especificidades e dinâmica própria, os jovens excluídos encontram no movimento hip hop 

uma possibilita de construir novas identidades, tanto individual, quanto coletiva. 

 
Independentemente do tipo de orientação coletiva dos diferentes grupos de rap, 
pode-se dizer que o Hip Hop proporcionou a constituição de novas formas 
associativas de vida que passaram a substituir, de certa forma, os vínculos perdidos, 
devido à migração/imigração e/ou segregação espacial. Os objetivos e interesses 
comuns e o reconhecimento de que não estavam soltos, mas que faziam parte de um 
espaço social de experiências conjuntivas, fortaleceram o espírito de coletividade, 
aumentando também a autoestima e levando-os a buscar novas formas de combater 
os problemas enfrentados no cotidiano. Enquanto membros de um grupo, os 
integrantes passaram a ser herdeiros desse conjunto de narrativas comuns que 
constitui o grupo e que gera esse potencial criativo, tanto dos grupos de orientação 
geracional, como dos grupos de orientação classista. (WELLER, 2002, p. 19, grifos 
nossos). 

 

Retomando as correntes sociológicas, por último, temos a corrente da Cultura 

Juvenil. Conforme Pais (1996, p. 69), ela pode ser definida como “o sistema de valores 

socialmente atribuídos à juventude (tomado como conjunto referido a uma fase de vida), isto 

é, valores a que aderirão jovens de diferentes meios e condições sociais”, dessa forma, esta 

corrente contrapõe-se a duas anteriores: Geracional e Classista. 

Neste caso, o que se privilegia no estudo sobre juventude é o seu próprio 

cotidiano, suas experiências e vivências diárias, ou seja, onde os jovens constroem seu 

entendimento e visão de mundo. Segundo o autor, ao tomarmos o conceito de cultura juvenil 

em nossos estudos, deve-se fazer à luz dos processos de socialização, nos quais os jovens 

estão inseridos, entretanto, utilizando esse conceito em um nível microssociológico – grupos, 

coletivos –, “sendo, desse modo, possível entender como os indivíduos, cotidianamente, 

reproduzem ou modificam essas normas, ou criam em alternativas outras” (PAIS, 1996, p. 

70). 

Neste sentido, o autor afirma: 

 
Torna-se necessário que os jovens sejam estudados a partir dos seus contextos 
vivenciais, cotidianos- porque é cotidianamente, isto é, no curso das suas interações, 
que os jovens constroem formas sociais de compreensão e entendimento que se 
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articula com formas específicas de consciência, de pensamento, de percepção e ação. 
(PAIS, 1996, p.73, Grifos do autor). 

 

A questão de sociabilidades mencionada acima por País é enfatizada por Dayrell 

(2007, p. 1107), que acha importante, ao se tratar de juventude, levar em consideração “sua 

cultura, suas demandas e necessidades próprias”. O autor ainda acrescenta que cada jovem “é 

fruto de um conjunto de experiências sociais vivenciadas nos mais diferentes espaços sociais” 

(DAYRELL, 2007, p. 1118). Dessa maneira, a compreensão da juventude deve estar 

associada à dimensão do “vivido” e das diversas posições que o jovem ocupa nesses espaços. 

Dessa forma, o estudo aqui empreendido sobre rap e juventude propõe-se, a partir 

dessas interações juvenis que se estabelecem na inserção dos jovens nos grupos de rap´s, 

compreender os processos de construção da identidade individual e grupal, tendo como base a 

incorporação e a adaptação do hip hop às práticas cotidianas da juventude. 

 

5.1 Juventude e socialização 

 

A seguir, apresentaremos, mesmo que de forma breve, as considerações de alguns 

estudiosos sobre a noção de socialização. Compreendemos que cada autor, ao fazer a reflexão 

sobre esse tema, concebe-o de acordo com o contexto histórico, a partir das diferentes formas 

de entender a sociedade, os sujeitos sociais, as interações, e o faz, sobretudo, pela maneira 

particular que lança o olhar sobre determinada cultura e sociedade. 

Iniciaremos nossa reflexão com as abordagens clássicas sobre a socialização que 

existe nos espaços tradicionais, ou seja, família e escola, sendo estas as principais referências 

para a realização de tal feito. A essas fases da socialização, atribuem-se os nomes de primária 

e secundária, como pontua Scott: 

 
A primeira é associada ao período relacional ou inicial da personalidade, e é o 
processo pelo qual a criança começa a acumular o conhecimento e habilidade 
necessários para se tornar membro de uma sociedade. [...] Importantes agentes de 
socialização: pessoas íntimas como pais, assistentes familiares e irmãos. A 
socialização secundária é um processo de compreensão e explicação dos vários 
roteiros culturais a quem somos apresentados ao longo do curso de nossas vidas. A 
educação é geralmente considerada um espaço fundamental para a socialização 
secundária (SCOTT, 2006, p. 193). 

 

 

A partir desse contexto, “as interações sociais ajudam as pessoas a aprender as 

normas, valores e crenças que constituem os padrões de sua cultura” (GIDDENS, 2000, p. 
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29). Com base nessa perspectiva, existe um número considerável de trabalhos desenvolvidos 

nessa área que possui Emile Durkheim (1978) como seu principal referencial teórico. Para 

este autor, a educação é o meio mais eficaz de socialização do indivíduo na sociedade, pois 

segundo ele: 

 
[...] A sociedade se encontra, a cada nova geração, como que diante de uma tabula 
rasa, sobre a qual é preciso construir quase tudo de novo. É preciso que, pelos meios 
mais rápidos, ela agregue ao ser egoísta e associal, que acaba de nascer, uma 
natureza capaz de vida moral e social. Eis aí a obra da educação. Ela cria no homem 
um ser novo (1978, p. 42). 

 

Na verdade, o homem não é humano senão porque vive em sociedade. [...] É a 
sociedade que nos lança fora de nós mesmos, que nos obriga a considerar outros 
interesses que não os nossos, que nos ensina a dominar as paixões, os instintos, e 
dar-lhes lei, ensinando-nos o sacrifício, a privação, a subordinação dos nossos fins 
individuais a outros mais elevados. Todo o sistema de representação que mantém em 
nós a ideia e o sentimento da lei, da disciplina interna ou externa, são instituídos 
pela sociedade (DURKHEIM, 1978, p. 45). 

 

Para Durkheim (1978), a constituição de um ser social e a dimensão humana dos 

indivíduos estariam relacionadas, imprescindivelmente, aos valores da sociedade na qual o 

homem encontra-se inserido. Assim, esse indivíduo, uma vez ajustado e disciplinado à 

coletividade, segundo o autor, promoveria a coesão social, ou seja, asseguraria a continuidade 

dos valores, hábitos e costumes de uma determinada sociedade. Neste contexto, a 

interiorização das regras e comportamentos não seria vista como algo impositivo, ao 

contrário, seria entendida como uma etapa importante, em direção à liberdade. 

Com os propósitos da socialização tida como uma característica essencial da 

formação dos indivíduos, Durkheim inspirou outros teóricos que, assim como ele, entendem 

que “os indivíduos não têm agência ou escolha na construção de suas identidades sociais – os 

papéis sociais devem ser aprendidos, não negociados, para que a sociedade funcione” 

(SCOTT, 2006, p. 195). Portanto, essas teorias buscavam explicar a socialização por meio da 

perspectiva da reprodução social, ou seja, o papel desempenhado pelas instituições para 

garantir a continuidade social. 

Contrapondo-se a este entendimento estabelecido pela concepção clássica de 

sociedade e indivíduo, alguns autores como Giddens (2002), Dubett (1996), Charlot (2000) 

questionam se essa forma de pensamento é capaz de explicar os processos sociais que 

ocorrem na sociedade contemporânea, decorrentes das profundas transformações que existem 

há anos.  

Posto isso, é necessário, cada vez mais, estudar outros modelos de socialização 

que contribuam para formação subjetiva dos sujeitos na contemporaneidade, ou seja, que 
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ocorram em outros espaços que não sejam meramente aqueles realizados pela família, escola 

e religião. Para refletir sobre essa questão, as considerações de Giddens (2002) são bastante 

pertinentes, pois ele menciona que as transformações ocorridas na sociedade, frutos da 

modernidade, reconfiguram todo o social, além disto: 

 
[...] O advento da modernidade arranca crescentemente o espaço do tempo 
fomentando relações entre outros "ausentes", localmente distantes de qualquer 
situação dada ou interação face a face [...], isto é, os locais são completamente 
penetrados e moldados em termos de influências sociais bem distantes deles 
(GIDDENS, 1991, pp. 27-29). 

 

Nesta perspectiva, entendemos que Giddens (1991) propõe-nos outro olhar sobre 

a percepção do indivíduo, com relação ao mundo, sobretudo, pelas novas e diferentes formas 

de interações da sociedade contemporânea, segundo ele, potencializado pela capacidade dos 

indivíduos de articular melhor as informações a que têm acesso. A partir dessas reflexões, 

Giddens (2002) consegue sistematizar as principais tendências que caracterizam as 

transformações culturais, associando o avanço tecnológico e material às transformações de 

ordem cultural e/ou subjetiva dos indivíduos.   

Assim, ele nos apresenta conceitos que nos permitem analisar outras formas de 

interação e sociabilidade. Giddens (2002) contextualiza sociologicamente o surgimento de 

outra ordem social, que influencia diretamente a constituição de um novo indivíduo. Para ele, 

“independentemente do quão local sejam os contextos específicos da ação, os indivíduos 

contribuem para (e promovem diretamente) as influências sociais que são globais em suas 

consequências e implicações” (GIDDENS, 2002, p. 9).  

Ou seja, para o autor, a forma que esse indivíduo pensa sobre si e sobre suas 

relações, e como ele se orienta e constrói a realidade a que pertence, está fortemente associada 

ao dinamismo dos processos globais, portanto, esse processo de socialização acontece a partir 

de uma nova ordem sociocultural delineada pela sociedade contemporânea. 

Corrobora com esse pensamento Dubett (1996), para este teórico, haveria limites 

na sociologia clássica sobre a compreensão dos processos de socialização da 

contemporaneidade. Segundo ele, essa sociologia define o ator individual pela interiorização 

do social, ou seja, a ação individual seria a realização das normas de um conjunto social 

integrado em torno de princípios comuns a atores e sistemas. Portanto, a lógica da reprodução 

social produziria os atores pelo sistema. 

Neste sentido, Dubett (1996) evidencia que os atores e as instituições não são 

mais redutíveis a uma lógica única, a um papel e a uma programação cultural de condutas, 
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como era pensada a socialização na sociedade industrial. Mas esta socialização ocorre a partir 

de uma heterogeneidade de princípios culturais e sociais que organizam as condutas, com os 

atores podendo adotar, simultaneamente, vários pontos de vista.  

Neste direcionamento, o autor se propõe a pensar outra forma de compreender os 

processos da socialização, para ele, a noção de experiência social expressaria esta ideia: 
 
Os indivíduos constroem-se socialmente através das experiências sociais, entendidas 
como a capacidade de o indivíduo articular esses tipos de ação, numa dinâmica que 
leva à constituição da subjetividade do ator e sua reflexividade. É a experiência 
social que articula o trabalho do indivíduo, que constrói uma identidade, uma 
coerência e um sentido às suas ações, sempre dialogando com as lógicas de ação que 
já se encontram determinadas (DUBETT, 1997 apud DAYRELL, 2002, p. 120). 
 

 

Assim sendo, podemos compreender a socialização e a formação dos sujeitos 

como um processo no qual os atores constroem sua experiência e na qual os indivíduos se 

constroem, mas também, ao mesmo tempo, são construídos socialmente (DUBETT, 1997). 

Ainda de acordo com o autor, uma vez o indivíduo vivenciando as experiências em espaços 

variados, tende a ser plural, pois ele é fruto dos múltiplos contextos sociais. 

Apoiamos nosso entendimento sobre os processos de socialização, a partir do que 

enfatiza Dayrell (2002), quando ele diz: 

 
A socialização dos jovens pode ser compreendida como os processos por meio dos 
quais os sujeitos se apropriam do social, de seus valores, de suas normas e de seus 
papéis, a partir de determinada posição e da representação das próprias necessidades 
e interesses, mediando continuamente entre as diversas fontes, agências e mensagens 
que lhes são disponibilizadas. (DAYRELL, 2002, p. 121). 

 

Assim, de acordo com o autor, entendemos que não podemos pensar em outras 

vias de socialização, sem antes não recorrermos às formas tradicionais existentes: família e 

escola. No entanto, não podemos desconsiderar que os vínculos estabelecidos com essas 

agências socializadoras, ao longo dos anos, vêm perdendo espaço, não sendo mais as mesmas 

referências de normas e condutas, exceto, a instituição familiar (DAYRELL, 2002). 

Portanto, o mundo da cultura apresenta-se como um dos espaços gestados pelos 

jovens e no qual as novas relações interativas vão sendo cotidianamente tecidas. É a partir 

desse contexto que o jovem “dá um sentido ao conjunto das experiências que vivencia, faz 

escolhas, age na sua realidade: a forma como ele se constrói e é construído socialmente, como 

se representa como sujeito, é fruto desses múltiplos processos.” (DAYRELL, 2002, p. 123) 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo, objetivamos apresentar e analisar os resultados da pesquisa de 

campo, a partir das entrevistas realizadas com os integrantes dos grupos Irmandade Rap Crato 

(CE) e Júnior Baladeira (PE). O texto está estruturado em três tópicos, os quais estão 

organizados, de acordo os objetivos propostos neste estudo, visando possibilitar uma melhor 

compreensão ao/à leitor/a.  

