
Julimar da Silva Gonçalves 

Poéticas do Rap Engajado e Juventudes nas 

Periferias Urbanas de Natal-RN 

 

 

Natal-RN 

2013 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

Poéticas do rap engajado e juventudes nas periferias urbanas de Natal-RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julimar da Silva Gonçalves 

 

Natal-RN 

2013 



JULIMAR DA SILVA GONÇALVES 

 

 

 

 

 

 

 

Poéticas do rap engajado e juventudes nas periferias urbanas de Natal-RN 

 

Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, como exigência para a obtenção 

do título de Doutor, sob a orientação da Profa. Dra. 
Norma Missae Takeuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal-RN 

2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da Publicação na Fonte. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA). 

 

 

            Gonçalves, Julimar da Silva.      

                 Poéticas do rap engajado e juventudes nas periferias urbanas de Natal-RN / Julimar 

da Silva Gonçalves. – 2013.   

                  200 f. - 

                   

                    Tese (doutorado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de 

Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais, 

2013.              

    Orientadora: Prof.ª Dra. Norma Missae Takeuti.  

                           

                    1. Hip-hop (Cultura popular) – Natal, RN. 2. Periferias - Natal, RN. 3. Juventude – 

Natal, RN. I. Takeuti, Norma Missae. II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

III. Título.                                                                               

    

 

           RN/BSE-CCHLA                                                      CDU 316.7(813.2) 

 

   

 

  



JULIMAR DA SILVA GONÇALVES 

 

 

Poéticas do rap engajado e juventudes nas periferias urbanas de Natal-RN 

Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências Sociais da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, como exigência 

para a obtenção do título de Doutor, sob a orientação 

da Profa. Dra. Norma Missae Takeuti. 

Aprovada em: _____/_____/______ 

 

Banca Examinadora 

 

Profa. Dra. Norma Missae Takeuti – Orientadora 

 

Prof. Dr. Breitner Luiz Tavares – UNB 

 

Prof. Dr. João Batista de Menezes Bittencourt – UFAL 

 

Prof. Dr. José Willington Germano – UFRN 

 

Profa. Dra. Irene Alves de Paiva – UFRN 

 

Profa. Dra. Irene de Araújo van den Berg Silva – UERN 

(Suplente Externo) 

 

Profa. Dra. Josemey Costa – UFRN 

(Suplente Interno) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos os jovens “periféricos”, especialmente para 

Edcelmo, Adriana, PP, Pick, Amauri, Gabi Bruce, 

Stilo, Negro Lamar e MV Hemp. 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço aos jovens Edcelmo, Adriana, PP, Pick, Amauri, Gabi Bruce, 

Stilo, Negro Lamar e Hemp pela contribuição para a realização deste trabalho. Sem 

vocês, nada disso seria possível. 

A Posse de Hip Hop Lelo Melodia do bairro Guarapes em Natal-RN, pelo 

apoio e ajuda concedido ao longo da produção deste trabalho. Especialmente a Nathan 

pela arte grafite que expressa de maneira bela o tema abordado ao longo deste trabalho. 

Ao Coletivo Flores Crew, pela acolhida, disponibilidade e atenção dadas em 

um momento crucial da pesquisa. 

Ao rapper e amigo Alexandre Taurus, pela valiosa contribuição na etapa 

final de análise de dados. 

A profa. Norma Takeuti, minha orientadora, quero expressar o meu 

reconhecimento e admiração pela maneira especial que conduziu a minha orientação, 

como também a minha gratidão pela partilha afetuosa de experiências e saberes que 

iluminaram a produção deste trabalho. 

A profa. Ilza Matias, pela co-orientação nos anos iniciais de pesquisa, pela 

disposição em ajudar, orientação de leituras, escuta atenta, sobretudo, pela amizade 

sincera e afetos construídos ao longo desses quatro anos. 

A Vergas Vitória, amiga querida, pela inesgotável disponibilidade para me 

socorrer nos momentos mais difíceis. Amiga sempre presente, obrigada pelo apoio, 

leitura e escuta atenta, pelo carinho e ombro amigo doados ao longo da construção deste 

trabalho. Esta tese tem muito de você! 

A Rejane e Jacqueline, amigas queridas, por permanecerem ao meu lado em 

qualquer circunstância: “longe é um lugar que não existe”. 

Aos amigos Thiago Virginio, Marcos Mariano, Larissa, Vinhu, Jucenildo 

Bomfim, pelo incentivo e solidariedade dispensada no percurso desse trabalho. 

A Marlos, amigo querido e parceiro de pesquisa, pelo incentivo, respeito, 

amizade e paciência. 



A Dine, amiga querida, pelo carinho, atenção e incentivos doados ao longo 

desses anos de pesquisa. 

Aos meus pais, pela torcida e apoio incondicionais. Obrigada por 

respeitarem o meu ritmo.  

A minha avó Joana, pelas preces e palavras de ânimo: doces e duras que me 

fortalecerem ao longo desses anos. Obrigada! 

A Joana e Adriane, minhas filhas, pelo amor e compreensão incondicionais, 

principalmente nos momentos de ausência e tensão. 

A Rafael, meu companheiro e amigo de todas as horas, pela paciência, apoio 

e generosidade tendendo ao infinito dispensadas ao longo de toda essa jornada. Por 

compreender o distanciamento, as recusas aos passeios, a separação temporária, em 

vários momentos inevitáveis neste percurso. 

A Rousi, minha irmã, pela atenta revisão textual, além do carinho e 

paciência para a leitura dos textos. 

Aos professores membros da banca José Willington Germano, Irene Alves 

Paiva, Breitner Luiz Tavares, João Batista de Menezes Bittencourt pela disposição em 

avaliar este trabalho e contribuírem para o seu aprimoramento. 

Aos amigos Otânio Revoredo Costa e Jefferson Gustavo Lopes pelo 

estímulo e apoio incondicional durante a produção da pesquisa. 

Aos colegas de trabalho Tamara Souza, Paula Raphaelle, Carlos André, 

Augusto, Manuelle, Joana Prado, William, Ilena, Elizete, Simone, Riva e Wilza, pelas 

conversas e trocas, pela compreensão nos momentos de afastamento e, sobretudo de 

encorajamento ao longo desses quatro anos. 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES 

– pelo imprescindível apoio para o desenvolvimento deste trabalho. 

A todos aqueles que de alguma maneira contribuíram com a produção deste 

trabalho. 

A Deus, inteligência universal, pela energia vital e equilíbrio espiritual 

fundamentais para a conclusão de mais um objetivo.  



RESUMO 

 

A presente tese se situa no campo do denominado “movimento hip hop”, abrangendo 

jovens agrupados aos níveis local, regional e nacional. Dentro deste amplo segmento, 

nossa análise incide sobre a “juventude periférica”. Abarca o segmento juvenil, 

engajado em um movimento definido pelos jovens e ativistas como “movimento hip 

hop”e tem o objetivo de analisar as poéticas do rap engajado enquanto expressões de 

resistências e inventividades. Seguindo a análise micropolítica apresentamos a “cena 

periférica” protagonizada pela Posse de hip hop Lelo Melodia dos Guarapes/Natal-RN. 

Em sua comunidade, o grupo se destaca pela postura de resistência, que não se dá 

enquanto contraposição ou força, mas no sentido de reinventar a vida na condição de 

desigualdade social que persiste. Nestes termos, o trabalho estuda a poética do rap 

engajado, enquanto expressões de resistências e inventividades, produzidas por grupos 

e/ou coletivos juvenis “periféricos” pertencentes ao movimento hip hop, tendo grupo 

focal privilegiado o Grupo Lelo Melodia da Posse de Hip Hop dos Guarapes – 

Natal/RN. 

 

Palavras-chave: Juventude Periférica. Movimento Hip Hop. Periferias Urbanas. 

Poéticas do Rap Engajado. 



ABSTRACT 

 

This thesis relates to issues present in the hip hop movement. Thus it includes 

youngsters grouped in different levels such as local, regional and national. The research 

deals with this broad segment. The analysis is made on those called “peripheral youth” 

It encompasses the juvenile segment, that is committed to a movement defined by these 

youngsters and activists, the so called “hip hop movement”. The research aims to 

analyze poetics present in rap, considered as an expression of resistance and 

inventiveness. The analysis was of micro politic nature and it dealt with the “peripheral 

scenario” present in hip hop Lelo Melodia in the Guarapes neighborhood in Natal-Rio 

Grande do Norte-Brazil. In this community, the group in known for their resistance 

attitude. The group´s opinion is not of opposition or force but it is seen in the sense of 

reinventing life that is currently attached to the persisting social inequality condition. In 

these terms, the research also deals with this committed poetic rap understood here as 

expressions towards resistance and inventiveness that is produced by these youth groups 

that belong to this hip hop movement. The focal group was the Lelo Melodia Group of 

the Posse de Hip Hop in the Guarapes neighborhood in  Natal/Rio Grande do Norte in 

Brazil. 

 

Key-Words: Peripheral Youth. Hip Hop Movement. Urban peripheries. Committed 

Rap. Rap Poetics.  

 



RESUMEN 

 

Esta tesis se encuentra dentro del campo del llamado "movimiento de hip hop", que 

incluye jóvenes agrupados en el ámbito local, regional y nacional. Dentro de este 

amplio espectro, el análisis se concentra en "la juventud periférica". Abarca el segmento 

juvenil que participa en el movimiento definido por jóvenes y activistas como "el 

movimiento hip hop" y tiene como objetivo analizar la poética de la música rap 

consciente como expresiones de resistencia e ingenio. Siguiendo un análisis 

micropolítico se presentó la "escena periférica" protagonizada por el Posse hip hop Lelo 

Melody de Guarapes, barrio de Natal-RN. En su comunidad, el grupo representa la 

actitud de resistencia, que no se produce como una oposición o fuerza, sino en el sentido 

de la reinvención de la vida en el estado de desigualdad social que persiste. En 

consecuencia, la tesis estudia la poética de la música rap consciente como expresiones 

de resistencia e ingenio, producidas por grupos y/o colectivos jóvenes de la periferia que 

pertenecen al movimiento hip hop, teniendo como grupo focal privilegiado el Grupo 

Lelo Melody de la Posse de Hip Hop de Guarapes, barrio de Natal-RN. 

 

Key-Words: Juventud periférica, Movimiento Hip Hop. Periferias Urbanas. Rap 

Consciente. Poéticas del Rap. 



GLOSSÁRIO: A LINGUAGEM DO HIP HOP 

 

 O hip hop possui um movimento cultural, artístico e político particular que se 

reinventa, sobretudo na linguagem. Quem é do movimento sabe que a língua hip hop 

tem seu estilo e vem “quebrando” a norma culta, a língua oficial. Gíria? Não, com 

certeza, “é um dialeto”, afirma PP, ativista social. Acreditamos que é um estilo próprio 

de falar e escrever, um estilo de viver que fortalece o movimento hip hop enquanto 

mobilização social e política. Elencamos algumas palavras usuais que são utilizadas ao 

longo da escrita da tese: 

Amarelar: ter medo, fugir. 

Bagulho: droga, crime, violência. 

B.Boy: “b” é a abreviação de break e boy significa garoto, então a palavra significa 

dançarino de breakdance . 

B.Girl: b” é a abreviação de break e girl significa garota, então a palavra significa 

dançarina de breakdance . 

Barato: expressão de uso livre que pode indicar uma coisa boa ou ruim. 

Base de rap: fundo instrumental que acompanha a letra do rap. 

Breakdance: é a dança característica do hip hop, também é conhecida como dança de 

rua. Seu nome deriva das quebras rítmicas (breaks) entre e dentro das músicas. 

BPM: batida por minuto. Quantidade de tempos musicais contados dentro do tempo de 

um minuto que serve para determinar a velocidade da música. 

Calça fundilhão: roupa típica dos hip hoppers, caracterizada por calça larga, usada 

abaixo da cintura, com fundilho comprido. 

Correria: significa agir em busca de um objetivo. 

DJ: disc-jockey é o músico responsável pelos discos de vinil e que faz intervenções 

musicais através de processos eletrônicos. Também apresenta músicas em festas e 

clubes, faz performances no toca-disco e atua como instrumentista. 

Embecadinho: significa estar “bem vestido”. 

Encarnar: entrar em algum assunto. 



Ferro: arma de fogo. 

Flow: maneira que o rapper “encaixa” seus versos na batida. 

Grafite: arte de pintar e desenhar, com spray ou tinta, em espaços como muros, painéis, 

túneis. Os grafiteiros fazem desenhos e escrevem com letras “quebradas” de estilo 

próprio do hip hop. 

Hip Hoppers: pessoas que pertencem ao movimento hip hop. 

Levada: dimensão expressiva e estilística de atuação do rapper. É o ritmo da música. 

Manero: legal, interessante. 

Mano: representa o reconhecido como igual dentro do hip hop. 

Minas: sinônimo de garotas. 

Pega pacapar: confusão, briga. 

Perifa: periferia. 

Pingou: chegou, apareceu. 

Pipocar: atirar com arma de fogo. 

Sapocou: ameaçou. 

Tretar: envolver-se em negócios escusos, ilícitos. 
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INTRODUÇÃO 

O estudo abarca o segmento juvenil engajado em um movimento definido 

pelos jovens e ativistas como “movimento hip hop” e tem o objetivo de analisar as 

poéticas do rap engajado enquanto expressões de resistências e inventividades 

(TAKEUTI, 2009). Está vinculado a um projeto de pesquisa intitulado “Pobreza, 

jovens, inventividades e resistências sociais”, renomeado em 2011 para “A 

micropolítica dos jovens em ações coletivas - Inventividades e subjetividades”. A 

mudança do título compreende remanejamentos de conteúdos de pesquisas no interior 

do grupo de pesquisa (cf. consta no diretório nacional de grupos de pesquisa do CNPq), 

pertencente ao Grupo POIESIS - Estudos de Culturas e Subjetividades coordenado pela 

professora Norma Takeuti (PPGCS-DCS-UFRN). Nosso interesse volta-se para a 

compreensão dos modos de viver da juventude “periférica” na sua “periferia”, engajada 

em um conjunto de ações artísticas, culturais e políticas. 

Nas últimas décadas, especificamente a partir do final dos anos 1990, vem 

ocorrendo no Brasil uma ampliação de produções artístico-culturais no âmbito das 

periferias. A periferia entra em cena ganhando visibilidade tanto nos espaços urbanos 

quanto nos meios de comunicação, sobretudo nos meios virtuais – internet. Suas 

produções revelam uma micropolítica (DELEUZE & GUATTARI, 1996) que, 

mobilizando temas diversos, discutem a multiplicidade de situações existentes em seu 

território, abordando desde o descaso das políticas públicas governamentais às inúmeras 

experiências, sobretudo no campo artístico e literário, que vêm eclodindo 

cotidianamente. 

A partir da análise micropolítica, apresentamos as ações juvenis na nossa 

cidade como novas reordenações de se fazer “política”. A micropolítica, conforme 

Deleuze e Guattari (1996) é a política em defesa de vida, que é realizada a partir da 

instauração de novos processos de singularização e subjetivação. A micropolítica 

representa a possibilidade de emergência de novas subjetividades e novas maneiras de 

lidar com a vida. Seguindo a análise micropolítica apresentamos a “cena periférica” 

protagonizada pela Posse de hip hop Lelo Melodia dos Guarapes/Natal-RN, ligada ao 

MHHOB – Movimento Hip Hop Organizado Brasileiro. Em sua comunidade, o grupo 

se destaca pela postura de resistência, que não se dá enquanto contraposição ou força, 
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mas no sentido dado por Oneto (2007) de re-existir e Takeuti (2010) o de reinventar a 

vida na condição de desigualdade social que persiste.  

No conjunto cultural do “movimento hip hop” (break-dance, grafite, Dj, rap 

e atitude crítica) elencamos como eixo fundamental da nossa investigação a produção 

do rap engajado, mais particularmente, a problemática da produção das poéticas do rap 

engajado, seus efeitos e desdobramentos (abordaremos as poéticas do rap engajado no 

capítulo quatro).  A noção de engajamento surgirá diversas vezes ao longo da nossa 

tese, por isso frisamos que o engajamento ao qual nos referimos diz respeito às ações 

culturais, artísticas e, sobretudo políticas desenvolvidas pelos coletivos juvenis 

estudados na nossa pesquisa. O rap engajado, portanto, expressa o desdobramento, o 

movimento, a linha de fuga que a partir das suas letras tanto expressa como os jovens 

enxergam e agem na sua realidade social, quanto abre possibilidades para o surgimento 

de novas atitudes e ações individuais e coletivas. Não é objetivo da nossa tese a 

classificação de coletivos em engajados e não engajados, mas demonstrarmos no rap 

engajado as experiências juvenis marcadas por esse engajamento ético-político-social.   

Apostamos que as poéticas do rap engajado marcam um trabalho contínuo 

de produção do novo, de novos modos de lidar com a vida a partir da produção de 

processos de singularização que extrapolam territorialidades pré-definidas. A noção de 

territorialidade em Deleuze & Guattari, na obra Mil Platôs, volumes 1 a 5 não se refere 

ao território físico, geográfico, espacial, mas a um lugar no qual se podem produzir 

novas subjetividades a partir do que lhes é dado como condição de vida. Novas 

territorialidades que desbordam por todos os lados possíveis. A nova territorialidade, 

na nossa pesquisa, diz respeito aos elementos da cultura oficial que são tomados pela 

cultura periférica e que são torcidos, retorcidos, para, enfim, serem reinventados dando 

lugar a novas coisas, novos fazeres e atitudes, a criações.  

Pensamos nas poéticas do rap engajado como fluxos constituídos pela 

vontade de produzir, de provocar efeitos cada vez mais propagados através de ondas de 

intensidades múltiplas que brotam do território “periférico”
1
 e se propagam por espaços 

                                                
1 Os termos “periferia” e “periféricos”, quando entre aspas, levam em consideração o sentido de 

pertencimento dado por certos grupos e coletivos ao seu lugar de “origem” e a produção de novas atitudes 

com possibilidades de transformação em prol da sua comunidade, dentro e fora dela.  
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sociais outros. São criações marcadas pelos processos de desterritorialização e 

reterritorialização que anunciam o engajamento dos jovens “periféricos” em ações 

artísticas, culturais, literárias e políticas na sua periferia e fora delas. É importante 

ressaltar que a problematização sobre processos de desterritorialização e 

reterritorialização para aos coletivos engajados no movimento hip hop diz respeito à 

um aporte conceitual necessário para esta tesa. De modo algum descartamos estes 

processos como fundantes da existência humana. O que procuramos ressaltar neste 

trabalho é que para os coletivos juvenis “periféricos”, os novos modos de subjetivação, 

isto é, o novo que buscamos evidenciar, não é assim tão óbvio porque o cenário de 

pobreza/invalidez/incapaz produzido socialmente “esconde” as novas atitudes que 

surgem apesar de uma vida no cotidiano de desigualdade social. 

Balizados por Deleuze (1997), Deleuze & Guattari (2010), Rancière  (1995), 

podemos definir o rap engajado como uma “arte menor” que se faz na experimentação 

dos encontros, na escrita que conectada à experiência sensível vai sinalizando o lugar da 

sua relação/interação com o mundo que dá sustento à sua densidade poética. Devemos 

esclarecer o sentido do termo menor amplamente utilizado em nossa tese. Na obra 

kafka: por uma literatura menor, Deleuze & Guattari (2010) observam como Kafka 

produz uma literatura menor ao realizar uma desterritorialização no interior de uma 

língua padrão ou oficial.  Kafka, na obra Metamorfose, fala, num alemão das pessoas 

comuns, através dos bichos, dos insetos, recriando uma língua dentro da língua, 

escrevendo uma linguagem onde não existiria linguagem. Em uma literatura menor a 

língua é reinventada por um forte coeficiente de desterritorialização. Tomamos 

emprestado dos autores o termo menor para em nossa pesquisa designar a realização de 

uma torção na língua, tomando-a por um uso criador, a favor do seu deslocamento para 

novos agenciamentos e possibilidade de criação. Em uma literatura menor, uma arte 

menor, reside um valor coletivo adquirido por meio dos agenciamentos que comunicam 

para toda uma coletividade. Tornar-se menor é ir contra um pensamento instituído, 

contra a linguagem oficial, produzindo um novo pensar e um novo agir. 

Compreendemos, tendo em vista a pesquisa empreendida, que o 

“movimento hip hop” tece conexões entre as linhas de fuga traçadas no cerne de uma 

sociedade de controle, que modula, captura, rastreia os indivíduos em rede, como 

problematizado por Deleuze (1992) no artigo Post-scriptum Sobre as Sociedades de 

Controle para dar voz às tensões e às contradições existentes no cenário da vida urbana. 
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Esclarecemos para efeito de problematização desta tese que linhas de fuga são aquelas 

que buscam “escapar” de espaços sociais totalizadores e segmentados. As linhas de fuga 

são compreendidas como movimentos que seguem/constroem novas direções e fazem 

contato com outras linhas. São linhas de intensidade com múltiplos efeitos. Observamos 

que conectados ao “movimento hip hop”, os “jovens periféricos” estabelecem novos 

movimentos e passam a ter possibilidades de abrir espaços de expressão artística, 

cultural e de atuação/participação política na sua “periferia” e na sua cidade.  

Privilegiamos, para efeito da nossa tese, o elemento rap como escrita que 

propaga experiências individuais e coletivas enquanto algo que está sendo dito como 

necessidade de compreender o mundo, o seu espaço de vida e a si mesmo. A tese 

defende o pressuposto segundo o qual reside nas poéticas do rap engajado expressões 

de resistências e inventividades, produzidas por grupos e/ou coletivos “juvenis 

periféricos” pertencentes ao movimento hip hop, tendo grupo focal e local o Grupo Lelo 

Melodia da Posse de Hip Hop dos Guarapes – Natal/RN. 

O que esta arte rap quer comunicar? Do que falam estes jovens 

“periféricos”? Sobre o quê escrevem? O que eles estariam reivindicando? Quais os 

efeitos dessas artes menores, sobretudo das suas letras de rap engajado?! Estamos aqui 

indicando diversos termos, noções e conceitos que serão explicitados ao longo da tese. 

Os jovens “periféricos” integrantes da Posse de Hip Hop Lelo Melodia a 

definem como uma organização sem fins lucrativos de articulação de jovens e grupos de 

Hip Hop, que, preocupados com a  problemática da violência e da pobreza no bairro em 

que moram, resolveram se unir e desenvolver ações para formação cidadã da juventude 

através da arte e da cultura. Os grupos se reuniram e resolveram criar uma organização 

que aglutinasse o “movimento hip hop” no Bairro do Guarapes em Natal-RN e parcerias 

com outros grupos de arte e cultura para, a partir daí, discutirem formas de contribuir 

com o desenvolvimento e organização da comunidade. 

Frisamos, então, que nesse estudo serão ressaltadas as contribuições teóricas 

dos filósofos franceses Gilles Deleuze e Felix Guattari, particularmente nas obras Mil 

Platôs: capitalismo e esquizofrenia, Kafka: por uma literatura menor, Crítica e Clínica 

sobre os processos de criação de novos modos de produzir a vida, aliados à cultura e a 

arte. Processos que se dão no campo empírico a partir das poéticas do rap engajado. 

Com Deleuze & Guattari, pensamos sobre os fluxos vitais e a vontade de produzir algo 
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novo, inventando maneiras de ser, pensar e viver, atravessadas por experimentações e 

acontecimentos.  

Nossa proposta metodológica é de introduzir uma pesquisa que visa fissurar 

os arquivos institucionais e hegemônicos nos quais a arte é definida, qualificada, 

enquadrada como “válida” e “não válida”. Empreendemos uma pesquisa disposta a 

escutar e dar voz às experimentações em curso, aos processos de singularização da 

existência (GUATTARI & ROLNIK, 2010) buscando atingir um modo de compreensão 

que reconhece e põe em evidência a “potência de vida” presente nesses jovens sujeitos 

empreendidos em suas ações juvenis. É a emergência do novo que buscamos evidenciar. 

O trabalho de campo que orientou esta investigação realizou-se com grupos 

e coletivos jovens em múltiplos espaços: Iniciamos a nossa pesquisa de doutorado em 

março de 2009. Naquele ano, tivemos o primeiro contato com a filosofia de Gilles 

Deleuze & Félix Guattari. Nossa proposta de pesquisa, em um primeiro momento, 

perseguia questionamentos sobre a produção cultural juvenil nas periferias urbanas de 

Natal, reconfigurando-se mais tarde para o território do “movimento hip hop”, 

constituindo a problemática da produção do rap engajado como expressões de 

resistência, micropolítica e inventividade.  

À medida em que a pesquisa seguiu o seu curso, identificamos nas filosofias 

deleuze-guattariana o aporte teórico necessário para refletirmos sobre as diversas 

experiências vivenciadas juntamente com os jovens “periféricos”  ao longo dos anos de 

pesquisa. Encontros, experimentações, efeitos, devires, acontecimentos, 

desterritorializações, reterritorializações, noções e conceitos que, como um farol, 

iluminavam o caminho teórico-metodológico da pesquisa, mas que precisavam, 

urgentemente, serem conectadas à vida como um todo, para, assim, abrir a possibilidade 

de integrarmos vida e pensamento. 

Preferimos, em termos de percurso metodológico, inaugurar um “agir-

experimental” que insiste em conectar pesquisa acadêmica – reconhecendo o seu plano 

molar orientado por procedimentos e normas institucionais – com a produção da vida – 

descobrindo e criando linhas moleculares – num esforço de integração da nossa 

pesquisa aos fluxos vitais que dão sentido às escolhas teóricas e ao modo que optamos 

para alcançarmos o nosso “objetivo”: mais que “entrevistados” os jovens sujeitos da 

nossa pesquisa foram parceiros; mais que pesquisadores de uma “temática”, colocamos-

nos à disposição de uma experimentação que comporta contato/interação e escuta ativa, 
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criando espaços de circulação de afetos e de contínua interlocução. Neste estudo, os 

próprios jovens autorizaram, preferindo ser identificados com seus nomes, pois isso se 

inscreve no registro da visibilização de seus atos e atitudes. 

Intensificar o uso da língua, como explicam Deleuze & Guattari, é dotá-la 

de possibilidades criadoras, tarefa nada fácil de ser realizada para quem foi forjado em 

uma língua normativa que segue o pensamento padrão da “cultura oficial”, tanto do 

ponto de vista do senso comum, quanto do ponto de vista acadêmico! Tarefa 

duplamente mais difícil ao pretender realizar uma pesquisa que aborda o campo 

empírico da juventude “periférica”, que produz uma “arte menor” no interior de um 

movimento cultural e artístico compreendido, no senso comum, como “cultura de rua” 

ou “cultura que instiga a violência”, ou ainda, em certos espaços acadêmicos e 

governamentais, como “cultura importada” que não é reconhecida como “cultura 

brasileira”.  

Aguardávamos ansiosamente por sentir, viver a nossa experimentação! Tão 

necessária, na nossa concepção, para compreendermos os efeitos dessas artes menores. 

A experimentação estava em curso! Experimentar Deleuze & Guattari é sermos tocados 

por eles. Intensificar a escrita é conseguir partilhar o sensível, como esclarece Jacques 

Rancière, com os “autores do cotidiano”: os jovens que dão “carne e sangue” à nossa 

pesquisa; cabendo a nós a tarefa de fazer essa escrita pulsar em velocidade, com ritmo e 

poesia! Para prosseguirmos com a narrativa do procedimento metodológico que 

orientou essa pesquisa, observemos o depoimento a seguir: 

 

Quando eu tinha uns quatorze anos, veio um camburão preto, com 
película preta e com homens encapuzados. Me pegaram e jogaram 

dentro da mala. Eu falei que era filho de policial, mostrei minha 

identidade... eles checaram e me soltaram. Meu amigo que foi vivo 
com eles, apareceu morto no morro”;“o hip hop me faz sentir mais 

forte, mais preparado para lidar com os problemas do meu bairro, 

aprender a viver com eles sem cair na desgraça... (Edcelmo Bezerra, 
entrevista concedida em dezembro de 2002 para a nossa pesquisa de 

mestrado
2
). 

 

                                                
2
 O nosso mestrado foi concluído em 2003. Dissertação intitulada “Nas sombras da exclusão: cotidiano 

juvenil na Zona Oeste de Natal-RN”. 
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O relato do jovem Edcelmo sobre as condições de vida no seu bairro, “aqui 

falta tudo!”; “e a violência tá na rua. Tem um grupo da parte alta do bairro, e outro da 

parte baixa, eles não se misturam, se um dia se encontrarem, é tiro pra todo lado, 

parece faroeste!” expressaram sentimentos de tristeza, mas também uma “vontade de 

fazer algo por seu bairro”: “o que posso fazer para mudar a minha realidade; a 

realidade do meu bairro?”; “descobri no hip hop uma estratégia para enfrentar os 

problemas e tentar “salvar” a juventude”. Naquele ano, Edcelmo Bezerra, muito 

jovem, já demonstrava um algo mais, uma “vontade de fazer diferente” não sucumbindo 

à condição de precariedade material, ao tráfico de drogas ou ao seu consumo para 

“esquecer” o mundo em que vivia. Esse modo de pensar e de lidar com a sua condição 

de vida, foram, nos tempos do nosso mestrado, narrados na forma de rap. Narrativa rap 

que, naquele ano, não fazíamos ideia dos seus efeitos, e, que hoje, conseguimos 

compreender o seu alcance. 

 A escolha do campo empírico do “movimento hip hop”, e, a seguir, com 

maior clareza, por estudar as poéticas do rap engajado, muito se deve a esse momento 

anterior, nas relações estabelecidas com o jovem Edcelmo no ano de 2002
3
.  

A pesquisa de campo que orientou esta pesquisa realizou-se com grupos e 

coletivos jovens em múltiplos espaços: grupos e coletivos jovens contactados através da 

pesquisa realizada em meio virtual (fóruns, redes sociais, blogs e sites) e eventos 

culturais organizados pelos coletivos (Show do grupo Racionais Mcs no Largo da Rua 

Chile no bairro da Ribeira, em Natal-RN; Encontro Florescendo Ideias, organizado pelo 

Coletivo Flores Crew em Recife-PE; Evento de Hip Hop no Beco da Lama, no Centro 

da Cidade de Natal-RN); além das parcerias formadas com os pesquisadores Bezerra 

(PSI-UFRN) e Matias (DEL-UFRN); com os jovens da Posse Lelo Melodia do 

Guarapes e como colaborador no Programa de Extensão Universitária “Germinal - 

Construção coletiva por um programa de desenvolvimento comunitário sustentável”, no 

âmbito do Programa de Extensão Universitária – PROEXT-2011, sob os auspícios do 

financiamento do Ministério da Educação e Cultura – Secretaria de Educação Superior 

                                                
3
 De 2002 à nossa inserção no doutorado, o jovem Edcelmo Bezerra e outros jovens do hip hop, como 

Adriana Carla da Silva, Pedro Paulo Santana de Lima (Pepe), Josinaldo Vicente de Sousa (Pick), Amauri 

Reginaldo da Silva, Eliênio Ângelo Duarte, do bairro Guarapes, estabeleceram parcerias para a realização 

de pesquisa-ação coordenada pela profa. Norma Takeuti (DCS-UFRN) e pelo prof. Marlos Alves Bezerra 

(PSI-UFRN), que nos anos de 2002 a 2009 estava na condição de estudante de mestrado e doutorado. 

Essas parcerias frutificaram várias publicações, livro e artigos, que dão visibilidade ao “movimento” em 

defesa da vida realizado por esses jovens na e para a sua “periferia”. Ao iniciarmos o doutorado no ano de 

2009, a relação como os jovens do hip hop, intermediada pelos profs. Norma e Marlos, foi reestabelecida.  
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(MEC-SESU). Parcerias/encontros que ao curso da pesquisa deram suporte para a 

“coleta de dados” através do seminário de pesquisa Ciclo de Leituras Orientadas - 

CLEO – Coordenado pela profa. Ilza Matias -, da pesquisa-intervenção realizada no 

âmbito do Programa de Apoio a Projetos Institucionais com a Participação de Recém-

Doutores (PRODOC), do prof. Marlos Bezerra, no curso do Programa Germinal - 

PROEXT 2011 (MEC-SESU), como também nas conversas informais, entrevistas 

individuais e grupais, rodas de conversa e vivências com os jovens do bairro Guarapes. 

Narramos a seguir, com mais detalhes, como se deu nosso procedimento metodológico.  

Nesse ano descobrimos que o jovem Edcelmo estava na condição de líder da 

Posse de Hip Hop Lelo Melodia do bairro Guarapes, em Natal-RN, juntamente com 

outros jovens que integravam a Posse: Adriana, Amauri, Pepe, Pick e Eliênio. O Prof. 