Assim, no primeiro tópico, procuramos historicizar a trajetória dos grupos 

estudados, enfatizando, por meio das falas dos seus integrantes, os motivos e as aspirações 

que levaram à constituição de cada grupo. No segundo tópico, trataremos dos processos de 

formação da identidade dos jovens, a partir da relação que eles estabelecem com o rap, por 

conseguinte, procuramos compreender como essa relação tem remodelado as identidades 

culturais locais. No terceiro tópico, analisaremos os processos de sociabilização vivenciados 

pelos jovens nos grupos musicais em questão, bem como entender a importância que essa 

juventude atribui a essas vivências culturais e como estas se tornam elementos indispensáveis 

na sua constituição, enquanto sujeitos. 

 

6.1 Rap: as vozes que também ecoam do sertão 

 

 Aqui, buscamos compreender melhor os motivos que levaram à constituição dos 

grupos Irmandade Rap Crato (CE) e Júnior Baladeira (PE), bem como apresentar o percurso 

desses grupos – as dificuldades/desafios e conquistas – ao longo de sua existência. Em 

sintonia com o trabalho de campo, o presente tópico está dividido em: “Irmandade Rap 

Crato: muita rima, voz ativa, somos a periferia” e “Junior Baladeira: levando a voz do 

Araripe nordestino para todo o mundo”. Torna-se relevante evidenciar que para além das 

periferias e guetos dos grandes centros urbanos, a música rap também se encontra presente 

nos mais diferentes espaços e regiões do país, neste caso, no sertão nordestino.   

 

6.1.1 Irmandade Rap Crato: “Muita rima, voz ativa, somos a periferia” 

 

O grupo Irmandade Rap, criado em 2013, atualmente tem, em sua composição, 

sete jovens, sendo seis homens e uma mulher. O primeiro formato do grupo era composto por 

dois irmãos e um primo, por se tratar de um grupo familiar, recebeu o nome de Irmandade 

Rap Crato. A escolha da irmandade para compor o nome do grupo não estaria ligada somente 
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aos laços sanguíneos que os uniam, mas também por expressar o respeito, a cumplicidade e o 

companheirismo que havia entre eles. O rap fazia alusão ao estilo musical que adotariam, e o 

Crato seria uma homenagem que os três integrantes fariam à cidade natal. O grupo já tem um 

CD gravado, intitulado A Resistência. Na área da linguagem audiovisual, os integrantes já 

produziram e atuaram nos videoclipes: Sou Favela; Quanto Vale; A Resistência, em 2015; 

Proceder; Luta, em 2016; Nós é Malandro Mesmo, Sou Preto e Mova-se,  em  2018. 

A origem do grupo está ligada à história de vida do seu idealizador e fundador, 

Nélio Luna, quando este, passando por dificuldades em sua vida pessoal, começou a utilizar a 

escrita das letras de rap, como forma de desabafo. Dali em diante, o rap consolidava-se como 

um diário pessoal. Por meio dele, Nélio falava sobre si, dos seus medos, lutas e sonhos, e 

também de sentimentos como superação, coragem e força. Inicialmente, a formação de um 

grupo não estava nos seus planos, mas com o passar do tempo, e em conversa com seu primo 

e irmão, surgiu a ideia da criação do grupo de rap, conforme ele mesmo relata: 

 
O grupo Irmandade, ele nasceu no final de 2013, eu vinha passando por uma fase 
muito crítica da minha vida, assim, vinha voltando de outra cidade, tava morando... 
Morei treze anos no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e nessa volta, nesse regresso 
aí, é... Eu tava passando por vários problemas, assim, e... O rap me acolheu, eu 
comecei escrevendo algumas letras para desabafar realmente, para desabafar, 
extravasar, assim e tal. E... Eu não tinha realmente um sonho, eu não tinha nada em 
mente de montar um grupo de rap e tal. Quando comecei a escrever, aquilo foi me 
fazendo bem... E eu fui seguindo! (...) Aí, depois, veio um irmão meu e um primo, 
daí que surgiu o nome... Porque desde a infância nossa, a gente tinha esse negócio 
de irmandade, irmandade... E foi aí que tudo começou! (informação verbal) 4. 
 

 
Como foi possível perceber, o surgimento do grupo aconteceu de forma 

despretensiosa. Diferentemente da maioria dos grupos de rap, que nascem dentro do contexto 

do movimento hip hop no Brasil, os quais seus integrantes já possuem, de certa forma, algum 

tipo de vínculo com um ou mais elementos artísticos do movimento. Dessa relação surgiu, 

então, por parte dos mais ligados à música, a necessidade de pautar, por meio das canções, a 

consciência social e racial dos jovens. O que não aconteceu com a Irmandade Rap Crato. Os 

primeiros integrantes não eram praticantes de nenhuma modalidade do movimento hip hop, 

exceto, serem ouvintes e apreciadores da música rap. Ou seja, o caráter inicial do grupo era 

apenas de ser o momento de diversão e lazer dos integrantes, desvinculado de qualquer 

comprometimento político com o movimento. Diante disso, o surgimento da Irmandade Rap 

Crato está em consonância com o desenvolvimento do hip hop que, no início, tinha como 

                                                           

4 Informação fornecida por  Nélio em entrevista concedida a autora da pesquisa no dia 24/09/2016. 
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principal objetivo apenas o lazer, a dimensão política foi se inserindo aos poucos nas práticas 

cotidianas (ROCHA; DOMENICH; CASSEANO, 2001). 

O grupo Irmandade Rap tem a sua origem no bairro Muriti, no município do Crato 

e está situado na divisa entre as cidades do Crato e de Juazeiro do Norte, entre os bairros São 

Miguel e São Bento (Crato) e São José (Juazeiro do Norte). Localiza-se a 5 km do centro da 

cidade. O bairro é cortado pela CE 292, que tem como nome Avenida Padre Cícero. É 

conhecido entre os seus habitantes pelo Muriti de cima e o de baixo – onde o grupo foi 

formado. O que compreende a maior área geográfica do mapa é o Muriti de baixo e a menor 

parte é onde está situado o Muriti de cima, conforme mostra o mapa a seguir. 

 

                  Figura 4 - Mapa da cidade do Crato 

 
                  Fonte: Google Earth, 2018. 
  

O Muriti é o quinto maior bairro da cidade do Crato. Sua população, segundo o 

censo de 2010, é de 4.958 habitantes, sendo composta por 51, 57% de mulheres e 48, 43% de 

homens. Outro dado importante está relacionado ao Muriti ser um bairro onde a maioria da 

sua população é formada de 26,9% de jovens. Em bairros assim, de maioria jovem, que é 

possível sempre perceber as iniciativas desenvolvidas pela juventude, sejam elas em torno de 

grupos religiosos ou das diversas expressões culturais, como a música, a dança, dentre outras. 

No caso do grupo Irmandade Rap Crato, o envolvimento com as questões sociais 

foi acontecendo de maneira gradativa. Ao poucos, o grupo foi se situando dentro do 

movimento hip hop e entendendo sua importância histórica. Ou seja, começavam a perceber 

que faziam parte de um contexto alternativo e de um projeto mais amplo, ainda em 
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construção, que é o do enfrentamento das diversas opressões vividas cotidianamente pelos 

jovens pobres. Assim, relata Nélio: 

 
A gente foi fazendo as letras e se envolvendo aos poucos, né? Aí depois a gente foi... 
Começou a sentir uma carência de pôr em prática, nossa... Nossa... Luta, né? O que 
a gente escrevia. Fui começando a sentir uma carência de algo mais assim e de tá 
presente, de tá realizando as atividades dentro da comunidade mais. (...) O grupo 
Irmandade, ele além da parte artística, né, de apresentação que a gente faz, senti essa 
carência de tá dentro da comunidade realizando atividades voltadas à comunidade, 
que são as aulas de break, e de... Aulas de rimas e improviso, grafite também.  
(informação verbal) 5. 

 

A partir dessa tomada de consciência, o grupo procurou estabelecer uma relação 

de diálogo e interação com a comunidade, sobretudo, com os outros jovens. A ausência de 

espaços e de equipamentos de lazer nos bairros de baixa renda é um dos principais problemas 

enfrentados pela sua população. Mais ainda pelo segmento juvenil, que pela falta de opção de 

lazer, passa a maior parte do tempo ociosa, e, por conseguinte, acaba se tornando a principal 

vítima do mundo do crime. Na fala de Nélio, esse diagnóstico local foi percebido por meio da 

“carência”, ou seja, daquilo que estava em falta, fossem os já citados espaços de lazer, bem 

como também a ausência de políticas públicas voltadas para a juventude, naquele bairro.  

Na tentativa de contribuir com a comunidade e suprir, de certa forma, essa 

carência, o grupo começou a esboçar o projeto a Casa do Hip Hop. A ideia era oferecer às 

crianças e aos jovens, aulas de dança, rima e grafite, unindo, assim, as atividades de formação 

ao lazer. Dessa maneira, buscariam promover ao seu público, outro jeito de melhor desfrutar o 

tempo livre. Com o apoio dos coletivos ligados ao movimento hip hop no Cariri – compostos 

por grupos, artistas e articuladores culturais – o grupo firmou parceria com a Associação Pró-

Muriti – associação dos moradores do bairro – com a finalidade de naquele espaço funcionar a 

Casa do Hip Hop, que seria inaugurada em agosto de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Informação fornecida por  Nélio em entrevista concedida a autora da pesquisa  no dia 24/09/2016. 
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                           Figura 5 - Inauguração da Casa do Hip Hop 

 
                            Fonte: arquivo pessoal do grupo. 

 

O principal objetivo do grupo com a Casa de Hip Hop, que ficava localizada à 

Rua Kaloré s/n, no Muriti de cima, era oferecer às crianças, aos adolescentes e jovens, 

atividades formativas, nas quais seriam ministradas oficinas e minicursos de produção de 

rimas, rap, break, grafite, reforço escolar, além de promoção de eventos beneficentes, para 

auxiliar moradores, nas diversas estâncias de suas carências.  

No tocante às atividades formativas, várias temáticas eram abordadas, entre elas, 

estava a conscientização contra as drogas, como nos relata Leonardo: 

 
A gente tenta educar essas crianças, mostrando mais o lado ruim das coisas, que não 
é esse o caminho, não é esse, cara... Não é esse. Vai chegar um amigo teu aí, te 
oferecer droga: “Dê uma paulada aí, é bom.” Não vá! Vai ser bom na primeira vez, 
na segunda, na terceira, compadre, já não vale a gente fazer. Tenta abrir a mente dos 
jovens. Faz roda de conversas, mostra a dança, que é o que... A gente tem muitos 
amigos b-boys, no caso eu sou MC, eu não sei dançar, mas sei conversar... A gente 
tenta abrir a mente não só aqui, mas isso aqui é uma guerra diária, tá entendendo?  
(informação verbal) 6. 

 

 

Na contramão do estigma presente na nossa sociedade, pessoas alheias ao que seja 

o movimento hip hop e sua filosofia de vida reproduzem falas como: “O rap é coisa de 

bandido”, “de ex-presidiário” e “de maconheiro”. Talvez, diante de um relato como o de 

Leonardo, essa parte da sociedade pudesse repensar suas afirmativas.  

Os grupos de rap ligados a “New School” ou à nova escola, que têm como 

principal referência o Afrika Bambaataa – conhecido mundialmente como o pai do Hip Hop –

                                                           

6 Informação fornecida por Leonardo em entrevista concedida a autora da pesquisa no dia 24/09/2016. 
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, utilizam o rap como forma de protesto social, ou seja, para eles, o rap é compromisso. 

Portanto, buscam mostrar que existem alternativas possíveis para os jovens excluídos, de uma 

maneira positiva e afirmativa. Isso tudo sem perder de vista a perspectiva histórica do 

movimento, mantendo-se fiel ao hip hop, em sua origem.  

Neste sentido, a fala de Leonardo evidencia essa preocupação em relação à 

conscientização contra as drogas e, para isso, utilizam as rodas de conversas, conforme ele 

relatou, ao dizer que os jovens deveriam “abrir a mente”, bem como apresentam a dança e a 

música como uma alternativa de se afastar de caminhos desviantes. 

Normalmente, o primeiro contato da maioria dos jovens com o movimento hip 

hop acontece mediante atividades voltadas para um público maior, que tem como objetivo 

divulgar o movimento e o grupo em si. Geralmente, isso ocorre por meio de eventos de rua, 

nas escolas, etc. Nélio comenta: 

 
No início, eu, particularmente, notei que tava bem apagado, assim, as festas de hip 
hop acontecia, mas... Tava muito carente de público e depois que a gente começou... 
Tem o projeto de casa do hip hop, tem o projeto batalha da estação (...), nós somos 
muito felizes de tá fazendo parte dessa história, da história do hip hop cratense, por 
que não dizer caririense, né? (informação verbal) 7. 

 

A ausência de público notada por Nélio nas festas de hip hop, na maioria das 

vezes, ocorre justamente devido ao desconhecimento de boa parte dos jovens da existência de 

grupos de rap, e até mesmo da presença do movimento hip hop na cidade do Crato. Em um 

município predominantemente marcado pela cultura do forró, como é o caso do Crato, torna-

se bastante difícil outros estilos musicais terem notoriedade no cenário musical.  

O rap, por ser historicamente um estilo de música marginalizado, é ainda mais 

difícil de ter visibilidade. A partir do momento que o grupo começou a desenvolver ações 

culturais, como é o caso dos eventos Hip Hop é Coisa Séria e Batalha da Estação, aos 

poucos, vem conseguindo demarcar o seu espaço no cenário musical local. O que tem 

causado, a partir da fala de Nélio, orgulho ao grupo, em saber que estão fazendo parte da 

história do movimento hip hop cratense e possibilitando a vários jovens, uma aproximação 

com o grupo e o movimento em si.  

Desta forma, Lua Amaro conta-nos sobre sua inserção no grupo: 

 
O meu foi basicamente assim, foi pela Batalha da Estação também, né? Por que eu 
tava conhecendo... Gostava muito de andar pela RFFsa e tava tendo esse movimento 

                                                           

7 Informação fornecida por Nélio em entrevista concedida a autora da pesquisa  no dia 24/09/2016. 
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por lá, a Batalha da Estação. Foi quando eu vi o movimento acontecendo, isso é 
muito massa! Aí, eu vi que tinha o evento Hip Hop é Coisa Séria, aí eles se reuniam 
na Praça Siqueira Campos, eu disse, não...  Eu vou embarcar nisso, vou ajudar e tal... 
Aí, quando eu disse é aqui que eu quero ficar. Já foi esse ano. (informação verbal) 8 

 

O evento a que Lua Amaro se refere é a batalha de rimas ou, como foi batizado 

pelo grupo, Batalha da Estação. Recebeu esse nome em homenagem ao espaço onde acontece 

o evento, no Largo da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima – RFFSA, antiga estação 

de trem do Crato. As batalhas de rimas estão estruturadas da seguinte forma: sempre 

acompanhadas pelas batidas do som eletrônico produzidas pelo DJ, são escolhidos dois 

Mestres de Cerimônias – MC´s, para subirem ao palco ou ficarem no centro da roda, e ao 

comando do apresentador, eles começam a fazer suas rimas.  

Há dois tipos de batalha. Na primeira, os MC´s desenvolvem suas rimas, a partir 

de temas já pré-elaborados pela plateia ou pelos próprios organizadores, no momento do 

evento. Na segunda, os MC´s atacam verbalmente seu adversário. Nos dois casos, são duelos 

de improvisação e cada um conta com trinta minutos, para improvisar nas rimas. Quem 

escolhe o vencedor que passará para a próxima fase e chegará à final é o público. Como 

ilustra a imagem a seguir: 

 
                             Figura 6- Batalha da Estação 

 
                              Fonte: arquivo pessoal do grupo. 

 

Ainda como nos relata Nélio: 

 
O projeto Batalha da Estação vai para sua 10ª Edição. Todos os meses, a gente 
realiza lá na Praça da Rffsa, aqui em Crato. E isso vem fazendo que cada vez mais o 

                                                           

8 Informação fornecida por Lua Amaro em entrevista concedida a autora da pesquisa no dia 24/09/2016. 
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movimento se fortaleça... É porque essa batalha, ela é voltada ao elemento MC. 
Antes, a gente não via tanto MC´s e até posso dizer Dj´s, assim, depois dessas 
batalhas, é... Começou a aparecer muitos e muitos mais MC´s, Dj´s também, 
entende? Então, a gente tem uma cota nisso, Irmandade Rap tem uma cota nisso. 
(informação verbal) 9. 

 

 Como é possível perceber, mesmo possuindo poucos anos de formação, o 

grupo tem algumas ações bem consolidadas, sendo um dos destaques, a organização dos 

eventos, na qual, por meio dela, tem-se buscado divulgar o movimento hip hop, bem como 

contribuir com a formação de novos praticantes dos elementos artísticos, sejam MC´s, Dj´s, 

rappers ou grafiteiros, que é o principal objetivo do evento Hip Hop é Coisa Séria. 

  
 É um evento muito maior, muito mais forte porque nesse: O Hip Hop é Coisa Séria, 
você consegue reunir todos os elementos da cultura, os quatro numa única noite e 
consegue fazer campeonatos de todos esses elementos. Aí, é muito bacana isso. 
Então, e você consegue também fazer conexão com as cidades vizinhas e até estados 
vizinhos, a galera desce e cola para participar do campeonato, do festival hip hop é 
coisa séria. (informação verbal) 10 
 
 

 Diferentemente do evento Batalha da Estação, pois além de divulgar o 

movimento, objetiva, também, formar Mestres de Cerimônias – MC´s, o que acontece 

mensalmente, o evento Hip Hop é Coisa Séria é algo muito maior. Por ter como principal 

objetivo o acontecimento de campeonatos entre os elementos artísticos que compõem o 

movimento hip hop-break, batalhas de rimas e grafitagem, demanda maior tempo para sua 

organização, bem como precisa disponibilizar uma estrutura maior para que o evento possa 

acontecer. Nos intervalos entre cada campeonato, acontecem os shows de rap, nos quais o 

grupo divide o palco com outros grupos de rap do Cariri e de outros estados.    

Mediante a realização desses eventos, é possível perceber que o grupo tem 

construído espaços de lazer para os jovens pobres e excluídos, bem como criado redes de 

mobilização da juventude negra e não negra do bairro do Muriti, e de outros bairros, além de 

escolas da Região Metropolitana do Cariri, em especial, das cidades do Crato, de Juazeiro do 

Norte e Barbalha.  

                     

 

 

 

                                                           

9 Informação fornecida por Nélio em entrevista concedida a autora da pesquisa no dia 24/09/2016. 
10 Informação fornecida por Nélio em entrevista concedida a autora da pesquisa  no dia 24/09/2016. 
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6.1.2 Júnior Baladeira: “Levando a voz do Araripe nordestino para todo o mundo” 

 

Júnior Baladeira é um grupo de rap que surgiu em 2010, na cidade de Ouricuri, 

em Pernambuco, e que possui, em sua composição, três integrantes. Antes deste atual 

formato, era um grupo de break, conhecido como o Dança de Rua do Sertão-DRS, formado 

por mais de 40 jovens, entre meninos e meninas, que surgiu nos anos de 1999 e 2000 e que 

durou até 2009. O grupo citado surgiu quando Júnior, idealizador e, até hoje, a principal 

liderança e referência do movimento hip hop na cidade de Ouricuri, e um dos expoentes desse 

movimento em Pernambuco, vendo, pela primeira vez na TV, os grupos de breaks, e instigado 

pela curiosidade, teve a ideia de reunir os amigos para imitarem os passos daquela, até então, 

desconhecida dança. Inicialmente, por ser o movimento hip hop pouco conhecido na região, 

falar da dança-break e ouvi-la, mesmo que esporadicamente, causava em seus amigos muita 

estranheza.  

 

Aqui em Ouricuri, quando eu comecei a falar, os “caras” ficaram tirando onda 
comigo, antes de mim, eu não ouvi um rap... Falar, assim, o hip hop, como pra 
começar uma cultura mesmo, acho que fui o primeiro, nos anos 99 e 2000. [...] Eu vi 
na televisão “os caras” dançando break e tal, depois que vi, eu comecei a ensinar à 
galera, os meninos que tinha. [...] Pra conseguir uma fita de áudio ou música, era um 
trabalho danado pra conseguir... A primeira base de rap, a gente pegou de um CD de 
Realidade Cruel, se eu não me engano, ou era dos Racionais, tipo assim, tudo 
rudimentar. (informação verbal) 11 

 
 

É possível perceber, a partir da fala de Júnior, ser pouco comum ouvir falar em 

hip hop. Este movimento, nesse período, já estava presente em sua forma mais consolidada, 

nos grandes centros urbanos, ou seja, era uma realidade vivida e compartilhada apenas por 

jovens daquele contexto. Os demais jovens que estavam fora do circuito Rio – São Paulo, e 

mais ainda, em pequenas cidades do interior, como é o caso de Ouricuri, só tinham acesso a 

essas informações pelos meios de comunicação, sobretudo, pela televisão. Como nos relata 

Júnior, ele chegou a ser motivo de “zoação” entre os amigos, pois falava de um gênero 

musical e de um estilo de dança que não integravam o universo cultural daqueles jovens, 

tendo em vista que estes viviam ladeados pelas danças e influências nordestinas, tais como a 

dança de São Gonçalo, maneiro pau, rodas de coco e xaxado.  

                                                           

11 Informação fornecida por Junior em  entrevista concedida a autora da pesquisa no dia 20/06/ 2017. 
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Movidos pela curiosidade típica dessa fase da vida, e pelo querer experimentar 

como seria fazer os movimentos acrobáticos específicos desse estilo de dança de rua, foi que 

timidamente iniciaram. Como os jovens não dispunham de um lugar onde pudessem 

acontecer os ensaios, estes eram realizados na calçada da casa de Júnior. Inicialmente, eram 

poucos amigos que participavam, mas, aos poucos, outros jovens começaram a demonstrar 

interesse em estar ali, nos ensaios.  

As dificuldades enfrentadas pelos jovens foram inúmeras, desde a aquisição de 

um simples CD com músicas de rap, pois, segundo Júnior, no mercado quase não havia 

comercialização de nenhum tipo de produto, fosse ele auditivo, revistas, vestimentas, 

adereços, bonés que fizessem menção ao hip hop, até conseguir os aparelhos de som para os 

dias de ensaio, ou seja, estes eram sempre desafios enfrentados pelos novos adeptos do break 

naquela cidade. Mesmo com todas as limitações impostas ao grupo, no início, elas não foram 

maiores que a vontade de ampliar o conhecimento sobre o hip hop e de encontrar na 

criatividade dos próprios integrantes, novas alternativas para a superação das dificuldades. 

Empolgados com a ideia da criação de um grupo de dança de rua na cidade e, 

sobretudo, pela troca de conhecimento com grupos que vivenciassem essa prática no seu 

cotidiano, foi que Júnior, em 2000, viajou até Recife, para aprender sobre o movimento. 

 

Quando eu fui pra lá (Recife), eu vi no jornal que tava rolando umas aulas de breaks, 
com os “caras” do Face do Surbúbio, na época, eu tinha por volta de 18 anos, aí 
fiquei por lá por seis meses, aprendendo. Eu nunca quis aprender para ficar lá, eu fui 
só para pegar a ideia e voltar, quando eu cheguei, no dia seguinte, eu comecei a 
ensaiar na rua, na calçada e aí foi aumentando, dois, três, quando foi depois já tinha 
trinta, quarenta. (informação verbal) 12 

 

Júnior relata ainda como eram os ensaios: 

 
Os primeiros ensaios foram na frente da minha casa. Nesse tempo, eu trabalhava no 
mercado, carregando feira durante o dia, saía sete horas, jantava, tomava banho e 
começava até umas vinte e duas horas. Começou sendo três dias na semana, um 
tempo foi quase todos os dias, às vezes, no final de semana também. (informação 
verbal) 13 

 

Durante esse período em que esteve ausente da sua cidade, Júnior pôde aprender, 

na prática e na teoria, bastantes coisas sobre o hip hop. Durante sua estadia no Recife, ele 
                                                           

12  Informação fornecida por Junior em  entrevista concedida a autora da pesquisa no dia 20/06/ 2017. 
 
13 Informação fornecida por Junior em entrevista concedida a autora da pesquisa no dia 20 de junho de 2017. 
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frequentou as aulas de break, nas quais Zé Brown, que é um grande rapper, embolador, 

repentista e b-boy, consagrado na cena hip hop do Recife, foi o seu instrutor. A partir daquele 

momento, Júnior começou a estabelecer uma nova rede de contatos, que o possibilitou, 

posteriormente, estar em comunicação com os grandes nomes do hip hop nacional.  

Quando retornou a Ouricuri, chegou sedento por colocar em prática, junto com os 

amigos, os novos passos aprendidos, bem como repassar as novidades que trazia sobre a 

história do hip hop. Com a sua chegada, os ensaios passaram a ser semanalmente e a atrair 

ainda mais jovens e adolescentes, de diferentes faixas etárias, e, inclusive, com um elevado 

índice de participação feminina. O cenário cultural de Ouricuri ganhava ares novos, com a 

criação do grupo Dança de Rua do Sertão-DRS. Com o aumento expressivo de participantes, 

o movimento hip hop em Ouricuri começava a se tornar visível, e a chamar a atenção dos 

gestores públicos para aquela mobilização dos jovens. Neste sentido, segundo Júnior: 

 
Uma diretora sugeriu que usássemos o espaço da escola durante o final de semana 
(...). Depois, outra escola convidou a gente, então, ficamos dois dias de manhã em 
uma escola e à tarde em outra. [...] Até hoje, lá na escola tem o projeto, todo sábado. 
O projeto já mudou várias vezes de lugar, mas é um projeto que tem aí, há quase 
vinte anos. (informação verbal) 14 

 

Diante da grande procura dos jovens para a prática do break e com a visibilidade 

que o grupo passou a ter na cidade, por agregar muitos jovens em torno de uma prática, os 

primeiros convites começaram a surgir para as apresentações, que passaram a ser públicas, o 

que motivava, ainda mais, os integrantes do grupo a irem aos ensaios. Aqueles que não 

podiam frequentar durante a semana, poderiam fazê-lo aos fins de semana, nos dois horários 

disponibilizados pelas duas escolas, onde o grupo passou a ter espaço para realizar os ensaios.  

 
 

O nosso primeiro evento foi em 2003, que foi um encontro realizado em uma praça e 
demos o nome de I Encontro de Danças de Rua de Ouricuri, porque naquele tempo, 
o nome hip hop não era tão usado, não era tão forte assim, era mais usado o nome de 
dança de rua, por causa disso. (informação verbal) 15 

 
 
 
 

                                                           

14 Informação fornecida por Junior em  entrevista concedida a autora da pesquisa no dia 20/06/ 2017. 
 
15 Informação fornecida por Junior em  entrevista concedida a autora da pesquisa no dia 20/06/2017. 
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                                 Figura 7- Cartazes dos primeiros encontros de break 
 

 

                                Fonte: Jr. Baladeira, 2003 

 

Em 2003, aconteceu o evento que deu maior visibilidade às atividades que o 

grupo vinha realizando há três anos. Para além de um espaço de socialização e de trocas de 

ideias entre os jovens, era também o único espaço de lazer que eles podiam usufruir. O 

evento, que foi organizado pelo grupo, contou com a participação de grupos ligados ao 

movimento hip hop de outras partes do estado, bem como de cidades de outros estados, como 

era o caso das cidades do Crato e de Juazeiro do Norte. 