Marlos Bezerra acabava de concluir uma pesquisa-ação
4
, coordenada pela profa. Norma 

Takeuti que permitiu-nos rapidamente uma reaproximação com os jovens, a fim de 

darmos início às conversas e entrevistas para a nossa pesquisa. Ao longo desse ano, 

foram realizadas as primeiras entrevistas com os rappers Adriana, Amauri, Edcelmo e 

PP. 

Em 2010 a pesquisa foi intensificada a partir das intervenções realizadas em 

parceria com o Prof. Marlos que havia iniciado no âmbito do Programa de Apoio a 

Projetos Institucionais com a Participação de Recém-Doutores (PRODOC/CAPES) a 

pesquisa intitulada “Periferias urbanas, inventividades juvenis e produção de saúde”
5
. 

A pesquisa foi co-produzida com a Posse de Hip Hop  Lelo Melodia e contou com a 

participação dos seguintes grupos culturais do bairro:  grupo de teatro na saúde (jovens 

da Unidade Básica de saúde, esse grupo foi desativado e era coordenado por Tânia); 

Balé (coord. pela profa. Alaia); Capoeira (coord. prof. Toninho Pantera); Axé (coord. 

prof. Gelson). Os coordenadores dos grupos artísticos e culturais são jovens moradores 

do bairro Guarapes. Acompanhamos os encontros com os jovens integrantes dos grupos 

citados, nos quais, através de rodas de conversas, abordamos questões delimitadas 

                                                
4
 Trabalho de pesquisa-ação que deu origem à Oficina de histórias de vida em coletividade – Pobreza, 

Jovens e Resistências. Oficinas realizadas durante o ano de 2007. 

5 Um desdobramento importante desse trabalho ocorreu no Programa Germinal do PROEXT-MEC-SESU 

na UFRN. O eixo Saúde-mulheres promoveu novos encontros com os grupos acima citados e rodas de 

conversas com outros grupos: badminton, break, jovens do assentamento Anatália Alves. No segundo 

semestre de 2012 foram realizadas um conjunto de oficina com a participação de jovens de alguns desses 

grupos. Tratou-se da oficina "jovens líderes comunitários", coordenada pela Bolsista Cinthia Pederneiras 

(PSI-UFRN) e pela articuladora local Adriana da Silva. 
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previamente no âmbito da pesquisa PRODOC/CAPES, mas que se articulavam 

perfeitamente à nossa pesquisa de doutorado: como vivemos aqui no Guarapes? Como 

as coisas que acontecem no bairro afetam a saúde das pessoas e dos jovens? Como 

poderia melhorar a saúde no bairro? Acrescentamos à roda de conversa questões sobre a 

Posse e sobre como os jovens vem realizando ações no seu bairro.  Os encontros nesse 

período resultaram na produção do videodocumentário “Jovens e produção de saúde” 

que contribuiu significativamente para ambas as pesquisas. 

Contamos ainda com os dados coletados na pesquisa de Iniciação Científica 

“Banco de dados: Hip Hop na ‘periferia’: uma micropolítica” (2010-2011), na qual 

tivemos a oportunidade de acompanhar a realização, empreendida pelo aluno de 

graduação em Ciências Sociais Thiago Virginio de Melo. A pesquisa teve como 

objetivo a constituição de um banco de dados sobre o movimento hip hop no Brasil, 

mais especificamente identificar os grupos de jovens engajados em uma dinâmica que 

eles caracterizam como movimento hip hop com conotações de micropolítica, tendo 

visibilidade através das diferentes mídias na internet. A pesquisa sistematizou duzentos 

grupos e/ou coletivos de hip hop, pesquisados em sites e blogs abertos na internet, como 

também a partir de redes sociais – Myspace, Orkut e Facebook. Essa sistematização 

contribuiu para o recorte necessário a nossa pesquisa em termos da identificação dos 

grupos de hip hop engajados.  Para o acesso às redes sociais, foram criados perfis com o 

e-mail hiphop.engajado@gmail.com, para também estabelecer contato os grupos. Uma 

outra estratégia de contato foi a criação do blog “Hip Hop engajado” 

(www.hiphopengajado.blogspot.com) – com objetivo de ser um ponto de encontro de 

grupos de hip hop engajados em atividades artístico-político-culturais na sua “periferia” 

- para efeito de relato de suas experiências, projetos, letras de rap que dariam subsídios 

tanto para a pesquisa de IC quanto para pesquisas realizadas pelo nosso grupo POIESIS 

- Estudos de Culturas e Subjetividades coordenado pela profa. Norma Takeuti 

(PPGCS/DCS/UFRN). 

Ao curso do ano de 2010, vivenciamos diversas experimentações que 

trouxeram novos elementos para a pesquisa. Destacamos uma experimentação em 

particular, vivenciada graças ao convite recebido pela Profa. Ilza Matias (DEL) para 

coordenar a Oficina Poéticas e subjetividades emergentes: o hip hop nos guarapes, 

prevista no 3º Ciclo de Leituras Orientadas – Módulo Literatura Comparada – CLEO. 
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Participaram da oficina relatando as suas experiências no hip hop, nos circuitos das 

margens, os jovens Adriana Silva, Diogo Idalino (Pão) e Pedro Paulo (PP).  

2011 foi um ano no qual iniciávamos a germinação de um Programa de 

Extensão Universitária “Germinal - Construção coletiva por um programa de 

desenvolvimento comunitário sustentável” - PROEXT-2011(MEC-SESU) que ofereceu 

mais uma possibilidade de pesquisa-intervenção junto aos jovens do Guarapes, tanto 

integrantes do “movimento hip hop”, como moradores do bairro. O Programa Germinal 

foi pensando e planejado na ótica da co-participação, firmando parcerias com os jovens 

integrantes da Posse de Hip Hop Lelo Melodia do bairro Guarapes. O contato com o 

movimento hip hop também foi ampliado a partir da nossa participação no evento 

Florescendo Ideias
6
, que aconteceu em Recife-PE. Lá, estabelecemos contato com 

vários rappers e ativistas sociais, entre os quais destacamos: Hemp do Coletivo 

Comando Selva/RJ, o ativista social de São Luis do Maranhão, Lamartine Silva (Negro 

Lamar), Gabriela do Coletivo Flores Crew/PE (Gabi Bruce), os grafiteiros Stilo e 

Netinho de Recife/PE.  Realizamos entrevistas com Lamar e Gabi, além de 

participarmos das rodas de conversa que abordaram como temáticas a sexualidade, 

racismo e o preconceito no movimento hip hop. 

No ano de 2012 atuamos como pesquisadora e colaboradora no Programa 

Germinal acima citado, coordenado pela profa. Norma Takeuti – DCS/UFRN., 

intitulado Germinal - Construção coletiva por um programa de desenvolvimento 

comunitário sustentável
7
.  O programa previu a realização de oito Oficinas Temáticas 

no bairro dos Guarapes, entre elas, destacamos as Oficinas: “Literatura e Narrativas de 

Vida dos Jovens e do Bairro”, coordenada por Ilza Matias (Departamento de 

Letras/UFRN), e “Arte com Lixo (resíduos sólidos)”, coordenada pelo artista plástico Jo 

Bomfim, discente do curso de artes – UFRN, nas quais estivemos operando de maneira 

mais efetiva durante todo o ano de 2012. O envolvimento com este projeto trouxe 

contribuições valiosas para a nossa tese. Além do fornecimento contínuo de dados 

                                                
6 O evento aconteceu durante os dias 23 a 26 de outubro de 2011, no Museu da Abolição, em Recife-PE. 

7 O Programa Germinal propôs ações para potencializar projetos sociais e culturais existentes no bairro de 

Guarapes, Natal-RN, visando uma construção coletiva de um plano de desenvolvimento comunitário 

sustentável, logo após o término deste Programa. Essa proposta ancorada na arte e cultura busca enfatizar 

os recursos positivos existentes no bairro e a vocação de pessoas e grupos nessa perspectiva, para o 

enfrentamento de situações de vulnerabilização e escassez do ponto de vista social, econômico e 

simbólico (TAKEUTI, N. M (coord.). Relatório final Germinal - Construção coletiva por um programa 

de desenvolvimento comunitário sustentável, 2013). 
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empíricos sobre o contexto local da juventude no bairro Guarapes. Permitiu-nos 

estabelecer relações que ultrapassam o binarismo pesquisador e sujeito da pesquisa; 

relações que se estabeleceram de forma intensiva, nos encontros cotidianos, seguindo a 

dinâmica da multiplicidade e do devir.  

Iniciamos a apresentação dos capítulos com uma letra de rap. Acreditamos 

que as poéticas do rap engajado constituem-se em novas leituras, novos olhares sobre 

esse modo de expressão artística e cultural, mas, sobretudo, político. Também 

defendemos as poéticas do rap engajado como uma poética do social, como diria a 

profa Ilza Matias, no momento da oficina realizada no CLEO, referida acima, que 

“busca dar visibilidade ao engendramento de uma alteridade desejante”, e como 

descreve Deleuze (1995), uma diferença que traz à tona o campo do vivido e suas 

diversas experimentações. 

No capítulo 1, intitulado “Juventude e juventude periférica”, evidenciamos 

as atitudes e manifestações juvenis emergentes no âmbito da cultura e da arte, 

enfatizando os desejos e as práticas micropolíticas atualmente presentes nos coletivos 

juvenis “periféricos”. Para tal tarefa, faremos um breve histórico sobre a categoria social 

juventude, tomando por base alguns dos diversos enfoques sobre o campo da juventude. 

Apresentaremos a abordagem das experimentações da “juventude periférica”, mais 

especificamente dos grupos e coletivos pertencentes ao “movimento hip hop”. Traremos 

como referência as pesquisas realizadas por Regina Novaes (S/Ano definido), Abramo 

(2005, 2008) e Marília Pontes Sposito (2010) sobre a juventude brasileira. 

O capítulo 2, intitulado “O hip hop é mais que a ‘arte pela arte’” apresenta o 

movimento hip hop, suas diversidades e articulações, bem como a sua disseminação no 

Brasil. Problematizamos da sua dimensão estética, no sentido de ser reconhecido 

enquanto arte, sobretudo como arte engajada (SHUSTERMAN, 1998). Os Grupos e 

Coletivos de Hip Hop que farão parte deste estudo entrarão em cena neste capítulo. As 

letras do rap engajado aliadas às suas experiências políticas, artísticas e culturais 

comporão o que perseguimos na tese da poética do rap engajado enquanto produções de 

inventividades (TAKEUTI, 2009), micropolíticas e resistências (DELEUZE & 

GUATTARI; 1996). Os depoimentos dos ativistas, rappers, produtores culturais, 

envolvidos de algum modo com o “movimento hip hop” revelam a heterogeneidade da 

utilização da “cultura hip hop” como estratégia para intervenção e “transformação” 
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social. A palavra dos ativistas é alicerçada nas vivências cotidianas, nas “correrias”, 

como eles dizem quando se referem às suas lutas diárias. 

Já no capítulo 3 “Micropolíticas e resistência – O hip hop e seus rizomas” 

apresentamos as experiências políticas e cotidianas (CERTEAU, 1998), como também 

as inventividades (TAKEUTI, 2009) protagonizadas pelos jovens Edcelmo, Adriana, 

Amauri, PP da Posse de Hip Hop Lelo Melodia do Guarapes em Natal-RN, e de Gabi 

Bruce do Coletivo Flores Crew em Recife-PE, vivenciadas nos seus bairros, bem como  

fora deles. Buscamos demonstrar que nas novas formas de subjetividade haveria 

possibilidade para os indivíduos “escaparem” de um modelo de subjetividade padrão, 

como diria Rolnik (2004), de uma subjetividade “prêt-à-porter” e de assim poderem 

forjar modos diferenciados de relacionar-se consigo e com o outro. 

O capítulo 4, intitulado “Por uma Poética do Rap Engajado” foi dedicado à 

problematização da poética do rap engajado centrada na Posse de Hip Hop Lelo 

Melodia dos Guarapes em Natal-RN. Poéticas do rap engajado que, de um lado, 

denunciam as lutas contra a sujeição das minorias sociais, e, de outro, reinventam novas 

formas de subjetividade na subordinação de um tipo de individualidade imposta. 

Importante esclarecermos que a nossa análise sobre as poéticas do rap engajado não 

recai sobre o campo de uma análise literária ou linguística. Trata-se da análise 

sociológica voltada para as experiências singulares de linguagens, compreendendo a 

poética do rap como pertencente a um campo de linguagem que traz à tona o campo do 

vivido. 

As considerações finais demonstram o nosso empenho ao longo deste 

estudo. Posicionamos-nos contra o modo de pensamento que não perfila a possibilidade 

de ocorrerem resistências e inventividades em estreitos, micros, até imperceptíveis 

espaços sociais. Nossa defesa aposta na formação do novo (Deleuze & Guattari, 2010) 

emergindo nas diversas manifestações social, cultural e política que vem ocorrendo nas 

últimas décadas na sociedade brasileira. E desta vez, a tecnologia da informação e da 

comunicação, tem sido uma aliada dos indivíduos em seus embates e posicionamentos 

sociais e político. Convicção que nos permite afirmar, ancorada em Foucault e Deleuze 

& Guattari: o poder não é privilégio de um indivíduo ou de uma “classe”, o poder é 

constituído nas interelações humanas, podendo assim, ser “possuído”
8
 por aqueles que 

                                                
8 Inspiramo-nos na definição de “Posse” utilizada pelos ativistas do movimento hip hop: tomar posse, 

pegar para si.  
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estão plenamente “submetidos” ao capital (realizando uma rápida leitura da condição de 

desigualdade social), mas que conseguiram, de algum modo, torcer os mecanismos de 

controle, fazendo uso deles, em proveito próprio. 

 



 

 

Rap é música – Grupo Fator Real – Grupo pioneiro de rap local que contribuiu 

para a constituição da Posse de Hip Hop Lelo Melodia do Guarapes – Natal/RN 

 

Ritmo e poesia tristeza e alegria R.A.P,  

 MPB da periferia, 

A música de um povo que paga o pato 

 sem ser o culpado, bode inspiratório tá injustiçado  

rap é o som da aquele que ta no sinal, sem nenhum real e você sai pra lá marginal, 

é mau  

é mau a sua mente, e você criticou xingou e agora infelizmente, ele tá no sinal não 

parece o correto, o seu suor é para mente o ferro, 

 na sua cabeça e leva tudo, a discriminação só atrasa seu cú de burro 

Esse é som que abala as estruturas, quem nunca ouve vai ficar de orelha dura 

Rap é a música que não deixa dúvida, o que nós queremos é justiça. 
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CAPÍTULO 1 - JUVENTUDE E JUVENTUDE PERIFÉRICA 

 

Respondo a televisão, falo sozinho, com meus cachorros, pássaros, 

árvores, troncos, plantas e flores. Balbucio fonemas sem sentido, 

invento melodias sem palavras, novos idiomas e depois fico olhando 
durante horas pro nada... Chamam  isso de desatenção à beira de um 

autismo, rotulam enquanto invento meu mundo. Coletivo Comando 

Selva 22 – Rio de Janeiro 

A única finalidade aceitável das atividades humanas é a produção de 

uma subjetividade que enriqueça de modo contínuo sua relação com o 

mundo. Felix Guattari, 1992, p.33 

 

Neste capítulo, pretendemos evidenciar atitudes e manifestações juvenis 

emergentes no âmbito da cultura e da arte, enfatizando os desejos e as práticas 

micropolíticas atualmente presentes nos coletivos juvenis “periféricos”. Para tal tarefa, 

faremos um breve histórico sobre a categoria social juventude, tomando por base alguns 

dos diversos enfoques sobre o campo da juventude. Apresentaremos a abordagem das 

experimentações da “juventude periférica”, mais especificamente dos grupos e coletivos 

pertencentes ao “movimento hip hop”. Traremos como referência as pesquisas 

realizadas por Regina Novaes (S/Ano definido), Abramo (2005, 2008) e Marília Pontes 

Sposito (2010) sobre a juventude brasileira. 

Ao longo da produção do nosso estudo, tomamos emprestado de Deleuze e 

Guattari (1995, 1996, 1997) noções e conceitos que nos ajudam a compreender o atual 

contexto artístico, cultural e político juvenil “periférico” e o seu campo de 

possibilidades, oferecendo suporte teórico para acompanharmos essas experimentações 

juvenis com seus fluxos vitais, intensidades e proliferações. 

Pesquisas realizadas na última década revelam o quão amplamente tem sido 

problematizado o tema da juventude no Brasil. Regina Novaes (Ano não apresentado)
9
, 

Ribeiro, Lânes, Carrano (2005), Abramo (2008), buscaram cotejar nas suas pesquisas, a 

partir da escuta das questões apontadas pelos jovens, de um lado, quais suas 

inquietações e demandas, e, de outro, buscaram compreender do modo mais amplo a 

realidade vivida pela juventude na sociedade contemporânea. Seguindo esta tendência 

Marília Pontes Sposito (2009) organizou, em dois volumes, o livro intitulado O estado 

                                                
9
 Para maiores detalhes acesse o artigo disponível em http://www.antropologia.com.br/arti/colab/a38-

rnovaes.pdf. Acesso em 10 de dezembro de 2012. 
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da arte sobre juventude na pós-graduação brasileira: Educação, Ciências sociais e 

Serviço Social (1999-2006), reunindo esforços em prol de compilação da produção 

acadêmica, em nível de pós-graduação, sobre o tema da juventude no Brasil.  

A compilação feita pela equipe coordenada por Sposito (2009) revela, além 

da multiplicidade de problemáticas sobre a juventude brasileira (acesso ao trabalho, 

escola, saúde, sexualidade, exclusão social, dentre outras), a existência dos diversos 

modos de ser da juventude, contemplando, sobretudo, os processos sócio-históricos, 

políticos e culturais vivenciados pelos grupos e coletivos juvenis. Devido a essas 

singularidades de contextos juvenis, Novaes (ano não identificado) chama a atenção 

para a importância de se questionar a universalidade da categoria juventude, 

reconhecendo, assim, a historicidade presente na construção do ser jovem.  

A construção social sobre a categoria juventude sofre efeitos decorrentes do 

próprio processo civilizatório. O que é ser jovem? A Organização Mundial de Saúde – 

OMS - define a juventude como uma categoria social cuja fase vivida, que compreende 

dos 15 aos 24 anos, implica na preparação do sujeito para fase adulta, envolvendo, 

assim, todo um rol de responsabilidades. Sobre isso, embora o seu interesse seja 

problematizar as diferenças existentes entre as juventudes de classe, Bourdieu (1983), 

chama a atenção para não se unificar os jovens como unidade social e relacionar seus 

interesses, como interesses comuns, de acordo com uma faixa etária, reconhecendo a 

existência de uma multiplicidade de grupos, coletivos, “tribos” e “galeras” em 

particulares realidades juvenis.  

Bourdieu (1983, p. 52) esclarece que tanto “a juventude quanto a velhice 

não são dadas biologicamente, mas construídas socialmente na luta entre os jovens e os 

velhos, sendo, as relações entre a idade social e a idade biológica muito complexas”. O 

autor aponta a relevância da análise das diferenças sobre as juventudes no tocante às 

suas condições de existência: condições familiares, de trabalho, de consumo, de lazer 

(id. ibid. p.155). Com isso, Bourdieu (1983) inicia uma discussão bastante pertinente 

sobre a produção social da categoria juventude, tornando possível, assim, uma 

compreensão mais ampla sobre o seu significado que deve levar em conta as suas 

singularidades, sobretudo para a definição de estratégias governamentais que atendam 

as suas demandas. 
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Abramo (2005) apresentou, com base nas análises realizadas por Dina 

Krauskopf
10

, os diferentes paradigmas nas políticas para a juventude. Abordagens que 

orientam ações políticas voltadas para os jovens a partir da compreensão sobre a 

definição de juventude: 

a) A juventude como período preparatório: abordagem na qual a juventude 

representa uma etapa entre a infância e a vida adulta. Conforme a autora, esta 

etapa é geradora de políticas centradas na preparação do jovem para o mundo 

adulto, sendo a educação a principal delas. Como complemento ao oferecido 

pela estrutura educacional, surgem os programas dirigidos ao tempo livre, de 

esporte e lazer, ainda o serviço militar como preparatório de uma formação 

voltada para a prática cidadã e cumprimento de deveres e de serviços à 

nação. Ainda conforme a autora, esta abordagem é pautada na perspectiva 

universalista da garantia de um direito, o de acesso à educação, e assegurado 

pelo Estado. Ocorre que nem todos os jovens têm acesso ao sistema 

educacional, tampouco às políticas de formação complementar, fato que este 

enfoque acaba por ocultar, podendo assim, contribuir para gerar novas 

situações de exclusão. Além disso, outra questão se apresenta ao se pensar o 

jovem como “receptor de conhecimentos”, alerta Abramos (2005) pautada 

nos trabalhos sobre ONGs realizados pela pesquisadora Livia De Tommasi
11

, 

de que a relação estabelecida pelos adultos que constituem as ONGs como os 

jovens, ao longo da realização dos projetos, a de que eles, os adultos, são 

“educadores”, sendo os “jovens de projeto” o “objeto” a ser “educado”. 

b) A juventude como etapa problemática: abordagem que define a juventude a 

partir das questões sociais que “ameaçam” a sociedade, como 

comportamentos de risco e transgressão, gerando políticas compensatórias 

nas áreas da saúde e segurança. A autora chama a atenção para o perigo de, 

ao pautar políticas a partir dos problemas sociais, construir uma percepção 

                                                
10 Psicóloga da Universidade do Chile. Mestre em Psicologia Clínica da Universidade Iberoamericana na 

Costa Rica. Professora Emérita da Universidade de Costa Rica e consultora da Juventude de diversas 

agências internacionais. Membro da Rede de Especialistas em Políticas de Juventude da Organização 

Iberoamericana da Juventude e membro fundador do Grupo de Trabalho de Investigadores sobre 

Juventude de CLACSO. 

11 Professora adjunta II do Departamento de Sociologia da Universidade Federal Fluminense. Atua na 

área da sociologia, pesquisando sobre os seguintes temas: periferias, juventude, ação coletiva, práticas 

políticas e de governo, empreendedorismo. Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/1835437961258495. 
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generalizadora, e, por conseguinte, estigmatizada da juventude. Interessante 

destacar que, no Brasil, durante os anos de 1980 a 191990, este foi o enfoque 

que mais se destacou fomentando a criação de ações, por parte do Estado e 

da sociedade civil, voltadas para as questões da “emergente” “juventude 

urbana” pertencente às camadas populares (ABRAMO, 2005, p. 21). 

c) O jovem como ator estratégico do desenvolvimento: esta visão está orientada 

para a formação de capital humano e social
12

 de modo que o jovem elabore 

estratégias de enfrentamento às condições de desigualdade e exclusão, 

passando a ser “protagonista” para a elaboração de políticas públicas para a 

juventude, promovendo, assim, o desenvolvimento social. Esta abordagem 

avança no sentido de reconhecer o papel do jovem como sujeito capaz de 

apresentar propostas para a solução dos problemas aos quais são 

confrontados, fornecendo espaços para a sua atuação em ONGs, em agências 

de cooperação, em parcerias com instituições governamentais, em projetos 

de ação social, etc. Abramo (2005, p. 21) destaca que a questão contida nesta 

abordagem é de dupla via: por um lado, poucas vezes se faz a 

contextualização ou é discutido com os jovens qual o modelo de 

desenvolvimento que atenda às suas demandas como “protagonistas do 

desenvolvimento” nas diversas possibilidades de atuação juvenil, por outro, 

não fica claro até que ponto os jovens “devem” apresentar a sua opinião a 

respeito deste modelo. Que ator juvenil se busca? Mais que isso, que agir 

juvenil se quer? 

d) A juventude cidadã como sujeito de direitos: esta abordagem é relativamente 

nova no Brasil e compreende a juventude como etapa singular do 

desenvolvimento humano onde os jovens deixam de ser reconhecidos por 

desvios ou pela incompletude e passam a ser reconhecidos como sujeitos de 

direitos. Neste sentido, os jovens passam a atuar como sujeitos integrais 

portadores de direitos e com possibilidades de geração de políticas 

                                                
12 Foucault (2008) analisa em várias aulas do livro Nascimento da Biopolítica, como o neoliberalismo 

econômico alemão se tornou uma política da sociedade que representa a formalização da sociedade com 

base no modelo de empresa, bem como a difusão do modelo neoliberal alemão na França e nos Estados 

Unidos. O autor demonstra como o neoliberalismo norte-americano, a partir da Teoria do Capital 

Humano, redefiniu o homo oeconomicus como empreendedor de si mesmo. A Teoria do Capital Humano 

dissemina a ideia da empresa individual. Sobre o neoliberalismo alemão e norte-americano, consultar as 

aulas de 07, 14 e 21 de fevereiro e 14,21 e 28 de março de 1979, da referida obra.   
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articuladas intersetorialmente (id ibid, p.22). A autora ressalta que esta 

abordagem apenas se inicia no Brasil e que representa uma perspectiva mais 

acertada para promover o estabelecimento de políticas que atendam, de fato, 

às necessidades dos jovens, como também no sentido de abrir espaços para 

as suas contribuições de participação. 

A análise de Abramo (2005) contribui para a ampliação do entendimento do 

que se fala sobre a categoria juventude, na medida em que: 

1) A noção de juventude, além de uma produção social, é uma produção 

política, porque os jovens, por encontrarem-se em uma fase da vida 

geradora de transformações e mudanças, são “objetos” de ações, seja por 

parte do Estado ou da sociedade civil, que os controlem em prol do 

“desenvolvimento social”.  

2) À medida que a sociedade avança, em termos de desenvolvimento 

econômico e tecnológico, é exigido um contingente cada vez maior de 

pessoas criativas, inventivas, dispostas a investir em si mesmas, e com 

potencial retorno de investimentos, seguindo a proposta da teoria do capital 

humano (FOUCAULT, 2008), sendo os jovens sujeitos em “elaboração” e 

com potencial propulsor de mudanças. 

Apesar das abordagens apresentadas por Abramo (2005) mencionarem as 

especificidades, nas dimensões social, econômica e política, das diversas juventudes, 

não se aprofunda o debate sobre a parcela juventude que se encontra “fora” desses 

enfoques. Por exemplo, se a juventude é uma fase entre a infância e a vida adulta (a fase 

definida para o trabalho), que exige investimentos em educação, o que se diz da 

precariedade das instituições educacionais, das periferias urbanas, que não alcançam as 

necessidades dos jovens estudantes porque os conteúdos não são contextualizados com 

o vivido de cada especificidade juvenil? Ou ainda da criança que realiza um trabalho, 

fato que não condiz com a sua condição biopsicossocial, para ajudar na renda familiar? 

Sendo a juventude vista como etapa problemática e, por isso, formuladas políticas 

públicas e sociais para resolver seus problemas, o que dizer sobre os jovens pertencentes 

aos centros urbanos que são vítimas de mortes devido às “causas externas”, ou seja, 

homicídios, de acordo com diagnóstico apresentado pelo Mapa da Violência de 2012
13

? 

                                                
13 Para maiores detalhes, acesse http://mapadaviolencia.org.br/. Acesso em 29 de novembro de 2012. 
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Ainda, se a juventude é vista como ator estratégico para o desenvolvimento, quais as 

ações geradoras de canais efetivos de participação dos jovens estão sendo efetivamente 

constituídas? Quais e por quem são apresentadas as propostas para o desenvolvimento 

social? E quais atores possuem voz ativa na construção desse desenvolvimento?  

A quarta e última abordagem que reconhece a juventude cidadã como 

sujeito de direitos instiga novos questionamentos ao nos deparamos com a histórica 

condição de desigualdade social aos quais são submetidos os jovens das periferias 

urbanas. Em uma situação de notória escassez material e simbólica, de negligência do 

poder público ao deixar de responder as demandas das estruturas de educação, saúde, 

transporte, iluminação, saneamento, segurança pública, lazer... Enfim, o poder público 

se mostra como “negligente” no exercício do seu dever de assegurar a condição de 

sobrevivência das pessoas, conforme o princípio da isonomia. Neste contexto, qual o 

lugar para a constituição de uma juventude cidadã? Como fazer valer seus direitos? 

Como se ser cidadão numa condição de desigualdade social? Como se dá o processo de 

subjetivação desses jovens que vivem em condição de precariedade material e 

subjetiva? Como eles vivem? Como obtém a sobrevivência? O que é ser jovem, afinal?  

Atualmente, a população juvenil no Brasil gira em torno de trinta e quatro 

milhões, duzentos e trinta e seis mil, representando 18% da população brasileira total, 

computando jovens na faixa etária
14

 de 15 a 24 anos (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE 2010). Uma significa parcela da população brasileira é composta por 

jovens, e, neste conjunto encontram-se os jovens pertencentes às periferias urbanas e em 

condição de desigualdade social. No intuito de compreendermos de modo mais 

apropriado a realidade socioeconômica da juventude brasileira, trazemos os indicadores 

sociais oficiais nas dimensões do trabalho e escola conforme a publicação do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):  Síntese dos Indicadores Sociais: uma 

análise das condições de vida da população brasileira 2012.  

No tema trabalho, a taxa de ocupação de jovens na faixa etária 16 e 17 anos 

é de 28,6% e na faixa etária 18 a 24 anos é de 62,2%, representando que mais da metade 

da população juvenil brasileira está formalizada no mercado de trabalho. Aliado a estes 

dados, existe uma parcela de jovens na faixa etária de 18 a 24 anos que não estuda e só 

                                                
14 Para maiores detalhes acesse 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Caracteristicas_Gerais_Religiao_Deficiencia/tab1

_1.pdf. Acesso em 10 de dezembro de 2012. 



Capítulo 1 38 

 

trabalha, revelando uma face contraditória da inserção do jovem no mercado de 

trabalho. Como o jovem brasileiro pode garantir uma formação e/ou capacitação 

profissional se está “fora” da instituição educacional? Vejamos como esses dados se 

revelam nas tabelas abaixo: 

Tabela 0.1: Taxa de Ocupação de Adolescentes e Jovens de 16 a 24 anos de idade, adaptada da 

Tabela 1.17 (IBGE) - Adolescentes e jovens de 16 a 24 anos de idade ocupados, total e taxa de 

ocupação, por grupos de idade, segundo as Grandes Regiões, as Unidades da Federação e as 

Regiões Metropolitanas – 2011 

Grandes Regiões, Unidades da 

Federação e Regiões 

Metropolitanas 

Adolescentes e jovens de 16 a 24 anos de idade ocupados 

Total (1000 pessoas) Taxa de ocupação (%) 

16 e 17 anos 18 a 24 anos 16 e 17 anos 18 a 24 anos 

Brasil 2007 14003 26,8 62,2 

Fonte: IBGE - Tabela 1.17 – Síntese IBGE 

Tabela 0.2 – Jovens com 18 a 24 anos de idade em ocupação de estudo e trabalho, adaptada da 

Tabela 1.18 (IBGE) - Pessoas de 18 a 24 anos de idade, total e respectiva distribuição percentual, 

por condição de atividade na semana de referência, segundo as Grandes Regiões, as Unidades da 

Federação e as Regiões Metropolitanas – 2011 

Grandes Regiões, Unidades 

da Federação e Regiões 

Metropolitanas 

Pessoas de 18 a 24 anos de idade 

Total (1000 

pessoas) 

Distribuição percentual, por condição de atividade na 

semana de referência (%) 

Só estuda 
Trabalha e 

estuda 
Só trabalha 

Não 

trabalha, 

nem estuda 

Brasil 22 497 14,4 14,5 47,8 23,3 

Fonte: IBGE - Tabela 1.18 – Síntese IBGE 

No entanto, relativo à renda dos jovens brasileiros, em torno de 29% dos 

jovens brasileiros recebem entre meio e um salário mínimo, como se pode notar na 

tabela a seguir: 

Tabela 0.3 – Rendimentos de adolescentes e jovens de 16 a 24 anos de idade, adaptada da Tabela 

1.19 (IBGE) - Adolescentes e jovens de 16 a 24 anos de idade, ocupados na semana de referência, 

total e respectiva distribuição percentual, por classes de rendimento mensal de todos os trabalhos, 

segundo as Grandes Regiões, as Unidades da Federação e as Regiões Metropolitanas - 2011  

Grandes Regiões, Unidades 

da Federação e Regiões 

Metropolitanas 

Adolescentes e jovens de 16 a 24 anos de idade, ocupados na semana de 

referência 

Total (1000 

pessoas) 

Distribuição percentual, por classes de rendimento mensal 

de todos os trabalhos (salário mínimo) (%) 

Até 1/2 Mais de 1/2 a 1 Mais de 1 

Brasil 16 010 17,0 26,0 54,3 

Fonte: IBGE - Tabela 1.19 – Síntese IBGE 

No tema escola, a taxa de frequência dos jovens no ensino médio na faixa 

etária de 15 a 17 anos, é de 51,6% e no nível superior, jovens na faixa de 18 a 24 anos é 
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de 14,6%, percentuais que corroboram os dados indicados no tema trabalho onde a 

grande maioria dos jovens está fora das instituições educacionais, destacados pela tabela 

abaixo.  