Embora os integrantes já dominassem a prática da dança, eles começaram a sentir 

falta de compreender os aspectos históricos do movimento hip hop, onde e quando o estilo 

surgiu, quem eram os precursores desse movimento no Brasil. Assim, Júnior ressalta: 

 
[...] Depois de 2002-2003, eu comecei a ter contato por carta com o King Nino 
Brow, um cara de São Paulo, que é um dos precursores do hip hop nacional. Ai, a 
gente trocava cartas, eu mandava material sobre cultura negra e sobre o sertão, 
recortes de jornal, e ele mandava revistas, fitas de vídeo, todo tipo de material que 
podia. Ele era da casa do hip hop em Diadema, e a gente foi fazendo conhecimento e 
comecei a fazer parte dessa organização dele. Depois disso, quando realizamos os 
encontros, tinha a parte de dança e a parte teórica, onde falávamos sobre a história 
do hip hop, Nelson Mandela e sobre o sertão. (informação verbal) 16 

 

                                                           

16 Informação fornecida por Junior em  entrevista concedida a autora da pesquisa no dia 20/06/2017. 
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É perceptível que à medida que os integrantes foram se aproximando e se 

envolvendo com o movimento hip hop, sentiram a necessidade de compreender os processos 

históricos do seu surgimento. Como não podiam contar com muitos recursos para esse 

aprendizado, uma vez que a internet ainda não era algo acessível aos jovens, e os livros 

didáticos, literários e revistas que estavam disponíveis na Biblioteca Municipal em nada 

retratavam aquele movimento, só participando do ensaio é que era possível aprender sobre o 

assunto.  

Neste sentido, antes do ensaio prático, os jovens conversavam sobre as questões 

políticas, a respeito da situação do negro no Brasil, ou seja, era o espaço no qual se sentiam à 

vontade para falar sobre a sua realidade. Durante o início dessas atividades formativas, da 

construção coletiva de conhecimento, o grupo contou com o auxílio e mediação, por meio das 

trocas de cartas e ideias, de King Nino Brow – militante e representante da Zulu Nation 

Brasil, organização ligada ao movimento hip hop mundial. Ele exerceu um importante papel 

na formação de consciência política dos jovens do grupo.  Era cada vez mais visível o 

envolvimento dessa juventude com as questões do próprio grupo e com a atuação que 

começavam a ter, devido à ampliação das causas sociais. 

 
Em 2008, a gente coordenou uma ONG, a CAPACIT. A gente conseguiu uma sede e 
apoio e não ensinávamos só o hip hop, tinha a capoeira, cultura popular, e um 
trabalho com idosos. A gente fazia parte de vários conselhos, conselho de juventude, 
conselho de assistência social e outros, e quando havia fóruns e conferências, 
sempre íamos, tanto para dançar, quanto para obter conhecimento. Quando o nosso 
movimento estava no auge, visitamos as principais cidades do Pernambuco. 
(informação verbal) 17 

 

Diante do protagonismo que vinham tendo com a atuação política local, esses 

jovens passaram a ocupar espaços nos assentos reservados à sociedade civil, nos conselhos 

municipais. A representatividade juvenil era algo que os auxiliava a cada vez mais se 

envolverem com as questões locais e os empoderava a participarem da vida pública local. 

Durante os anos de duração da ONG, o grupo teve a oportunidade de viajar, conhecer outros 

lugares e trocar ideias com outros grupos artísticos ligados ao movimento. Isso foi 

significativo: 

 

O ápice foi em 2008 a 2009, mas o pessoal cresceu e teve que trabalhar, aí diminuiu 
o tempo, mas eles se mantêm sempre por perto, quando tem evento, todos aparecem, 

                                                           

17 Informação fornecida por Junior em  entrevista concedida a autora da pesquisa no dia 20/06/ 2017. 
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mas não é como antes. Em 2010, foi quando nasceu o movimento Júnior Baladeira. 
Eu comecei ouvindo rap internacional, rap de São Paulo, eu ia ouvindo e, de repente, 
me senti motivado a fazer um som também, aí surgiu o primeiro CD. (...) A nossa 
ideia foi cada vez mais aproximar nosso som da nossa realidade. (informação 
verbal) 18 

 

         Figura 8-Show do grupo Júnior Baladeira 

 

                               Fonte: Jr. Baladeira, 2017. 

 

Essa é a trajetória histórica que deu origem ao grupo de rap Júnior Baladeira, 

antes conhecido como o grupo de Dança de Rua do Sertão- DRS. A musicalidade, desde 

sempre, esteve presente no grupo anterior, mas ocupava lugar secundário, uma vez que a 

dança, por meio do break, era o seu elemento fundante. Depois da saída de inúmeros jovens 

do grupo, devido a questões pessoais e de trabalho, optou-se, nesse novo formato, por 

trabalhar com a musicalidade do hip hop, que é o rap, mesmo os integrantes não deixando de 

praticar o break, eles inauguraram uma nova fase da inserção do grupo nessa cultura. 

    Figura 9- Cartazes de divulgação dos dois CD’s do grupo. 

                                                           

18 Informação fornecida por Junior em  entrevista concedida a autora da pesquisa no dia 20/06/ 2017. 
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                             Fonte: Jr. Baladeira, 2017. 
 
  

Nos últimos anos, o grupo tem surpreendido com uma forma inovadora de fazer 

rap. Em suas composições sonoras, vem mesclando as batidas impactantes do hip hop com 

ritmos como o coco, o maracatu, baião e a ciranda. O grupo já lançou dois discos 

independentes: Versos Alados, em 2010; e Insistência Poética dos Diferentes, em 2012. 

De uma forma muito peculiar, o grupo tem cantado o rap, procurando exaltar os 

elementos da cultura de tradição do Nordeste, seus mestres e lendas, descrevendo, com muita 

maestria, todo o universo rico e de grande potencial que tem o seu povo. As performances 

promovidas pelos grupos, sejam elas de break ou de rap, vêm acerca de 18 anos criando 

tentativas de visibilidade nas ações de promoção à cultura, sociabilidade e ao lazer, na cidade 

de Ouricuri, Pernambuco.  

 

6.2 O rap ressignificando as identidades juvenis 

  

Iniciaremos este tópico indagando-nos: como o rap, que é um gênero de música 

surgido nos Estados Unidos da América, pode ter um sentido de identidade cultural para os 

jovens integrantes dos grupos Irmandade Rap Crato e Júnior Baladeira? Como já foi dito 

anteriormente, o rap desde a sua origem, está intimamente ligado ao desenvolvimento da 

sociedade globalizada. Transcendendo os limites sociais e geográficos, o rap tem assumido, 

nos mais diferentes lugares, que produz características próprias, ou seja, a partir da interação 

com a cultura local, tem adquirido um modo específico de ser.  

Portanto, neste contexto, podemos dizer que a identidade do hip hop constitui-se 

tanto dos aspectos da cultura local, quanto da global. Desta forma, interessa-nos compreender 
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em que medida o hip hop e o rap, em si, dialogam com a cultura local e potencializam o 

desenvolvimento da identidade daquele lugar, ao invés de fazer com que essa identidade 

desapareça completamente.  

Com base nos dados recolhidos, a partir das entrevistas realizadas, 

individualmente, com os/as integrantes de cada grupo, foi possível, a partir de suas 

percepções, compreender a relação entre o rap e a identidade cultural dessas pessoas. Para 

melhor apresentação dos resultados obtidos, organizamos este tópico em dois momentos: rap 

e significações, rap e identidade cultural. Assim, as falas dos/as nossos/as interlocutores/as 

correspondem à sequência dos grupos – Irmandade Rap Crato e Júnior Baladeira. 

 

 

6.2.1 Significações do Rap 

 

6.2.1.1 Irmandade Rap Crato 

 

Para Leonardo, o hip hop é algo libertador.  O rap significa uma quebra de 

amarras. Estas são, principalmente, associadas à falta de autoconhecimento e de uma visão 

crítica do mundo. O processo criativo das letras do rap constitui um momento de narrativas 

sobre suas experiências pessoais, bem como também fala da sua condição social, por meio da 

poesia, o que acaba provocando no outro uma identificação.  

A partir desse contexto, percebemos ser comum muitos rappers se 

autoidentificarem como aqueles que representam “a voz dos excluídos” ou como aqueles que 

desempenham o papel de “porta-vozes” da periferia. Isso se consolida quando essa juventude 

denuncia as mazelas sociais que vive: drogas; violência; falta de perspectivas de vida. Mas 

também quando valoriza a amizade, a solidariedade, o espaço em que mora, o desejo de uma 

sociedade mais justa, menos desigual e de paz. Nesta conjuntura, arriscaremos dizer que são 

esses os elementos identificadores do rap, os quais podem ser encontrados em qualquer lugar 

que tal estilo de música se encontre presente. 

 
Porque pra mim, o hip hop é uma libertação, tá entendendo? É uma coisa que não é 
todos que gosta, mas quem realmente parar para entender o hip hop, o rap em si... 
Ele é pra mim, eu costumo dizer que o rap é a voz dos excluídos... É onde você pode 
expressar um sentimento que você sente, que você já falou para várias pessoas ou 
não falou também, tem essa hipótese, e você pode escrever uma letra de rap e a 
galera vai, alguns vai chegar e dizer: “Cara, é isso mesmo que a gente vive”. Porque 
a gente num falou isso antes, tá entendendo? É o que me faz gostar... Me prender ao 
rap em si... Porque o rap, ele mudou a vida. Se você quiser, ele muda sua vida, tá 
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entendendo? É você começar a ver o mundo de outra forma, em termo de... Tem o 
rap de protesto que a gente faz muito, é... Nós vê um descaso na sociedade, um 
buraco sequer na rua, tá entendendo? Já... Você já cabe numa letra de rap. O rap é a 
voz dos excluídos, tá entendendo? É a gente mostrar a sociedade o que a gente vive 
e isso mesmo. (informação verbal) 19 
 

 
 Conforme o entrevistado, o rap é um instrumento de mudança, tanto individual, 

como social. Para ele, por ser o rap uma música que tem sua origem na periferia e fazer parte 

do cotidiano dela, como um todo, possui o poder de formar opinião. Por isso a necessidade de 

elaborar com responsabilidade as letras de rap, pois elas têm em suas mensagens, o poder de 

conscientizar as pessoas, em favor de melhorias das condições de vida e da sua cidadania. 

Na visão de outra integrante do grupo, Luana, conhecida no movimento como Lua 

Amaro, a única mulher a participar de um grupo de rap significa, desde o início, a superação 

de estigmas, sobretudo, rompendo com a lógica paternalista.  Isso porque o senso comum 

predominante, acerca dos integrantes do movimento hip hop, acredita que o gênero é 

constituído apenas por homens, negros, da periferia e que fazem uso de drogas. A inserção de 

uma mulher, neste espaço, não possuindo nenhuma dessas caraterísticas citadas, e ainda por 

cima sendo branca, provocou, de certa forma, um estranhamento das pessoas em sua volta, 

que achavam que ali não era o ambiente adequado, que ali não era o seu lugar, enquanto 

mulher, para desenvolver o seu papel social.   

Para ela, integrar um grupo majoritariamente formado por homens, é fazer parte 

da “resistência dentro da resistência”, ou seja, é estar dentro de um movimento que, lutando 

ele contra os vários tipos de opressões ligadas às questões sociais e raciais, não pode deixá-la 

ser a vítima da opressão de gênero. Segundo ela, isso é um desafio permanente. Embora esse 

cenário venha mudando, a cada ano, com a inserção e a participação feminina dentro do 

movimento, trata-se ainda de um processo que acontece de forma bastante incipiente. 

Portanto, para ela, é de fundamental importância estar no movimento hip hop, ser uma rapper, 

sem perder a identidade feminina.  É ter o direito de se vestir, de acordo com o seu gosto 

pessoal, usar o calçado que queira e ser apenas ela mesma, nesse espaço.  

 
Assim, todo mundo fala que para você tá no movimento hip hop, por você cantar, 
por você... Já é uma coisa bem caricata, né? Ah, você morar em favela, você ser 
negro... Então, as pessoas já olham com estranheza, já por ser mulher e por ser 
branca dentro do rap, enfim. Aí, o pessoal já tem essa caricatura de se morar na 
favela e ter passado por muitas coisas, de ter sido usuário de drogas, essas coisas 
assim e... Eu não passei por nada disso, mas passei por poucas e boas. Então, eu 
acho que o que me motiva tá dentro do rap é justamente essa vontade de expulsar as 

                                                           

19 Informação fornecida por Leonardo em  entrevista concedida a autora da pesquisa no dia 24/09/ 2016. 
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coisas ruins que tem em mim, que eu vivi, para fora. Eu já cantava, né? 
[...].(informação verbal) 20 
 
Se eu era a única mulher, eu tinha que mostrar que eu era uma mulher dentro do 
grupo, entendeu? Então, eu passei a usar saia, passei a usar short, camiseta, do jeito 
que eu gosto de me maquiar, entendeu? Ser mais feminina dentro do rap, que é isso 
que a gente busca – a diferença, o espaço da mulher feminina dentro do rap. Claro 
que a gente respeita as mulheres que querem vestir bermudas, ser mais masculina, 
mas isso é pessoal, né? (informação verbal) 21 
 

Pais (1996) afirma que os grupos são espaços privilegiados para a construção de 

identidade para os jovens. Segundo ele, o conceito de identidade refere-se ao pertencimento 

social, cultural, étnico e de gênero, pertencimentos estes que se constroem na família, nos 

ambientes sociais e institucionais, por meio de comparações e contrastes, nas relações inter e 

socioculturais. Portanto, é nesse contexto de negociação, que as identidades são construídas 

ou ressignificadas. 

O próximo integrante, Nélio, expressa que o seu entendimento sobre o significado 

do rap está ligado a uma “missão”, ou seja, há o compromisso com a verdade que descreve o 

cotidiano da periferia, a qual representa. Para ele, o rap é um importante veículo, capaz de 

influenciar positivamente as atitudes e comportamentos dos jovens, conseguindo exercer o 

papel de prevenção ao ingresso do mundo das drogas e da criminalidade, apresentando 

alternativas de vida, que não sejam essas oferecidas de maneira muito sedutora, ao jovem da 

periferia. 

 
O rap, ele exige isso... Ele exige compromisso, quando se trata de rap politizado, 
quando se trata de um rap sério, que você quer passar realmente uma mensagem, eu 
acho que você, automaticamente, você tem uma obrigação de fazer algo pela sua 
comunidade... Você não quer que sua comunidade mude? Será que só cantando rap, 
será que você não pode fazer algo a mais? Do que só cantar... Ó, pare de usar 
drogas, é... Escute a mãe e o pai... Numa hora ali, meia hora cantando, será que você 
não pode fazer mais? Parte daí a carência de você cantar, mas que você quer praticar 
isso... E não se trata de você fazer uma casa de rap, de hip hop, uma associação para 
você cantar rap... Queremos mudar, eu sei que é muito louco você falar em mudar o 
mundo, falar em mudar comunidade, mas eu sei que existe a possibilidade de fazer 
isso, eu sei que eu posso fazer isso, entende? Com o menos que seja, com a minoria 
que seja. ... Com um, dois, dez... Mas se enquanto existir a possibilidade, enquanto 
existir esse sonho maluco, eu acho que eu vou lutar pra concretizar. (informação 
verbal) 22 
 
 

 De acordo com a sua fala, Nélio evidencia que o “rap sério”, além de questionar e 

problematizar as questões sociais e raciais, em suas letras, ele acaba estimulando o desejo de 

                                                           

20 Informação fornecida por  Lua Amaro  em  entrevista concedida a autora da pesquisa no dia 24/09/ 2016. 
21 Informação fornecida por  Lua Amaro  em  entrevista concedida a autora da pesquisa no dia 24/09/ 2016. 
22 Informação fornecida por  Nélio em  entrevista concedida a autora da pesquisa no dia 24/09/ 2016. 
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uma intervenção social, ou seja, de desenvolver ações sociais voltadas ao seu principal 

público, que são as crianças e os jovens. Então, surgiu a ideia de criar um espaço físico, onde 

pudesse oferecer a essas pessoas, aulas de danças, de rimas e grafite, para, assim, contribuir 

de maneira direta com a comunidade em que vive. Rocha, Domenich e Casseano (2001) 

relatam que existe um questionamento se o hip hop é um movimento social ou uma cultura de 

rua. No entanto, as autoras ressaltam que esses são conceitos que se fundem, uma vez que um 

está contido no outro. 

 

 

 

 

6.2.1.2 Júnior Baladeira 

 

Na perspectiva de Jânio, integrante do grupo Junior Baladeira, o rap o auxiliou a 

encarar a vida com mais firmeza. Segundo seu relato, o rap melhorou bastante sua autoestima 

e, a partir dele, passou a acreditar mais em si, nos seus sonhos e a valorizar o seu potencial, 

enquanto rapper. Ele atribui ao movimento hip hop, e ao rap em si, o único espaço de lazer 

que, por muito tempo, desfrutou na sua cidade, uma vez que, assim como nas periferias dos 

grandes centros urbanos, os jovens que moram em cidades do interior encontram-se na mesma 

posição de precariedade, em termos de acesso aos espaços e equipamentos culturais para 

usufruir, em seu tempo livre.  

Ele também responsabiliza o rap por várias coisas boas em sua vida, uma dela diz 

respeito a uma nova visão de mundo, mais otimista, que passou a ter, a partir do contato com 

o rap consciente. É possível notar, no relato de Jânio, que o rap é um dos poucos estilos 

musicais que faz sucesso entre uma parcela da juventude, que tem como propósito a 

divulgação de “ideias positivas” entre os jovens, de semear valores tão escassos em uma 

sociedade, na qual os papéis a serem desempenhados por jovens negros parecem estar 

previamente determinados. 

 
O rap me proporcionou várias coisas boas, o rap me ajudou a entender mais as 
pessoas e a enfrentar várias coisas, como o medo de enfrentar a vida. Você só nasceu 
para viver, aí você vai e cresce e amadurece e passa a ter uma visão de mundo que 
você tem que conseguir muito mais além do que se pensava. Porque, assim, se não 
fosse o rap, a gente estaria hoje em outra situação, em outra cultura, porque o que a 
cidade nos oferece é muito pouco e a gente foi um diferencial na cidade. Para mim, 
mudou minha vida totalmente, me ajudou em vários sentidos, me ajudou a ser um 
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cidadão mais complexo e ser mais perspectivo na vida, de dizer que vai vencer e 
vencer, com cem por cento de aptidão. (informação verbal) 23 
 

 
O próximo integrante, Junior, relata que ele leva o rap muito a sério, na sua vida. 

E que, portanto, vivencia esse estilo musical, de maneira muito profunda. Como é possível 

perceber, ele inicia o seu gosto pelo rap, ouvindo grupos internacionais, posteriormente, o rap 

nacional, que teve o seu surgimento e desenvolvimento na década de 90, com Os Racionais, 

Realidade Cruel, RZO, dentre outros. Influenciado por esses grupos, anos depois, decidiu 

experimentar fazer música rap, e que, até hoje, não consegue se desvincular desse estilo tão 

latente em suas veias. 

 
Comecei ouvindo rap internacional, depois rap de São Paulo, como não tinha 
internet, eu ia ouvindo e, de repente, me senti motivado a fazer um som também, aí 
surgiu o primeiro CD, que nem era um CD, era só pra ver como ficava um som, isso 
em 2009. Assim, eu sou uma pessoa que vivencia isso à flor da pele mesmo... 
Assim, o rap pra mim é um negócio muito sério, muito visceral. (informação 
verbal) 24 

 
 

Para Rozilda, ex-integrante do grupo, quando interpelada sobre o significado que 

ela atribuía à sua participação no grupo, a sua fala vai ao encontro do que relatou a única 

mulher que, atualmente, participa do grupo Irmandade Rap Crato. De acordo com Rozilda, 

pertencer àquele grupo, representava a superação de muitos preconceitos. Segundo ela, um 

dos maiores desafios enfrentados seria o fato de a sociedade associar o movimento hip hop a 

algo destinado apenas ao seguimento masculino. Devido a isso, a participação feminina 

acabava sendo inibida, entretanto, muitas mulheres se identificavam com o movimento, 

porém ficavam receosas de participar, por conta do preconceito vigente. Por esse motivo, 

segundo ela, sempre sentiu a falta de mais mulheres ocupando aquele espaço e, portanto, de 

também mostrarem o que eram capazes de fazer.  

 

 
As meninas participar do hip hop significava quebrar esse tabu, o preconceito de que 
o hip hop geralmente é de menino, até então, você vê nos eventos grandes b-boy, 
tal... B-boy Júnior, entendeu? Sempre é b-boy e, poucas vezes, se falam nas b-girls, 
então, eu acredito que as meninas deveriam é entrar mais, se envolver mais, pra 
gente ganhar mais esses espaço e tirar aquela coisa que hip hop, break é para b-
boys... (informação verbal) 25 
 

                                                           

23 Informação fornecida por  Jânio  em  entrevista concedida a autora da pesquisa no dia 20/06/ 2017. 
24 Informação fornecida por  Junior  em  entrevista concedida a autora da pesquisa no dia 20/06/2017. 
25 Informação fornecida por  Rozilda  em  entrevista concedida a autora da pesquisa no dia 25/04/2018. 



 
 

76 
 

 

Outro aspecto importante, destacado em sua fala, refere-se a quando aconteciam 

os campeonatos de dança maiores, nos quais a participação de mulheres era bem inferior a dos 

homens ou inexistia, naquele momento. A partir da fala da interlocutora, é possível identificar 

que era uma ausência notada. O hip hop, pela sua constituição histórica, é um movimento 

formado por homens jovens e negros, mas que vem se tornando, cada vez mais, um espaço 

com uma presença feminina muito intensa, embora seja um movimento no qual o machismo 

ainda tenha predominância, há inserção de mulheres neste espaço, possibilitando a abertura de 

um diálogo sobre as questões de gênero. 

 

 

6.2.2 Identidade Cultural 

 

6.2.2.1 Irmandade Rap Crato 

 

O movimento hip hop, continuamente, adquire influências culturais de onde se 

encontra presente. E isso é decorrente, sobretudo, pela sua disseminação ocorrer em uma 

multiplicidade de espaços sociais, por meio de um contínuo fluxo da cultura, na sociedade 

global (HALL, 2002). Diante disso, nos relatos aqui apresentados, procuramos analisar como 

os dois grupos de rap têm trabalhado esse estilo, em uma perspectiva mais regional e, assim, 

atribuído outro sentido à sua identidade cultural. 

A partir do relato de Amaro Lua, percebe-se que pelo próprio contexto da região 

que a sua cidade se encontra inserida, sendo o município fortemente marcado pela presença da 

cultura popular, manifestada por meio das culturas de tradição, aconteceu a sua primeira 

inserção e envolvimento cultural. Embora o rap fosse por ela escutado, desde a sua infância, 

devido morar perto de pessoas que apreciavam esse estilo musical, só a partir da sua fase 

adulta que a jovem passou a se interessar e a conhecer os elementos do movimento hip hop, 

até que, identificando-se com ele, começou a integrar o grupo Irmandade Rap Crato, como 

rapper. Pela sua fala, é possível perceber que ela não associa o movimento hip hop a uma 

cultura popular, talvez por ter confundido a distinção entre ela e a cultura de tradição.  

 
 

Eu, assim, desde pequena, eu fui criada numa vizinhança que era muito envolvida 
com o rap, escutava muito rap... Mas outros elementos do hip hop não era presentes 
na minha vida, não, né? Desde pequena, eu fazia parte dos movimentos culturais, só 
que era cultura popular, né? O baião, o xaxado, essas coisas, eu tocava flauta. Aí, eu 
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sempre busquei me aprofundar no movimento, entender. Ai foi que eu comecei a ter 
mais intimidade com os quatro elementos, eu fui mostrando interesse na área, no hip 
hop, na cultura hip hop, aí eu adentrei pra cantar. (informação verbal) 26 

 
 

Nélio, fundador do grupo Irmandade Rap, que surgiu entre os quintais de onde 

outrora seria o terreiro do reisado de Congo Decolores, e que tinha à frente o seu avô, o 

mestre Dedé de Luna, um dos mais respeitados e tradicionais reisados na cidade do Crato, 

assim como Amaro Lua, enquanto criança, participou, por vários anos, do reisado do seu avô, 

sendo a figura do Mateu. À medida que foi crescendo e tendo contato com outras expressões 

culturais, como é o caso do rap, afastou-se da manifestação cultural anterior. O rap passou a 

ocupar lugar de destaque na sua vida e conferiu a ele outra identidade de estilo, 

comportamento e percepção de mundo.  

Ele, então, ressalta: “Eu queria, sempre quis atuar na cultura, mas de outra forma 

que não fosse aquela de repetir passos” (informação verbal) 27. A partir do seu relato, torna-se 

perceptível que estar no reisado não lhe parecia, naquele momento, uma experiência prazerosa 

ou, ao menos, que despertasse algum interesse, pelo descrito, era algo enfadonho e cansativo. 

O encontro com o movimento hip hop, com o rap em si, apresentou-se como algo 

novo na sua vida, não só pelo fato de ser um movimento juvenil, mas, sobretudo, por ser um 

espaço de protagonismo, no qual o jovem poderia desfrutar do seu processo criativo, bem 

como melhor desenvolver suas potencialidades. Embora o reconhecimento da importância do 

reisado na sua vida, enquanto uma herança cultural, seja visível, Nélio optou por trilhar o 

caminho da cultura de rua. 

 
Na verdade, eu brinquei reisado quando eu era criança, até na adolescência eu 
brincava reisado, eu era o Mateu do reisado, aí, quando fui crescendo e de tudo fui 
me desvinculando, me desvinculei, mesmo assim, eu acho lindo o reisado e tudo, eu 
acho bacana, acho fundamental, assim, a cultura popular, mas não é muito a minha 
cara, entende? Eu acho de extrema importância e sei lá, assim, hoje em dia, com 
mais maturidade, eu sinto a necessidade de unir algumas coisas, de trazer alguns 
elementos do reisado para o show de irmandade, entende? Que eu acho também tem 
tudo a ver, assim, que é as minhas raízes e eu tô... Pra falar na real, assim, a gente 
está, aos poucos, com esse plano de colocar alguns elementos do reisado, jogo de 
espada, colocar o juaraguá em cima do palco, entrar com a coroa de rei também... Eu 
tô com esses planos aí. (informação verbal) 28 
 
 

Desde o início do grupo, que as letras elaboradas assumiram as mesmas 

características do rap de origem: as de contestação. Aos poucos, já era possível notar, nos 
                                                           

26 Informação fornecida por  Lua Amaro  em  entrevista concedida a autora da pesquisa no dia 24/09/ 2016. 
27 Informação fornecida por  Nélio em  entrevista concedida a autora da pesquisa no dia 29/05/ 2018. 
28 Informação fornecida por  Nélio em  entrevista concedida a autora da pesquisa no dia 29/05/ 2018. 
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discursos dos jovens, a necessidade de fazer um rap que tivesse mais a ver com a realidade 

social vivida, não que os aspectos adotados nas letras, até aquele momento, distanciassem-se 

dessa realidade. Porém, começou a ser firmada a ideia de unificar as batidas eletrônicas e a 

tecnologia digital do rap com os elementos do reisado, criando, assim, uma nova performance 

do rap no Crato. 