Tabela 0.4 – Taxa de frequência escolar da população de 6 a 24 anos, adaptada da Tabela 3.2 

(IBGE) - Taxa de frequência líquida a estabelecimento de ensino da população residente de 6 a 24 

anos de idade, por grupos de idade e nível de ensino, segundo as Grandes Regiões, as Unidades da 

Federação e as Regiões Metropolitanas – 2011 

Grandes Regiões, Unidades 

da Federação e Regiões 

Metropolitanas 

Taxa de frequência líquida a estabelecimento de ensino da população 

residente de 6 a 24 anos de idade, por grupos de idade e nível de ensino 

(%) 

6 a 14 anos, no ensino 

fundamental 

15 a 17 anos, no 

ensino médio 

18 a 24 anos, no 

ensino superior 

Brasil 91,2 51,6 14,6 

Fonte: IBGE - Tabela 3.2 – Síntese IBGE 

A realidade juvenil brasileira, demonstrada através dos indicadores 

estatísticos oficiais mostra, de um lado, a inserção do jovem no mercado de trabalho 

formal (apesar da renda da maioria ser em torno de um salário mínimo), e, de outro, a 

interrupção na trajetória escolar, fato que dificulta ou até mesmo impossibilita uma 

trajetória de qualificação profissional, como exigido pelo mercado de trabalho.  

Os dados estatísticos apresentados ratificam, ainda, que falar sobre a 

juventude brasileira é abordar um campo bastante singular com uma vasta 

heterogeneidade da condição de ser jovem. Além disso, falar de jovens, sobretudo dos 

jovens pertencentes aos bairros periféricos, submetidos constantemente aos processos 

de estigmatização e segregação social, é falar sobre condições individuais e sociais 

particulares. Um jovem “periférico” pode ser observado em várias condições 

específicas: membro de uma família como filho ou pai, trabalhador com vínculo ou sem 

vínculo empregatício, ainda, realizando trabalho precário, também pode atuar em 

movimentos juvenis, pertencer à ONGs ou ser líder de um coletivo juvenil. Nossa 

proposta de análise sobre a juventude “periférica” exige o esforço de relativização a 

respeito do mundo adulto, tendo em vista que é o “ser adulto” que carrega uma série de 

visões e, até, determinações, sobre o “ser jovem”, sobretudo compreendido como fase 

de transição etária. Faz-se, ainda, necessário escapar à visão homogênea da categoria 

juventude, sobretudo, ao se falar da juventude periférica, considerando que, conforme 

foi apresentado, existem múltiplas maneiras de ser e de viver na condição juvenil. 

Manifestações culturais e políticas ao redor do mundo (OCCUPY, 2012), 

revelaram atitudes juvenis “inesperadas” que confrontam a crença do senso comum na 
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qual o modelo social do jovem, que pode transformar a realidade social, é baseado nos 

jovens ditos “revolucionários” que fizeram parte de um passado marcado pelas 

manifestações estudantis de grandes proporções. No Brasil, essas manifestações foram 

deflagradas nas décadas de 1960 e 1970, principalmente, no período da ditadura militar, 

marcando a história política e social da juventude no Brasil. Lembrando que a juventude 

“emancipatória” que levou a cabo tais manifestações era composta por estudantes 

universitários, fato que distancia, ainda mais, das manifestações atuais, cuja composição 

juvenil é amplamente diversificada.  

Atualmente, as manifestações juvenis, particularmente no Brasil, têm 

emergido dos mais diversos modos: são deflagradas através das mídias sociais, 

acontecem em estreitos espaços urbanos, como as “periferias” e viajam através dos 

fluxos rizomáticos das redes sociais e coletivos juvenis compostos por uma diversidade 

de “jovens”. Importante esclarecermos a expressão fluxos rizomáticos utilizada ao longo 

do nosso trabalho. A noção de rizoma definida por Deleuze e Guattari expressa 

possibilidades de criação de novas subjetividades a partir de movimentos individual e 

coletivo que se espalham por várias direções. O rizoma anuncia possibilidades de 

resistência frente ao modelo de subjetividade padrão. Resistência que envolve novos 

modos de pensar, agir e viver. Esses fluxos rizomáticos aparecem fortemente nas 

manifestações juvenis que estudamos, como também nelas se observa a existência do 

múltiplo, quão problematizado por Negri e Hardt na obra O império (2006). No nível do 

cotidiano observamos esses fluxos quer sejam as experimentações em andamento, suas 

intensidades e seus efeitos.  

Avançamos deixando claro que o nosso interesse volta-se para a 

compreensão dos modos de viver e das práticas dessa juventude “periférica”, no interior 

das suas produções, composições de redes juvenis e parcerias que compreendem um 

conjunto maior de ações organizadas em torno de uma manifestação artística, cultural e 

política, denominada pelos jovens e ativistas sociais de “movimento hip hop”, mas que 

não são “visíveis” e “reconhecidos” no campo de uma “arte erudita” como manifestação 

cultural juvenil (falaremos melhor sobre a arte “periférica” e a arte rap no capítulo três). 

Sobre os efeitos do “movimento hip hop” para a contaminação cultural das periferias 

urbanas, o jovem ativista Edcelmo Bezerra
15

 afirmou em uma das suas entrevistas para a 

                                                
15

 Edcelmo Bezerra é líder da Associação Posse Lelo Melodia do bairro Guarapes, no município de Natal-

RN. 
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nossa pesquisa que “não dá para falar de periferia e nem da juventude que surgiu na 

periferia sem falar do “movimento hip hop”. Movimento juvenil multifacetário que vem 

agregando jovens de todos os cantos do mundo em torno de objetivos diversos, que 

variam de acordo com a especificidade de cada localidade e coletivo (falaremos mais 

detalhadamente sobre o “movimento hip hop” no capítulo dois). 

Sposito (2010) sugere uma distinção importante entre a condição social 

(modo como uma sociedade constitui e significa esse momento o ciclo de vida do 

jovem) e a trajetória juvenil que traduz os diferentes percursos que esta condição 

experimenta (a partir dos mais diversos recortes: classe, gênero e etnia). Ampliando essa 

distinção e o campo de estudo sobre os jovens “periféricos”, estudos recentes sobre os 

jovens (TAKEUTI, 2010a; 2010b; 2009a; 2009b; 2008, 2005), (TAVARES, 2010; 

2012), (SPOSITO, 1994; 2000; 2009), (NOVAES, S/ANO DEFINIDO), (DAYRELL, 

2005), (DIÓGENES, 2004), (BEZERRA, 2010) dão visibilidade à luta social 

permanente de uma parcela da juventude brasileira que vive nas periferias urbanas em 

condição de desigualdade social, contudo, através de modos e práticas estéticas 

diversas, busca na arte e na cultura, dispositivos para lidar com a sua condição de vida: 

esta é a juventude periférica. 

A questão central para esses jovens “periféricos” brasileiros é a 

transformação social da sua periferia através da arte e da cultura. Destacamos que em 

São Paulo
16

 diversos movimentos culturais periféricos tiveram início, ganhando 

visibilidade através dos meios de comunicação de massa e da internet. Gradativamente 

proliferaram por todo o Brasil. Por meio da arte em muros – grafite, da poesia, da 

música (sobretudo do rap), da literatura marginal, eles, os jovens, dizem como: 

O coletivo de realização audiovisual, Arte na Periferia
17

, foi idealizado por 

dois jovens: Peu e David. Iniciou suas produções em 2001, mas foi em 2007, com o 

documentário Panorama – arte na periferia
18

 que o coletivo ganhou destaque. O 

documentário retrata as diversas manifestações artísticas, culturais, estéticas, existentes 

                                                
16 Para que o leitor tenha mais clareza sobre a amplitude das produções culturais periféricas, oferecemos 

em anexo, um recorte da Agenda Periférica em São Paulo. 

17 Para maiores detalhes acesse http://artenaperiferia.blogspot.com.br/p/nos-somos.html. Acesso em 15 de 

novembro de 2012. 

18 Documentário disponível em 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=W7iWx5ZjXww. Acesso em 15 de 

novembro de 2012 
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na periferia Sul da cidade de São Paulo, bem como a ideia de arte dos jovens engajados 

nas suas produções culturais. Além desse belíssimo documentário, através do seu blog 

Arte na Periferia, o coletivo divulga uma vasta gama de manifestações e produções dos 

diversos grupos, coletivos, artistas e pessoas comuns (DE CERTEAU, 2007). 

Apresentamos algumas delas (uma pequena “pincelada” porque é impossível trazer no 

escopo deste trabalho todas as manifestações existentes) que foram publicadas no blog 

do coletivo: 

Trazemos imagens de pintura grafite produzidas pelo grupo de grafite Gente 

Muda de Muro em Muro
19

, do bairro Capão Redondo da periferia Sul da Cidade de São 

Paulo, publicadas no blog Arte na Periferia com a chamada Gente muda, Família 

Muda, Grafite muda. Não é tarefa nossa a análise de todas as expressões estéticas que 

compõem a gama de experimentos nas periferias urbanas. Revelamos, tendo em vista o 

universo inesgotável do campo de produções juvenis, algumas das suas manifestações 

culturais que retratam uma parcela da cena cultural “periférica”: 

Figura 0.1: Ilustração de um grafite (Exemplo 01). 

 
Imagem disponível em http://artenaperiferia.blogspot.com.br/search/label/Gente%20Muda. Acesso em: 

15 de novembro de 2012. 

Figura 0.2: Ilustração de um grafite (Exemplo 2). 

                                                
19 Coletivo juvenil de grafite que busca através da arte dar visibilidade aos problemas existentes na sua 

periferia. Para maiores detalhes acesse 

http://artenaperiferia.blogspot.com.br/search/label/Gente%20Muda. Acesso em 15 de novembro de 2012.  
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Imagem disponível em http://artenaperiferia.blogspot.com.br/search/label/Gente%20Muda. Acesso em: 

15 de novembro de 2012. 

Figura 0.3: Ilustração de um grafite (Exemplo 3). 

 

Imagem disponível em http://artenaperiferia.blogspot.com.br/search/label/Gente%20Muda. Acesso em: 

15 de novembro de 2012. 

Figura 0.4: Ilustração de um grafite (Exemplo 4). 

 

Imagem disponível em http://artenaperiferia.blogspot.com.br/search/label/Gente%20Muda. Acesso em: 

15 de novembro de 2012. 

 

Figura 0.5: Ilustração de um grafite (Exemplo 5). 
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Imagem disponível em http://artenaperiferia.blogspot.com.br/search/label/Gente%20Muda. Acesso em: 

15 de novembro de 2012 

Figura 0.6: Ilustração de um grafite (Exemplo 6). 

 

Imagem disponível em http://artenaperiferia.blogspot.com.br/search/label/Gente%20Muda. Acesso em: 

15 de novembro de 2012 

 

Mas, do que trata essa arte nos muros, o grafite, essa arte popular? O 

elemento grafite investe nas expressões de temas do cotidiano. Lançando mão de cores e 

formas que escapam de convenções, como a expressão de uma boca escancarada ou 

olhos com tamanhos diferentes, é uma arte que provoca efeitos diversos nas pessoas: 

surpresa, espanto, admiração, rejeição.  O grafite é a expressão estética da poesia que 

alimenta o rap e é por este alimentado. Semelhante ao grafite, o rap é também inspirado 

nas experiências cotidianas. Os temas das “poesias cantadas” são definidos de acordo 

com as questões locais que mais “tocam” nos rappers. A letra, muito mais que escrita é 



Capítulo 1 45 

 

“desenhada”, inaugurando uma “arte do improviso”, que reinventa a seu modo, a escrita 

rap. 

Atualmente, a arte grafite, como estratégia de intervenção social, conquistou 

visibilidade. No curta-metragem Gente Muda de Muro em Muro
20

 o grupo mostra como 

as pessoas que vivem na periferia se relacionam com a arte grafite. Alguns moradores 

questionam a arte em relação ao seu sentido e sobre o que ela fala, outros acham a 

pintura interessante para a periferia, principalmente porque, segundo eles, “embeleza” o 

lugar. O curta tem como proposta mostrar como os jovens do grupo utilizam o grafite 

como ferramenta para intervir na sua periferia trazendo à tona temas que “lembram” o 

cotidiano das pessoas, como por exemplo, a leitura, a conversa na rua, o grito, o sonho. 

Além do grafite e rap, são produzidas pelos artistas locais, as poesias na 

periferia, a literatura “marginal” ou “periférica” (discutiremos sobre a poesia e a 

literatura marginal no capítulo quatro). São relatos de pessoas comuns (CERTEAU, 

2007) buscando expressar pensamento e sentimento, falando sobre a vida na periferia, 

através dessa arte menor ((DELEUZE & GUATTARI, 2010), anunciada na introdução 

da nossa tese. Trazemos algumas produções poéticas, poesias e ilustrações, divulgadas 

no blog pelo coletivo Correspondência poética, poesia periférica
21

: 

A literatura tá na rua, tá no bar, tá no ponto de ônibus. A literatura tá 

em movimento, na periferia e na américa-latina toda. A literatura tá 

falada, tá almada, parece pessoa. A literatura voa em muitas vozes. Se 
aninha eu muitos corações. A literatura cria a cina de ser ação. Muda a 

cena. Debate o dilema no refrão. A literatura ta de pé no chão, 

correndo junto, juntando gente. A literatura mudou traço, foi pra linha 

de frente. A literatura está resistente. Ta mandigueira. A literatura 
num ta de bobeira não, jão [...]. 

Rodrigo Ciríaco
22

 – Poeta de Rua 

 

As ilustrações poéticas com o vídeo poema Pão, da escritora Maria Teresa, 

que fala do pão que alimenta o corpo e a alma: 

Figura 0.7: Poema Pão de Maria Teresa 

                                                
20 Curta disponível em http://www.youtube.com/watch?v=4xIMR7lrJ0I. Acesso em 15 de novembro de 

2010. 

21 Para maiores detalhes acesse http://correspondenciapoetica.blogspot.com.br/. Acesso em 15 de 

novembro de 2012. 

22
 Texto completo disponível em http://correspondenciapoetica.blogspot.com.br/2010/09/rodrigo-

cirico.html. Acesso em 15 de novembro de 2012. 
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Disponível em http://correspondenciapoetica.blogspot.com.br/search?q=p%C3%A3o. Acesso em 15 de 

novembro de 2010. 

Figura 0.8: Poema A Validade da palavra 

 

Disponível em http://correspondenciapoetica.blogspot.com.br/search/label/Poema?updated-max=2010-

07-01T15:41:00-07:00&max-results=20&start=40&by-date=false. Acesso em 15 de novembro de 2010. 

 

Figura 0.9: Poema A Coroa Do Morro 
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Imagem disponível em http://correspondenciapoetica.blogspot.com.br/2010/08/coroa-do-morro.html. 

Acesso em 15 de novembro de 2010. 

Figura 0.10: Poema Documentário do Mapeamento 
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Disponível em http://correspondenciapoetica.blogspot.com.br/2012/03/documentario-do-mapeamento-

por-renata.html. Acesso em 30 de março de 2012. 

 

Poesias diversas são divulgadas, pessoas comuns narram o seu cotidiano, 

como vimos na poesia O menino e sua imaginação enviada para o blog do Coletivo 

Correspondência Poética por um menino de 10 anos: 

 

O menino e sua imaginação 

Ele era brincalhão/no chão rodava seu pião,/subia no pé de melão/e 

descia com um na mão/não parava de brincar/até a mãe chamar/pra ele 

ir descansar/se pegasse um pedaço de madeira/fingia ser um pirata/à 
velejar em alto mar/na sua imaginação/era um astronauta/a voar num 

espaço/sem fim../com o tempo/ele cresceu/mas nunca deixou 

de/sonhar e imaginar. 

Caue Bocato  

 

A poesia do escritor “periférico” Sérgio Vaz que denuncia o descaso com os 

homicídios ocorridos na periferia paulistana, onde impera o medo das pessoas em sair 

às ruas e “serem executadas pelo simples fato de existirem”; vidas sem importância?!  

 

Poesia Paz na Periferia 

Se homicídio fosse esporte olímpico, São Paulo ganharia medalha de 

ouro. Mas como não é, ficamos nós com as medalhas de sangue e de 
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lágrimas. E pra mim, nenhuma vida vale mais do que a outra, porque 

quem morre, deixa mais do que saudade, deixa família, filhos, 

lembranças... O homicídio é um crime extremamente deselegante. É 
assustador tudo que está acontecendo na periferia paulistana, é como 

se voltássemos ao final dos anos 80 e início dos anos 1990, onde todos 

tinham medo de sairmos às ruas e sermos executados pelo simples 
fato de existirmos. 

Sergio Vaz
23

 – Escritor e Poeta Periférico 

 

São exemplos de uma linguagem estética particular, manifestada no campo 

da arte e da cultura “periférica” que corroboram a existência das práticas inventivas que 

reconectam arte e vida, atitudes de resistência por não sucumbir passivamente diante 

das intempéries, buscando construir novos sentidos para o seu lugar no mundo, ações 

micropolíticas que ganham consistência com o surgimento de novas atitudes e afetos, 

novas sensibilidades e posturas que produzem a vida no cotidiano. Arte insistentemente 

produzida por diversos coletivos, grupos, jovens em seus territórios “periféricos”. É 

essa atitude de defesa e produção da vida que sustenta a nossa tese sobre as poéticas do 

rap engajado. 

Dando continuidade a esta produção cultural periférica, surgiu a cultura da 

laje
24

 expandindo-se em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em São Paulo é um 

reconhecido evento organizado por Dona Generosa, chamado “Samba na Laje”, 

composto por muito samba e feijoada e que acontece em seu quintal, na Vila Catarina, 

zona sul. No Rio de Janeiro, a cultura da laje acontece no Morro da Mangueira e seus 

produtores, os moradores do morro, utilizam as suas lajes para espaços de lazer, como 

saraus literários e sessões de cinema, amplamente frequentados pelos moradores e 

visitantes.  

                                                
23 Poesia completa disponível em http://www.colecionadordepedras1.blogspot.com.br/2012/11/paz-na-
periferia_19.html. Acesso em 19 de novembro de 2012. O Poeta Sérgio Vaz é um dos Fundadores da 

COOPERIFA – Cooperativa Cultural da Periferia - e do Sarau Poético que se tornou muito conhecido em 

São Paulo e no Brasil e que acontece em um Bar da Zona Sul da periferia de São Paulo. Além disso, vem 

promovendo inúmeras atividades socioculturais, como exibição de vídeos, exposições, lançamento de 

livros da literatura marginal, divulgação de eventos nas periferias, entre tantas outras (Disponível em 

http://www.noticiario-periferico.com/2010/07/entrevista-com-poeta-sergio-vaz.html. Acesso em agosto 

2010). Também nas redes sociais http://www.facebook.com/Cooperifa. Acesso em dezembro de 2011. 

24
 Disponível em http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2011/09/na-periferia-de-sao-paulo-laje-

tem-sarau-literario-e-sessao-de-cinema.html. Acesso em setembro de 2011. 
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Nesta realidade social, a Cooperifa
25

, emerge enquanto espaço de produção 

de cultura e mobilização social. Cabe aqui, situarmos a qual periferia nos referimos em 

nossa pesquisa. Na antropologia urbana o conceito de periferia vem ganhando novos 

contornos a despeito de classe social, da migração de populações do centro para as áreas 

periféricas da cidade, muito bem representada nos dias atuais pela proliferação dos 

condomínios de luxo.  

A concepção de “periferia” que nos interessa aqui é a que é definida e 

apropriada pelos jovens ativistas em torno de produções artístico-culturais, como Sergio 

Vaz
26

, Edcelmo Silva
27

, Negro Lamar
28

, MV Hemp
29

 e também esclarecida por Takeuti 

(2009, p.334): “mais do que ‘condição geográfica’, essa atribuição enunciativa quer, 

antes de tudo, expor, quanto mais extensamente possível, o seu processo de 

subjetivação que insiste em direções outras que aquelas impostas pela ‘sociedade 

oficial’”.  A “periferia”, para os jovens ativistas, é mais que condição geográfica, é 

condição de pertencimento e postura política: consciência e crítica social, o quinto 

elemento, segundo ativistas do hip hop. 

Uma parcela significativa da população juvenil “periférica” presente neste 

estudo pertence a grupos e coletivos juvenis do bairro Guarapes
30

, localizado na Zona 

Oeste do município de Natal-RN. A cidade de Natal é composta por quatro Zonas 

populacionais: Norte, Sul, leste e Oeste, sendo a Zona Norte e a Zona Oeste as mais 

populosas e que apresentam maior déficit nas suas estruturas urbanas. Segundo 

indicadores oficiais do município de Natal
31

, e dos dados da Malha Municipal do Censo 

                                                
25 A Cooperifa – Cooperativa Cultural da Periferia – situa-se nos arredores do Capão Redondo, em São 

Paulo, foi criada por Sergio Vaz. É um espaço promotor de saraus, mostra de vídeos e exposições 

artísticas. De acordo com os dados apresentados no site da Cooperifa, nos saraus já foram lançados mais 

de quarenta livros de poetas e escritores da periferia. Disponível em: 

http://colecionadordepedras.blogspot.com/2007/06/cooperifa-cooperativa-cultural-da.html. Também nas 

redes sociais http://www.facebook.com/Cooperifa. Acesso em dezembro de 2011. Falaremos mais sobre a 

Cooperifa no capítulo 2. 

26 http://www.colecionadordepedras1.blogspot.com.br/. Acesso em 25 de abril de 2012. 

27 Edcelmo Silva Bezerra é ativista social, MC, Dj e produtor musical, líder e membro da Associação 

Posse de Hip Hop Lelo Melodia, no bairro Guarapes, em Natal-RN. 

28 Conhecido como Negro Lamar. Ativista social se define como militante negro, adepto da cultura hip 

hop, membro das organizações de hip hop favelafro do maranhão e MHHOB (“movimento hip hop”  

Organizado Brasileiro). 

29 Disponível em http://ambulantecultural.blogspot.com.br/. Acesso em 25 de abril de 2012. 

30 Discorremos mais detalhadamente sobre as experimentações juvenis no bairro Guarapes no capítulo 3. 

31
 Dados obtidos do Livro Natal, meu bairro, minha cidade publicado pela Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente e Urbanismo – SEMURB, no ano de 2009. 
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2010
32

 o Guarapes é o bairro de Natal que concentra a maior parcela da população 

juvenil, totalizando 22% da população do bairro. Esse dado é bastante preocupante 

quando relacionado à complexidade do fenômeno da pobreza e da desigualdade social 

nas cidades urbanas. De acordo com Relatório do Programa das Nações Unidas sobre os 

Assentamentos Humanos (ONU-Habitat/2012), o Brasil é o quarto país mais desigual 

da América Latina levando em conta indicadores como infraestrutura, moradia, 

transporte, segurança pública, saúde e educação. O mais grave, trazendo para a 

realidade local do bairro Guarapes, é que a pobreza parece seguir um fluxo geracional, 

sendo transmitida de pais para filhos, numa escala de progressão geométrica, tendo em 

vista a grande parcela de jovens concentrada no bairro. Somando-se a essa realidade, 

uma grande afluência de jovens que vem de outros lugares em decorrência dos 

assentamentos urbanos situados no bairro (Destacamos os assentamentos Anatália Alves 

com média de 250 famílias e o 08 de outubro com média de 50 famílias). 

Os equipamentos sociais no bairro no tocante à educação, à saúde e ao lazer, 

dimensões inalienáveis para a garantia da vida, são historicamente negligenciados pelo 

poder público, condição noticiada em matérias de jornal e veiculadas pela mídia local
33

. 

Pesquisa realizada junto aos jovens moradores do bairro Guarapes em 2010
34

 revelou 

inúmeras faltas
35

 sociais, entre elas destacamos a deficiência na estrutura escolar, 

caracterizada pela existência de apenas duas escolas, sendo que apenas uma, a Escola 

Municipal Prof. Francisco Varela, após ceder o espaço físico para o Governo do Estado, 

oferece o ensino médio apenas no turno noturno. A precariedade da estrutura escolar é 

marcada, sobretudo, pelo déficit de professores para atender à totalidade das disciplinas 

da matriz escolar, pela falta de acesso à internet do laboratório de informática, e, 

ausência de aulas voltadas para práticas esportivas. A esse respeito, temos o seguinte 

depoimento: 

                                                
32 Dados obtidos do Censo 2010 – Malha Municipal, disponível em 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st. Acesso em 30 de dezembro de 2012. 

33 Matéria intitulada Jovens a espera de oportunidades, veiculada no Jornal Tribuna do Norte em 17 de 

julho de 2011. Matéria disponível através do link http://tribunadonorte.com.br/noticia/jovens-a-espera-de-
oportunidades/189139. Acessos em 20 de setembro de 2011 e 30 de dezembro de 2012. 

34 A pesquisa foi realizada em conjunto com o docente. Marlos Alves Bezerra (DPSI-UFRN), no âmbito 

do seu estágio PRODOC/CAPES nos anos 2010 a 2011. Foi co-produzida com a Posse de Hip Hop  Lelo 

Melodia e contou com a participação dos seguintes grupos culturais do bairro:  Grupo de saúde (jovens da 

Unidade Básica de saúde, esse grupo foi desativado e era coordenado por Tânia); Balé (coord. pela profa. 

Alaia); Capoeira (coord. prof. Toninho Pantera); Axé (coord. prof. Gelson); e das jovens mulheres do 

Assentamento Anatália Alves. 

35 Noção problematizada por Norma Takeuti no livro O outro lado do espelho social. 
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A escola daqui é boa, mas tem muito que melhorar na qualidade de 

ensino. Faltam professores e muitos conteúdos não fazem sentido para 

a gente. (Jovem entrevistado, 16 anos) 

 

Em relação à saúde, os jovens são submetidos às inúmeras situações de 

precariedade, entre elas a presença das drogas ilícitas e o incipiente atendimento na 

dimensão da saúde e da saúde reprodutiva. No bairro existe apenas uma unidade de 

saúde para atendimento de casos de baixa complexidade. Casos mais graves de urgência 

e emergência são encaminhados para Unidade de outros bairros, como Cidade Satélite e 

Rocas (salientamos que a Unidade de Saúde do Guarapes não dispõe de ambulância e 

que não existe transporte coletivo para bairros específicos). Os jovens do bairro 

denunciaram a existência de um alto índice de gravidez precoce (a partir dos 16 anos). 

Situação agravada pela ausência de um profissional especializado que realize um 

trabalho de orientação da saúde reprodutiva junto aos jovens, como se verifica nos 

depoimentos abaixo: 

 

Aqui é difícil para a gente conversar com doutor no posto de saúde 

porque a gente não confia. Uma vez, uma menina foi pedir ajuda 

porque não era mais virgem e queria saber como não pegar barriga e 
todo mundo ficou sabendo. As meninas ficaram com medo de 

procurar o posto. (Jovem entrevistada, 17 anos). 

Muitas meninas engravidam novas porque falta orientação. As mães 
não querem conversar sobre sexo e quando vê já é tarde. (Jovem 

entrevista, 16 anos). 

 

Matéria recente veiculada no blog O Guarapes
36

 denuncia que a estrutura do 

atendimento à saúde ainda não mudou: 

 

Médicos param os atendimentos no posto de saúde do bairro Guarapes 

- os médicos que prestavam atendimento a população do bairro 

Guarapes, paralisaram os atendimentos até segunda ordem. A direção 
do único posto de saúde do bairro disse: que "o motivo da paralisação 

dos atendimentos, seria por falta de pagamentos" e que tinha 

funcionários que não estavam recebendo pagamentos há meses. E que 

tem prejuízos com isso e a população que ficam sem o atendimento 
médico. A senhora Betânia disse que toma remédios controlados há 22 

                                                
36 Para maiores detalhes acesse http://blogoguarapes.blogspot.com.br/2012/11/medicos-param-os-

atendimentos-no-posto.html. Acesso em 30 de dezembro de 2012. 
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anos e agora esta enfrentando problemas para pegar a receita e compra 

o medicamento,pois os médicos estão sem atender a população. 

(matéria veiculada em 12 de novembro de 2012). 

 

No quesito lazer a realidade não é diferente. Em termos da estrutura oficial 

oferecida pelo poder público, faltam praças, cinemas, quadras de esporte, espaços 

voltados para a produção de arte e cultura. No entanto, muitos jovens não subsumem à 

esta realidade e improvisam, cavando espaços para a formação do novo no seu bairro. 

Trazemos como exemplo o grupo de teatro que realiza os seus ensaios em uma área 

externa cedida pelo diretor da Unidade de Saúde. É uma espécie de “galpão” que 

protege os jovens do grupo do sol e da chuva e assegura a realização dos ensaios. 

Abaixo, depoimentos que corroboram com tal precariedade: 

 

Aqui tudo é difícil, mas a gente improvisa e acaba conseguindo. 
(Jovem entrevistado, 18 anos). 

A realidade do bairro não é fácil, mas a gente vai tentando fazer com o 

que tem. Vivi em outros bairros e sei que na periferia existem 

situações diferentes para a mesma realidade. Anos atrás o Guarapes 
era um bairro violento e por isso ainda é estigmatizado, mas a verdade 

é que isso melhorou. Hoje tem muita gente que procura fazer coisas 

boas, coisas diferentes. Eu ensino as minhas meninas ficar de cabeça 
erguida e falar. (Profa. Alaia do Projeto Balé Menina Flor) 

 

Além dos jovens que compõem o grupo de balé
37

, existem outros grupos 

como o de teatro, dança axé, capoeira, futsal feminino, karaté, badmington
38

, hip hop 

(break , rap e grafite), os jovens da igreja. São jovens que reconhecem as dificuldades 

existentes no seu bairro e buscam alternativas na cultura, arte e esporte para lidar com 

elas. 

O karatê é bom para mim. O professor faz um trabalho voluntário, às 
vezes ele não vem e quando acontece fico triste porque quando tem 

aula saio de casa e não fico pensando besteira. Nos problemas que 

existem aqui. É muito importante para mim. As aulas acontecem na 
escola, sempre aos sábados. (Jovem entrevistado, 16 anos). 

 

                                                
37  Projeto |Balé Menina Flor: matéria disponível em 

http://blogoguarapes.blogspot.com.br/2012/10/ballet-menina-flor-guarapes-natalrn.html. Acesso em 

dezembro de 2010. 

38
 Projeto badmington Guarapes: matéria disponível em 

http://badmintonguarapes.blogspot.com.br/p/projeto-petecando.html. Acesso em dezembro de 2010.  



Capítulo 1 54 

 

Interessante observar nos depoimentos desses jovens a resistência que se 

manifesta no meio de tantas adversidades, faltas e precariedades, como um forte apelo 

pela vida. Nossa pesquisa gira em torno dessa preocupação sobre a criação de novos 

modos de lidar com a vida, a partir dos escassos recursos materiais, simbólicos e 

imateriais disponíveis, no qual os jovens buscam lidar de maneira inventiva com os 

“infortúnios” do lugar social desfavorecido e desqualificado socialmente, superando, a 

partir das suas produções artística, cultural e política, as determinações do social.  

Apesar das precárias condições de vida para os jovens do bairro, eles cavam saídas para 

viver e lidar com a sua realidade. De acordo com os estudos apresentados 

anteriormente, uma das dimensões inerente à juventude é da sua busca pela construção 

de autonomia, levando em conta que esse processo singular também possui capturas 

impostas pela heteronomia. Apostamos, indo na via inversa do pensamento “popular” 

que alimenta a crença da estagnação do jovem enquanto propositor de novas práticas 

voltadas para a transformação social, destacando as realidades vividas por diversos 

grupos e coletivos juvenis “periféricos”
39

, que muitos jovens se organizam em torno de 

ações com potência de produção inventiva, no sentido dado por Felix Guattari (1990, 

p.44), caracterizado pela “produção de práticas inovadoras, pela disseminação de 

experiências alternativas centradas no respeito à singularidade, e no trabalho 

permanente de produção de subjetividade”. 

 

1.1 “MOVIMENTO HIP HOP” E AGITOS CULTURAIS NAS PERIFERIAS 

URBANAS  

 

No Brasil, desde os anos 1990, o “movimento hip hop” vem se difundido e 

ganhando contornos cada vez mais singulares (ROCHA, J.; DOMENICH, M.; 

CASSEANO, P., 2001), de acordo com as especificidades de cada localidade e coletivo. 

Disso nasceu um conjunto maior de produção cultural intitulada pelos ativistas de 

Cultura Periférica. A cultura periférica é composta por diversas manifestações 

artísticas e políticas que podem ou não abarcar os elementos do hip hop. 

No âmbito do hip hop, as produções literárias “marginais” ou “periféricas” 

são frutos dessa ampla cultura periférica e estão presentes em todas as regiões do país. 

                                                
39 Detalharemos melhor esta afirmação no segundo capítulo. 
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Na região Sudeste, destacam-se ativistas como Ferréz
40

, mencionando anteriormente, 

Sergio Vaz
41

, Alessandro Buzzo
42

 e tantos outros. O ativista Sérgio Vaz, por exemplo, 

expressa o sentido da produção literária marginal para as suas comunidades de origem 

como também para “fora” delas: 

 

A literatura marginal – entendida atualmente como uma literatura 

proveniente das classes populares – está crescendo e ganhando 
espaços importantes. Com o passar dos anos, o conceito desse tipo de 

literatura tornou-se bem diferente do de décadas atrás, quando era 

associado a uma produção desvinculada das grandes editoras. Hoje, a 
linguagem estilizada, com regras gramaticais próprias, é uma das 

maiores marcas dos escritores marginais, que, na maioria das vezes, 

também são grandes promotores de projetos sociais para incentivar a 
produção cultural em suas comunidades de origem. 

 

Assim como a proliferação cultural e artística na periferia, com o 

“movimento hip hop”, não foi diferente. Identificamos, ao longo da nossa pesquisa, a 

existência de um amplo leque de experimentações juvenis nas periferias urbanas, 

representadas por grupos e coletivos juvenis voltados para a produção de arte e cultura, 

além da formação e intervenção sociopolítica. Nesse momento, apresentaremos alguns 

grupos que oportunamente voltarão à cena analítica nos capítulos precedentes. 

Ressaltamos que essa lista é ínfima perto de tantos grupos e coletivos existentes pelo 

                                                
40

 Reginaldo Ferreira da Silva - Ferréz (São Paulo SP 1975). Romancista, contista e poeta. Na 
adolescência, trabalhou como balconista em bares e padarias, vendedor ambulante de vassouras, auxiliar 

geral, arquivista e chapeiro em rede de fast-food. Em 1997, lança Fortaleza da Desilusão, com poemas 

influenciados pelo concretismo. Dois anos depois funda o grupo 1DaSul, interessado em promover 

eventos e ações culturais na região do Capão Redondo, ligados ao movimento hip-hop. Escreve letras de 

rap e canta em grupos locais. Estréia na prosa de ficção em 2000, com o romance Capão Pecado, que tem 

no dia-a-dia da periferia seu tema principal. Cria, organiza e edita a revista Literatura Marginal, que, após 

três edições, dá origem à antologia Literatura Marginal: Talentos da Escrita Periférica, lançada em 2005. 

No mesmo ano publica o romance infanto-juvenil Amanhecer Esmeralda, e em 2006 o livro de contos 

Ninguém É Inocente em São Paulo (Enciclopédia Itaú Cultural: literatura brasileira. Disponível em 

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_lit/index.cfm?fuseaction=biografias_texto&cd_

verbete=5154. Acesso em agosto de 2010) 

41 Ide nota de rodapé 14. 

42 Escritor da periferia, autor do livro O trem – baseado em fatos reais (lançado em dez 2000) e 

Suburbano convicto – o cotidiano do Itaim Paulista (aguardando publicação). Também autor do conto: 

toda brisa tem seu dia de ventania, publicado no Ato I da revista Caros Amigos/Literatura Marginal. 

Nascido e criado no Itaim Paulista, extremo leste de São Paulo, trabalha num atacadista de alimentos, é 

comprador e operador de telemarketing. Seu maior lazer é ler, escrever e ouvir rap. Casado, pai de um 

filho (Evandro 3anos,), luta para manter na rua seus zines Boletim do Kaos e Imprensa Alternativa, além 

de publicar suas obras. “O que + quero é ver o povo lendo, se informando.” (Disponível em 

http://www.rapnacional.com.br/2010/index.php/entrevistas/alessandro-buzo-4/. Acesso em agosto 2010) 
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Brasil afora. Citamos os grupos e coletivos que foram diretamente contactados e que 

contribuíram diretamente com a nossa pesquisa. 

- Coletivo Flores Crew – Recife/PE: É um Coletivo de hip hop que articula 

ações e intervenções artísticas, eventos, lutas, mobilizações nos centros urbanos e nas 

suas comunidades. É composto por grafiteiros, rappers, estudantes, como os ativistas 

dizem, “por pessoas que pensam e lutam pelo hip hop e pela juventude do nosso país”.  

- Coletivo Comando Selva – Rio de Janeiro/RJ: O Grupo conta com 

“elementos de todas as áreas profissionais como poetas, escritores, artistas plásticos, 

jornalistas, ambulantes, advogados, músicos, produtores, lideres comunitários, 

professores, atores, cineastas, entre outras.” Define-se como Coletivo de ideologia 

“absolutamente livre, não importa o que você faz ou que estilo curte, se você se 

identifica com a nossa ideologia você é comando selva”. 

-  Aliados CP Afirma – Recife/PE: O Grupo Nordestino da zona norte do 

Recife Aliados CP atualmente formado por Pulga mc, M. Gão, Fumaça e Dj Lotto. 

Fundado em 2003 lançou seu primeiro trabalho independente no final de 2005 na terça 

negra intitulado “Enxergamos uma Luz”. Durante sua caminhada o grupo fez várias 

apresentações no grande Recife algumas delas são: 3º Encontro municipal esporte do 

mangue, Pólo Hip - Hop, 3º Dalho Hip Hop, Sopa Diário, 2º Edição do Zé Brown 

apresenta talentos, Pre-Amp Festival 2009, Observa e Toca Malakoff e o grupo foi um 

dos três representantes de Pernambuco no 1º Encontro Nordestino de Hip Hop. O grupo 

atua em palestras, debates, seminários, oficinas e participou do filme “É tudo Nosso o 

Hip - Hop fazendo História”. Sua proposta desde o começo foi passar para o público 

uma mensagem positiva e de autoajuda fortalecendo quem faz e quem não faz parte do 

“movimento hip hop”. 

- Raciocínio Suburbano – Moreno/PE: Tem a proposta de levar ao 

conhecimento para toda sociedade a mensagem que o Hip Hop traz contando com a 

colaboração da força dos 5 elementos da cultura hip hop. Surgiu no ano de 2001. Hoje a 

formação atual é composta por Dj Paulo V, Afro B e Rap N. O grupo tem grandes 

influências da música negra mundial e nacional, como: Africa Bambataa, Racionais 

Mcs, James Brown,  Enemy, Tim Maia, Bezerra da Silva. Além da música o grupo 

exerce o projeto som na caixa, onde interage com várias comunidades da cidade do 

Moreno. 
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- Aborígene – Brasília/DF: Grupo de hip hop de Brasília, produz um rap de 

“letras contundentes e compromissados com a população.” É formado por Markão - 

Vocal, DJ Liso, Raro - Vocal, Glauber - Percussão e Rodrigo Misquita - Backing Vocal 

e Violão. E, de acordo com seus integrantes, vem ocupando espaço de vanguarda no 

ativismo dentro do Hip Hop na capital, e se afirmando com um dos principais projetos 

candangos. 

- Grupo Lelo Melodia da Posse de Hip Hop do bairro Guarapes – 

Natal/RN.  A Posse de Hip Hop Lelo Melodia do Guarapes, de acordo com os ativistas, 

objetiva “contribuir na formação sociopolítica da juventude, com base na educação de 

valores e autonomia juvenil, através da arte-cultura, utilizando o “movimento hip hop” 

como instrumento de enfrentamento dos problemas locais”. Faz parte da rede 

“movimento hip hop” Organizado Brasileiro – MHHOB – e articula grupos e coletivos 

de hip hop no nível local e nacional. Grupos que integram atualmente a Posse e 

possuem assento no Conselho Político de Decisão: 

- Grupo Lokomotiva: seus integrantes são os jovens do bairro Guarapes 

Stallone, Serginho e Pão; 

- O MC Silveira Roots: Silveira Roots é rapper e produtor cultural da cena 

hip hop local; 

- O Grupo L.A. Liberdade Assistida: Os rappers Edinho e Adriano; 

- O Grupo Detone Break: coordenado por Pedro Paulo Santana, o PP, é um 

grupo de break que trabalha a “pedagogia do break” com meninos – bboys, e meninas – 

bgilrs, do bairro Guarapes; 

- O Grupo Família do Giz: integrado atualmente por Nathan e Euclides; 

- Pick D'Marco Produções com Silveira e MC Jack; 

- O articulador Fagner - Camaleão; 

- Edcelmo Bezerra, o DJ Don, também MC e produtor cultural. 

 

A Posse de Hip Hop Lelo Melodia do Guarapes vem antes mesmo da sua 

constituição, ainda no formato de grupos de rap “isolados”, buscando mobilizar a 

juventude para a realização de ações no campo da arte e da cultura no seu bairro 
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Guarapes. A partir da sua constituição, o Coletivo vem atravessando diversas 

dificuldades: falta de recursos materiais e financeiros, conflitos internos com os 

integrantes dos grupos, saída de jovens que desempenhavam o papel de articulador 

local, dificuldades para continuidade da formação sociopolítica para os jovens que 

estavam chegando, além dos problemas existentes no bairro que os confrontavam 

diariamente. As ações artísticas e culturais são produzidas em meio às condições 

adversas às quais os jovens são submetidos. É nesse sentido que defendemos a arte rap 

como expressão de resistência: porque ela diz respeito à vontade de viver, à busca de 

soluções em uma condição de pobreza, à busca de alternativas pela vida, usando a 

palavra e as ideias como “arma”. 

 Os grupos e coletivos apresentados representam uma pequena parcela do 

amplo universo das produções juvenis no “movimento hip hop” nas periferias urbanas. 

Lá, nos territórios “periféricos” vem acontecendo em velocidade acelerada, múltiplas 

experimentações, que podem estar indicando processos de produção de subjetividade, 

tal como (GUATTARI, 1992) apontava em suas análises de grupos, grupelhos ou 

coletivos que escolhem o campo da arte e da cultura como uma via alternativa de 

comunicação com o mundo.  Félix Guattari (1992), trata a problemática da produção de 

subjetividade como algo que exige a superação de uma lógica discursiva para a 

inauguração de uma lógica de intensidades não-discursivas aliada a um rol de práticas 

que, em uma escala molecular, produzam conexões outras num fluxo contínuo de ações 

inventivas. Pensamos em processos de subjetivação que ocorram de modo transversal, 

polifônicos e heterogenéticos (GUATTARI, 1992, p.16) na dinâmica atual da sociedade 

capitalista, caracterizada pela velocidade gerada por uma rede contínua de fluxos 

informacionais, na qual os jovens ora protagonizam, ora são afetados pelos processos 

contínuos de transformação nos modos de produção econômica, social, cultural e 

política.  

Imprescindível demonstrarmos que, se de um lado, há uma produção 

incessante de dispositivos de controle tal como Hardt e Negri analisaram na obra 

intitulada Império (2006), no tocante à produção biopolítica no modo de produção da 

sociedade capitalista; de outro, essa mesma produção biopolítica, ao investir na vida, 

acaba por alavancá-la não só para servi-la, mas para libertar os indivíduos. Conforme os 

autores, na sociedade atual, compreendida como sociedade de controle, “os seus 

mecanismos de comando se tornam cada vez mais ‘democráticos': cada vez mais 
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imanentes ao campo social, distribuídos por corpos e cérebros dos cidadãos” 

(HARDT, M.; NEGRI, A., 2006. p.42) significando que cada vez mais estes 

mecanismos de comando são interiorizados pelos sujeitos que assumem 

comportamentos tanto de integração quanto de exclusão social. A necessária função do 

chefe ou patrão que “ordena” e exige um comportamento exemplar passa a ser 

“opcional”, uma vez que os sujeitos, por si mesmos “obedecem” às normas sociais e 

aderem às exigências do mercado produtivo. Conforme os autores: 

 

O poder agora é exercido mediante máquinas que organizam 

diretamente o cérebro (em sistemas de comunicação, redes de 

informação etc.) e os corpos (em sistemas de bem-estar, atividades 

monitoradas etc.) no objetivo de um estado de alienação independente 
do sentido da vida e do desejo de criatividade. (2006, p.43) 

 

Seguindo a problematização apresentada por Hardt e Negri (2006, p.46), 

gesta-se nessa sociedade de controle uma forma de poder que regula a vida social por 

dentro, acompanhando-a, interpretando-a, adquirindo comando efetivo sobre a vida da 

população a partir da própria vontade dos indivíduos: é o biopoder cuja função é a 

administração “por dentro” da vida dos indivíduos. É o controle que o poder exerce 

sobre os corpos. No biopoder, consequentemente, o que está em jogo são a produção e a 

reprodução da própria vida. 

 

As grandes potências industriais e financeiras produzem, desse modo, 

não apenas mercadorias, mas também subjetividades. Produzem 

subjetividades agenciais dentro do contexto biopolítico: produzem 
necessidades, relações sociais, corpos e mentes - ou seja, produzem 

produtores. (HARDT; NEGRI, 2006. p.51). 

 

Apesar de todo o conjunto de dispositivos de controle e produção de 

subjetividades para sustentar o modo de produção da máquina capitalista, o poder não 

pode operar de modo unilateral e não aparece apenas como uma força de repressão, mas 

também como possibilidade de resistência e confronto. Foucault (1987) pensa o poder 

como uma trama estendida a toda a sociedade. Não se trata da imagem simplista de um 

que detém o poder e outro que se submete. O autor alerta que “onde há poder, há 

resistência”, e aponta para o seguinte paradoxo: onde o poder atua, à medida que se 

unifica e envolve todos os elementos da vida social, perde a capacidade efetiva de 



Capítulo 1 60 

 

mediar diferentes forças sociais (2006, p.44), tendo como efeitos dos seus fluxos e 

esforços de capturas em prol do seu engendramento, o surgimento de resistências que 

escapam da “margem” e passam a atuar em todos os espaços da vida social. A imagem 

do poder que atravessa toda a sociedade abriu a possibilidade da produção de 

micropolíticas e resistências – práticas que surgem em espaços sociais “mínimos”-, 

mesmo por indivíduos e grupos que se encontram submetidos a mais dura condição de 

desigualdade social.  

Reconhecimento prático da existência e atuação do biopoder e da 

biopolítica, não apenas no sentido do controle dos corpos, mas, sobretudo na sua 

potência de resistência às malhas do poder e da sociedade de controle; se por um lado, 

o capital econômico contemporâneo exige a exploração cada vez maior da força de 

trabalho, arriscando em afirmar, como também do social com toda a sua potência de 

força política, por outro, as experimentações que surgem nos últimos tempos (Ocuppy, 

2012), revelam práticas biopolíticas inauguradas por grupo e coletivos juvenis que 

confluem para atitudes que Foucault chamava de resistências em diversos de seus 

textos. 

As inúmeras tematizações produzidas no campo da juventude nos levam ao 

entendimento de que se torna imprescindível ao se falar de juventude, compreendermos 

as significações das manifestações juvenis atuais. Falar sobre juventude, muito mais do 

que uma etapa biológica e uma fase de transitoriedade, representa buscar as 

significações inerentes à realidade social vivida, quer seja, seus modos de ser jovem. Ao 

se falar de juventude, considerando o amplo escopo de aglutinações, composições, 

singularidades de coletivos juvenis, urge a necessidade de reconhecermos a existência 

das diferentes “juventudes”, dentre elas trazemos à cena do nosso estudo a juventude 

“periférica” 
43

 e suas diversas intervenções nas “periferias” urbanas.  

O reconhecimento das diversas abordagens no campo da juventude, 

sobretudo, no tocante a existência de várias juventudes é um dos pontos importantes da 

nossa pesquisa. Este reconhecimento nos permite evidenciar a proliferação das várias 

manifestações artística, política e cultural no campo de uma juventude que se configura, 

pautados no conceito de multidão problematizado por Hardt & Negri (2005, p.12), 

como “alternativa viva que vem se constituindo dentro do Império”, sinalizando a 

                                                
43

 O termo juventude periférica foi definido pelos jovens ativistas a fim de identificar as suas diversas 

produções no campo da arte e da cultura e o seu lugar de pertencimento às periferias urbanas. 
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criação de novos circuitos de colaboração e comunicação, nos quais as diferenças 

possam ser expressas livremente. O Circuito Fora do Eixo
44

, assim como a “arte 

periférica”, é um dos novos modos de expressão que através da arte, particularmente 

através da música, surgem ao longo dessa década e vem criando redes de comunicação e 

colaboração que aglutinam coletivos de produtores culturais e músicos no Brasil e na 

América Latina. O Circuito Fora do Eixo é um dos exemplos mais belos que podemos 

citar, em termos de uma contaminação voltada para a constituição da formação do novo 

(DELEUZE, 2010). 

Os “agrupamentos” juvenis nas periferias urbanas se organizam em torno de 

objetivos concretos, da realização de ações voltadas para a resolução dos seus 

problemas e das suas dificuldades cotidianas. Os vínculos formados (deixamos claro 

que não problematizaremos questões como vinculação social, exclusão e inserção 

social), no sentido de cooperação, solidariedade, ética, são muito mais constituintes de 

uma outra subjetividade com potência de realização de ações micropolíticas 

(GUATTARI, 1992) por parte do grupo e/ou coletivo jovem. 

Emergiu no Brasil a partir dos anos 1990, a cultura periférica (Noção 

abordada detalhadamente no Cap.4) marcada pelas intervenções estéticas e culturais do 

“movimento hip hop” 
45

, dos saraus poéticos, da emergência da literatura marginal, 

quando, desde então, a arte periférica veio à tona, invadindo o espaço da grande mídia 

nacional, especialmente em programas de televisão que abordavam de modos diversos 

as periferias brasileiras
46

 e que contavam com a participação de artistas locais e dos 

produtores “periféricos”
47

. A periferia veio à tona trazendo no interior da sua 

                                                
44 O Fora do Eixo foi constituído em 2005 e desde então vem aglutinando coletivos de produtores 

culturais e músicos em torno da ideia de uma produção cultural auto-sustentável e hoje está presente em 

todas as regiões do país. A proposta é estimular a circulação de bandas, o intercâmbio de tecnologia de 

produção e o escoamento de produtos de maneira cooperativa. Iniciativas como o Grito Rock América do 

Sul, vem demonstrando avanço nas relações com a América Latina. Em 2010, das 74 cidades 

participantes, 4 são de cidades provenientes da Argentina, Bolívia e Uruguai.  Maiores informações, no 

site http://foradoeixo.org.br/. Acesso em 06 de janeiro de 2013. 

45 O “movimento hip hop” é uma manifestação cultural e política composto por um conjunto artístico de 

cinco elementos: o rap (ritmo e poesia – a música), o break-dance (a dança); o grafitti (a intervenção 

urbana através da arte em muros), o DJ (músico responsável pela mixagem do rap na mesa de som) e a 

atitude crítica. Abordaremos sobre o “movimento hip hop”  e seus desdobramentos com mais detalhes no 

capítulo dois. 

46 Programas como O Brasil Legal (1998), Muvuca (1999), Central da Periferia (2006), Programa 

Manos e Minas (2008). 

47
 Destacamos como produtor “periférico” Alessandro Buzo, Emicida e Ferréz. Falaremos melhor sobre 

eles no capítulo dois. 

http://foradoeixo.org.br/
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territorialidade menor uma juventude inquieta, criativa, questionadora e que busca 

compreender a sua realidade local, na maioria das vezes, utilizando a cultura e a arte 

como dispositivo para construir esta compreensão. A periferia, tão estigmatizada, 

historicamente falando, tornou-se palco de uma experimentação
48

 (DELEUZE & 

GUATTARI, 1996) para uma juventude que se move dentro de uma ideia “periférica”.  

Diante dos argumentos precedentes, lançamos a seguinte questão: Que 

capacidade é esta da juventude periférica, sobretudo engajada no “movimento hip hop”, 

de agir em conjunto sem a total homogeneização do movimento (que o arrastaria para 

um modelo de subjetividade padrão (ROLNIK, 2004)) permitindo-lhe, a seu tempo, a 

construção de um grau de autonomia, ao mesmo tempo em que percorre pelo poder 

constituinte e pelas instituições molares, agenciando estratégias moleculares para as 

suas experimentações? Apostamos na emergência de algo novo (DELEUZE, 1997): o 

agir “periférico” está voltado para a produção de novos saberes, saberes comuns como 

escreve Foucault, que abrem possibilidades para as “expressões de liberdade” que 

permitem dar visibilidade às suas lutas sociais. 

Novos modos de lidar com a vida sem esquecer as condições materiais da 

sua realidade, incluindo as dimensões do desejo e do sofrimento social. Proposta de 

constituição de um potencial inventivo na prática da sua coletividade ou da sua 

organização coletiva. 

Esclarecemos neste momento o nosso entendimento sobre a noção de 

coletividade. Uma coletividade não é uma unidade, nem se move como se fosse uma 

maioria, como problematizado por (LAZZARATO, 2004, p.151); uma coletividade é a 

manifestação que representa um projeto de vida que engloba o social e o político, no 

sentido dado por Deleuze & Guattari (2010), da formação do novo que aglutina práticas 

micropolíticas em prol da defesa da vida humana. A coletividade tem como tarefa 

quebrar, romper com o modelo de uma subjetividade padrão (GUATTARI, 1992) para 

constituir processos de subjetivação autônomos e singulares em cada território 

particular. Uma coletividade se aproxima do conceito de multidão discutido por Negri e 

Hardt (2005) porque carrega consigo a proposta da reinvenção de práticas individuais e 

coletivas, da produção de diferenças, incitando uma “explosão de singularidades” que se 

                                                
48 Deleuze & Guattari nos cinco volumes da obra Mil Platôs trazem a noção de experimentação em 

oposição à noção de interpretação. Experimentação significa o atual, o nascente, o novo. Experimentação 

é o que está em vias de se fazer. 
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conectam e proliferam num processo caracterizado por avanços e recuos. A multidão 

age no contra-fluxo, no entre-dois, traçando linhas de fuga e pondo diversidades em 

movimento. O que nos orienta nessa análise é a identificação da existência de uma 

vontade de fazer algo novo, de produzir algo que subverta, no sentido deleuzeano, que 

revolucione, o modo de lidar com a vida. 

 



 

0 

Rap Descaso - Grupo Periféricos do Rap- Grupo pioneiro de rap local que 

contribuiu para a constituição da Posse de Hip Hop Lelo Melodia do Guarapes – 

Natal/RN  

MC Nathan: parti 01. E agora então um tal de inferninho conjunto 

habitacional Denarti Marinho, lá é que a coisa já fico foi seria já não basta fome 

desemprego e miséria os caras trocam balas em plena luz do dia tudo isso é uma briga 

na periferia, em um lugar estranho escuro e sombrio onde cai a noite e também o frio 

mais quero conscientizar todos os manos, pá.. Deixe o ferro guardando vamos versar 

Dj Muamba: Parti 02. O inimigo não mora aqui na quebrada o inimigo da 

gente usa terno e gravata isso é mais um atraso quando se morre um mano o sistema 

ver isso e não faz nada, um vai para o presídio e o outro pró alem se vc vacilar vc 

morre também e eu te pergunto que futuro tem,si é melhor viver ou matar alguém faça 

como nós não use violência só usamos microfone e muita consciência periféricos do rap 

prá té alerta deixe o ferro de lado e vamos conversar. 
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CAPÍTULO 2 - O HIP HOP É MAIS QUE A “ARTE PELA ARTE”.  

 

O “movimento hip hop” é muito amplo e cabe de tudo. O rap leva a 
gente a pensar. Tem gente que faz rap e faz a gente tomar decisões de 

participar de lutas.  Lamar – Negro Lamar – Ativista social 

O “movimento hip hop” representa a nossa periferia. Ele me ajudou a 

entender o meu mundo e a lidar com ele. Edcelmo Bezerra – DJ Don, 
MC e produtor cultural 

Eu não sei viver sem produzir rap. Assim eu vivo no hip hop. Ele me 

ajudou a entender muito da vida, da vida aqui no Guarapes.  Silveira 
Roots - Rapper 

Aprendi muito com o “movimento hip hop” me fortaleceu e me deu 

forças para lutar nesse mundão cheios de artimanhas para a nossa 
sociedade. Adriana Carla – Ativista Social – Guarapes/Natal-RN 

O “movimento hip hop” tem múltiplas caras. Eu faço o que acredito 

que é a criação na periferia. É lá que produzo a arte. MV Hemp – 

Produtor e Ambulante Cultural 

Acho que o hip hop foi uma coisa de afirmação pessoal, de ideologia 

de vida, de ideologia para minha essência. Acho que eu puxei isso do 

meu pai. Porque uso essa cultura para transformação social. Atuo 
como arte-educador, fazendo projetos para meninos, jovens em 

situação de risco. Uso o hip hop pela parte ideológica. DJ Raffa 

 

  

Os depoimentos dos ativistas, rappers, produtores culturais, envolvidos de 

algum modo com o “movimento hip hop” revelam a heterogeneidade da utilização da 

“cultura hip hop” como estratégia para intervenção e “transformação” social.  A palavra 

dos ativistas é alicerçada nas vivências cotidianas, nas “correrias”, como eles dizem 

quando se referem às suas lutas diárias. No capítulo anterior, apresentamos a juventude 

“periférica” em suas emergentes manifestações artística, cultural e política. Propomos 

nessa pesquisa a abordagem das experimentações sociais da juventude na sua periferia, 

mais especificamente, dos grupos e coletivos engajados pertencentes ao “movimento 

hip hop”. 

 Iniciamos a pesquisa empírica por meio da internet em meados de 2009, 

buscando sites, blogs e comunidades virtuais que apresentassem o “movimento hip hop” 

nacional com seus grupos e coletivos. A nossa pesquisa empírica revelou a existência de 

uma heterogeneidade de grupos de hip hop nacionais com apropriações diversas dos 

seus elementos: o “movimento hip hop” é produzido e reinventado por cada grupo ou 
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coletivo em sua comunidade ou “periferia”, de acordo com os sentidos, arranjos 

musicais, estilos linguísticos e de crítica social, objetivos que extrapolam a dimensão da 

denúncia e da crítica social, definidos por estes coletivos em particular. Neste sentido, a 

ideia de homogeneização ou padronização do “movimento hip hop” justificada pela 

“origem” ou “raiz” desse movimento cultural estar nos Estados Unidos da América é 

desfeita por tudo o que é produzido em lugares sociais particulares.  

Grande parte da literatura sobre o “movimento hip hop” (IRWIN, 2006; 

ROCHA, 2005; SHETARA, 2001) descreve como ocorreu seu florescimento nas ruas 

das periferias urbanas, do Sul do Bronx, nas comunidades urbanas negras dos Estados 

Unidos da América. A cultura hip hop teve como elemento condutor os 

questionamentos sobre as desigualdades sociais que assolavam uma grande parcela da 

população negra que vivia em uma condição de pobreza material e exclusão social. 

Utilizando a arte, a cultura e o engajamento social e político, os jovens falam, a partir 

das suas experiências de vida, sobre as suas condições sociais objetivas, como a 

pobreza, a violência urbana, a discriminação racial, o consumo de álcool, da droga, e a 

exclusão. Tais condições são problematizadas pelos jovens e coletivos engajados no 

movimento. É definido por ativistas sociais, como Edcelmo Bezerra
49

, como um 

“movimento artístico, cultural e político, de denúncia e crítica social”.  

É importante ressaltar que apesar do surgimento da cultura hip hop advir das 

condições sociais de pobreza vivenciada pelos negros, nos Estados Unidos essa cultura 

ganhou força na indústria fonográfica, através de rappers, como Eminem
50

, Snoop 

Doggy
51

, 50 Cent
52

 compondo músicas com letras de forte apelo sexual combinadas 

com posturas machistas e busca de enriquecimento e fama. Tais características deixaram 

a crença do senso comum sobre o “movimento hip hop” impregnada de preconceitos, 

atribuindo-lhe responsabilidades como a incitação da violência, o consumo de drogas 

                                                
49 Conforme nota 28. 

50 Rapper norte-americano bastante reconhecido no mercado musical do rap. Um dos seus mais 
reconhecidos hits é sobre o tema da traição com forte apelo à violência contra a mulher.  Para maiores 

detalhes acesse http://letras.mus.br/eminem/12696/traducao.html. Acesso em 20 de novembro de 2011. 

Letra completa em anexo. 

51 Um dos rappers mais reconhecidos nos EUA. Compõem músicas com forte apelo sexual. Para maiores 

detalhes acesse http://letras.mus.br/snoop-doggy-dogg/1177842/traducao.html. Acesso em 20 de 

novembro de 2011. Letra completa em anexo.  

52 Rapper reconhecido mundialmente. Em suas composições mostra suas conquistas materiais, exibindo 

uma vida de alto luxo com carros, joias, casas, mulheres e festas. Para maiores informações acesse 

http://letras.mus.br/50-cent/67793/#traducao. Acesso em 20 de novembro de 2011. 
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ilícitas, machismo e sexismo. Em nossa pesquisa, buscamos mostrar como o hip hop 

enquanto dinâmica social contemporânea, foi apropriado no Brasil de diferentes modos, 

por jovens de classes sociais distintas, principalmente pela juventude “periférica”, lócus 

central da nossa pesquisa, não havendo um único modo para o “estilo hip hop de ser e 

de viver”. Daí as diversas apropriações de hip hop: o urbano, o rural, o estilizado, o 

gospel, o cristão, o feminista, entre tantas outras particularidades
53

. 

Atualmente, o “movimento hip hop” ecoa nos níveis global e local 

proliferando para grande parte do mundo: indo de Nova York
54

 ao Brasil
55

, de Paris
56

 a 

Uganda
57

, da Colômbia
58

 ao Japão
59

, levando questionamentos sobre condições de vida 

universais, como a pobreza e a desigualdade social, e condições de vida específicas, 

como no rap japonês que problematiza os impactos da tecnologia para a vida na sua 

sociedade. Condições de vida que são vivenciadas e expressadas de modo particular por 

cada sujeito, grupo ou coletivo, seja em seu bairro, “comunidade” ou dita “periferia”.  

A expressão hip hop vem do inglês e significa movimentar os quadris. O hip 

hop enquanto primeira manifestação cultural surgiu nos Estados Unidos, nos anos 1970, 

sendo seus primeiros adeptos pertencentes às classes menos favorecidas da sociedade 

negra norte-americana, dos guetos de Nova York: Bronx, Harlem e Brooklim. 

(SHUSTERMAN, p. 145,147, 1996). É composto por um conjunto cultural e artístico 

que inclui o rap, a música, o grafite, a expressão estética visual, o MCs, o mestre de 

cerimônia e o break-dance (b-boys) a dança hip hop e a atitude de crítica social. A 

música do hip hop é composta pela apropriação musical, um tipo de remontagem 

originando novas músicas, realizada por um disc-jockey (DJ) que em uma mesa de 

múltiplos canais, cria o fundo musical desejado para as letras denominado sampling.  

                                                
53 Apresentamos em anexo uma mostra de grupos de hip hop brasileiro. 

54 Para fins de ilustração do hip hop novaiorquino, assista  

http://www.youtube.com/watch?v=v1jtZwV_zL4. Acesso em 10 de outubro de 2011. 

55 No Brasil, assista http://www.youtube.com/watch?v=I9PazdaNzZk. Acesso em 10 de outubro de 2011. 

56 Em Paris, assista http://www.youtube.com/watch?v=K28fNnx4UUw. Acesso em 10 de outubro de 

2011. 

57 Em Uganda, assista http://www.youtube.com/watch?v=z2FnO9zjYx8. Acesso em 10 de outubro de 

2011. 

58 Na Colômbia, assista http://www.youtube.com/watch?v=3r4b_Y7hE0Q. Acesso em 10 de outubro de 

2011. 

59
 No Japão, assista http://www.youtube.com/watch?v=swdyH2MEkhw&feature=related. Acesso em 10 

de outubro de 2011. 
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O rap, palavra formada pelas iniciais de rhythm and poetry (ritmo e poesia) 

é a forma semi-falada, utilizada pelos rappers para se comunicar através do canto. O 

break – quebra - é a dança, uma dança de rua, de movimentos de ruptura corporal e 

movimentos acrobáticos de pulos e saltos, em performances inspiradas em movimentos 

de outras danças de origem afro-americanas, como o charlestone, e até as artes marciais. 

O grafite surgiu a partir das assinaturas inscritas pelos jovens com sprays nos muros, 

trens e estações de metros de Nova Iorque e foi incorporando, aos poucos, desenhos e 

símbolos, constituindo, assim uma estética própria, definindo-se como a “arte das ruas” 

(DAYRELL, p.47, 2005). 