Nesta mesma direção, pontua Leonardo, a incorporação de elementos culturais da 

região, nos últimos shows do grupo, já tem sido um dos primeiros passos, na perspectiva da 

regionalização do rap. Essa ideia de um rap voltado mais para a cultura local é, dentre outras 

questões, a influência que o grupo Junior Baladeira exerce sobre os jovens. Logo, Leonardo 

afirma: 

 
É um sonho nosso, a gente tem uma mássica, que ela, nas últimas apresentações, a 
gente tá levando as alfaias, que é um elemento do maracatu, e a gente usa as alfaias 
no rap nosso... O nome dessa música é “lá vêm os pitbull”, que dá para acompanhar 
nas alfaias, e a gente tem projeto para trabalhar com João do Crato, diretamente com 
o maracatu, e de a gente se apegar mais a essa parada da cultura e abraçar a cultura 
local. Vai ser uma honra, a gente trabalhar com o rap bem regional mesmo, que a 
galera gosta, eu sou fã do Junior Baladeira. (informação verbal) 29 

 

De acordo com o seu relato, no rap regional, passariam a utilizar não somente a 

fusão do elemento da tradição com o contemporâneo, mas, sobretudo, uma linguagem e 

estética próprias do movimento hip hop, para falar da cultural local. É nesse contexto que se 

pode afirmar que a cultura não é resultado apenas de uma tradição, mas de uma “tradução”. 

 
Não é simplesmente apropriação ou adaptação; é um processo através do qual se 
demanda das culturas uma revisão de seus próprios sistemas de referência, normas e 
valores, pelo distanciamento de suas regras habituais ou inerentes de transformação. 
(ROBINS, 1991 Apud HALL, 2002, p. 84). 

 

Neste sentido, concordamos com Hall (2002), quando ele nos diz que as múltiplas 

alianças das diversas culturas seriam, então, resultado de um processo intenso, pelo menos em 

parte, de esforços daquilo que se poderia chamar de globalização.  Que sendo este um 

processo que, ao mesmo tempo, pode suprimir as identidades locais, por meio da 

homogeneização cultural, também tem a possibilidade de provocar um alargamento e a 

produção de novas identidades. Ou seja, que estas não estejam totalmente arraigadas às suas 

raízes culturais, como também não sejam pouco modificadas pela assimilação de uma cultura 

nova. Isso é um grande desafio, diante de uma globalização que tenta nos impor formas de 
                                                           

29 Informação fornecida por  Leonardo  em  entrevista concedida a autora da pesquisa no 08 /06/ 2018. 
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agir e pensar universais, criando novas formas de identificação, que nos distanciam, cada vez 

mais, das questões da cultura local. 

 

6.2.2.2 Junior Baladeira 

 

No relato de Junior, é possível visualizar dois quadros de referências culturais 

com os quais ele convive: a cultura de tradição amplamente vivenciada na região Nordeste, 

por meio das danças, literatura e música, como também a cultura contemporânea, aqui 

representada pela cultura de rua, o hip hop. É a partir dessa junção que o rap é elaborado pelos 

integrantes do grupo, levando em consideração as duas dimensões da cultura. Segundo Junior, 

sempre foi desejo do grupo fazer um som que se aproximasse, ao máximo, da realidade 

musical da qual faziam parte. Logo, a partir desse contexto, que o conceito de rap vem sendo 

produzido pelo grupo, fazendo o uso encaixe de poesias declamadas por Patativa do Assaré, 

bem como de trechos de músicas de Luiz Gonzaga. Também utilizando uma linguagem típica 

da região, como o “oxente”, dentre outros. 

 

 
Eu sou um cara que gosta muito da cultura, de cultura de modo geral, mas tem duas 
vertentes que pra mim, assim... São mais afloradas, que é a cultura popular e as 
culturas urbanas, e aí inclui o hip hop e a cultura popular, seja na literatura popular, 
seja com danças, nos movimentos de cultura popular no Nordeste. A nossa ideia foi 
cada vez mais aproximar nosso som da nossa realidade. (informação verbal) 30 

 
 
 

Neste sentido, fica evidente que os integrantes do movimento hip hop, embora 

encontrem no rap um lugar de aporte da sua identidade, não internalizam, necessariamente, os 

produtos, valores e comportamentos perpassados por essa cultura tradicional, sem que haja 

uma reformulação e adequação às suas realidades socioculturais. São pessoas que entendem 

que se utilizam desse espaço para criar novas significações e usos para os produtos, saberes e 

comportamentos que lhes são repassados. 

Para Jânio, o rap traduz o jeito de ser e viver no sertão. É por meio dele que são 

divulgadas as narrativas de vida, as histórias e as tradições do seu povo. De acordo com ele, o 

rap que fazem busca valorizar e enaltecer a cultura sertaneja, as dificuldades e alegrias que 

vivenciam nesse espaço. Assim, Hall (2002, p. 50) nos diz que “as culturas nacionais são 

                                                           

30 Informação fornecida por  Júnior  em  entrevista concedida a autora da pesquisa no dia 20/06/ 2017. 
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compostas não apenas de instituições culturais, mas também de símbolos e representações”. 

Neste caso específico, estamos falando da necessidade que os integrantes sentiram de adequar 

a sua linguagem para a produção de suas músicas, agora, tendo como base a sua realidade: o 

sertão, seus símbolos e suas representações. 

 
 

O rap que a gente faz é muito bom, em termos de lazer e cultura, que aqui é a gente 
mesmo que faz nosso próprio manifesto, com a nossa linguagem própria, nossa 
própria alegria e também expressa, através do rap, o nosso jeito de viver no sertão, 
né? (informação verbal) 31 
 
 

 Na perspectiva de Rozilda, quando interpelada sobre o que achava do estilo de 

rap produzido pelo grupo Júnior Baladeira, ela enfatizou que o grande diferencial do grupo 

estava justamente ligado ao fato das letras abordarem, de outro jeito, a realidade vivida. 

Diferentemente da maioria dos grupos de rap, que primam pela contestação social, o grupo 

busca, em suas raízes culturais, o elemento de inspiração para a construção de sua 

performance e poesia. Assim, relata Rozilda: 

 
 

O que eu acho do rap de Júnior Baladeira diferente, porque quem já ouviu, sabe que 
é diferente, porque não é aquele rap agressivo, não é um rap, o que a gente tá 
acostumado a ouvir, urbano, que falava da sociedade com tanta... Como é que posso 
dizer... Mas o rap dele é o rap que fala da nossa cultura, que passa informação, passa 
conhecimento. (informação verbal) 32 

 

Podemos perceber, no relato acima, que o rap produzido com as características da 

cultura, a partir de seu cotidiano, das manifestações culturais presentes naquela localidade, é 

uma grande fonte de conhecimento e informação para os integrantes do grupo, bem como para 

outras pessoas que possam ouvir. Desta forma, é notório que o rap que contém esse tipo 

específico de conteúdo constitui-se como um importante canal de revitalização das culturas de 

tradição, que ganham, nesse novo formato, com a introdução de tecnologias digitais e base 

rítmica eletrônica, uma nova configuração, portanto, é uma leitura moderna de também se 

fazer cultura popular de tradição. 

Assim, é possível entender que há diferentes formas de fazer rap. Embora, 

historicamente, seja o estilo musical em que os jovens mais se sintam à vontade para falar de 

si e dos problemas vividos na sociedade, ele vem, ao longo dos anos, assumindo também 

                                                           

31 Informação fornecida por  Jânio  em  entrevista concedida a autora da pesquisa no dia 20/06/ 2017. 
32 Informação fornecida por  Rozilda  em  entrevista concedida a autora da pesquisa no dia 25/04/ 2018. 
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outros formatos de ser e existir. Sem perder os valores imputados desde a sua origem, o rap 

regional ainda tem sido a forma dos jovens, que vivem no sertão, falarem de si, de sua cultura, 

que não é a mesma vivenciada por outros jovens, Brasil afora. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde a sua origem, o movimento hip hop configura-se como fenômeno da 

sociedade globalizada. Como no caso do rap, o hip hop é fruto de trocas culturais entre 

imigrantes jamaicanos com os jovens do subúrbio nova-iorquino, e dava, desde a sua 

constituição, indícios que esse movimento não se limitaria a um espaço territorial e social 

específico. No Brasil, o estilo ganhou contornos bastante diversos, que variam, de acordo com 

cada região, bem como aglutina diferentes formas de expressão da identidade juvenil.  

No tocante a esta pesquisa, entende-se que o caminho eleito pelos rappers dos 

grupos Irmandade Rap Crato e Junior Baladeira parece ser capaz de inovar as relações 

culturais e sociais, nas quais estão inseridos. 

Constatou-se, de um ponto de vista local, que os membros dos grupos de rap, 

tanto da cidade do Crato, como de Ouricuri, por exemplo, sentem uma necessidade de 

trabalhar o rap, em uma perspectiva mais regionalizada, no falar deles, o desejo de “se apegar 

mais à parada da cultura local”, ou seja, de adaptar os elementos artísticos, o estilo visual, às 

referências “importadas” para a realidade social e cultural local de cada cidade. 

O exemplo disso pode ser visto por meio de vários aspectos. No caso das 

referências visuais, o hip hop norte-americano tinha na raça a principal fonte de referência, o 

que positivava o estilo hip hop como cultura juvenil negra. Já aqui, no Brasil, essa referência 

também permaneceu forte, mas a ela foi acrescido o fator regional – o que é possível verificar. 

No tocante ao visual, pode-se perceber que as vestimentas diárias, usadas pelos 

rappers e divulgadas por meio dos videoclipes e internet, eram constituídas basicamente por 

joias, camisas largas, com imagens de times de basquete, calças e bermudas grandes e 

frouxas, tênis das marcas mundiais Nike, Adidas e o boné.  

Tanto em Ouricuri, como no Crato, é visível, por exemplo, nos dias de 

apresentação do grupo, esse visual ser modificado, substituindo as camisas largas por camisas 

xadrez, ou camisas nas quais esteja estampada a imagem de algum ídolo nacional ou até 

mesmo regional. Eles também fazem uso de camisetas, devido ao clima quente da região, os 

tênis de “marca” são substituídos por chinelos de dedo ou sandálias de couro, o boné, pelo 

chapéu de couro ou de palha, no caso do grupo Júnior Baladeira. 

Em relação ao estilo musical, nas suas bases sonoras são introduzidos sons de 

instrumentos musicais como a sanfona, tambores e rabecas, bem como a utilização de 

encaixes de trechos de músicas de Luiz Gonzaga e de poesias de Patativa do Assaré, de outros 

poetas da região, e também uma linguagem regional. 
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Antes de finalizar, é importante destacar, neste estudo, o caráter educativo do hip 

hop na vida dos seus integrantes. É visível, em todos os relatos, o processo de ensino e 

aprendizagem sendo realizado, desde as atividades formativas às atividades dos grupos 

desenvolvidas em escolas, até a conscientização da condição racial de cada um. 

Diante do exposto, é possível afirmar que o rap tem sido um espaço de 

descobertas e de novas identificações, por parte dos seus integrantes. Assim, vem 

possibilitando aos jovens não só o entendimento de que esse estilo musical é uma cultura de 

resistência frente ao sistema excludente, que a maioria dos jovens está inserida, mas que, ao 

mesmo tempo, também tem buscado criar alternativas de valorização da herança cultural, 

como um elemento capaz de fortalecer a autoestima daquela juventude.   
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ANEXO A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS GRUPOS 

 

1.1 Nome completo 

1.2 Data de nascimento 

1.3 Cor:  

2. Sujeitos   

2.1 Como você se tornou um rapper? (Constituição identitária) 

2.2 O que significa, para você, ser um rapper? (Imagem social/constituição identitária) 

2.3 Quais os principais desafios vivenciados por você no grupo de rap? (Dimensão política e 

ética) 

2.4 O que motivou a sua inserção no grupo? Suas expectativas foram alcançadas? Justifique. 

(Expectativas) 

3. Condições 

3.1 Como o grupo está organizado? (Planejamento) 

3.2 Quais as condições que o grupo tem para existir? Quais os desafios enfrentados? (Apoio 

institucional/infraestrutura) 

3.5 Quais as discussões ou os debates entre os pares para a criação das letras do rap? De onde 

partem as inspirações? 

4. Experiência 

4.1 Relate que experiências inovadoras o rap proporcionou a você. 

4.3 Quais as práticas e os saberes mobilizados, no âmbito do rap, você percebeu que 

modificaram seu repertório de conhecimento de mundo? (Conhecimento de mundo) 

4.4 Que situações/experiências vividas no rap você identifica/considera como relevantes para 

a construção da sua identidade negra? Descreva e justifique (identidade) 

5. Prática e atuação 

2. Destaque as dificuldades enfrentadas e possibilidades vivenciadas por você nesta função. 

5.3 Como você analisa a sua atuação no mundo antes e depois de participar do grupo de rap? 

5.4 Descreva sua relação interpessoal com os demais integrantes do grupo. (Dimensão 

coletiva) 

6. Mudanças 

6.1 A experiência vivenciada no rap alterou/modificou/ressignificou: 

a) a relação com os familiares? 
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b) a relação com a/o escola/trabalho? 

c) a concepção sobre construção do conhecimento elaborado? 

e) os resultados de sua prática? 

6.2 O que é para você uma atuação transformadora? (Concepções) 

6.3 Você considera a sua atuação no rap uma experiência transformadora? Por quê?  

6.4 Que fatores dificultam e favorecem a concretização de uma atuação transformadora no 

contexto do rap local?  

6.5A sua experiência no rap vem provocando alterações/mudanças na sua relação com o 

mundo? Descreva. 
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ANEXO B- GALERIA DE FOTOS DOS GRUPOS IRMANDADE RAP CRATO E 

JÚNIOR BALADEIRA 

 

GRUPO- IRMANDADE RAP CRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leo Prioridade X: negro, ensino médio completo, 
casado, não tem filho. É autônomo, rapper e 
atualmente presidente da Casa da Irmandade de 
Culturas. 

Nélio Luna: casado, pai de duas filhas, negro, cursa 
o Técnico em Segurança no Trabalho, rapper e 
fundador do Irmandade Rap Crato. Atualmente, por 
problemas de saúde, está afastado do trabalho. 

 

Amaro Lua: é rapper, branca, tem um filho, vive 
com o seu companheiro, ensino superior incompleto. 
Atualmente, vende doces feitos em casa. Produz 
mídia social para o grupo. 
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GRUPO- JÚNIOR BALADEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Júnior: negro, historiador, pós-graduado, poeta 
cordelista, professor, arte e educador. Casado, não 
tem filhos, rapper e b-boy. 