O hip hop surgiu como uma música para dançar, para ser apreciada pelo 

movimento e não pela audição (SHUSTERMAN, p.148, 1996). Originariamente, as 

apresentações de hip hop restringiam-se às festas de escola, centros comunitários, festas 

em casa. Estilo musical que não era voltado para grandes plateias, ficando circunscrito 

por vários anos à cidade de Nova York e fora da rede midiática. Nas festas de rua, os 

DJs emprestavam os microfones para que os jovens improvisassem discursos no ritmo 

da música, a partir de então entram em cena os mestres de cerimônias (MCs) 

(DAYRELL, p.46, 2005).   

Apesar da música hip hop ter sido voltada para a informalidade e pequenos 

públicos, o rap, em 1979, teve sua primeira divulgação em massa, através da sua 

primeira estação de rádio. As músicas, “rapper´s delight” e “king Tim III(personality 

Jock)”, foram produzidas por grupos fora da comunidade de rap que tinham contatos 

com a indústria fonográfica (SHUSTERMAN, 1996, p.148). Este fato teve uma dupla 

repercussão: por um lado, provocou certo ressentimento competitivo no mundo do rap, 

e, por outro, estimulou outros grupos a sair da “margem” e a produzirem e difundirem 

discos. Apesar desta nova tendência de produção de músicas no estúdio, a função 

original do DJ não foi esquecida e continuou abordada nas letras como tema central da 

“arte rap” (SHUSTERMAN, 1996, p.148). 

No Brasil, desde os anos 1990, o “movimento hip hop” vem se proliferando 

rapidamente, ganhando novos contornos e visibilidade, inicialmente através da mídia 

local (ROCHA, J.; DOMENICH, M.; CASSEANO, 2001), a partir de então os grupos e 

coletivos também vêm construindo suas próprias estratégias de divulgação, através da 

internet, sites, blogs e redes sociais. Destacamos que uma característica singular do 

“movimento hip hop” é que, além dos seus cinco elementos, os jovens pertencentes aos 
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grupos e coletivos, geram novas “modalidades artísticas” e “políticas”, inventividades e 

resistências (TAKEUTI & BEZERRA, 2009), em prol das suas necessidades locais. 

Surgiram, desde então, diversos DJs, grupos e coletivos que utilizaram o conjunto 

artístico do hip hop dos mais variados modos e que apresentam tanto uma produção 

artística e política engajada (GUATTARI, 191990), quanto produções musicais 

voltadas para a indústria fonográfica e a massificação musical.  Além disso, surgiram 

grupos que optaram por temas específicos, voltados para uma causa particular como a fé 

e a vida religiosa. O grupo Nova Aliança – Rap Cristão
60

 é um exemplo do rap voltado 

para a transmissão de mensagens religiosas.  Aliado ao “movimento hip hop”, 

proliferou, levando em consideração as especificidades de cada localidade e coletivo 

juvenil, um conjunto maior de produção cultural intitulada pelos ativistas de Cultura 

Periférica (Fizemos referência à cultura periférica no Cap.1 sendo a noção aprofundada 

no Cap.4).   

Destacam-se como pioneiros na história do “movimento hip hop” no Brasil 

o rapper Thaíde e o DJ Hum. O lançamento da primeira coletânea de rap, intitulada hip 

hop cultura de rua, em 1988, foi o pontapé inicial para a construção da história do hip 

hop brasileiro. Na coletânea o rap Corpo Fechado
61

 é o carro-chefe que, por um lado, 

lança a dupla no cenário musical do hip hop, e, por outro, representa algo maior, que se 

tornaria, nos próximos anos, uma das produções culturais que representam as periferias 

brasileiras: 

Me atire uma pedra/Que eu te atiro uma granada/Se tocar em minha 

face sua vida está selada/Por tanto meu amigo, pense bem no que 
fará/Porque eu não sei, se outra chance você terá .../Você não sabe de 

onde eu vim/E não sabe pra onde eu vou/Mais pra sua informação vou 

te falar quem eu sou/Meu nome é Thaíde/E não tenho RG/Não tenho 

CIC/Perdi a profissional/Nasci numa favela/De parto natural/Numa 
sexta feira/Santa que chovia/Pra valer/Os demônios me protegem e os 

deuses também/Ogum, iemanjá e outros santos ao além/ 

 

O rap Corpo Fechado trata do reconhecimento do seu lugar de “origem” 

pelo indivíduo pertencente às periferias, suscitando a reflexão sobre preconceitos, 

adversidades, violências aos quais ele é submetido. A música procura mostrar como ele 

                                                
60 Para maiores detalhes, acesse http://na.bloguedemusica.com/p/profil/. Acesso em 30 de setembro de 

2010. 
61 Letra completa em anexo. 
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se sente e como busca proteger-se de todo o “mal” que possa surgir no seu “lugar de 

pertencimento”.   

Assim como o rapper Thaíde e DJ Hum, o grupo paulista de rap Racionais 

MC’s teve uma forte influência na divulgação do hip hop no cenário brasileiro. O grupo 

Racionais MC’s
62

 é composto por Mano Brown, Ice Blue, Kl Jay e Edy Rock e atua há 

mais de vinte anos no campo do “movimento hip hop”  brasileiro. O grupo conquistou 

reconhecimento com as músicas Pânico na Zona Sul e Tempos difícies que denunciam o 

racismo, a miséria e a criminalidade que marcam o cotidiano das periferias de São 

Paulo. Dentre as mais de cinquenta composições, além de Pânico na Zona Sul e Tempos 

difíceis, destacam-se os rap
63

 Voz Ativa, Pânico na Zona Sul, Diário de um detento, 

Negro Drama, Tempos difíceis, Nada como um dia após o outro e os álbuns Holocausto 

Urbano (191990), Raio X Brasil (1993), Sobrevivendo no inferno (1997) e o mais 

recente 1000 trutas, 1000 tretas (2006). O sucesso do grupo se deve tanto à realidade 

com a qual suas letras narram o cotidiano das periferias quanto pelo o seu engajamento 

em projetos sociais.  

 

Aqui é Racionais MC's, Ice Blue, Mano Brown, KLJay e eu 

EdyRock."/- E ai Mano Brown, certo ?/- Certo não está né mano, e os 
inocentes quem os trará de volta?/- É...a nossa vida continua, e ai 

quem se importa?/- A sociedade sempre fecha as portas mesmo.../- E 

ai Ice Blue.../- PÂNICO... Então quando o dia escurece/Só quem é de 

lá sabe o que acontece/Ao que me parece prevalece a ignorância/E nós 
estamos sós/Ninguém quer ouvir a nossa voz/Cheia de razões calibres 

em punho/Dificilmente um testemunho vai aparecer/E pode crer a 

verdade se omite/Pois quem garante o meu dia seguinte/Justiceiros são 
chamados por eles mesmos/Matam humilham e dão tiros a esmo/E a 

polícia não demonstra sequer vontade/De resolver ou apurar a 

verdade/Pois simplesmente é conveniente/E por que ajudariam se eles 

os julgam delinquentes/E as ocorrências prosseguem sem problema 
nenhum/Continua-se o pânico na Zona Sul. (Trecho do rap Pânico na 

Zona Sul) 

 

                                                
62 O grupo Racionais Mc’s vem atuando desde 1988 no âmbito do “movimento hip hop” , valorizando a 

música Black. Produz música rap voltada para as problemáticas existentes nas periferias urbanas e busca 

denunciar as desigualdades sociais. Além disso, realiza concertos filantrópicos em prol de causas sociais, 

como por exemplo, campanhas de agasalhos e para os HIV positivos. Também promove palestras em 

escolas públicas sobre temas como racismo, drogas e  violência policial. O grupo busca manter uma 

postura distanciada da mídia fonográfica, defendendo a sua atuação voltada para a periferia e na periferia.  

Para maiores detalhes acessar http://rapbrasil.net/racionais-mcs-historia-completa-artigo-especial/. Acesso 

em 10 de março de 2012. 

63 Letras completas em anexo. 
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Eu vou dizer por que o mundo é assim/Poderia ser melhor, mas ele é 

tão ruim/Tempos difíceis, está difícil viver/Procuramos um motivo 

vivo, mas ninguém sabe dizer/Milhões de pessoas boas morrem de 
fome/E o culpado, condenado disto é o próprio homem/O domínio 

está em mão de poderosos, mentirosos/Que não querem saber/Porcos, 

nos querem todos mortos/Pessoas trabalham o mês inteiro/Se cansam, 
se esgotam, por pouco dinheiro/Enquanto tantos outros nada 

trabalham/Só atrapalham e ainda falam/Que as coisas melhoraram/Ao 

invés de fazerem algo necessário/Ao contrário, iludem, enganam 

otários/Prometem 100%, prometem mentindo, fingindo, traindo/E na 
verdade, de nós estão rindo/Tempos... Tempos difíceis! (4x). (Trecho 

do rap Tempos Difíceis) 

 

Nas letras das músicas do grupo Racionais Mc’s são abordadas questões de 

teor universal, como a discriminação, o preconceito racial, a violência urbana nas 

periferias, a violência policial, que estão relacionadas a todo um processo socio-

histórico de pauperização e segregação das pessoas oriundas das classes menos 

favorecidas. A criminalidade, a delinquência e o descaso do poder público também são 

bastante abordados de modo a provocar a reflexão sobre esses temas.  

 A atuação do grupo Racionais Mc’s reinventa, no interior do “movimento 

hip hop”, um jeito novo de falar sobre as “periferias” urbanas brasileiras. Abre brechas 

para a produção de uma literatura comprometida, diríamos até, engajada com o 

cotidiano das “periferias” e com as novas experimentações
64

 em curso. O colunista 

Eleilson Leite, no artigo “Nada como um dia após o outro” demonstra como Mano 

Brown conecta arte e vida nas letras de rap. O rapper traz nas letras do rap, as vivências 

cotidianas, conflitos, superações, bem como questionamentos sobre a vida nas periferias 

e no hip hop. A ascensão social alcançada pelo sucesso no cenário musical é fortemente 

problematizada. Parece-nos, inspirados em Foucault, que nas letras das suas músicas “a 

vida é extraída para fora”! Sobre essa ideia, Foucault na obra Ditos e Escritos IV, na 

aula intitulada A vida dos homens infames, aborda com maestria as transformações 

ocorridas na sociedade, sobre o modo de narrar a vida dos “personagens proscritos” ao 

longo dos séculos XVI e XVII. O autor mostra como o direito à vida de pessoas infames 

era decidido pelo Rei a partir de relatos/denúncias/clamores dos seus familiares. Esses 

escritos, as Cartas Régias, eram os únicos registros sobre a existência dessas pessoas, 

que relatavam fatos reais a partir de uma compilação de sentimentos e sofrimentos. O 

autor demonstra como todo esse engendramento foi importante para a constituição de 

                                                
64 Anunciamos estas experimentações no Capítulo.1. 
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novos saberes que viriam desencadear novas formas de literatura e novos saberes sobre 

a vida e os homens. Escritos que são “fragmentos do discurso carregando fragmentos 

do real”. Compreendemos, como Foucault afirmara, que o que se lerá não é uma mera 

compilação de “fatos reais”, mas sentimentos, sofrimentos, alegrias, dores, desabafos, 

violências, superações, esperanças, gritos, gestos, atitudes, astúcias,  intrigas,cujas as 

palavras foram os instrumentos. 

Conectando a essa problematização acima, inspirada em Foucault, 

pensamos que Certeau (2008) ao abordar o nascimento de uma possibilidade de 

discurso, de pensamento, de escrita que passa a ser produzido pelo homem comum, o 

homem ordinário: a escritura como fabricante de poder (CERTEAU, 2008) 

constituindo-se como experiência que cava espaço para o surgimento de novas formas 

literárias, nos incita a ver nas letras do rap engajado e na literatura marginal, a 

visibilidade dos sofrimentos existentes nas periferias urbanas, mas, sobretudo, das  

atitudes de resistências e inventividades dos jovens “periféricos” (o rap engajado será 

abordado no quarto capítulo). 

Vejamos, ainda, um trecho da letra do rap Voz Ativa, que evidencia a 

questão racial no Brasil: 

 

Eu tenho algo a dizer/E explicar pra você/Mas não garanto porém/Que 
engraçado eu serei dessa vez/Para os manos daqui!/Para os manos de 

lá!/Se você se considera um negro/Um negro será MANO !!!/Sei que 

problemas você tem demais/E nem na rua não te deixam na sua/Entre 
madames fodidas e os racistas fardados/De cérebro atrofiado não te 

deixam em paz/Todos eles com medo generalizam demais/Dizem que 

os negros são todos iguais/Você concorda.../Se acomoda então, não se 

incomoda em ver/Mesmo sabendo que é foda/Prefere não se 
envolver/Finge não ser você/E eu pergunto por que?/Você prefere que 

o outro vá se foder [...] 

 

A questão racial é evocada com grande teor crítico. Na letra do rap, o grupo 

questiona, além do preconceito sofrido pela sociedade em geral, a falta de defesa pelo 

reconhecimento do “ser negro pelo negro”, chamando a atenção para posturas de 

indiferença, acomodação e até preconceito no interior do próprio povo negro. O rap do 

grupo Racionais busca evidenciar as contradições existentes no interior da minoria 

negra e reivindica uma mudança de atitude para uma postura crítica e ativa. 
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A pesquisa realizada apontou que as ações juvenis em torno do “movimento 

hip hop” busca, incessantemente, dar voz às tensões e às contradições das cenas urbanas 

periféricas, e os jovens que vivem no interior destas contradições, lançam mão da 

cultura hip hop como estratégia para dar visibilidade às lutas sociais e aos confrontos 

decorrentes da condição de desigualdade social. A amplitude e heterogeneidade 

existente no “movimento hip hop” é imensurável, como afirma o ativista social 

Lamartine Silva
65

: “no hip hop tem de tudo, essa é a sua natureza”. Essa multiplicidade 

de grupos e coletivos também é marcada pela história de rappers que se envolveram 

com o mundo do crime. Mano Brown, considerado pelos ativistas a maior referência do 

hip hop brasileiro, compôs o rap Diário de um detento em parceria com um rapper que 

cumpria pena na Casa de Detenção
66

: 

 

Homem é homem, mulher é mulher/Estuprador é diferente, né?/Toma 

soco toda hora, ajoelha e beija os pés,/e sangra até morrer na rua 

10/Cada detento uma mãe, uma crença/Cada crime uma 
sentença/Cada sentença um motivo, uma história de lágrima,/sangue, 

vidas e glórias, abandono, miséria, ódio,/sofrimento, desprezo, 

desilusão, ação do tempo./Misture bem essa química/Pronto: eis um 
novo detento/Lamentos no corredor, na cela, no pátio/Ao redor do 

campo, em todos os cantos/Mas eu conheço o sistema, meu irmão, 

hã.../Aqui não tem santo/Rátátátá... Preciso evitar/que um safado faça 
minha mãe chorar/Minha palavra de honra me protege/pra viver no 

país das calças bege/ 

 

É a arte rap que, ao atravessar a instituição disciplinar, cede lugar às novas 

experimentações, conexões e fluxos rizomáticos, abrindo para os indivíduos um campo 

“fértil” de possibilidades.   Ampliam-se as experimentações juvenis com o surgimento 

de ativistas
67

 como Ferréz, Sergio Vaz e Alessandro Buzzo que estimulam e valorizam a 

produção cultural “periférica”. O ativista Sérgio Vaz, por exemplo, expressa o sentido 

da cultura literária marginal para as suas comunidades de origem, como também para 

fora delas. Levy (2011, p.20) na obra A experiência do fora afirma que “é justamente 

                                                
65 Ativista social citado no cap. 1. 

66 A Casa de Detenção de São Paulo, popularmente conhecida por Carandiru, foi uma penitenciária 

localizada na Zona Norte de São Paulo Teve sua história marcada por problemas de má-administração, 

super-população, massacres e violências. Foi desativado e demolido em 2002. Maiores detalhes 

disponível em http://acessajuventude.webnode.com.br/historia-do-carandiru/. Acesso em 10 de dezembro 

de 2012. 

67
 São ativistas sociais já citados no primeiro capítulo que realizam ações culturais e artísticas nas 

periferias de São Paulo. 
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em seu uso literário que a linguagem revela a sua essência: o poder de criar, de fundar 

o mundo”. A noção deleuzena do fora, empregada pela autora, longe de representar 

noutro lugar/fora da habitação, assinala o deslocamento realizado pelos indivíduos, 

onde, nesse caso da literatura “periférica”, eles torcem a linguagem padrão, tomando-a 

para si, designando-lhe um lugar que não existia: a periferia é uma realidade que 

escreve com linguagem própria, conforme Sérgio Vaz, poeta “periférico” em entrevista 

concedida ao Jornal Folha de São Paulo
68

: 

 

A literatura marginal é a que vem da periferia. Diferente do que era 
feito nos anos 1970. Gosto do termo literatura periférica porque diz de 

onde viemos. Antigamente falavam pela gente. Hoje, falamos por nós 

mesmos.  

 

A noção de origem apresentada por Sérgio Vaz está associada ao sentimento 

de pertencimento, tal como problematizado por Takeuti (2010b). A autora apresenta a 

noção do “ser periférico” chamando a atenção para a emergência das inventividades 

juvenis “periféricas” que revelam o lado artístico, cultural e micropolítico das periferias 

urbanas.  Na década de 1990, Glória Diógenes (1998) já afirmava que se tratando das 

periferias, é forçoso compreendê-la apenas no sentido do espaço geográfico. É preciso, 

afirma a autora, superar a velha dicotomia “centro versus periferia”, já que o processo 

de formação e consolidação de centralidades urbanas é dinâmico e requer uma escala de 

análise para hierarquização dos vários “centros” em um contexto regional, 

metropolitano e municipal. O espaço urbano é sempre fragmentado, mas também 

articulado, daí a ideia de uma hierarquia (relativa) de centros e periferias. Trabalhar o 

espaço urbano baseando-se numa rígida noção de “centro versus periferia” esconde, na 

verdade, uma rica diversidade de situações, expressa na ideia de “bairro”, como uma 

unidade morfológica e estrutural, seja o bairro central ou periférico.  

A Cooperifa – Cooperativa de Artistas da Periferia – é uma experiência 

inovadora que vem divulgando a produção crescente da cultura periférica (Noção 

abordada no Capítulo 04), que, por um lado, fissura a definição de uma periferia como 

lugar geográfico e de precariedades, por outro, provoca um novo olhar ao promover a 

visibilidade da dimensão criativa, inventiva que também compõe as periferias urbanas. 

                                                
68 Entrevista completa disponível em http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/05/1285557-literatura-

marginal-brasileira-ultrapassa-fronteira-das-periferias.shtml. Acesso em 05 de junho de 2013. 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/05/1285557-literatura-marginal-brasileira-ultrapassa-fronteira-das-periferias.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/05/1285557-literatura-marginal-brasileira-ultrapassa-fronteira-das-periferias.shtml
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O movimento cultural alavancado pela Cooperifa mobiliza artistas “periféricos” que 

utilizam a arte e a cultura, de um modo singular, em torno da valorização da vida nas 

periferias. Sérgio Vaz, idealizador da Cooperifa, define esse movimento: 

 

A Cooperifa é um movimento cultural de/para periferia. É um 
movimento cultural realizado e pensado sob a benção da comunidade. 

A Periferia é, e sempre será o motivo da nossa luta, da nossa 

perseverança. É um movimento criado para incentivar a leitura e a 
criação poética. Para pessoas que nunca tiveram contato com os livros, 

com a poesia. Não é um movimento de intelectuais de subúrbio, para a 

masturbação literária. Nem tampouco o suprasumo dos movimentos 

culturais que existem felizmente, aos montes, no Brasil. Ao contrário 
do que muitos pensam, a Cooperifa não é um movimento contra 

qualquer coisa que exista, seja do centro, seja de classe ou de cor, é 

um movimento a favor da periferia. Um movimento em prol das 
pessoas da quebrada, e de tantas outras que se espalham pelo país. É 

um movimento a favor do ser humano, do cidadão, do trabalhador, da 

mulher, do analfabeto, dos sem-palco, e por aí vai. (Sergio Vaz – 
Colecionador de Pedras blogspot

69
) 

 

A Cooperifa conecta-se com o movimento de oposição à padronização 

social e a valorização do espaço original, como os ativistas a definem “é um movimento 

a favor da periferia [...] a favor do ser humano” onde são produzidas e disseminadas 

experiências artísticas-culturais-políticas-literárias múltiplas que extrapolam as 

fronteiras da periferia e se articulam além destas, como nas produções de redes sociais. 

Entre inúmeras experiências na rede internet, citamos o Blog Linhas da Lima, espaço 

reservado para oficinas de redação – escrita de si e da comunidade - com jovens 

pertencentes ao bairro periférico Pau da Lima em Salvador e o Blog Viva Favela que 

objetiva intermediar correspondências sobre a vida na periferia nos mais diversos 

âmbitos, divulgando eventos e serviços. 

Neste cenário de produções culturais periféricas, experiências como as da 

Cooperifa e do Blog Linhas da Lima, vem se proliferando pelo Brasil, sobretudo nos 

centros urbanos, além dos coletivos de rap que também se destacam no cenário nacional 

e local. Apresentamos
70

 alguns deles a partir das suas próprias definições, e 

                                                
69 Maiores detalhes disponíveis em http://colecionadordepedras.blogspot.com.br/2007/06/cooperifa-

cooperativa-cultural-da.html. Acesso em setembro de 2009. 

70 Elencamos para essa etapa a apresentação de alguns dos grupos de hip hop pesquisados. Trouxemos 

neste capítulo aqueles que tinham um maior reconhecimento na cena artística do “movimento hip hop” , 

como também aqueles que tivemos acesso para entrevistas, como o Manifestarte, o Agregados Família do 

Rap e a Posse Lelo Melodia, todos em Natal-RN. 
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oportunamente chamando a atenção para o que buscamos compreender enquanto 

produção juvenil periférica no tocante ao “movimento hip hop”, é oportuno situarmos o 

conceito de periferia que embasa o nosso estudo sobre o hip hop. Takeuti (2010, p.15) 

esclarece que “os jovens encontram no termo “periferia” a expressão do seu 

sentimento de pertencimento a uma “comunidade” que se não se reduz mais aos limites 

geográficos (...) e passa a ser vivenciada como uma vasta rede de pessoas ou coletivos 

que possuem experiências comuns, na adversidade, mas também na solidariedade”. A 

autora possibilita-nos a compreensão da torção que os indivíduos realizam no termo 

“periferia”, ampliando o seu sentido “padrão” para o de um lugar que não só comporta 

precariedades, mas, sobretudo, revela a existência de uma gama de experiências, no 

campo da arte, cultura e engajamentos em lutas sociais e políticas. Takeuti (idem) 

pretende, com isso, destacar que ao assumir o “ser periférico”, abre-se “a condição de 

possibilidade de um agir consciente dentro e fora da comunidade e em prol dela”, 

produzindo efeito “na subjetividade do jovem que passa a lidar de maneira diferente 

com o princípio de realidade”. 

No âmbito do “movimento hip hop” brasileiro, a partir dos dados coletados 

através da pesquisa de Iniciação Científica intitulada “Banco de dados: Hip Hop na 

‘periferia’: uma micropolítica” (2010-2011) 
71

 foram identificados mais de duzentos 

grupos e coletivos. A pesquisa teve como objetivo principal a constituição de um banco 

de dados sobre o “movimento hip hop” no Brasil e identificar os grupos de jovens 

engajados em uma dinâmica que eles caracterizam como “movimento hip hop” com 

conotações de micropolítica, tendo visibilidade através das diferentes mídias na 

internet. 

A pesquisa realizou a sistematização de duzentos grupos e/ou coletivos de 

hip hop, pesquisados em sites e blogs abertos na internet, como também a partir de 

redes sociais – Myspace, Orkut e Facebook. Para o acesso às redes sociais, foram 

criados perfis com o e-mail hiphop.engajado@gmail.com, para nesta fase da pesquisa 

não apenas identificar os grupos, mas estabelecer o contato com eles. Outra estratégia 

para estabelecer contato foi a criação do blog “Hip Hop Engajado”
72

  – com objetivo de 

ser um ponto de encontro de grupos de hip hop engajados em atividades artístico-

                                                
71 Empreendida pelo aluno de graduação em Ciências Sociais Thiago Virginio de Melo. Tivemos a 

oportunidade de acompanhar a implementação, na condição de co-orientadora. 

72 Para maiores detalhes acesse www.hiphopengajado.blogspot.com. Criado em dezembro de 2010. 
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político-culturais na sua “periferia” - para efeito de relato de suas experiências, projetos, 

letras de rap que dariam subsídios tanto para a pesquisa de Iniciação Científica quanto 

para pesquisa realizadas pelo grupo POIESIS - Estudos de Culturas e Subjetividades 
73

. 

São diversas
74

 experimentações espalhadas por todo o Brasil: 

O Duelo de Mc’s
75

. é uma das manifestações artísticas do hip hop que se 

realiza semanalmente, desde 2007 no Viaduto Santa Tereza, no centro de Belo 

Horizonte. Nas noites de sexta-feira, aproximadamente setecentas pessoas vão ao 

viaduto assistir aos duelos dos Mestres de Cerimônias (MCs), B.boys e B.gils 

(dançarinos), Grafiteiros e DJs que acontecem na rua. 

O Grupo de rap Pescosso Colorido
76

 atua em Recife-PE desde 2004, sendo 

em 2009 o lançamento do seu primeiro CD chamado Porralabaka Big Bang, com a 

proposta de abordar de modo inventivo a vida urbana em Recife. O grupo se destaca no 

cenário musical do hip hop por misturar nas suas composições de rap vários estilos 

musicais.  

Utilizando influências nordestinas e do jazz, funk e word music, os músicos 

do grupo Reação da Periferia
77

 surgiu em 1997, na cidade de João Pessoa com a 

proposta de levar o estilo musical rap para festas, shows e circuitos tradicionais de rock. 

As letras de suas composições descrevem o descaso para com os bairros periféricos da 

cidade de João Pessoa e denunciam a falta de entretenimento cultural de qualidade. 

Em Natal-RN destacaram-se três grupos de hip hop, o Agregados – Família 

do Rap, o Manifestarte $.A. e a Posse de Hip Hop Lelo Melodia do Guarapes.  O grupo 

Agregados – Família do Rap
78

, liderado pelo produtor, DJ e MC Alexandre Taurus, tem 

                                                
73 O Grupo POIESIS - Estudos de Culturas e Subjetividades é coordenado pela profa. Norma Takeuti 

(PPGCS/DCS) no qual sou membro integrante na condição de pesquisadora. 

74 Apresentaremos, em anexo, os grupos e coletivos de hip hop que foram identificados a partir da 

realização da pesquisa de Iniciação Científica – Pibic -, pelo bolsista de graduação em Ciências Sociais 

Thiago Melo. Essa pesquisa está vinculada à etapa de coleta dados da nossa tese de doutorado.  

75 Para maiores detalhes acesse http://duelodemcs.blogspot.com. Acesso em 20 de novembro de 2011. 

76 Para maiores detalhes acesse http://centralhiphop.uol.com.br/site/?url=materias_detalhes.php&id=782. 

Acesso em 20 de novembro de 2011. 

77 Para maiores detalhes acesse http://www.reacaodaperiferia.blogspot.com. Acesso em 20 de novembro 

de 2011. 

78 O grupo Agregado Família do Rap, embora tenha sido criado em 1999, seus integrantes já atuavam no 

“movimento hip hop” . Em 2003 morreu precocemente um dos seus integrantes, o Lelo Melodia, fato que 

influenciou bastante para o fim do grupo. Para maiores detalhes 

acessehttp://www.autobass.com.br/2011/10/agregados-familia-do-rap-cultura-do.html. Acesso em 20 de 
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como integrantes os MCs Paulão e Fábio Mago e o DJ Samir. Formou-se em 1999, e, 

devido ao seu pioneirismo no cenário musical do hip hop, tornou-se um dos mais 

importantes grupos de rap do Rio Grande do Norte, obtendo reconhecimento em todo o 

país. Ao longo da sua trajetória, lançou dois discos: “Agregados Família Do Rap” 

(2003) e “Sem Fronteiras” (2008).  O grupo Manifestarte $.A.
79

 é composto por 

D’$ou$a, Pingüim, Dona Flávia e DJ Zépqno e produz músicas que buscam o resgate da 

cultura regional nordestina. Sua musicalidade é influenciada pelo Soul, Maracatu, 

Embolada e Reggae com versos de conteúdo crítico que questionam as condições de 

vida existentes nas periferias urbanas da cidade de Natal-RN. 

A Posse de Hip Hop Lelo Melodia do Guarapes
80

 foi constituída em 2005 e 

desde então vem buscando realizar intervenções culturais, artísticas e “políticas” no seu 

bairro e fora dele. A violência no bairro se colocou como uma das inúmeras questões 

existentes no bairro. O coletivo juvenil se posicionou a fim de articular ações 

estratégicas, através das suas intervenções no “movimento hip hop”, em defesa da 

juventude e da vida no bairro. O coletivo faz parte da rede MHHOB - “movimento hip 

hop” Organizado Brasileiro, que é referência para a mobilização do hip hop em todo o 

Brasil. O MHHOB é definido como uma rede articuladora de grupos e coletivos que 

possui mais de cinco mil membros em todo o país. Apresentamos alguns dos grupos do 

MHHOB por estados: 

Grupo/Coletivo Estado 

Núcleo de Hip hop Mocambo Acre 

Força Amapaense de Hip-Hop Amapá 

Favelafro Maranhão 

Questão Ideológica Piauí 

Movimento Enraizados/CLAM Rio de Janeiro 

                                                                                                                                          
novembro de 2011. Também http://diariodotempo.com.br/2012/06/homenagem-a-lelo-melodia-e-a-

cultura-do-hip-hop/. Acesso em 17 de outubro de 2012. 

79 Para maiores detalhes acesse http://manifestartesa.blogspot.com. Acesso em 20 de novembro de 2011. 

80 Para maiores detalhes acesse http://posselemelodia.blogspot.com. Acesso em maio de 2009. 
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Posse de Hip hop Lelo Melodia - PHHLM Rio Grande do Norte 

Ação Periférica Rio Grande do Sul 

Movimento Hip-Hop da Floresta Rondônia 

Complô Foice Martelo; Núcleo Rotação São Paulo 

 

O “movimento hip hop” articula-se através das redes
81

 de hip hop local, 

regional, nacional e até internacional que se conectam e possuem dinâmica própria, ora 

com momentos de intensa articulação, ora com momentos de “calmaria”. Os momentos 

de “calmaria” são caracterizados:  

a) por fator de ordem financeira: os jovens que integram os coletivos juvenis 

precisam trabalhar para sobreviver e, nem sempre, o ativismo social e as exigências do 

trabalho são conciliáveis; 

b) pelos conflitos ocorridos nas relações interpessoais e grupais. Brigas e 

desentendimentos fazem parte do cotidiano desses jovens assim como de qualquer 

grupamento humano; 

c) pela abertura para novas experimentações, como o surgimento de 

oportunidades de trabalho, bem como nos casos dos jovens Eliênio e Amauri, 

integrantes da Posse Lelo Melodia do bairro Guarapes. Eliênio foi trabalhar em uma 

empresa na área da construção civil em Cuba. E Amauri foi trabalhar na área 

administrativa de uma empresa de energia renovável em Parazinho, município do RN. 

Isso não significa “deserção”, para eles, que continuam de “outra maneira agindo em 

prol dos jovens periféricos”, lá onde se encontram atualmente. Tivemos oportunidade de 

conversar com Amauri sobre os rumos da sua vida em outro Município. O jovem não 

“abandona” o seu lugar “original” e pretende já articula a realização de ações sociais e 

políticas no bairro Guarapes. Também recebemos notícias de Eliênio que quando 

retorna ao Brasil traz atualizações aos jovens de Guarapes. 

                                                
81 Uma importante Rede articuladora do “movimento hip hop”  no Brasil é a CUFA – Central Única de 

Favelas, fundada por jovens das periferias do Rio de Janeiro – RJ, e por rappers brasileiros reconhecidos 

pela atuação na cultura hip hop, como MV Bill. Para maiores detalhes sobre a CUFA, acesse 

http://cufa.org.br/a-cufa/. Acesso em junho de 2011. 
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No tocante às redes juvenis, podemos citar o Movimento Hip Hop 

Organizado Brasileiro – MHHOB -, que mobiliza coletivos de hip hop de todo o país 

objetivando, ao mesmo tempo, o engajamento desses coletivos na realização de eventos 

que evidenciem as ações artísticas, políticas, esportivas e culturais empreendidas nas 

suas periferias, como também, a sua articulação em torno de lutas e questões sociais 

relevantes, como a defesa da educação pública, o combate ao tráfico de drogas e de 

pessoas, a luta contra violência urbana através da implementação de políticas públicas e 

sociais, principalmente voltadas para a juventude, o incentivo à economia criativa e 

solidária e o fomenta ao trabalho e a geração de renda. Atitudes juvenis em torno da 

produção de uma arte popular, significando a arte uma parte da vida e expressiva da 

realidade como experiência vivida e não fictícia (SHUSTERMAN, 1998, p.45). Além 

disso, dado o hip hop como arte popular (SHUSTERMAN, 1998) voltada para a 

constituição de ações artística, cultural e política diversa, possui uma potência de vida 

cujo efeito pode se dirigir em torno da produção de ações engajadas (GUATTARI, 

1992), na perspectiva dos sujeitos que mobilizam o hip hop. 