 

Rozylda: branca, professora, último semestre de 
Pedagogia, mãe de duas filhas e b-boy. 

 

Jânio: negro, formado em educação física, casado, 
pai, professor de zumba, rapper e b-boy. 
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ANEXO C – GLOSSÁRIO 

A juventude negra dentro do universo cultural que é o hip hop possui uma linguagem 
específica, que demarca suas experiências e vivências diárias. Dessa forma, selecionamos 
algumas palavras-chave que compuseram o nosso estudo e outras palavras extraídas da obra 
Hip Hop – A Periferia Grita. 

A 
Atitude: ter consciência social, racial e postura perante a vida. 

 

B 
Back to back: percussão feita com colagem de várias músicas. No grafite, muro preenchido 
de ponta a ponta. 

B-Boy: 

B-Girl: 
Beat: batida do rap. 

Beatbox: percussão de boca: imitação vocal de sons diferentes. 

Break: dança; elemento cênico do hip hop. 

 

C 
Chegado: amigo, aliado. 

Colar: andar junto. 

Crew: grupo de MC’s, DJs ou b.boys. 

 

D 
DJ: dee-jay ou disc-jóquei, que opera as bases instrumentais para o Mestre de Cerimônia. 

(MC). 

 

F 
Fazer a correria: concretizar um projeto. 

Fazer a rima: comunicar, passar a mensagem. 

 

G 
Gangsta: rap de letras agressivas, que glamouriza atividades ilícitas. 

Giro de cabeça: giro de corpo, com a cabeça apoiada no chão. 

Grafite: arte urbana em aerosol, pintada sobre muros, paredes, fachadas, trens etc. 

 

H 
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Hip hop: cultura urbana, de origem afro-hispânica, que envolve poesia, música, dança e 
pintura de rua. 

 

L 
Limpeza: pessoa ou situação legal. 

 

M 
Mano: parceiro, cara (forma de tratamento). 

Mina: parceira, garota. 

Mixer: aparelho usado pelos DJs para “colar” (misturar) uma música na outra. 

MC: Mestre de Cerimônias, poeta do rap, cantor. 

 
N 
New school: 
 
P 
Pick up: toca-discos do DJ, com máquina para produzir efeitos. 

Posse: crew, grupo organizado de hip hoppers. 

 

R 
Rap: rithm and poetry, ritmo e poesia. 

 

S 
Sacar: entender e/ou afirmar 

Samplear: copiar fragmentos de gravações para remixar em novas bases. 

Scratch: efeito de atrito da agulha sobre o LP girado “ao contrário”. 
Style: atitude do b.boy refletida no jeito de vestir, falar e andar. 

 

T 
Tá ligado?: manter o papo e a atenção. 

Treta: confusão, briga. 
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ANEXO D – FOTOS DO GRUPO IRMANDADE RAP CRATO 
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ANEXO E - FOTOS DO GRUPO JÚNIOR BALADEIRA 
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	3 GENEALOGIA DO RAP
	O rap, nome derivado da sigla em inglês rythm and poetry – ritmo e poesia – é um gênero musical surgido nos anos 70, nos Estados Unidos, que se desenvolveu junto com a cultura hip hop (movimento cultural que engloba a arte plástica – grafite, dança-br...
	Nessas festas, o microfone era usado pelos mestres de cerimônias, os MC´s, e a eles, atribuía-se a responsabilidade de dar notícias, bem como convidar o público para se animar, dançar e manter a festa em movimento, até o final. Vale ressaltar que essa...
	Embora haja, entre os estudiosos, diferentes abordagens sobre a origem do rap, e reconhecendo a impossibilidade de se estabelecer uma linearidade dos diversos fatos concomitantes com o seu desenvolvimento, é importante atentar para o que nos diz Kelln...
	O gospel surgiu como reação à opressão da escravidão, enquanto o blues expressa uma resposta ao racismo institucional, de tal forma que ambos refletiam o sofrimento produzido pela opressão e resistência a ela. O ragtime e o jazz baseavam-se nas experi...
	Ainda segundo o autor, à medida que os negros do Sul imigravam para as cidades industrializadas, aos poucos, tratavam de incorporar a vida humana à música. Logo, elaboravam novas formas e linguagens musicais, com o intuito de melhor expressarem as sua...
	Os Estados Unidos, nos anos 50, viviam a proliferação das estações de rádios, a expansão das indústrias fonográficas e o aparecimento das novas tecnologias (gravadores, rádios portáteis, fitas cassetes, dentre outros), que contribuíam para a divulgaçã...
	Com isso, a cultura negra estava cada vez mais presente, por meio da sua musicalidade, na vida urbana, ela ecoava nas grandes cidades, guetos, subúrbios e pelo país inteiro (KELLNER, 2001). Ainda segundo o autor, a música negra, além de ser portadora ...
	Com o desenvolvimento da indústria fonográfica, algumas mudanças vieram à baila, uma delas diz respeito à comercialização da música disco, nos anos 70 (KELLNER, 2001). O aparecimento dessa nova tecnologia musical modificou a maneira de se produzir son...
	Nos anos 1970 e 1980, a cultura negra urbana hip hop desenvolvia novas formas de músicas, dança e canto, apropriadas às experiências e à cultura negra – grafite urbano, break, rádio negro, DJs de clube que praticavam o chamado shampling (sobreposições...
	Como podemos perceber, “o rap ou o “canto falado” nasce a partir da fusão de diversos elementos que combinam tradições orais afro-americanas com sofisticadas modalidades tecnológicas de reprodução de som” (KELLNER, 2001, p. 232), que em meio a um cont...
	Sobre a relação estabelecida entre o rap e o canto falado, bastante difundido nas culturas africanas, corroboramos com o pensamento das autoras Pettit e Farias (2016) sobre os marcadores das africanidades. Segundo elas, esse conceito pode ser compreen...
	Práticas culturais em geral, incluindo festividades de todo tipo, artefatos, marcas de territórios investidos por negros/as (quilombos, terreiros, locais de festa etc.), histórias compartilhadas, tanto de resistências (todo tipo de lutas históricas e ...
	Com relação ao fator socioeconômico, estava associado à crise que a cidade de Nova Iorque, assim como outras cidades norte-americanas, enfrentava na década de 1980. Isso resultava nas reduções de gastos e, por conseguinte, na falta de investimentos no...
	Uma dessas áreas de “realocamento” foi exatamente o Bronx2F . Era ali que passariam a conviver os negros, hispânicos e imigrantes, o que o tornaria um espaço singular, em relação aos outros subúrbios nova-iorquinos.
	A habitação social no Bronx, algumas vezes vista como fonte para a precipitada deterioração da área, ao invés, estabeleceu o caráter do bairro como um centro de trocas culturais entre negros e latinos e providenciou zonas onde a criatividade musical p...
	A partir desse contexto, vários problemas começaram a se desenvolver naquele cenário de exclusão urbana e segregacionista vivido pela população negra. Kellner (op. Cit.) relata que esse foi um período de grande convulsão social, em que a falta de empr...
	As gangues, na maioria das vezes, formadas por grupos de jovens de localidades distintas, encontrariam nas festas, um cenário propício para intensificarem suas rivalidades e disputas territoriais, tornando-se cada vez mais brutais. Com as festas de ru...
	Um dos responsáveis por essa iniciativa foi o Afrika Bambaataa, um dos precursores do movimento hip hop, juntamente com Kool Herc e Grandmaster Flash, que, dentre outros, contribuiriam de forma mais expressiva com o desenvolvimento do movimento cultur...
	Ao DJ Kool Herc, imigrante jamaicano, atribui-se a introdução de narrativas poéticas nas bases musicais, bem como a utilização de sound system nas festas de bairro, em Nova Iorque. Outro DJ que teve importante participação na produção e no desenvolvim...
	Grandmaster Flash, talvez o mais talentoso discípulo do DJ jamaicano, criou o ‘scratch’, ou seja, a utilização da agulha do toca-discos, arranhando o vinil, no sentido anti-horário, como instrumento musical. Além disso, Flash entregava um microfone pa...
	Outro importante colaborador foi o Afrika Bambaataa, que inseriu as bases musicais e sons de batidas eletrônicas. Junto com o Grandmaster Flash, é considerado o pai da cultura hip hop, por atribuírem a essa prática, um caráter político, ou seja, por t...
	A ideia proposta por Afrika Bambaataa, de substituir os conflitos existentes entre as gangues rivais por disputas artísticas, era o início de uma nova e diferente forma dos jovens se relacionarem. Os conteúdos das letras de rap estavam associados a es...
	O hip hop, enquanto conceito, surge em 1968, embora se aceite que enquanto movimento social e cultural se efetiva apenas em meados dos anos 1970, quando Afrika Bambaataa, nome de um antigo líder Zulu adotado por Kevin Donovan, no bairro do Bronx (Nova...
	A iniciativa de Afrika Bambaataa em unir os jovens pela via artística e, assim, impedir o alastramento da violência no Bronx, está ligada ao fato dele ter entrado na Nação do Islã, e por meio dos ensinamentos adquiridos neste grupo, procurado colocar...
	Como Bambaataa explica, “a Zulu Nation é uma organização enorme de adultos e jovens... Que incorpora pessoas que gostam de dançar break... Ser DJ e artistas do grafite. Eu os fazia batalhar uns contra os outros, de uma maneira não violenta, como rappe...
	Na década de 70, o rap começava a ser difundido para outras partes da cidade de Nova York, deixando de ser criado e executado apenas no subúrbio. Alguns estudiosos apontam o grupo Sugar Hill Gang como responsável pela primeira gravação do rap “Rappers...
	Pode-se dizer que a partir desse momento, o rap crescia cada vez mais, conquistando seu espaço no mercado dos discos, deixando de ser o som ouvido apenas nos guetos nova-iorquinos, para se tornar o fenômeno musical que também conquistaria as cidades d...
	No Livro Vermelho do Hip Hop, Spensy Pimentel (1997) conta-nos que entre o surgimento do rap no gueto e sua consolidação na indústria fonográfica, o rap desenvolveu-se, a partir de vários estilos, como o eletro-rap, fruto das inovações eletrônicas fei...
	Portanto, é importante frisar que o rap, assim como outros gêneros musicais, para se adequar às exigências feitas pelo mercado que ele mesmo conquistou, perdeu algumas de suas características. Neste sentido, como se sabe, originalmente, os conteúdos d...
	Levando em consideração os aspectos aqui expostos desde o seu início, pontuando os seus diversos estilos, bem como as adaptações que a música rap teve que passar para atender à indústria cultural, faz-se necessário dizer que nos diferentes países onde...
	No Brasil, o hip hop consolida-se nos anos 90, na cidade de São Paulo, como um importante movimento urbano da juventude negra (HERSCHAMN, 2005). Segundo o autor entre parênteses, no entanto, antes disso, ao longo dos anos 80, elementos oriundos da cul...
	É nesse contexto que a dança, ou o break dance, surge como o primeiro elemento do hip hop introduzido no Brasil. Nos espaços dos bailes é que os passos dessa dança eram vistos para, assim, serem apreendidos e executados. Desta forma, o dançarino Nelso...
	Nessa mesma perspectiva, outro fator que dificultava o conhecimento do hip hop estava ligado aos meios pelos quais as informações eram divulgadas, que eram quase inexistentes e, quando se tinha algum material que falasse sobre tal estilo musical, era ...
	O Hip-Hop chegou aqui como onda, a gente não sabia que o break evitava as brigas entre as gangues nos EUA, promovia uma mudança de comportamento. Não chegavam muito bem as ideias que estavam por trás da coisa, era tudo meio fragmentado... Um cara arra...
	De acordo com os relatos acima, é possível perceber o grau de dificuldade para que, inicialmente, os elementos do hip hop fossem sendo incorporados no Brasil. De forma lenta e bastante fragmentada, tornou-se possível o conhecimento e a difusão do esti...
	Segundo Yoshinaga (2014), o centro de São Paulo, por ser uma região bastante frequentada por jovens de diferentes localidades, acabou sendo o espaço escolhido para essa prática cultural. Inicialmente, o Largo São Bento constituiu-se como “o espaço do ...
	Com o passar dos anos, os meios de comunicação, como o rádio e a televisão, mediante as músicas, os videoclipes e filmes, desenvolveram importante papel nesse processo de divulgação e popularização do hip hop, em São Paulo, e para as outras partes do ...
	No Nordeste, os primeiros grupos de hip hop foram se formando, inicialmente, nas capitais dos estados e, posteriormente, aos poucos, tornaram-se também presentes nas regiões interioranas. A presença do movimento hip hop no Crato, segundo depoimento do...
	Portanto, notamos que na cidade do Crato, assim como aconteceu com o surgimento do hip hop no Brasil, o envolvimento dos jovens ocorreu pelo seu contato inicial com a dança-break. Durante o período de existência desses grupos, ainda segundo relato do ...
	Da mesma forma aconteceu na cidade de Ouricuri. Foi por meio da dança que os jovens tiveram o primeiro contato com o movimento.  Segundo depoimento de Júnior, no final da década de 90, precisamente no ano de 1999, assistindo, pela primeira vez, às apr...
	4 RAP: UMA IDENTIDADE EM CONSTRUÇÃO
	Nos últimos anos, profundas mudanças têm ocorrido nos diversos âmbitos da vida social. Não há consenso entre os teóricos sobre quais fatores desencadearam ou que até mesmo determinaram essas mudanças, alguns atribuem a esse processo o nome de “globali...
	A globalização é, muitas vezes, retratada apenas como um fenômeno econômico (GIDDENS, 2005), ou seja, pela produção, distribuição e consumo de bens e serviços, em escala global. Por ser constituída por questões bastante complexas, a maioria das anális...
	Neste sentido, Ortiz (1994) chama a atenção para a necessidade de se fazer uma leitura mais crítica sobre tal questão, pois a interação entre as dimensões econômicas, políticas e culturais não pode ser negada ou esquecida. Para Giddens (2005), fatores...
	Em meio às inúmeras transformações provocadas pela globalização, surgiu, praticamente junto com ela, uma nova maneira de produzir música, o rap – que é fruto de um movimento urbano juvenil, o hip hop (DUTRA, 2007). Partindo desse entendimento, o nosso...
	Levando em consideração que o rap é um fenômeno musical, produto dessas profundas mudanças que estamos vivendo no âmbito da cultura, o seu estudo adquire um lugar privilegiado para discussão da influência que a música exerce na construção das identida...
	A identidade, enquanto uma categoria de análise, está ancorada nos estudos de Stuart Hall (2002), quando ele problematiza a forma como ela é acionada nas diferentes sociedades, já que era tida, até então, como algo fixo e imutável. Neste sentido, Hall...
	É nesse contexto que se estabelece o que ele vai chamar de uma “Crise de Identidade”, ou seja, as identidades que, por ora, eram vistas como estáveis e singulares, agora são colocadas em questão, a partir dessa mudança estrutural pela qual vem passand...
	Antes disso, Hall (2002) aponta os três tipos de identidade que foram construídos, ao longo do desenvolvimento histórico: Sujeito Iluminista, Sujeito Sociológico, Sujeito Pós-Moderno. Segundo o autor, a existência de cada uma dessas identidades reflet...
	A primeira concepção é a do Sujeito Iluminista, em que concebe a pessoa como um ser único, centralizado e original, dotado das capacidades de razão, de consciência e de ação, portanto, ele próprio configura-se como o centro do universo. Essa forma de ...
	A segunda identidade diz respeito à do Sujeito Sociológico, essa concepção está associada à ideia de que o sujeito não é autônomo, nem autossuficiente, pelo contrário, é algo inacabado e relacional, ou seja, é formado na relação que ele estabelece com...
	Por último, a terceira identidade menciona o Sujeito Pós-Moderno. Ela concebe a este uma identidade transitória, não estável. Neste contexto, essa identidade é constantemente ressignificada, reelaborada, de acordo com os diversos contextos sociais e c...
	De forma mais sistematizada, Hall (2002) busca, ainda, esboçar as principais mudanças de conceituações que constituíram o sujeito, no pensamento moderno. Segundo ele, o sujeito humano, visto sob o ponto de vista discursivo, vai se moldando, a partir d...
	Hall (2002) diz ainda não ser atributo da modernidade a responsabilidade do nascimento de uma nova e diferente forma de individualismo, em que esta inauguraria outra concepção de indivíduo e identidade. Porém, reforça que nos tempos pré-modernos, já e...
	Posteriormente, o nascimento do “sujeito soberano”, tido como único e absoluto, surgido entre o humanismo renascentista e o iluminismo dos séculos XVI até o XVIII, nomeado por Hall de “Sujeito Iluminista”, rompe com a ideia anteriormente desenvolvida ...
	Na primeira metade do século XX, à medida que as sociedades modernas tornavam-se mais complexas, surge o “Sujeito Sociológico”, que emerge, principalmente, por dois eventos, sendo um deles a biologia darwiniana, quando o sujeito foi “biologizado” e as...
	A segunda metade do século XX foi marcada pelo período da modernidade tardia e, consequentemente, pelo surgimento de uma nova concepção de indivíduo, o “Sujeito Moderno”. Ele não seria apenas fruto de uma desagregação, mas, sobretudo, de um descolamen...
	Dentre outros “descentramentos”, um dos principais, segundo o argumento de Hall (2002), foi o descentramento do sujeito cartesiano, ou seja, a identidade deixando de ser entendida como inata, para ser compreendida como uma formação que acontece ao lon...
	Nesta perspectiva, Hall (2002) sugere que ao invés de se falar em identidade como uma coisa acabada, poderíamos falar em identificação, pois esta nos proporcionaria a ideia de um processo em andamento, portanto, inacabada e fragmentada. Diante desses ...
	Conforme vimos no tópico anterior, a identidade pode ser entendida como sendo formada a partir de inúmeras referências que situam o sujeito em determinada sociedade, conferindo a ele um sentimento de pertença. Nessa perspectiva, esta identidade é frut...
	Em diferentes sociedades e épocas históricas, os processos de constituição de identidade ocorreram de variadas maneiras e, por conseguinte, houve a diferenciação entre as culturas. Inicialmente, tomamos, por exemplo, as sociedades tradicionais, em que...
	Com base nisso, os laços da comunidade eram fortalecidos mediante o estímulo à coletividade, pois a vida social acontecia em grupo, portanto, era esse sentimento que norteava a existência dos indivíduos naquela sociedade. Em direção contrária, na mode...
	Com o declínio das sociedades tradicionais, devido a uma série de mudanças provocadas pela transição da vida rural para a vida urbana, bem como o surgimento das identidades baseadas na ideia de povo e nação, seria o contexto que surge a ideia de ident...
	Podemos, então, entender que a identidade nacional é fruto de um conjunto de esforços empreendidos pelo Estado nacional, a fim de assegurar certa homogeneidade da cultura, mediante as instituições culturais. Para exemplificar essa situação, Hall (2002...
	De acordo com Anderson (HALL apud ANDERSON, 2002), as diferenças das sociedades estão pautadas pelas formas variadas pelas quais são imaginadas por alguns conceitos, por exemplo, o que é “ser inglês”, ou seja, o que vai chamar de “comunidades imaginad...
	É certo que há um tensionamento entre a identidade pós-moderna e a identidade nacional. Diante do exposto por Hall (2002), os diferentes elementos que deveriam constituir a identidade nacional, como os laços comunitários, diferenças étnicas e regionai...
	Outra questão posta por Hall (2002) diz respeito às sociedades modernas, que sendo elas estruturadas em classes sociais, possuem interesses distintos e, portanto, diferentes projetos nacionais. Corroborando com os enunciados anteriores, as aspirações ...
	Em decorrência da globalização, as identidades nacionais vêm passando por uma desintegração, devido ao crescente processo de homogeneização cultural, resultando, assim, no surgimento de novas identidades híbridas. Desta forma, Hall pontua:
	Os fluxos culturais entre as nações e o consumismo global criam possibilidades de “identidades compartilhadas” – como consumidores para os mesmos bens, como “clientes” para os mesmos serviços, “públicos” para as mesmas mensagens e imagens – entre pess...
	Diante disso, entendemos que na sociedade pós-moderna, intensificam-se, cada vez mais, as trocas culturais. É nesse contexto que as novas identidades são elaboradas, sendo constituídos, por meio delas, os diferentes estilos de vida, de estética e cons...
	Em outras palavras, queremos dizer que o global e o local estão justapostos e que não há como delimitar com precisão as distinções culturais, em se tratando de identidades nacionais, ou seja, saber o que a elas pertence ou não. Sendo assim, estando em...
	Nesse direcionamento, podemos observar que o movimento hip hop carrega, na sua gênese, a fusão de vários elementos culturais, que vão desde as tradições de origem africana, como é o caso da oralidade, à transição tecnológica de recursos analógicos par...
	Destacam-se, ainda, a experiência desse modelo de movimento urbano juvenil e a influência exercida nos jovens, no enfrentamento da exclusão e marginalização pelo mundo. Essas ações têm sido, dentre os outros aspectos, elementos que expressam uma confi...
	Nesta perspectiva, entendemos que o rap rompe com os limites nacionais, criando nos jovens adeptos desse gênero musical, nas diversas partes do globo, percepções distintas, portanto, os mesmos elaboram, de acordo com o seu repertório cultural novas id...
	Faz-se necessário mencionar que o movimento hip hop propõe-se a desenvolver ações coletivas, nas quais estas não estejam propriamente vinculadas ao contexto local ou cultural em que estão inseridas, mas que transcendam ou atravessem esse tipo de front...
	A seguir, apresentaremos algumas reflexões sobre juventude, a partir do viés sociológico, nas quais tomaremos como apoio os estudos de Jose Machado Pais (1996) sobre as culturas juvenis e como esta categoria relaciona-se com o estudo proposto. Ressalt...
	5 JUVENTUDES: UMA REFLEXÃO SOBRE ELAS
	Sendo o hip hop um movimento urbano da juventude negra, neste tópico, buscaremos discorrer sobre o conceito de juventude e suas variadas condições de ser jovem e, assim, melhor compreendermos a relação estabelecida entre os jovens e esse universo cult...
	Aqui, estabeleceremos um diálogo com o sociólogo Jose Machado Pais, que ao abordar as diversas condições juvenis, faz isso por meio de três principais correntes sociológicas: a Geracional, a Classista, e a Cultura Juvenil. Refletindo com o autor, toma...
	Fala-se de rupturas, conflitos ou crises intergeracionais quando as descontinuidades entre as gerações se traduzem numa clara tensão ou confrontação. Seria o caso de algumas gerações políticas formadas no curso de crises ou processos políticos de cer...
	Outros teóricos da mesma corrente, de acordo com Pais (1996), entendem que os jovens experimentam o mundo, as circunstâncias e os problemas como membros de uma mesma geração. As experiências são compartilhadas entres os próprios jovens, e, portanto, p...
	Nesta mesma corrente teórica, a relação estabelecida entre os jovens e adultos ocorre de duas formas distintas: o relacionamento problemático e do tipo problemático. Podemos caracterizar o primeiro como uma relação não conflituosa, ou seja, que estabe...
	No entanto, no que diz respeito ao tipo problemático, que se caracteriza pelo caráter ameaçador que os jovens podem causar aos adultos, tendo em vista que estes se negam a aceitar a cultura juvenil (apresentada como a contracultura), pois ela colocari...
	Ainda em conformidade com essa corrente, a questão da juventude é problematizada, a partir dessas duas posições diferentes supracitadas. A primeira está ligada aos sinais de continuidade, ou seja, àqueles na qual a geração é responsável por garantir a...
	Para Abramo (1997), é nesta corrente que a juventude é vista pelo viés do “problema social”. Isso porque alguns autores, ao adotarem o jovem como objeto de estudo, tomam-no enquanto indivíduo que “representa uma ameaça de ruptura com a continuidade so...
	[...] a juventude pensada como um processo de desenvolvimento social e pessoal de capacidades e ajustes aos papéis adultos, são as falhas nesse desenvolvimento e ajuste que se constituem em temas de preocupação social. É nesse sentido, que a juventude...
	Para a autora supracitada, nessa perspectiva, quando isso se constitui o foco da problematização da juventude, é perceptível que as questões de ordem, como “coesão” e “integração”, e, portanto, de reprodução social, estão sempre em pauta. Os “desvios...
	Ainda segundo Abramo (1997, p. 35):
	[...] Ao privilegiar o foco de nossa atenção sobre os jovens como emblemas dos problemas sociais, muitas vezes, não conseguimos enxergá-los e entendê-los propriamente; e, como consequência, nos livrar de uma postura de desqualificação da sua atuação c...
	Concordamos com a teórica quando faz referência à necessidade de lançarmos outro olhar sobre esses sujeitos, um olhar que enxergue suas experiências plurais, percepções, suas formas de sociabilidades e atuação. É nesse sentido que nos interessa o estu...
	Outra corrente abordada por Pais (1996) refere-se à Classista. Segundo o autor, como o próprio nome sugere, é uma corrente baseada não na fase de vida como anteriormente defendida, mas na relação de classe, em que atribui a passagem dos jovens para a ...
	As culturas juvenis são sempre culturas de classe, isto é, sempre entendidas como um produto de relações antagônicas de classe. Daí que as culturas juvenis sejam por esta corrente apresentada como culturas de resistência, isto é, culturas negociadas n...
	Portanto, o pano de fundo das culturas juvenis, nesta corrente, seria sempre o caráter político, ou seja, a partir dos próprios fundamentos teóricos que orientam essa abordagem, estaria restringindo o entendimento de culturas juvenis, focando apenas n...
	Para ilustrar melhor o que foi dito sobre essas duas correntes, achamos pertinente estabelecer um diálogo com o estudo comparativo elaborado por Wivian Weller sobre Música, identidade e experiências discriminatórias, realizado com jovens de grupos de ...
	A primeira está associada aos discursos e práticas de uma geração a qual os jovens pertencem. A segunda tem no rap uma “[...] forma de articulação de uma mensagem e como meio adequado para a concretização de suas aspirações políticas.” (WELLER, 2002, ...
	Outro elemento destacado na orientação geracional pela autora diz respeito à relação de “conflito” estabelecida nas normas e valores da geração paterno/materna. Aqui, pontuaremos a relação dos rappers paulistanos, uma vez que a maioria destes é formad...
	Nesse sentido, a expressão “desabafo” documenta uma forma de lidar com as experiências de ruptura e desintegração familiar. Histórias individuais e experiências traumáticas vividas na família são trabalhadas textualmente (através das letras de rap) e ...
	Quanto à orientação classista, tanto os rappers paulistanos como os berlinenses, segundo o estudo de Weller (2002), adotam a mesma postura, quando se referem a questões de identidade étnica e ao mecanismo de exclusão social. Para eles, o rap é um impo...
	Suas análises teórico-reflexivas focalizam o conflito com o outro, sendo que esse outro são as classes privilegiadas. O que existe em comum entre os jovens negros da periferia de São Paulo e os jovens de origem turca em Berlin, de orientação classista...
	É possível perceber que esses jovens, em espaços sociais distintos, procuram criar diferentes formas de enfrentamento da exclusão a qual são submetidos. Por meio de suas experiências múltiplas, vão construindo novas sociabilidades e identidades, forta...
	Assim sendo, tanto na orientação geracional como na orientação classista, é notória a presença de um elemento formador de identidades desses sujeitos no movimento hip hop e que perpassa as fronteiras locais. Também é certo que cada país tem as suas es...
	Independentemente do tipo de orientação coletiva dos diferentes grupos de rap, pode-se dizer que o Hip Hop proporcionou a constituição de novas formas associativas de vida que passaram a substituir, de certa forma, os vínculos perdidos, devido à migra...
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