A pesquisa revela particularidades existentes no interior do “movimento hip 

hop” que demonstram como essa manifestação cultural atravessa uma gama de 

objetivos que não são, de modo algum, determinados por raça, cor, etnia ou classe 

social. No “movimento hip hop” as conexões são estabelecidas pelos jovens mostrando 

como a sua proposta é rizomática (DELEUZE & GUATTARI, 1995). Reconhecemos a 

inesgotável rede juvenil que compreende o “movimento hip hop”. Deixamos claro que a 

nossa pesquisa traçou como fio condutor a história do “movimento hip hop” no Brasil a 

fim de identificar a maior diversidade de grupos e coletivos existentes, para, finalmente, 

chegarmos aos grupos e coletivos engajados, através de suas atuações micropolíticas, e, 

sobretudo, através das suas letras de rap engajado. Perseguimos, ao longo da nossa 

pesquisa, identificar nas poéticas do rap engajado, seus efeitos de natureza 

micropolítica, inventividade e resistência como vontade de criar algo novo, provocar 

efeitos e modos de vida possíveis, cada vez mais propagados que extrapolam 

territorialidades (Abordaremos as poéticas do rap engajado no Capítulo 4). 

Nossa pesquisa elencou as seguintes categorias de grupos de hip hop: os 

grupos que se afirmam engajados; os que estão engajados na venda de CDs, shows e 

reconhecimento e engajados em suas ações; e os grupos engajados segundo o conceito 

de micropolítica (DELEUZE & GUATTARI, 1996) empregado na nossa pesquisa 
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(Conceito explicitado no Capítulo 3). Essas categorias desconstroem a ideia da 

existência de coletivos unicamente engajados e demonstra que a articulação, 

mobilização e objetivo de cada grupo e coletivo variam de acordo com a conexão e 

articulação estabelecidas com a sua rede juvenil. O engajamento compreendido na nossa 

pesquisa é, também, uma atitude “política”, em sentido amplo e apartidário. Da 

totalidade dos grupos pesquisados na internet, em torno de 30% são engajados 

explicitamente em atividades de caráter micropolítico (Faremos sobre isso 

detalhadamente no Capítulo 3). 

O engajamento na voz dos ativistas do “movimento hip hop” é a 

mobilização e a articulação política em prol de uma causa, em defesa de uma sociedade 

mais justa, a favor da crítica social e da denúncia das desigualdades sociais. Na 

perspectiva do ativista Lamartine Silva: 

O engajado no “movimento hip hop” , mesmo aquele que tenha na sua 

produção a perspectiva da sobrevivência, é aquele que vai além da 

participação e apresentação em eventos culturais, a pessoa que faz 
cultura hip hop (Grafite, Rap, Break, Dj) e que use isso, o seu próprio 

conteúdo para fazer um processo de conscientização através destes 

instrumentos, e que além disto ele seja um militante/ativista e 
participe de lutas seja no bairro, seja na cidade, seja no país. 

Existem letras engajadas de pessoas, existem ações artísticas 

engajadas, seja um grafite engajado, como, por exemplo, que retrata a 
violência policial, não deixa de ser uma arte engajada, mas não passa 

daquilo, mas também não deixa de ser engajada. Existem ações 

culturais que são engajadas e que não vão além. Aquele membro da 

cultura hip hop que além das produções culturais participa de lutas, 
marchas, seminários, passeatas, formação, mas existe uma arte 

engajada, pessoas que fazem uma arte, um grafite ou uma letra que faz 

a gente entender que tem que lutar . 

Tem gente que faz rap e que leva a gente a tomar uma decisão que 

tem que participar de lutas, mas não necessariamente esta pessoa não 

vai participar de marchas, passeatas e seminários. Ele produz algo que 
faz com que eu, você, conheça livros, conheça algumas lutas. A arte 

engajada não carece necessariamente que a pessoa participe das 

mobilizações que eu gosto de participar. Agora o ser engajado, o ser 

cultural engajado, ele participa, além de fazer cultura, participa de 
forma ativa. Organizando, liderando, participando.  

 

O ativista Lamartine demonstra, a partir da sua experiência no “movimento 

hip hop”, que o engajamento pode ocorrer através da produção da arte engajada, não 

necessariamente exigindo que o indivíduo participe efetivamente das lutas sociais. 

Como também pode existir engajamento através do “ser cultural engajado”, que é o 

indivíduo que possui uma “atitude engajada” através da “participação ativa”. Ao longo  
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da pesquisa, identificamos um amplo leque de possibilidades no interior do “movimento 

hip hop” que detalharemos mais adiante. Por ora, cabe dizer que o limite entre a “arte 

engajada” e o “ser cultural engajado”, como nos propusemos a analisar nas poéticas do 

rap engajado, é muito tênue, na medida em que, seja o rap ou as ações políticas e 

culturais, podem estar juntos ou separados, sendo realizadas no interior do “movimento 

hip hop”, podem gerar efeitos múltiplos, tanto ao nível individual quanto grupal, 

podendo, até mesmo, desencadear novas formações, dentro e fora da cultura periférica 

e do próprio hip hop. Nas poéticas do rap engajado, (Analisadas no Cap. 04), traremos 

a Associação Posse Lelo Melodia do bairro Guarapes, em Natal-RN, como coletivo 

engajado, em suas diversas manifestações cultural e política, considerando os “avanços 

e recuos” presentes no devir das suas ações empreendidas.  

Um grupo e/ou coletivo de hip hop engajado, no sentido que buscamos 

utilizar em nossa tese, não é pelo fato de pertencer ao “movimento hip hop” e produzir 

rap, mas, sobretudo, pela natureza das ações políticas, culturais, artísticas realizadas na 

sua periferia naquilo que reverbera em uma micropolítica (GUATTARI, 2010), 

significando criar, reinventar formas de lidar com a vida em uma condição de pobreza e 

desigualdade social. O engajamento representa, sobretudo, a partir do reconhecimento 

da sua condição de desigualdade social, a produção de novas atitudes, de novas formas 

de viver, apesar dos confrontos, das dores, dos sofrimentos provocados pela escassez e 

precariedade material. 

Na opinião de Edcelmo Bezerra, líder da Posse Lelo Melodia dos Guarapes 

– Natal/RN, “ser engajado é lutar pela sua comunidade”, “é mobilizar e realizar ações 

coletivas em benefício de todos”, “é isso que o hip hop, a arte engajada do hip hop faz”. 

Os ativistas sociais Lamartine Silva e Edcelmo Bezerra falaram a partir das suas 

experiências e lutas cotidianas e nos levam a pensar sobre como as produções no âmbito 

do “movimento hip hop” podem provocar desdobramentos, seja no nível individual ou 

coletivo, engendrando novas práticas, levando o sujeito a realizar um trabalho 

permanente de produção de subjetividade (GUATTARI, 191990). Importante ressaltar 

que os jovens “periféricos” e as experimentações que buscamos dar visibilidade em 

nossa tese estão conectados a uma rede juvenil, fato que representa pertencer a um 

grupo e/ou coletivo juvenil comprometido com a articulação, mobilização e realização 

de ações culturais, artísticas e políticas nas suas “periferias”. 
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No hip hop, uma grande parte dos grupos pesquisados na internet demonstra 

estar voltada para a indústria fonográfica (este percentual pode sofrer variação, se 

levarmos em conta que o fato destes grupos objetivarem a indústria fonográfica, não 

anula a possibilidade de serem realizadas ações de natureza micropolíticas). Trazemos 

como exemplo o rapper Rapadura Rap
82

 com estilo tipicamente nordestino, cria letras 

reivindicatórias que misturam embolada, repente, coco de roda, maracatu, capoeira, 

cantigas de roda, baião, forró, com ritmos urbanos como o soul, o funk, jazz e samba-

rock. Vejamos um trecho de uma das suas composições intitulada Norte Nordeste me 

Veste
83

: 

 

Rasgo de leste a oeste como peste do sul ao sudeste/Sou rap agreste 
norte-nordeste epiderme veste/Arranco roupas das verdades poucas 

das imagens foscas/Partindo pratos e bocas com tapas mato essas 

moscas/Toma! Eu meto lacres com backs derramo frases 
ataques/Atiro charques nas bases dos meus sotaques/Oxe! Querem 

entupir nossos fones a repetirem nomes/Reproduzindo seus clones se 

afastem dos microfones/Trazem um nível baixo, para singles fracos, 

astros de cadastros/Não sigo seus rastros, negados padrastos/Cidade 
negada como madrasta, enteados já não arrasta/Esses órfãos com 

precatas, basta! Ninguém mais empata/Meto meu chapéu de palha 

sigo pra batalha/Com força agarro a enxada se crava em minhas 
mortalhas/Tive que correr mais que vocês pra alcançar minha vez/[...] 

 

A letra do Rapadura rap, pela manifestação de uma linguagem própria, 

desterritorializada, denuncia o descaso para com a cultura e o povo nordestino, 

provocando a  reflexão a serviço de um coletivo. Na escrita rap são percebidos, mais 

facilmente, a apropriação dos elementos da cultura local. 

Os grafiteiros (assim como DJs e MCs) são tão articulados enquanto 

movimento tanto para o hip hop quanto para sua “classe” ou “elemento”, significando 

que no “movimento hip hop” a articulação política e a produção artística flui nas 

dimensões individual e coletiva. O grafiteiro Stilo Santos
84

, de Recife-Pe, avalia que o 

“movimento hip hop”, em particular o grafite, contribui para “se enxergar melhor a 

realidade onde se vive e como se vive”. “O grafite me ajuda nos momentos mais 

                                                
82 Para maiores detalhes acesse http://www.rapnaveia.com.br/mc-rapadura/159. Acesso em 20 de 

dezembro de 2011. 

83 Letra completa em anexo. 

84
 Para saber mais sobre Stilo Santos, acesse http://www.facebook.com/stilo.santos. Acesso em 24 de 

janeiro de 2013. 
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difíceis, mais tristes. É nessa arte que expresso minhas angústias e alegrias”. Vejamos 

Stilo Santos e sua arte: 

 
Figura 0.1: Mutirão de Grafite no Beco da Lama – Natal/RN 

Imagens disponíveis em 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=18427308491990233&set=a.18427297491990244.49326.1000

02226273117&type=3&theater. Acesso em 24 de janeiro de 2013. 

 

O Coletivo Flores Crew
85

 tem sua atuação voltada para a garantia de 

espaços para a atuação artística, política e cultural da juventude “periférica” em Recife-

PE, ele se define como “um grupo de jovens, homens e mulheres que utilizam os 

elementos do Hip Hop (graffiti e rima) e ferramentas de comunicação (Fanzine, 

Fotografia, rede sociais, blogs e sítios,) como instrumentos de transformação social, 

geração de renda e inclusão da juventude negra e periférica do estado de 

Pernambuco”. O Coletivo produz um grafite com a temática do anti-sexismo onde 

busca problematizar os direitos das mulheres no Brasil: 

 

                                                
85

 Para maiores detalhes sobre o Coletivo Flores Crew, acesse http://florescrewrecife.blogspot.com/. 

Acesso em 26 de outubro de 2011. 
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Figura 0.2: Grafite produzido por Gabrita Bruce do Coletivo Flores Crew em Recife/PE. 

Imagem disponível em 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=413440488715978&set=a.140742212652475.26140.10000150

0915618&type=3&theater 

Uma característica marcante do “movimento hip hop”, embora o gênero 

predominante nos grupos de hip hop seja o masculino com média de 1990% dos grupos 

pesquisados (faixa-etária média entre 22-27 anos de idade) é a crescente participação 

das mulheres em todos os estilos e elementos. Pesquisa realizada por Thiago Virginio 

de Melo
86

, a titulo de monografia de graduação, apresenta como o Grupo de Rap Atitude 

Feminina
87

 superou o preconceito de gênero existente no interior do “movimento hip 

hop” e conquistou seu público e seu espaço de intervenção social e política. O grupo é 

engajado na luta contra a violência doméstica e discriminação das mulheres, sobretudo 

daquelas que estão em condição de desigualdade social. Na letra do rap Rosas
88

 o grupo 

denuncia a violência contra a mulher: 

 

A cada quinze segundos uma mulher é agredida no Brasil/E a 

realidade não é nem um pouco cor-de-rosa/A cada ano dois milhões 
de mulheres são espancadas/por maridos ou namorados/Hoje meu 

amor veio me visitar/E trouxe rosas para me alegrar/E com lágrimas 

pede pra eu voltar/Hoje o perfume eu não sinto mais/Meu amor já não 
me bate mais/Infelizmente eu descanso em paz![...] 

 

                                                
86 Graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 

Monografia sobre “movimento hip hop”  e micropolítica que teve como campo de análise o Grupo de Rap 

Atitude Feminina, da Cidade de São Sebastião/DF (2011). 

87 Para maiores detalhes acesse http://www.atitudefeminina.com.br/o-grupo-atitude-feminina/. Acesso em 

30 de junho de 2011. 

88 Letra completa em anexo.  

http://www.atitudefeminina.com.br/o-grupo-atitude-feminina/
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O “movimento hip hop” é constituído por uma ampla rede de grupos, 

coletivos, produtores culturais, ativistas sociais, músicos, DJs, Mcs, dançarinos de break 

dance, grafiteiros. São diversos atores
89

 que se apropriam do hip hop como maneira de 

alcançar objetivos, utilizando-o tanto como instrumento para suas lutas e reivindicações 

sociais, quanto para os momentos de diversão, lazer ou, até mesmo como estratégia para 

lançar-se na carreira artístico-cultural em busca do sucesso profissional. O engajamento 

e o ativismo social fazem parte da “ideologia” do movimento e servem para alavancar 

as lutas sociais pela sobrevivência. Apesar disso, não são características que estão 

presentes em toda a extensão do hip hop
90

. Como afirma o ativista social Negro 

Lamar
91

, citado anteriormente, “no hip hop tem de tudo, muita gente “cola” na gente, 

mas nem todos estão “colados” no movimento”. Nem todos os grupos juvenis são 

engajados em ações micropolíticas (GUATTARI, 2010), conforme problematizado ao 

longo da nossa pesquisa. 

O “movimento hip hop” é compreendido em nosso estudo como uma 

dinâmica sempre em movimento, melhor dizendo, em movimentos múltiplos diante de 

uma diversidade de práticas e experimentações, advindas de contextos particulares e que 

realiza, levando em consideração cada momento sócio-histórico, articulações nos 

campos estético, artístico, cultural e político. Dinâmica social que abarca um fenômeno, 

denominado por Takeuti (2010b) como hiphopiferação
92

, ou seja, uma “contaminação 

geral” que afeta pessoas de classes sociais diferentes, raças e etnias, gêneros, lugares e 

territorialidades diferentes. O hip hop é uma dinâmica social que produz múltiplos 

efeitos, sobretudo para a vida da juventude “periférica”, que vem a movimentá-la em 

um lugar de territorialidade menor, constituindo um lugar de possibilidades no campo 

da arte e da cultura que afetam os processos de singularização e subjetivação juvenis 

(GUATTARI; ROLNIK, 2010) que serão abordados no Cap. 3. 

                                                
89 Em muitos casos, os grupos, coletivos, produtores culturais que estão vinculados de algum modo ao 

“movimento hip hop”  utilizam a rede virtual- internet - sites, blogs ou redes sociais - para divulgação de 
suas atuações e produções artísticas, esportivas, políticas, e nem sempre as informações sejam 

atualizadas, restringindo o ambiente virtual ao registro da existência do grupo. 

90 Existem muitos sites que utilizam o ambiente virtual para divulgação do hip hop de modo geral, dos 

eventos realizados, como também dos grupos/músicos/associações que utilizam a cultura hip hop, mas 

que não necessariamente possuem um comprometimento político com o “movimento hip hop”  nacional 

ou local, cujo objetivo principal é merchandising. 

91 Entrevista concedida em 27 de outubro de 2011. 

92
 Proliferação do hip hop. A autora explica que trata-se de uma paráfrase do termo lobiferação de Gilles 

Deleuze.  
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De modo geral, a proposta do hip hop vai de encontro à prática do 

“consumismo cultural” ao problematizar a sociedade capitalista e seus diversos modos 

de produção de consumo (objetivo que não anula o surgimento de grupos voltados 

puramente para a indústria fonográfica). A sua lógica é voltada para a crítica ao 

consumo e para a abertura para novos padrões de pensamento e comportamento. Reside 

nessa dinâmica cultural a proposta de uma inversão na lógica em relação ao consumo, 

tornando-o, nas produções do rap, break, grafite, temas que servem como 

“combustível” para a criação, naquilo que é apontado por De Certeau (2007), como 

táticas que consistem em desviar, mudar a direção, de uma lógica capitalista de 

apropriação cultural e política em prol de uma nova arte de fazer. Pontos de resistência 

que são tornados visíveis na obra A invenção do cotidiano de Michel De Certeau 

(2007). O autor dá visibilidade às resistências do homem comum que podem se 

constituir em ações micropolíticas que confrontam os poderes dominantes. Resistências 

contidas nas “micro-táticas” dos ativistas sociais do “movimento hip hop” que 

conseguiram abrir espaços na mídia para dar voz aos seus posicionamentos e ideias. 

Interessante também perceber que a forma de produzir hip hop se dá de maneiras 

diversas. Como veremos a seguir, atualmente o hip hop não é apenas uma arte particular 

das periferias urbanas ou da juventude “periférica”. É um conjunto cultural que 

contaminou uma diversidade de indivíduos, grupos e coletivos. 

No cenário musical brasileiro, Gabriel O pensador
93

, Marcelo D2
94

 e MV 

Bill
95

 são músicos que incorporaram o hip hop de modos particulares ao seu estilo 

musical. Embora venham de classes sociais diferentes e tenham adotado um estilo hip 

hop próprio, a crítica e denúncia social são as afinidades presentes nas suas letras de 

rap. Temas como as desigualdades sociais existentes nas periferias urbanas, corrupção, 

tráfico de drogas, violência urbana, violência policial, racismo, preconceito, violência 

doméstica estão presentes nas suas rimas:  

A criminalidade toma conta da cidade/A sociedade põe a culpa nas 
autoridades/O cacique oficial viajou pro Pantanal/Porque aqui a 

violência tá demais/E lá encontrou um velho índio que usava um fio 

                                                
93 Para maiores detalhes sobre Gabriel O Pensador, acesse http://www.vagalume.com.br/gabriel-

pensador/biografia/. Acesso em 20 de novembro de 2011. 

94 Para maiores detalhes sobre Marcelo D2, acesse http://www.vagalume.com.br/marcelo-d2/biografia/. 

Acesso em 20 de novembro de 2011. 

95
 Para maiores detalhes sobre MV Bill, acesse http://www.letras.com.br/#!biografia/mv-bill. Acesso em 

20 de novembro de 2011. 
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dental/E fumava um cachimbo da paz/O presidente deu um tapa no 

cachimbo e na hora/De voltar pra capital ficou com preguiça/Trocou 

seu paletó pelo fio dental e nomeou/O velho índio pra ministro da 
justiça [...]. Trecho do rap Cachimbo da Paz

96
 de Gabriel O Pensador 

 

Agora vamos mostrar nosso verdadeiro poder então preparem se/São 
tantos caminhos na vida que você faz /mas tem que aprender com as 

armadilhas que cai/e cada escolha faz ser o que eu sou/eu não planejo 

e só vou e vou que vou/consequência pra cada ação /que na sequência 

vem a reação/sai pra la x9 dedo duro/eu sei o meu lado não fico em 
cima do muro/vacilo neguinho passa a perna/o que eu aprendi foi não 

cair nessas conversas/eu tento manter minha mente sempre aberta/que 

parte idealizou eu tô sempre alerta/tu já ouviu que camarão que dorme 
a onda leva/e na hora da dividida não pode tirar a perna/e eu tô aqui e 

não é só de passagem/então como é que é atividade na laje [...]. 

Trecho do rap Atividade na Laje
97

 de Marcelo D2 

 

Hã.../Pouca coisa mudou/O responsável pela nossa tragédia não 

assimilou/Que pra mudar é necessário mais que um discurso.../no 

percurso falei com gente estúpida/Penso no que diz nossa bandeira 
fica em dúvida/O que será que eles acham de nós/que não sabemos 

falar?/que não sabemos votar?  

Há/Nossa voz ta no ar/Por mais que eu tenha espírito de mudança/vejo 
contradições que me causam desesperança/Cansa ver tanta gente 

ignorante/Tratando gente humilde de forma arrogante/Deselegante ao 

lidar com a maioria/Que fala com sotaque de periferia/Na correria, 

sobrevivendo a covardia/Daqueles que nos retribui com antipatia 

A superação me emociona/Mas a apatia dos irmãos me 

decepciona/Vivemos da democracia que não funciona/Condição social 

que aprisiona/Vários vão a lona/Sentados na poltrona/Recebendo 
ordens que serão ditadas na telona/E nos deixam como herança/Uma 

verdadeira erupção de criança na minha lembrança/Não da pra 

esquecer o que eu vi (na lembrança)/Não da pra esquecer o que 
senti/percebi... Trecho do rap Causa e Efeito

98
 de MV Bill 

 

A violência e a criminalidade, situações presentes no cotidiano das 

periferias urbanas, muitas vezes acabam atraindo os jovens para a marginalidade e para 

o tráfico de drogas. Na literatura do “movimento hip hop” são relatadas histórias dos 

rappers que se envolveram com o mundo do crime. Mano Brown, considerado pelos 

                                                
96 Letra disponível em http://www.vagalume.com.br/gabriel-pensador/cachimbo-da-

paz.html#ixzz2JDkKt8yi. Acesso em 20 de novembro de 2011. 

97 Letra disponível em http://www.vagalume.com.br/marcelo-d2/atividade-na-

laje.html#ixzz2JDpiWwUQ. Acesso em 20 de novembro de 2011. 

98
 Letra disponível em http://www.vagalume.com.br/mv-bill/causa-e-efeito.html#ixzz2JDqtkLCP. Acesso 

em 20 de novembro de 2011. 
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ativistas a maior referência do hip hop brasileiro, compôs o já citado rap Diário de um 

detento em parceria com um rapper que cumpria pena na Casa de Detenção: 

 

Minha palavra de honra me protege pra viver no país das calças bege. 

Tic, tac, ainda é 9h40. 
O relógio da cadeia anda em câmera lenta. Ratatatá, mais um metrô 

vai passar. Com gente de bem, apressada, católica. 

Lendo jornal, satisfeita, hipócrita. Com raiva por dentro, a caminho do 
Centro.Olhando pra cá, curiosos, é lógico.  

Não, não é não, não é o zoológico. Minha vida não tem tanto valor 

quanto seu celular, seu computador. 

Hoje, tá difícil, não saiu o sol. Hoje não tem visita, não tem futebol. 
Alguns companheiros têm a mente mais fraca. Não suportam o tédio, 

arruma quiaca. 

Graças a Deus e à Virgem Maria. Faltam só um ano, três meses e uns 
dias. Tem uma cela lá em cima fechada. 

Desde terça-feira ninguém abre pra nada. Só o cheiro de morte e 

Pinho Sol.Um preso se enforcou com o lençol. 
Qual que foi? Quem sabe? Não conta. Ia tirar mais uns seis de ponta a 

ponta (...). 

 

Trecho do rap Diário de um detento
99

 de Mano Brown
100

 

 

Vários jovens foram detidos na Casa de Detenção – conhecida como 

Carandiru-, como o rapper Afro X, com uma pena de 14 anos de reclusão por roubo, e 

com uma pena de 13 anos o MC Dexter. Atualmente, os rappers atuam em projetos 

sociais e produzem shows. Também o Grupo Detentos do Rap, formado por jovens 

condenados e presos na Casa de Detenção em São Paulo. O grupo gravou seu primeiro 

cd, em 1998, ainda na Casa de Detenção. Hoje em dia o grupo formado por Mauricio 

DTS, Mano Reco, Daniel Sancy e DJ Culina e Pite e Leley como backs vocal, 

promovem shows pelo país. Apesar de alguns jovens rappers, grupos e até coletivos se 

envolveram com a criminalidade, existem histórias de superação voltadas para práticas 

micropolíticas, resistência e inventividades dentro do movimento, narradas nas suas 

letras de rap e na realização de ações políticas e culturais. 

Neste trabalho resistimos à ideia, pré-determinada socialmente, na qual para 

um jovem pertencente à periferia urbana só lhe resta “lamentar” ou subsumir-se à sua 

                                                
99 Letra completa disponível em http://www.vagalume.com.br/racionais-mcs/diario-de-um-detento.html. 

Acesso em 20 de novembro de 2011. 

100
 Para saber mais sobre Mano Brown, acesse http://www.capao.com.br/abre_artigo.asp?id_artigo=612. 

Acesso em 27 de janeiro de 2013. 
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condição de pobreza. Estamos em um momento em que as ditas “minorias sociais” 

exteriorizam, cada vez mais amplamente, a sua luta social pelo seu direito à vida, sendo 

a arte e a cultura o que lhes “resta” em busca de uma “transformação social”. O 

engajamento de uma parcela significativa dos jovens “periféricos” nas suas lutas sociais 

se tornou uma poderosa “arma” frente ao amplo leque de desigualdades enfrentadas ao 

longo do processo de consolidação e complexificação da sociedade capitalista 

contemporânea. 

As dimensões da ação e da atitude, do fazer, do criar, investidas na nossa 

pesquisa possui uma importância imensurável, tendo em vista que é necessário 

apreender as singularidades das manifestações juvenis “periféricas”. O hip hop permite 

a adesão de um estilo de vida que luta pela “liberdade” de expressar o pensamento, os 

sentimentos de revolta, dor e sofrimento, como também a busca pela superação e pela 

“transformação social” é uma dimensão importante da cultura hip hop que é produzido 

de acordo com processos individuais e coletivos particulares. As “batalhas” no interior 

do movimento são diversas.  

O conceito de devir em Deleuze (1992) orienta-nos a pensar na 

possibilidade de capturar as singularidades dos movimentos micropolíticos destes jovens 

“periféricos” enquanto processo, nunca como início, meio e fim de uma experiência, 

mas um processo, uma resistência, uma criação a partir dos seus próprios meios: uma 

insurreição que, nas palavras deleuzianas, o sujeito evoca novos poderes e novos 

saberes e que, ao ocorrerem, escapam tanto dos saberes constituídos quanto dos saberes 

dominantes. Afinal, as suas letras de rap falam de maneira inventiva sobre os problemas 

existentes da vida, como eles são vividos e enfrentados por pessoas que vivem em 

estreitos espaços sociais (TAKEUTI, 2010b), como a “periferia” urbana. 

Ao ampliarmos a nossa pesquisa sobre o “movimento hip hop”, 

identificamos um desdobramento interessante no cenário de produções culturais 

“periféricas”: proliferação da escrita literária “periférica” ou “literatura marginal”. 

Escrita que no interior de uma literatura menor (DELEUZE e GUATTARI, 2010) 

coloca-se a serviço de uma “nova flexibilidade, de uma nova intensidade” (p. 36) – a 

noção de literatura menor será abordada mais detalhadamente no Cap.4.  

São narrativas escritas por rappers, ativistas sociais, agitadores culturais de 

várias partes do país, que falam sobre as suas experiências de vida e o cotidiano das 

suas “periferias”. Geralmente são biografias sobre as suas trajetórias no “movimento hip 



Capítulo 2 91 

 

hop” e em outras manifestações culturais “periféricas”. Uma das publicações que 

marcaram a literatura periférica é o livro Cabeça de Porco de MV Bill
101

 cujo conteúdo 

aborda a juventude que vivem nas favelas de nove estados brasileiros e a sua relação 

com violência e a polícia.  

O romance Graduado em marginalidade e o livro de contos 85 Letras e um 

disparo de autoria de Ademiro Alves – o Sacolinha
102

 narram o cotidiano de 

adversidades vivido pela “gente da periferia que vive o mundo do não”. Em 2006 esses 

livros são reconhecidos pela crítica literária universitária conferindo-lhe duas 

premiações.  

O livro A Sociedade do Código de Barras – O Mundo dos Mesmos é obra 

póstuma de Preto Ghoes
103

, ativista social e rapper de São Luis-Maranhão. O livro 

retrata uma “força maior”, um “poder que se reúne para decidir o que fazer com a 

massa”. Misturando ficção e realidade, Preto Ghoes instiga no leitor a reflexão sobre a 

ordem das coisas e o lugar das pessoas no mundo capitalista. 

Em Brasília – DF, o rapper Gog lançou o livro A rima denuncia. Escrita na 

forma de letras de rap que narram a história do Brasil, passando pelos governos Collor, 

FHC e Lula, denunciam o descaso e a indiferença com as periferias urbanas.  

No livro de contos Salvador Negro Rancor, Fábio Mandigo
104

 relata as 

adversidades vividas nas periferias de Salvador, a partir de fatos reais. O autor é ativista 

social e atua em manifestações culturais, como funk e capoeira.   

Raquel Almeida e Soninha M.A.Z.O escreveram o  livro Duas gerações 

sobrevivendo no Gueto
105

. Com ilustrações feitas pelo grafiteiro Michel Onguer, a obra 

                                                
101 Para maiores detalhes sobre MV Bill, acesse http://www.letras.com.br/#!biografia/mv-bill. Acesso em 

20 de novembro de 2011. 

 

102 Sacolinha se intitula agitador cultural  e possui uma rica trajetória de atuações literárias nas periferias 

urbanas. Para maiores detalhes sobre Sacolinha, acesse 
http://literaturanobrasil.blogspot.com.br/2008/02/ademiro-alves-sacolinha.html. Acesso em 20 de 

novembro de 2011. 

103 Para saber mais sobre Preto Ghoes, acesse http://criadaruaxxi.blogspot.com.br/2009/12/marcio-

vicente-goes-nasceu-em-sao-luiz.html. Acesso em 20 de novembro de 2011. 

104 Para saber mais sobre Fábio Mandingo, acesse 

http://gramaticadaira.blogspot.com.br/2011/10/entrevista-fabio-mandingo.html. Acesso em 20 de 

novembro de 2011. 

105 Para saber mais sobre o livro Duas gerações sobrevivendo no gueto, acesse 

http://www.agendadaperiferia.org.br/10_2008/perifanocentro.html. Acesso em 20 de novembro de 2011. 
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apresenta em forma de contos e crônicas, relatos de duas mulheres negras, que nasceram 

em épocas diferentes, sobre as suas dores e resistências.  

No livro Acorda Hip Hop,  Dj TR
106

 aborda a história do hip hop desde a 

sua origem nos guetos de Nova Iorque até sua chegada e proliferação no Brasil. O 

escritor provoca a reflexão sobre a importância da cultura hip hop para a politização dos 

jovens da periferia e chama a atenção para os efeitos positivos provocados nos jovens 

das periferias que aderem ao “movimento hip hop” .   

O agitador cultural, poeta e escritor Sérgio Vaz
107

, lançou em São Paulo o 

livro Cooperifa: Antropofagia Periférica. Nesse livro o escritor conta a história da 

Cooperifa, movimento cultural criado por ele e que há quase dez anos promove saraus 

poéticos na periferia paulista. O livro também narra a trajetória de vida de Sérgio Vaz e 

de como se tornou poeta “periférico”. 

Paulista, agitador cultural, escritor e apresentador do programa da “Buzão – 

Circular Periférico”, no programa Manos e Minas
108

 da TV Cultura. Alessandro Buzzo 

lançou o livro Dentro do Movimento & Favela Toma Conta que conta a sua trajetória de 

vida desde a infância até a sua inserção nos movimentos culturais das periferias 

paulistanas. 

O livro Trajetória de um Guerreiro de DJ Raffa
109

 é sobre a sua trajetória de 

vida no hip hop realizando shows nas periferias das cidades brasileiras. Como produtor 

                                                                                                                                          
O livro é amplamente divulgado nos sites e blogs de agendas e produções das periferias urbanas. No 

entanto, não encontramos a biografia das autoras. 

106 DJ TR é DJ, membro da Zulu Nation, educador social e escritor. Para saber mais sobre DJ TR, acesse 

http://revistaelementos.wordpress.com/2008/12/10/entrevistadjtr/. Acesso em 20 de novembro de 2011. 

107 O Poeta Sérgio Vaz é um dos Fundadores da COOPERIFA – Cooperativa Cultural da Periferia - e do 

Sarau Poético que se tornou muito conhecido em São Paulo e no Brasil e que acontece em um Bar da 

Zona Sul da periferia de São Paulo. Além disso, vem promovendo inúmeras atividades socioculturais, 

como exibição de vídeos, exposições, lançamento de livros da literatura marginal, divulgação de eventos 

nas periferias, entre tantas outras (Disponível em http://www.noticiario-
periferico.com/2010/07/entrevista-com-poeta-sergio-vaz.html. Acesso em agosto 2010). Também nas 

redes sociais http://www.facebook.com/Cooperifa. Acesso em dezembro de 2011.. 

108 Para saber mais sobre o Programa Manos e Minas, acesse http://tvcultura.cmais.com.br/manoseminas. 

Acesso em 20 de novembro de 2011. 

109 Diferentemente da maioria dos escritores “periféricos”, DJ Raffa - Claudio Raffaello Santoro pertence 

a uma família classe média, tendo recebido do seu pai que foi maestro, a influência para investir na 

carreira na musical. É b-boy, músico, disc-jóquei, produtor, educador e professor. Para saber mais sobre 

DJ Raffa, acesse http://www.culturabrasil.com.br/programas/supertonica/arquivo-11/dj-raffa-do-erudito-

ao-hip-hop-2. Acesso em 20 de novembro de 2011. 
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musical atuou com músicos reconhecidos da indústria fonográfica, gravou vários hits, e 

trabalhou com o grupo Mamonas assassinas, antes de o grupo ser conhecido no país.  

Ligado ao “movimento hip hop”  paulistano, o escritor Ferréz
110

 lançou os 

livros Capão Pecado, Coleção Literatura Marginal, Deus foi Almoçar e mais oito 

livros, inclusive nas versões portuguesa, italiana e espanhola que revelam o cotidiano da 

periferia paulistana. 

Ainda, no interior dessa vasta “narrativa periférica” há inúmeros livros que 

contam histórias sobre experiências de jovens que atuam em coletivos juvenis 

“periféricos”. Joselito Crispim
111

 lançou na Bahia o livro Bagunçaço que conta a 

história do Projeto Bagunçaço que nasceu em um bairro de periferia chamado 

Alagados. O Projeto criou uma biblioteca e promove aulas de cidadania, além de 

ministrar oficinas de construção de instrumentos de percussão a partir da reciclagem de 

latas usadas.  Também o livro de Ericson Pires
112

, do Rio de Janeiro, intitulado Cidade 

Ocupada narra a produção estética das artes urbanas, abordando temas como grupos, 

coletivos, cultura livre e autoria compartilhada e a produção da arte em paredes e muros. 

O escritor conta a história do Coletivo Imaginário Periférico
113

, movimento cultural que 

reúne em torno de 300 artistas com objetivos voltados para as produções artísticas 

múltiplas nas periferias urbanas.  

 A emergência do “movimento hip hop” em conjunto com as produções 

culturais, artísticas e políticas no interior das periferias urbanas, revela as 

singularidades que em estão curso, no interior de um território menor, gestadas pelas 

fugas que o próprio sistema capitalista “permitiu”: o eixo artístico cultural e, sobretudo, 

político de/para as perifeiras. Além disso, a dinâmica cultural nas periferias urbanas 

lança questões voltadas para a produção da subjetividade no mundo atual no qual, as 

                                                
110 Para saber mais sobre Ferrez, acesse 

http://www.ferrez.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=54. Acesso em 

20 de novembro de 2011. 

111 Para saber mais sobre Joselito Crispim, acesse http://ondacidada.org.br/blog/tag/joselito-crispim/. 
Acesso em 10 de janeiro de 2013. 

112 Ericson Pires é um dos criadores do Coletivo Hapax, que usa como ferramenta em seus trabalhos um 

amplo mosaico tecnológico, hightech e lowtech: samplers, sensores, sintetizadores, baterias eletrônicas, 

rádios – em suma, qualquer sucata eletrônica capaz de produzir som. Para saber mais sobre Ericson Pires, 

acesse http://www.confrariadovento.com/revista/numero11/poesia01.htm. Acesso em 20 de novembro de 

2011. Ericson Pires faleceu em 17 de março de 2012, vítima de pancreatite aguda, no Rio de Janeiro. 

113 Para saber mais sobre o Coletivo Imaginário Periférico, acesse 

http://cinemaemsintonia.blogspot.com.br/2012/04/imaginario-e-periferico.html. Acesso em 10 de 

dezembro de 2012. 
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“novas experiências dos indivíduos” podem representar possibilidades de transformação 

da vida individual e coletiva, configurando-se como uma força revolucionária 

(DELEUZE, 1997) que se desdobra em ações micropolíticas (GUATTARI e ROLNIK, 

2010) – micropolíticas que serão problematizadas no Capítulo 3. 

 



 

 

Rap O tempo não para – Silveira Roots e DJ Don – Posse de Hip Hop Lelo 

Melodia do Guarapes – Natal/RN 

Alô, alô, alô?O número que você ligou está fora de área ou desligado. 

Já era irmão, já era... 

O tempo não pode parar, a vida vai continuar, eu não posso mais esperar, 

iê, iê, iê – 2X 

Já foram! 4:30 para zero hora, o combinado era 22h 

Olho pro lado, olho pro outro, meu pensamento vai mais ele não demora 

Eu não sei o que fazer agora 

Darei algo que tenho para saber agora 

Muitas ligações, e nada rola 

Darei algo que tenho para saber agora 

Olho pro lado, olho pro outro, eu percebi que todo?? 

Eu escrevi achando que já estava em outro, outro esquema, outro rolê 

Não sei o que faltou pra isso acontecer, não sei o que faltou, mas eu vou 

fazer o quê? 

Cada história, cada rolê, fica esperando, faça acontecer! 

O tempo não pode parar, a vida vai continuar, eu não posso mais esperar, 

iê, iê, iê – 2X 

Pra mim a quebrada rasgando na madrugada 

Parei num bar pedi uma gelada 

Pensei, vai ser só uma, mas que nada! 

A madrugada agora é minha aliada 

Os malucos passava[m],, as pretas estigava [instigava], passou um maluco 

adiantando umas paradas, e aí vou devagar, eu não quero nada, o que eu queria agora 

é águas passadas 

Foi chuva de verão que vem e vai e não fala nada, mas que nada vou 

controlar minhas palavras, aê garçom me traga mais uma gelada.  

A madrugada agora é minha aliada 

Vou desligar meu celular, e se ela ligar, haha! 

Cada história, cada role 

O tempo não pode parar, a vida vai continuar, eu não posso mais esperar, 

iê, iê, iê – 2X 
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CAPÍTULO 3 - MICROPOLÍTICAS E RESISTÊNCIA – O HIP HOP E SEUS 

RIZOMAS  

 

Resistir com ideias é um ato revolucionário. Grupo Panteras Negras. 

[grifos nossos] 

Ser jovem na periferia urbana é desafiar e  contradizer tudo que 

nos disponibilizaram, como: Educação precária, nenhuma condição 

digna de renda e trabalho, violência policial, saúde/transporte publico 
deficiente, falta de moradia, falta de saneamento básico, entre tantos 

outros males. Gabi Bruce – Coletivo Flores Crew-Recife/PE. [grifos 

nossos]. 

 

O grupo Panteras Negras
114

 surgiu na década de 1960 para lutar pelos 

direitos da população negra nos Estados Unidos. O grupo, tipo como “revolucionário”, 

atuou de modo polêmico: defendeu a luta armada e o confronto direto com a polícia. Os 

confrontos armados provocaram a morte de policiais e de integrantes do grupo. 

Situações que trouxeram como consequência o esvaziamento gradativo do grupo, com a 

perda de seus integrantes. Suas ideias eram pautadas nos ideais de justiça, liberdade e 

igualdade, contudo o modo violento utilizado para alcançá-los, resultou no seu fim. As 

ideias do Panteras Negras expressaram as demandas do povo negro, denunciando as 

condições de desigualdade nas quais viviam. Apesar das críticas em relação à atuação 

do grupo, suas ideias contribuíram para o entendimento da condição desfavorável vivida 

pelo negro nos EUA, possibilitando-lhe, assim, uma mudança de pensamento e de 

atitude. O Grupo Panteras Negras embora não tenha se integrando ao movimento hip 

hop, se aproxima da nossa problematização no tocante à produção de ideias como a 

denúncia da condição de desigualdade social vivida por muitas pessoas nas periferias 

urbanas. Em termos de luta armada, o Grupo Panteras não logrou êxito, contudo, suas 

ideias “revolucionárias”, no sentido da crítica social, foram significativamente 

disseminadas e apropriadas por jovens ou grupos de jovens, não circunscritos ao 

território estadunidense. 

A condição de vida do jovem “periférico”, descrita por Gabi Bruce, do 

Coletivo Flores Crew, de Recife-PE, não é diferente da condição social de tantos jovens 

                                                
114 Para maiores detalhes sobre o Grupo Panteras Negras, acesse 

http://www.dopropriobolso.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1328:historia-dos-

panteras-negras&catid=42:politica-geral-e-analises. Acesso em 20 de janeiro de 2013. 

http://www.dopropriobolso.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1328:historia-dos-panteras-negras&catid=42:politica-geral-e-analises
http://www.dopropriobolso.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1328:historia-dos-panteras-negras&catid=42:politica-geral-e-analises
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pertencentes a outras periferias urbanas brasileiras; estamos pensando, mais 

especificamente, no coletivo hip hop do bairro Guarapes, na periferia urbana de Natal-

RN, (apresentado no Capítulo 2). O que nos chama a atenção no depoimento de Gabi 

Bruce é a maneira como o jovem vive a sua realidade social, quando ele busca, como 

ele afirma “desafiar e contradizer tudo o que nos disponibilizaram” e na maneira como 

lista o rol de faltas que dizem mais respeito às dimensões essenciais para a dignidade da 

vida (educação, saúde, transporte, moradia, segurança). Como o jovem desafia e 

contradiz? Gabi Bruce responde: “realizando ações artísticas e política na sua 

comunidade, buscando alternativas para lidar com o seu contexto social”, “o jovem 

“periférico” estuda, trabalha, integra coletivos, vive nos corre”. Os “corre” aos quais 

Gabi se refere, são projetos sociais, eventos culturais, mutirões de grafite, rodões de 

conversa, mobilizações “políticas”, no sentido de uma micropolítica, que servem como 

estratégias visando buscar soluções para as necessidades dos moradores das suas 

“comunidades”. As ideias proliferam na forma de grafite, rap, break, conversa. As 

redes juvenis se ramificam e o movimento hip hop se apresenta como elo entre os 

jovens empreendidos nas ações artísticas, culturais e políticas nas suas periferias 

urbanas. 

O “movimento hip hop” parece acenar para estes jovens com possibilidades 

de produção de novas formas de subjetividade. Na esteira das ideias de Hardt e Negri 

(2005), a subjetividade contemporânea é afetada por fatores intrínsecos à lógica do 

capitalismo. Conforme os autores, as novas tecnologias informacionais desenvolvidas 

pelo sistema capitalista atuam no âmbito da subjetividade humana, influenciando de tal 

forma que provoca mudança no modo de perceber o mundo, de sentir e de se relacionar 

com o mundo; o indivíduo contemporâneo está sob a incidência de múltiplos 

agenciamentos, mediados por essas novas tecnologias. Cabe aqui um esclarecimento em 

relação à noção deleuze-guatarriana de agenciamentos. Na obra Kafka, por uma 

literatura menor, os autores definem agenciamento:  

 

Segundo um primeiro eixo, horizontal, um agenciamento comporta 

dois segmentos, um de conteúdo, outro de expressão. De um lado ele é 
agenciamento maquínico de corpos, de ações e de paixões, mistura de 

corpos reagindo uns sobre os outros; de outro, agenciamento coletivo 

de enunciação, de atos e de enunciados, transformações incorpóreas 

atribuindo-se aos corpos. Mas, segundo um eixo vertical orientado, o 
agenciamento tem ao mesmo tempo lados territoriais ou 
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reterritorializados, que o estabilizam, e pontas de desterritorialização 

que o impelem. (2010, p. 112). 

 

Longe de expressar dualismos: instituição versos produção de desejo, a 

noção de agenciamento possibilita-nos entender: por um lado, como os indivíduos 

participam e investem cotidianamente na reprodução das “determinações” impostas 

pelos códigos sociais; por outro, essa reprodução depende ou, até mesmo, está 

estreitamente relacionada a agenciamentos locais, particulares (que distam ou pretender 

tomar distância em relação às sobrecodificações) aos quais o indivíduo pode ser 

enredado de modo a produzir outras atitudes ou novas formas de subjetividade. Quer 

dizer que se, por um lado, para os indivíduos, suas escolhas e atitudes podem se 

“limitar” à continuidade do modo de subjetividade padrão, pela prevalência de sua 

existência no plano molar; por outro, haveria possibilidades, na própria sociedade, de 

agenciamentos outros, moleculares, tais como os agenciamentos que emergem nos 

campos da arte e da cultura e que se deslocam do modelo padrão e estratificado, abrindo 

condições para a formação de novas maneiras de pensar, de agir, até mesmo, de viver. 

Nossa pesquisa orienta-se no sentido de demonstrar que nas novas formas 

de subjetividade haveria possibilidade para os indivíduos “escaparem” de um modelo de 

subjetividade padrão, como diria Rolnik (2004), de uma subjetividade “prêt-à-porter” e 

de assim poderem forjar modos diferenciados de relacionar-se consigo e com o outro.  

Num plano mais teórico, ao apresentar o conceito de devir
115

, Deleuze 

(1992, p.217) conduz-nos a pensar na possibilidade de capturar as singularidades dos 

movimentos micropolíticos desses jovens “periféricos” enquanto processo; nunca como 

início, meio e fim de uma experiência, mas um processo, uma resistência, uma criação e 

até mesmo uma tentativa a partir dos seus próprios meios: uma insurreição que, nas 

palavras deleuzianas, o sujeito evoca novos poderes e novos saberes que ao ocorrerem 

escapam tanto dos saberes constituídos quanto dos saberes dominantes. Deixamos 

claro que ao problematizarmos a emergência das práticas micropolíticas, de modo 

algum deixamos em suspenso as contradições que, indubitavelmente, surgem no esforço 

de colocá-la em prática. Privilegiamos, no nosso estudo, as práticas micropolíticas que 

resistem aos confrontos dentro do sistema, buscando perfurar a lógica dominante. Nosso 

estudo é balizado pelo conceito de micropolítica no sentido dado por Deleuze & 

                                                
115

 O devir não é história; a história marca somente o conjunto de condições — por mais recentes que 

sejam — das quais desviamos para "devirmos", quer dizer, para criarmos alguma coisa de novo. 
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Guattari (1996), de uma política em defesa da vida. Compreendemos micropolítica 

como: ações, atitudes e posturas que representam saídas inventivas para lidar com a 

condição de precariedade material.  A análise micropolítica evidencia a capacidade de 

reinvenção do ser humano. 

Observamos, ao longo do processo da pesquisa, que o “movimento hip hop” 

inventou um modo de produção cultural, artística e política marcado por possibilidades 

de práticas micropolíticas que são evidenciadas nas atitudes dos grupos e coletivos 

juvenis nas periferias urbanas (Conforme apresentado no Capítulo 2), em particular, 

pela Posse Lelo Melodia do bairro Guarapes, em Natal-RN, liderada pelo jovem ativista 

Edcelmo Bezerra: 

 

Meus projetos é que um dia, primeiro lugar, meu grupo consiga mudar 

a cara da periferia. Conseguir que o governo olhe pela nossa 
comunidade, com bem mais compromisso e mais honestidade, porque 

muito falta aqui, falta lazer, falta esporte, falta saúde, falta cidadania, 

educação, credibilidade, paz e harmonia.  Edcelmo Bezerra – Ativista 
social e líder da Posse Hip Hop Lelo Melodia do Guarapes/Natal-RN. 

Informação verbal. 

 

Conhecemos o jovem Edcelmo Bezerra no ano de 2002 quando 

desenvolvíamos a pesquisa de mestrado. Naquele ano Edcelmo Bezerra demonstrou 

uma grande “vontade de realizar coisas no seu bairro, na sua periferia” a partir da 

articulação no “movimento hip hop”. Na sua entrevista ele afirmou que o “movimento 

hip hop” tinha a capacidade de resgatar o jovem da marginalidade, da criminalidade e 

da droga, tornando-o “consciente” do seu lugar na sociedade. Para Edcelmo, “a droga é 

que mata a alma do jovem” e o trabalho no hip hop contribui para o jovem encontrar a 

saída e aprender a lidar com a sua condição de vida na periferia. Nesse ano, Edcelmo e 

seus manos do Guarapes já haviam se articulado em torno da constituição da Posse de 

Hip Hop. A Posse contribuiu para a mobilização de grupos de hip hop já existentes no 

bairro. 

Reencontramos Edcelmo Bezerra alguns anos mais tarde, em 2009, desta 

vez, no curso da pesquisa de doutorado, e, novamente, precisávamos saber um pouco 

mais sobre o “movimento hip hop” e a Posse Lelo Melodia. Ele resgatou uma parte 

dessa história, vejamos a seguir: 
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A Posse de Hip Hop foi criada em 2002 e, em 2005, veio o Ponto de 

Cultura
116

 - Projeto financiado pelo Ministério da Cultura que ofereceria acesso aos 

meios de produção audiovisuais para os jovens do bairro, visando estimular a produção 

cultural e incentivar as diversas manifestações culturais no Guarapes. Os jovens que 

estavam à frente do processo: Edcelmo, PP, Amauri, Fagner (Camaleão) e Eliênio 

tinham a preocupação de descobrir alternativas para lidar com a condição de pobreza do 

seu bairro, além da discriminação e da exclusão aos quais eles eram constantemente 

submetidos. O descaso do poder público para com a estrutura física do bairro agravava a 

violência cometida pelos jovens em brigas de gangues, geralmente devido ao tráfico e 

consumo de drogas ilícitas e pela repressão policial que desencadeava mais violência. 

Os jovens viviam em um círculo vicioso que gerava mais descaso e violência. No dia 15 

de novembro de 2005, a Posse fez o lançamento
117

 do Ponto de Cultura. 

A partir daquele ano, a Posse realizou inúmeras experimentações no seu 

bairro, sempre buscando utilizar o hip hop como estratégia de “transformação social”. 

Ocorre que o “movimento hip hop” possui uma característica singular: é rizomático, 

polifônico, oferece espaço para criação que permite apropriações e contágios múltiplos. 

O hip hop serve à defesa da vida. Cabe aqui uma explicação em relação ao sentido do 

termo rizomático utilizado em nossa pesquisa: Deleuze e Guattari no volume um da 

obra Mil Platôs, esclarecem que o rizoma “é uma relação com a sexualidade, mas 

também com o animal, com o vegetal, com o mundo, com a política, com o livro, com as 

coisas da natureza e do artifício, relação totalmente diferente da relação arborescente: 

todo tipo de "devires" (1995, p. 32). Os autores apresentam o rizoma como uma região 

contínua de intensidades podendo constituir-se em redes de conexões que se abrem para 

novas redes, fluxos, caminhos. É esse sentido rizomático com potência para criar novas 

formas estéticas de linguagem, artística, literária, musical, como também política que 

observamos residir no “movimento hip hop”. A nosso ver, o “movimento hip hop” 

compõe com o plano molar . Tal noção de Deleuze & Guattari (1996) remete para as 

segmentaridades duras, como por exemplo escolas e partidos políticos, e com os quais 

                                                
116 Ponto de Cultura é a ação prioritária do Programa Cultura Viva. Ele é a referência de uma rede 

horizontal de articulação, recepção e disseminação de iniciativas culturais. Como um parceiro na relação 

entre estado e sociedade, e dentro da rede, o Ponto de Cultura agrega agentes culturais que articulam e 

impulsionam um conjunto de ações em suas comunidades, e destas entre si. Para saber mais acesse 

http://www2.cultura.gov.br/culturaviva/ponto-de-cultura. Acesso em 03 de junho de 2013. 

117 Lançamento da Posse divulgado no Portal Rede Juventude http://www.cdvhs.org.br/sispub/cgi-

bin/myPage.fcgi?idWebSite=1268&idSecao=3121&idNota=15168&pagOrigem=pagCapa&acao=mostrar

Materia&iframe=1. Acesso em 15 de outubro de 2011. 

http://www2.cultura.gov.br/culturaviva/ponto-de-cultura
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os jovens “compõem” ao mesmo tempo em que buscam cavar outros espaços que 

permitam viver de uma forma diferenciada através das redes e coletivos juvenis. Não 

entraremos no âmbito da discussão do papel da educação formal e das organizações 

partidárias no preparo dos jovens, na atualidade; contentaremos em reconhecer a pouca 

atração que eles exercem junto a jovens, principalmente, premidos pela necessidade de 

sobrevivência social e material 

Os ativistas pioneiros na constituição da Posse Lelo Melodia deslocaram-se 

para outros espaços que vão além da atuação no hip hop. A ativista Adriana Silva saiu 

da Posse em 2010 e passou a atuar na Associação de Moradores do Bairro Guarapes e é 

assessora parlamentar no Partido dos Trabalhadores. Amauri Reginaldo deixou a Posse 

em 2010 e assumiu cargo administrativo em uma empresa no interior do estado do RN. 

Hoje (2012), Edcelmo Bezerra continua na Posse, mas assumiu cargo de assessoria na 

Secretaria de Educação de uma pequena cidade do estado do RN. Fagner (Camaleão) 

continua a integrar a Posse e trabalha em uma escola estadual no bairro Guarapes como 

“faz-tudo” (vigia, vigilante dos alunos). 

Que força juvenil é esta capaz de produzir, através da arte e da cultura, 

outras atitudes, como práticas micropolíticas, resistências, experimentações e 

inventividades em espaços sociais, até então, negligenciados pelo poder público e 

“desqualificados” por grande parte da sociedade? Estaria cavando em territorialidades 

menores, a defesa da própria vida, podendo evidenciar, assim, a capacidade de formar o 

novo, produzir o novo (DELEUZE, 1977), talvez até, indo mais longe, podendo chegar 

a viver uma vida movida por práticas de liberdade, por práticas de transformação do 

sujeito
118

 (FOUCAULT, 2006) no interior de uma sociedade de controle
119

? 

 

3.1 – DESLOCAMENTOS JUVENIS NA SOCIEDADE DE CONTROLE: NOVOS 

PROCESSOS DE SINGULARIZAÇÃO EM CURSO. 

 

                                                
118 Na obra Ditos e Escritos (2006), aula intitulada A ética do cuidado de si como prática de liberdade, 

Michel Foucault esclarece que a prática de transformação do sujeito é o “exercício de si mesmo sobre si 

mesmo através do qual se procura se elaborar, se transformar e atingir um certo modo de ser” (p.265). 

119 Cf. Hardt e Negri (2006, p. 43), na sociedade de controle o poder é exercido mediante máquinas que 

organizam diretamente o cérebro (em sistemas de comunicação, redes de informação etc.) e os corpos (em 

sistemas de bem-estar, atividades monitoradas etc.) no objetivo de um estado de alienação independente 

do sentido da vida e do desejo de criatividade. 
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A economia mundial, paulatinamente, ao longo do processo de 

aprimoramento da produção capitalista elaborou novos modos de obtenção de lucros. 

Michael Hardt e Antonio Negri na obra Império (HARDT & NEGRI, 2006) defendem a 

tese que surgiu uma nova forma global de economia composta por uma série de 

organismos nacionais e supranacionais que ditam as regras da economia mundial. O 

grande capital privado segue os fluxos dessa “nova ordem” econômica, aparentemente, 

sem grandes confrontos. Os autores defendem a tese na qual as fronteiras entre os 

Primeiro, Segundo e Terceiro mundos, para esse capital sem fronteiras, foram 

misturadas tendo como efeito, “um mundo definido por novos e complexos regimes de 

diferenciação e homogeneização, ora se desterritorializando, ora se 

reterritorializando” (HARDT & NEGRI, 2006, p. 13). Isso quer dizer para os autores 

que privilegiam a análise do campo da produção pós-fordista, que a mão de obra 

industrial vem passando por um processo contínuo de mudanças para alcançar o novo 

estágio: a mão de obra comunicativa, cooperativa e cordial. A mão de obra 

comunicativa é capaz de servir ao capital com maior eficácia porque ela se autorregula 

através da produção biopolítica
120

 e da produção de subjetividades. 

A grande questão lançada pelos autores problematiza a constituição de 

subjetividades agenciais no interior do império.  Hardt e Negri (2006, p.51) observam 

no interior do contexto biopolítico que as grandes potências industriais e financeiras 

produzem muito mais que mercadorias, produzem subjetividades agenciais envolvendo 

relações sociais, corpos e mentes. Essas relações produzem produtores. No contexto 

biopolítico, além disso, de acordo com os autores, no tecido biopolítico, a linguagem 

assume um papel fundamental dado às indústrias da comunicação. A sociedade 

plugada, conectada em fluxo contínuo em rede planetária irá integrar no interior do 

império o funcionamento da sua produção.  De todo modo, os autores explicam que a 

nova economia produzida pelo Império cede espaço para intervenções moral, através de 

ONGs e redes de solidariedade, e, militar, através das ações ditadas pelos EUA e das 

ações repressoras policiais. Essas intervenções são mecanismos que “ajustam” o 

funcionamento da ordem interna do Império.  

                                                
120 Na concepção dos autores, a biopolítica é o poder que regula a vida por dentro, que toma o controle 

dos corpos em prol de uma produtividade cada vez maior. Hardt e Negri chamam a atenção para o valor 

do afeto na sua análise biopolítica (2006, p.49).  
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Na teorização apresentada por Hardt e Negri (2006, p.57) o Império aparece 

na forma de “máquina de altíssima tecnologia: é virtual, construída para controlar o 

evento marginal, e organizada para dominar e, quando necessário, intervir nas avarias 

do sistema (de acordo com as mais avançadas tecnologias de produção robótica)”. 

Portanto, seguindo a trilha dos autores, a “máquina imperial” utiliza recursos de 

altíssimo nível, como as tecnologias da informação e da comunicação, para produzir 

indivíduos aptos e comprometidos com a sua reprodução. A eficácia desse modelo 

econômico e cultural, até o momento, é inegável. Contudo, a história política e 

econômica das sociedades capitalistas vem demonstrando “falências” ou esgotamento 

desse modelo de produção capitalista, apesar do controle dos corpos, da virtualidade 

que “escapa” ao controle dos indivíduos, mas está fortemente presente nos processos de 

produção, da crescente propagação do tecido biopolítico.  A dinâmica da sociedade 

capitalista é caracteriza pela sociedade de controle que produz tanto forças reativas 

quanto forças ativas, se por um lado, a dinâmica enreda o indivíduo em uma teia que o 

“adestra” à lógica produtivista, por outro, o acionamento das forças ativas, podem, de 

modo surpreendente, lançar mão dos mesmos mecanismos para outros fins que vão de 

encontro à essa lógica.  

Apesar disso, eventos econômicos e sociais de grande magnitude eclodiram 

nas sociedades capitalistas nas últimas duas décadas. Eventos que, aparentemente, estão 

fora do controle dos regimes democráticos partidários, no que diz respeito à sua 

previsibilidade e resolutibilidade.  Fizeram parte do cenário mundial as dificuldades 

econômicas globais marcadas pelo desemprego, sobretudo nos Estados Unidos, pela 

dívida pública na Europa, como também pela expectativa não alcançada de altos índices 

de crescimento econômico em países como China, Índia e Brasil, como também, 

manifestações e reivindicações sociais contra a corrupção na política partidária nos 

países democráticos, contra a ditadura e o autoritarismo iniciados na Tunísia 

proliferaram para outros países, a ocupação do Wall Street nos Estados Unidos – 

movimento conhecido com occupy – que também proliferou, ganhando novos contornos 

em outros países, chamam a nossa atenção para a descoberta de outros modos de lidar 

com a vida.  

Vislumbram-se no interior de uma complexa máquina capitalista que 

aprendeu a produzir e a reproduzir a sociedade de controle, um campo de possibilidade 

do sujeito, constituído por outras sensibilidades, novas formas de pensar e de viver no 
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mundo. Formas alternativas que buscam caminhos para sair de determinados valores 

impostos pelo capitalismo. A construção desses novos caminhos e fluxos de uma nova 

“economia” passa pela descoberta de um novo processo produtivo. No âmbito da arte e 

da cultura “periféricas”, campo de possibilidades apontado na nossa pesquisa, pode 

ocorrer a produção de um “bem” resultado de uma economia que ultrapassa a ideia e o 

objetivo de bem econômico. Não se trata de acúmulo de riquezas materiais, mesmo o 

capital sendo condição importante para a sobrevivência, a “riqueza” produzida diz 

respeito à constituição de algo novo, algo que defenda através da luta revolucionária, 

no sentido deleuzeano, a criação de novas atitudes que gerem uma “economia de 

margem” ou uma “economia” menor. A noção de menor, no sentido dado por Deleuze 

& Guattari (2010), possibilita-nos observar a invenção de novos deslocamentos, novas 

linguagens e posturas no interior da economia capitalista. O Circuito Fora do Eixo 

(Apresentado no Capítulo 2) é um bom exemplo de como essa economia menor é 

gerada para além da produção cultural e artística: os indivíduos mobilizam ações 

culturais independentes em várias regiões do país, abordando temas como preconceito, 

sustentabilidade, política e até de formação universitária, com a criação da Universidade 

Livre Fora do Eixo
121

 cuja proposta é uma formação em rede, multicultural, voltada 

para a defesa das demandas sociais e ecológicas, numa perspectiva da sustentabilidade. 

Nesse momento, as contribuições de Guattari e Rolnik sobre a produção de 

subjetividade e os processos de singularização são importantes para a compreensão do 

surgimento de novas práticas e novas relações juvenis, em um território historicamente 

marcado por obstáculos, dificuldades, dores e faltas: as periferias urbanas. 

Na obra intitulada Micropolíticas: cartografias do desejo, Guattari e Rolnik 

(2010) trazem a reflexão sobre a produção de subjetividade e os processos de 

singularização. Para Félix Guattari a “subjetividade está em circulação nos conjuntos 

sociais de diferentes tamanhos: ela é essencialmente social, e assumida e vivida por 

indivíduos em suas existências particulares” (p. 42). A subjetividade é manufaturada. 

O autor argumenta que não existe uma subjetividade do “tipo recipiente” onde se 

colocariam coisas “exteriores” que seriam “interiorizadas”. Na verdade, o indivíduo está 

na encruzilhada de múltiplos componentes de subjetividade: alguns são inconscientes, 

                                                
121 Para maiores informações sobre a Universidade Livre Fora do Eixo, acesse 

http://www.facebook.com/UniFdE?fref=ts. Acesso em janeiro de 2013. 

http://www.facebook.com/UniFdE?fref=ts
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outros são mais do domínio do corpo, outros do domínio dos “grupos primários”, ainda 

existem os do domínio da produção do saber (situam-se em relação à lei, à polícia, e as 

instâncias do gênero), além disso, Guattari (2010, p. 43) aposta que há uma 

subjetividade mais ampla: a subjetividade capitalística (entrecruzamento de 

agenciamentos sociais, econômicos, tecnológicos, midiáticos, políticos, aglomerando 

diferentes dimensões). 

Félix Guattari (2010, p. 43) defende a tese na qual a “subjetividade 

individual resulta de um entrecruzamento de determinações coletivas de várias 

espécies, não só sociais, mas econômicas, tecnológicas, de mídia, e tantas outras”. A 

tese do autor possibilita o olhar dirigido ao surgimento de novas formas de produção de 

subjetividade, considerando que, apesar de todo o engendramento das ações humanas 

sofrido pela cultura
122

 e pela história
123

 a formação de desejo no campo social se aloja 

no cruzamento dos níveis molar e molecular.  

Para empreendermos uma análise micropolítica, seguimos com Deleuze & 

Guattari (1996, p. 90) para revelarmos, no entrecruzamento dos níveis molar e 

moleculares, as experiências, os confrontos, as alegrias e tristezas, presentes nos 

processos singulares vivenciados pelos jovens “periféricos”. Os autores esclarecem que 

toda a sociedade e os indivíduos são atravessados por duas segmentaridades: uma molar 

e outra molecular. Elas se distinguem, pelas suas características, mas são inseparáveis, 

porque coexistem; se entrecruzam. A segmentaridade molar opera no nível das 

estratificações duras; das organizações e codificações onde se conservam formas 

sociais estruturadas: família, partido sexo. A segmentaridade molecular age por meio de 

fluxos, devires, intensidades: encontra-se no nível dos processos, das atitudes, das 

sensibilidades, do desejo, dos afetos. Os autores observam que, por mais que impere a 

“força” normativa e “adestradora” das instituições sociais, do direito e da justiça e do 

                                                
122Tomamos aqui o conceito de cultura nietzschiano discutido por Gilles Deleuze na obra Nietzsche e a 
Filosofia. Nesta obra a cultura é responsável pelo adestramento do homem (e para isso utiliza toda e 

qualquer meio) fazendo-o submisso às leis, e, tornando possível a ativação das suas forças reativas 

(forças que servem para incorporação de hábitos e modelos de vida).  É defendida a tese do homem como 

produto da atividade cultural. Isso não significa que o homem é determinado pela cultura, mas que ele 

como sendo produto de uma força reativa possui uma força ativa que pode torná-lo “livre”, “poderoso”. 

São os desdobramentos das forças ativas engendradas na relação de poder na cultura que nos interessam.  

123 Gilles Deleuze na obra Nietzsche e a Filosofia estuda o conceito nietzschiano de história, no qual a 

história é um ato pelo qual as forças reativas se apoderam da cultura e as desviam em seu proveito. É na 

história que as forças reativas são engendradas e reproduzidas.  
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Estado, não existe um controle absoluto sobre os processos criativos nas ações 

humanas.  

Como opor-se ou “bloquear” as relações de poder dominantes que tem como 

tarefa o adestramento do indivíduo na cultura? Como acionar as forças ativas? Na 

sociedade capitalística atual, sociedade de controle, são “instituídas” estratégias, cada 

vez mais complexas, com finalidades e mecanismos de controle sobre os indivíduos, 

buscando maximizar as suas capacidades e competências em prol da empresa 

capitalística, e conseguir produzir em menos espaço de tempo mais valor, resultando, 

assim, em mais lucro para o sistema. Concomitante a isso, os indivíduos “adestrados” 

devem ser “autônomos”, “livres” para “produzir” com “paixão”. Numa escala de 

proporções ilimitada, o biopoder, como problematizado por Hardt e Negri, na obra 

Império (2006), segue administrando a vida dos indivíduos. O fato novo é que essa 

“administração dos corpos e mentes” não é absoluta!  

Nossa pesquisa, de modo algum tem a pretensão de subestimar a 

“capacidade de controle do biopoder” sobre os nossos corpos e mentes. Contudo, busca, 

incansavelmente, colocar em evidência a potência de vida, no sentido que os autores 

que balizam a tese nos indicam, isto é, a força inerente ao ser vivente, inclusive da 

espécie humana. É essa força vital que está em questão em nossas observações 

empíricas. Uma força ativa que vem emergindo em diversas manifestações sociais, 

sobretudo nas manifestações juvenis “periféricas” que é capaz de se transformar, se 

reinventar diante da experiência ampliada de um aprendizado no cotidiano, na “vida 

comum”. A análise micropolítica (GUATTARI, 2010) contraria a concepção linear, 

centralizadora sobre o poder. O poder não é apenas opressor, coercitivo, negativo, mas 

também positivo e produtor. Incansavelmente, Foucault o demonstrou em suas análises, 

mais especificamente nas obras Vigiar e Punir (1987) e História da Sexualidade I-

Vontade de Saber (1988), o poder como plural, múltiplo, que ao enraizar-se no 

cotidiano em todas as suas dimensões, produz saberes, por que não dizer, produz 

subjetividades, agenciamentos, valores, afetos. E produz e (re)produz subjetividades 

nos campos molar e molecular. A micropolítica evidencia a produção molecular do 

poder e do poder/saber permitindo-nos evidenciar as brechas abertas na sociedade: 

 

A democracia talvez se expresse em nível das grandes organizações 
políticas e sociais; mas ela só se consolida, só ganha consistência, se 
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existir no nível da subjetividade dos indivíduos e dos grupos, em todos 

esses níveis moleculares, novas atitudes, novas sensibilidades, novas 

práxis, que impeçam a volta das velhas estruturas. 

Nos dias de hoje, qualquer problema importante, inclusive em nível 

internacional, está fundamentalmente vinculado às mutações da 

subjetividade nos diferentes níveis micropolíticos. (GUATTARI, 
2010, p.155) 

 

Uma questão que paira no ar é descobrir como os processos de 

singularização emergem nos níveis micropolíticos possíveis. Isto é, como se dá a 

formação do desejo no campo social? Félix Guattari (2010) afirma que “se desse para 

apontar a regra n.1 da micropolítica (n.1 e única), uma espécie de parâmetro de uma 

analítica das formações do inconsciente no campo social, eu diria o seguinte: estar 

alerta para todos os fatores de culpabilização”. Fatores esses que se relacionam com o 

direito de existência, com a luta em defesa da própria vida. Continuando a proposta de 

Guattari (2010), em uma análise micropolítica se deve “estar alerta para tudo o que 

bloqueia os processos de transformação do campo subjetivo. Esses processos de 

transformação que se dão em diferentes campos de experimentação social às vezes 

podem ser mínimos, e, no entanto, constituir o início de uma mutação muito maior. Ou 

não (p.158).” 

No que diz respeito à formação do desejo no campo da juventude 

“periférica” e sua condição de vida nas periferias urbanas, perfilamos os confrontos 

impostos por esse lugar social “distinto” que historicamente estão situados no nível 

molar. Uma realidade social com condições materiais e subjetivas desiguais: no acesso à 

educação, à saúde, ao transporte público, ao trabalho/emprego, ao lazer. No plano social 

molar na condição de vida do jovem na pobreza o que resta é subsumir a ela. Já a ideia 

pejorativa do “ser pobre” na nossa pesquisa é definido como o sujeito social que, apesar 

de todos os obstáculos, “arranca” da sociedade a sua sobrevivência, podendo deslizar de 

modo inventivo para a produção da vida “periférica” (não que não existam os casos de 

morte em confrontos imprevisíveis com situações de violência no bairro e/ou fora dele) 

nesse lugar social estigmatizado e desprezado socialmente. 

Apesar das desigualdades apresentadas, conserva-se a “liberdade de 

singularização” presente no campo molecular ((GUATTARI & ROLNIK, 2010) onde 

persiste a vontade de fazer “algo novo”, sobretudo como vimos demonstrando a partir 

das manifestações juvenis nos campos da arte e da cultura, esses jovens se esforçam em 



Capítulo 3 108 

 

cavar uma existência social diferente da sua herança familiar (TAKEUTI, 2002). Essa 

política da vida emerge no “movimento hip hop” como campo de experimentações 

(DELEUZE & GUATTARI, 1996; 1997; 1998) através da literatura marginal, do 

grafite, do break, do ativismo social, da composição com diferentes sujeitos sociais, 

indústria fonográfica ou também através da criação do selo independente, como a 

“marca” 1DSUL
124

 do ativista social Ferréz. Importante destacar como a cultura 

“periférica” vem ganhando força na promoção da sua cultura, e, para isso, aprendeu a 

engendrar uma economia que produz não necessariamente um bem econômico, mas, 

posturas e atitudes que dão visibilidade a periferia e ao que a juventude faz na periferia.  

Relembramos (assumimos o risco da escrita “prolixa” devida à ênfase dada 

à emergência dos novos fenômenos sociais que nos esforçamos para dar visibilidade) 

que, apesar de toda a complexidade da tessitura biopolítica da sociedade capitalista, 

sobram brechas, margens que possibilitam a emergência de outros modos de ver e 

viver: brotam nas periferias urbanas agregações de diversos sujeitos sociais formando 

coletivos juvenis com olhares e práticas que vão de encontro a uma economia que segue 

a lógica da desigualdade para todos
125

·, documentário norte-americano que critica o 

capitalismo neo-liberal dos EUA  e que, apesar de cenários sociais particulares, nos faz 

pensar sobre a força imperativa do capital sobre a nossa sociedade brasileira. Pensar e 

agir diferente são práticas de vida que irrompem como uma planta que nasce nas 

brechas das pedras: é fenomenal. Os jovens “periféricos” seguem o contra-fluxo da 

lógica capitalista marcada pela desigualdade para todos lançando mão, ao seu modo, 

dos recursos produzidos por essa mesma lógica: as tecnologias da informação e da 

comunicação, as redes sociais, a arte e a cultura como estratégias de luta e resistência 

social. Contra-fluxo que abre caminho e segue passando pelos rodões de conversa sobre 

a vida na periferia, como destaca Gabi Bruce, do Coletivo Flores Crew: “a gente 

precisa falar na linguagem da periferia sobre nós mesmos”, que abrem a possibilidade 

de se constituir novos modos de ver e lidar com a vida na periferia; pela produção do 

rap engajado, afirma o ativista Negro Lamar, que “faz pensar e agir diferente”; pelo 

                                                
124 Para mais detalhes sobre a 1DASUL, acesse http://www.facebook.com/umdasul. Acesso em 10 de 

janeiro de 2013. 

125 Robert Reich, ex-secretário do trabalho nos EUA, economista político e professor da Universidade da 

Califórnia, produziu o documentário que trata a questão da desigualdade social sem precedentes gerada 

pela economia neoliberal norte-americana. O professor apresenta dados nada otimistas sobre o fim da 

classe média e o colapso da economia. O documentário foi exibido no Festival Sundance de mostra 

independente do cinema americano. Artigo disponível em http://www.outraspalavras.net/2013/01/23/eua-

o-aumento-brutal-da-desigualdade/. Acesso em 23 de janeiro de 2013. 
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universo particular de produções no campo da literatura “marginal” ou “periférica”, 

saraus poéticos, exibição de filmes no cinema na laje que se espalham por várias regiões 

do país. 

 

3.2 - JOVENS “PERIFÉRICOS” TRANSFORMANDO A “FALTA” EM UM 

TERRITÓRIO DE EXPERIMENTAÇÕES. 

 

Na obra Clínica e Crítica, Gilles Deleuze (1997) apresenta uma bela análise 

da obra literária de Carroll Lewis (2009), Alice no País das Maravilhas. Nessa obra, o 

personagem Alice busca uma nova intensidade nas suas vivências cotidianas. Deleuze 

fala sobre a presença do não-senso: coisas e palavras tanto se dispersam quanto 

soldam-se em blocos indecomponíveis (2008, p. 31). Aparentemente tudo é caótico! 

Contudo, Alice persegue algo que ela ainda não consegue identificar, algo que se situa 

fora do seu lugar “real” e que na história, parece estar nas profundezas. Na verdade, 

seguindo a experimentação ativada por Deleuze, Alice dá início à uma aventura ao fora 

em busca de um aprendizado menor em um lugar que falta. A partir dos movimentos de 

afundamento e entranhamento, ela descobre a possibilidade de deslizar, podendo, 

assim, dar lugar a um “mundo novo”. Um mundo repleto de novas formações, novas 

intensidade e afetos, desafios e conquistas, perseguições e superações.  Na literatura de 

Carroll Lewis, a personagem Alice (lembrando que Alice não está só nas suas 

“aventuras”, ela acompanha o coelho, encontra o louco, confronta a rainha de copas) 

traça linhas de fuga que tornam possíveis a desterritorialização para novos devires, 

sendo esse mesmo processo de experimentação e deslizamento, que a leva de volta, a 

reterritorializa, devolvendo-a para a “realidade”. Movimento, ou melhor, um esforço de 

“sair do mundo” permanecendo nele, reinventando modos de lidar com a realidade 

vivida. Takeuti (2013), no artigo Dobras na juventude e nomadismo, observa os 

territórios juvenis na contemporaneidade, levando em conta determinadas práticas 

inventivas produzidas pelos jovens, tanto da forma individual, quanto grupal ou 

coletiva. A autora pensa os territórios juvenis em termos de uma multiplicidade de 

espaços, “onde são postas em prática ações e estratégias para a produção de bens 

materiais e imateriais (de natureza artística, cultural, científica, tecnológica ou 

econômica); produzidos discursos, informações e conhecimentos, bem como 
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experimentações grupais ou coletivas diversificadas principalmente mobilizando 

repertórios do universo da arte e cultura, com fins lúdico, político ou econômico”.  A 

autora dá visibilidade a manifestações juvenis que ocorrem em platôs invisíveis e 

reverberam na vida dos jovens que estão buscando, além do seu lugar de trabalho ou de 

estudo, uma reconexão com outras dimensões da vida, que extrapolem o nível molar. 

Takeuti (2013) permite-nos compreender uma dimensão peculiar na produção juvenil 

periférica brasileira: a constituição de uma outra territorialidade: uma territorialidade 

menor na qual os jovens “periféricos” tentam mudar a forma de viver no mundo. A 

autora inspira-nos a pensar sobre a “periferia” que se move, a partir dos processos de 

desterritorialização e reterritorialização, no interior da sua cultura periférica 

(Apresentada nos capítulos 1 e 2).  

Takeuti (2013) evidencia deslocamentos dos jovens que à sua maneira 

fazem o que Alice faz: inaugura uma “lógica de viver” distinta, totalmente diferente do 

modelo proposto de uma subjetividade padrão, molar, “adestrada”. E segue indicando a 

possibilidade do surgimento de novas práticas e saberes. Seguindo as análises sobre os 

territórios juvenis e suas práticas inventivas (TAKEUTI, 2013) e sobre a produção 

micropolítica (DELEUZE & GUATTARI, 1996), vamos conhecer, a partir dos relatos 

dos jovens entrevistados, os seus olhares e práticas micropolíticas, em nível dos 

processos, das atitudes, das sensibilidades, do desejo e dos afetos, sobre a condição de 

vida na periferia e no “movimento hip hop”. 

 

3.3 - RELATOS JUVENIS DE UMA VIDA NA PERIFERIA. 

 

As entrevistas apresentadas na forma de narrativa são frutos de inúmeros 

encontros realizados no curso de produção da nossa pesquisa de doutorado. Com os 

jovens do Coletivo Posse Lelo Melodia do Guarapes, em particular Adriana, Edcelmo e 

PP, além da condição de sujeitos da pesquisa, construímos uma relação de parceria em 

diversos momentos da produção da pesquisa. Estivemos juntos nos anos de 2011-2012 

no âmbito de um Programa de Extensão Universitária (PROEXT 2011, MEC-SESU), 

intitulado Germinal. Com Gabi Bruce – conhecemos-nos no evento FlorescendoIdeias 

em Recife-PE, e, uma primeira parte da entrevista aconteceu nos rodões de conversa 
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envolvendo todos os participantes do evento. Desde então, vimos trocando ideias sobre 

o movimento hip hop e as produções do coletivo. 

A escolha pelo procedimento narrativo permite-nos apreender nas relações 

de pesquisa, as expressões mais significativas do vivido humano. Isto representa captar, 

melhor dizendo, valorizar nas singularidades das experiências de vida dos indivíduos, 

suas percepções de si mesmo, dos outros e do mundo social.  

 

3.3.1 - Edcelmo Bezerra – Dj Muamba 

 

Vim morar no Guarapes muito pequeno e vi muita coisa ruim acontecer no 

meu bairro. Jovens brigando por droga, morrendo, se perdendo. A polícia chegava 

batendo. Teve jovem na rua, apanhava mesmo, e nem sabia por quê. Já adolescente 

comecei a pensar sobre a vida no meu bairro. Por que as coisas eram assim pra gente. 

Tinha gente que andava em carrão, tinha casa boa, fazia compra em shopping e para a 

gente? Nada! Eu me revoltei com isso. Queria saber o porquê. Passei por momentos 

difíceis de revolta, me envolvi com droga e até fui preso, mas era de menor, e não 

demorou muito para voltar para casa. Nada acontecia de novo e isso me sufocava. A 

vida no bairro era sempre a mesma. Ficávamos na rua, zoando, ou no bar do Cabeça. 

Um dia PP ganhou umas fitas cassete com umas músicas diferentes. De um tal de 

Gabriel O Pensador. De um grupo de rap chamado Racionais MC’s. Não conhecia 

aquilo. Fiquei escutando e entendi que o que eles falavam era sobre a vida na periferia. 

O que eles falavam era o que eu vivia, era o que a gente vivia no Guarapes. Desde esse 

dia não tirei mais o hip hop da cabeça. Eu precisava entender mais, saber mais sobre o 

que era esse tal de hip hop. Naquela época tudo era mais difícil, internet, nem pensar. 

Nós do Guarapes tivemos que correr atrás das informações para saber mais sobre o 

hip hop, o rap, o racionais. Comecei a escrever junto com meus amigos, sobre os 

problemas do bairro e a nossa revolta com a vida no Guarapes para cantar no rap. 

Criamos o nosso grupo de rap, o GPS – Grupo Periféricos Suburbano –, que deu início 

a nossa correria no “movimento hip hop” (essa sigla também fazia referência ao bairro 

Guarapes). No Guarapes sempre existiu jovens que se organizavam em grupos 

artísticos e culturais. Tinha a galera do teatro, do grupo de axé, da capoeira e agora 

chegava o hip hop com uma proposta maior de politização da juventude do Guarapes. 
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O nosso sonho era transformar a nossa realidade social através do hip hop. 

Conquistamos o ponto de cultura com objetivo de realizar oficinas de hip hop, rodas de 

diálogos, produções audiovisuais sobre o bairro e sobre o “movimento hip hop” no 

bairro, e também um curso de formação sociopolítica. Muita coisa não aconteceu como 

eu esperava. Não realizamos as ações como tínhamos planejado no projeto do ponto de 

cultura. Apesar disso posso dizer que o hip hop é muito mais que tudo isso. O hip hop 

me ensinou muita coisa. Me ensinou que no movimento tudo é possível, desde pessoas 

que entram só para “curtir” até pessoas que querem fazer algo novo. O hip hop é mais 

que a arte pela arte. É um modo de vida. Você me pergunta se a realidade do meu 

bairro mudou? Não, não mudou. O que mudou fui eu. Eu aprendi a lidar com as 

dificuldades, a pobreza, a discriminação e o preconceito contra o jovem do Guarapes. 

Hoje falam que o hip hop morreu. Não acredito nisso. O hip hop é uma estratégia de 

atuação política. Ele não morre. O que “morre” é a atuação das pessoas no hip hop 

porque ele contribui para novas conquistas. O que aprendi no hip hop me ajudou a ser 

quem sou, a estar onde estou. O hip hop está sempre comigo. 

 

3.3.2 - “Eu sou guerreira. No hip hop aprendi a ser mais forte” - 

Adriana Silva – Rapper e ativista social. 

 

Quando eu entrei no movimento hip-hop já existia aqui em Guarapes o 

grupo GPS - era o Grupo Periféricos do Rap, que já fazia um trabalho com os jovens 

daqui do bairro. Naquela época, em 2002/2003, eu estava no Engenho de Sonhos (uma 

ONG que buscou atuar junto aos jovens das periferias da Zona Oeste de Natal) e 

acompanhava o grupo GPS, eu tinha uma admiração, mas ainda não havia espaço para 

as mulheres dentro do movimento. Aí então quando sai do Engenho de Sonhos pedi 

para PP (Pedro Paulo – integrante da Posse e coordenador do Grupo Detone Break do 

Guarapes) intermediar uma conversa com Edcelmo (líder da Posse) para a minha 

entrada no movimento, mas nesse primeiro contato, não tive êxito, pois Edcelmo era 

muito machista e não aceitava que mulheres cantassem no movimento. Então Eliênio 

(Ex-integrante da Posse. Atualmente trabalha na Odebrecht em Cuba) tinha um grupo 

de rap chamado Fator Real e me chamou para fazer parte, e eu fui: eu era doida para 

cantar rap. Eliênio me estimulou a escrever letras de rap com enfoque nas mulheres. E 
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aí começou a minha história dentro do movimento. Um ano depois PP me falou que 

tinha um sonho de fundar um grupo só com mulheres.  Aí nasceu as Dandaras. Nesse 

momento íamos quebrando as barreiras, mas o machismo ainda era bastante 

complicado. Participamos de vários encontros de formação política, intercâmbios, 

apresentações e éramos respeitadas aonde chegávamos e fomos realizados os nossos 

projetos para a juventude na área do hip-hop. Conseguimos realizar as Edições do 

Movimento Hip-hop, onde conseguimos trazer os oito estados nordestinos para discutir 

a questão da violência com a juventude negra. E o Bodega Digital (projeto de produção 

audiovisual nascido na Posse). Eu hoje estou fora do movimento. Onde passo converso 

com algumas pessoas do movimento que falam está cada vez mais se distanciando o 

movimento em Natal, porque não existe mais os eventos de hip hop e sim atividades 

isoladas da CUFA (Central Única de Favelas). Na Posse trabalhei no Projeto Mulheres 

N’ativa. Era um projeto voltado para as meninas do futsal e outras que quisessem 

participar. Após o treino fazíamos rodas de conversa sobre questões da mulher: 

sexualidade, violência doméstica, trabalho, profissão, família. Nesse projeto pude 

contribuir para uma formação mais crítica da mulher, da luta da mulher. Aprendi 

muito com o movimento hip-hop, me fortaleceu e me deu forças para lutar nesse 

mundão cheio de artimanhas para a nossa sociedade. 

 

3.3.3 - PP: Um griô urbano. 

 

Pedro Paulo Santana, o PP, conta a sua trajetória no hip hop. Para iniciar, 

trago o depoimento de Edcelmo Bezerra. Ele afirma que PP é “um griô urbano”: 

- “Você sabe o que é um griô urbano? Pergunta Edcelmo. “É o mano que 

viveu várias “gerações” juvenis. Viveu experiências com jovens que praticavam crimes, 

com jovens que se envolveram com drogas (tráfico e consumo), com jovens que buscam 

realizar projetos no seu bairro, buscam transformar a sua realidade. “Esses jovens 

somos nós do Guarapes”. 

PP confessa: eu não sei dançar, não sei cantar, não sei escrever rap, não sei 

grafitar. Mas, ouvi duas fitas cassetes com músicas do Racionais MC’s e nunca mais fui 

o mesmo. Eles falavam tudo o que a gente vivia no bairro. Era sobre a discriminação 

do pobre, do preto. Sobre a violência policial. O mundo das drogas. O esquecimento 
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pelas “autoridades” das pessoas como nós, que vivem na periferia. O hip hop tocou 

meu coração e a minha mente. Eu precisava descobrir o que realizar no movimento que 

começava no bairro. O rap me atraia, mas a dança, o break, me chamava a atenção. 

Um dia, em uma reunião da Posse, resolvemos formar um grupo de dança break e me 

convidaram para ser o coordenador. Eu aceitei. Surgiu o Detone Break. E ai comecei a 

trabalhar com os meninos do bairro a “pedagogia do break”. Faz parte do Detone o 

Pick e o Diogo que a gente conhece por “Pão”. Eles dançam e ensinam os b-boys e b-

girls a dançar. São meninos e meninas com idade de 08 até 16 anos. A gente exige que 

eles estejam estudando e tirem boas notas para continuar no grupo. Depois da dança a 

gente faz uma roda de conversa sobre o que está acontecendo no momento, na vida 

deles. E eles falam sobre violência, droga, gravidez precoce, a escola. São temas 

variados que trabalhamos com os meninos e meninas. A gente faz apresentação nos 

bairros, nas escolas e até em outros municípios. Somos respeitados pelo que fazemos. 

Na minha vida tenho duas histórias: uma antes e outra depois do hip hop. Fizemos 

muito depois que conhecemos o hip hop porque aprendemos a usar a liberdade de 

expressão. Hoje entendo muito mais da vida, de cabeça erguida.  

 

3.3.4 - “Com o hip hop aprendi a ser humano”: Amauri. 

 

Amauri é um dos jovens que integrou a Posse Lelo Melodia até o ano de 

2010. Devido às questões pessoais e aos conflitos que ocorreram no grupo, Amauri 

escolheu um novo caminho para a sua vida. Ele nos contou uma parte dessa história: 

A minha vida mudou bastante depois que saí do Guarapes. Já estava 

trabalhando em uma empresa de energia eólica, lá em Parazinho, quando resolvi ficar 

de vez por lá. Para isso tiver que sair do hip hop, daquele momento que vivia na Posse 

e dos movimentos sociais que vinham dele. Não podia mais viver do hip hop. Passei por 

crises pessoais, me perguntava “o que fazer da vida”. Tive que fazer uma escolha e 

“toda escolha é traumática”. A empresa estava me oferecendo novas experiências e 

desafios. E ainda existia a possibilidade de crescimento na empresa. O meu trabalho 

estava sendo reconhecido. Resolvi mudar. Aprendi muito e vi que conflitos existem em 

todo lugar. Lá na empresa houve uma situação para me prejudicar devido, acredito, à 

“perseguição política”. Eu estou me dando bem na empresa e ganhando a confiança do 
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meu chefe direto. Isso causou “despeito”. Mas, aprendi no hip hop a lidar com 

situações como essa. E logo defini minha estratégia de defesa: contar tudo o que 

aconteceu na primeira reunião com a diretoria. Minha atitude fez com que as pessoas 

confiassem em mim. Eu também aprendi no hip hop a articular, mobilizar as pessoas 

em torno de uma ideia. Isso eu faço no meu trabalho. Vejo a causa do trabalhador. As 

opressões e as atitudes antiéticas. “Com o hip hop aprendi a ser humano”. Por isso, às 

vezes, entro em conflito com as minhas convicções. Tenho medo de perder as minhas 

convicções, me distanciar delas. Hoje faço também parte do outro mundo que não é o 

mundo que vivi no hip hop. “Não quero perder a essência do hip hop”. Tenho vontade 

de compor algo em Parazinho, com a juventude. O jovem de lá está ocioso. Não tem o 

fazer e as drogas estão chegando. Já chegaram. Penso ter um pouco do Amauri do hip 

hop nisso. Também preciso fazer um curso superior. A empresa cobra isso para crescer 

lá dentro. Não sei se quero. A minha vida tomou novos rumos, mas não esqueço o que 

vivi. Não sai de mim. Sempre digo isso: “a gente sai do Guarapes, mas o Guarapes não 

sai da gente”. 

 

3.3.5 – O Coletivo Flores Crew-Recife/PE por Gabi Bruce
126

. 

 

Gabi Bruce é grafiteira. Concedeu-nos uma entrevista na qual narra a sua 

vida no Coletivo Flores Crew em Recife-PE, e fala sobre o seu engajamento artístico e 

político no movimento hip hop.  

O coletivo é nossa segunda família, temos interação total com cada 

componente do coletivo, que não é só de graffiti, mas também de fotografia, literatura 

de cordel, ações raciais, comunicação comunitária, entra outras tantas coisas que 

geramos. Nesse ano de 2013, como é ano de encontro, estamos gerando ações a cada 

mês corrido, nos encontramos não só para gerar a ações, mas com o cuidado de saber 

como cada um está, como tem vivido, o que tem passado e como podemos contribuir 

para ajudar/amenizar o problema ou a alegria.  

                                                
126 O Coletivo Flores possui uma característica singular: é um coletivo itinerante e seus integrantes 

transitam por várias comunidades de Recife-PE. Ano passado tentamos realizar uma entrevista coletiva, 

mas devido às diversas atividades dos integrantes, não foi possível. Gabi Bruce concedeu-nos entrevista 

permitindo a sua publicação.  
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Todos do coletivo estudam, seja na faculdade (superior/pós/etc), curso 

técnico, profissionalizante. Parte do coletivo exerce sua profissão de formação 

(Gláucia e Francisco são jornalistas/fotógrafos, Viviana e Viviane são pedagogas) e 

outra parte trabalham com entidades e grupos sociais (Sou [Gabi é] técnica em 

administração e trabalha com captação de recursos no centro de Comunicação e 

Juventude, Renata e Rayssa não estudam atualmente, e estão no período inicial 

materno, Sérgio trabalha com fotografia e tem uma marca voltada para artigos de 

skate com amigos), sempre elaboramos ações e usamos nossos conhecimentos técnicos 

dos cursos para melhor desenvolver as ações do coletivo. 

Em parceria com a ONG feminista SOS Corpo, que fica aqui em Recife, 

estaremos, todo o coletivo, participando de um curso de formação sobre saúde, 

sexualidade, geração de renda e comunicação na entidade. Esse curso terá a duração 

de três anos, o que fortalecerá ainda mais nossas ações, estamos todas/os ansiosas/os! 

Como todos moram em comunidades diferentes, somos um coletivo itinerante, 

desenvolvemos várias ações em comunidades diversas, nas que moramos e nas dos 

coletivos parceiros. 

Estamos bem mais produtivas/os esse ano de 2013, o coletivo recebeu novas 

pessoas, e foi pensado ações pontuais mensais, em janeiro geramos o "Máfia de Verão- 

Tardes quentes, diálogos refrescantes" que aconteceu na comunidade do Toto, bairro 

dos parceiros da Mangue Crew, em Fevereiro participamos do "Pão e Tinta", ação de 

graffiti no bairro do Pina, dos parceiros da 100 Parar Crew, e em março iremos para 

Lima-Perú, representar o Brasil no 5°Festival Nosotras estamos en la calle, e tb em 

março participaremos do 5°Recifusion Arte aqui em Recife, assim, como planejamos, 

por mês está gerando ou participando diretamente de uma ação que fortaleça a cena 

local do Hip Hop, para em setembro geramos o FLORESendo Ideias, que estamos 

fechando os detalhes, conseguimos aprová-lo no edital de Agentes Jovens do MinC 

[Ministério da Cultura], o que já estimula a captar ainda mais recursos, estamos mais 

produtivas/os e organizadas/os, porque pessoas comprometidas estão no coletivo, 

estamos mais maduras/os,  a prova disso é a ida a Lima-Peru.Com isso estaremos 

quebrando todos os estereótipos dentro do Hip Hop, [porque] nunca um grupo 

feminista do hip hop, saiu de Recife, ou mesmo do Nordeste para representar o Brasil 

em um festival de artistas urbanas, fomos o único coletivo convidado/selecionado, não 
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só por graffitar, mas por ter uma vivencia de militância política no Hip Hop e no 

Feminismo. Estamos ramificadas/os e dando frutos. 

 

3.4. PRÁTICAS MICROPOLÍTICAS E OS NOVOS MODOS DE VIVER NAS 

PERIFERIAS URBANAS. 

 

Dados apresentados pela Central Única de Favelas – CUFA
127

 denunciam 

que, nas capitais dos estados brasileiros, existe pelo menos uma favela para cada bairro. 

Esta realidade também está presente no Rio Grande do Norte, onde na capital Natal, os 

dados evidenciam a existência de uma favela para cada bairro da cidade. Esse dado 

torna-se relevante para nossa pesquisa, na medida em que demonstra a amplitude da 

desigualdade social presente em nosso estado, sobretudo na capital Natal. Torna-se 

ainda mais importante se pensarmos em quantos jovens, como os nossos sujeitos da 

pesquisa, buscam alternativas, principalmente no campo da arte e da cultura para lidar 

com a pobreza. Daí o surgimento de tantos grupo e coletivos, sejam ligados ao 

movimento hip hop ou a novas expressões artísticas e culturais. 

As experimentações relatadas pelos jovens engajados nos Coletivos de Hip 

Hop: Posse Lelo Melodia do Guarapes em Natal e Coletivo Flores Crew em Recife; 

evidenciam, no nível de produção de subjetividades, a existência de um processo 

contínuo de descoberta das forças ativas. Deleuze observa, na obra Nietzsche e a 

filosofia (1976) que são essas forças que possuem uma energia capaz de intensificar a 

formação do desejo dotando os indivíduos de uma capacidade ainda maior de 

transformar, de constituir novas atitudes e afetos. Forças ativas que lhes possibilitam 

deslizar, criando superfícies lisas que sirvam para embates com velhas estruturas e que 

possam resistir às determinações impostas pelo poder dominante, na medida em que 

insiste em cavar brechas, traçar linhas de fuga, podendo, assim, conquistar espaços no 

interior das instituições molares.  

À luz da análise micropolítica é permitida a compreensão, por um lado, dos 

processos de singularização em curso e, por outro, dos modos de subjetivação 

                                                
127 Dados disponíveis em http://www.cufa.org.br/in.php?id=favelas/rn. Acesso em 18 de novembro de 

2011. 

 

http://www.cufa.org.br/in.php?id=favelas/rn
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dominantes que estão em jogo nas sociedade contemporâneas. Os sujeitos sociais 

implicados em uma dinâmica coletiva intitulada Posse ou Coletivo de Hip Hop, ora são 

afetados pela lógica capitalística, assim falando como Guattari, na qual estão 

imbricados, ora se esforçam para fissurá-la e produzir novos modos de subjetivação 

quando conseguem desempenhar um papel articulador e aglutinador de ações 

individuais e coletivas. A arte hip hop, em particular na nossa pesquisa: o rap engajado 

(abordaremos no Capítulo 4) demonstra possuir uma potência criativa que pode 

constituir-se em um campo de experimentações para dar vazão às novas atitudes, afetos 

e, por conseguinte, novos modos de pensar e viver na pobreza.  A análise micropolítica 

evidencia, sobretudo, a capacidade de reinvenção do ser humano, do seu direito de 

existência, do seu modo de estar no mundo. 

Pensamos como a investida desses jovens “periféricos” em arte e cultura é o 

que “sobra” para eles. É o que se colocou como possibilidade, e, eles se agarram a essa 

possibilidade de maneira bela. Eles se agarram e algo está brotando a partir daí, e, hoje, 

eles não conseguem mais ser o indivíduo como em outros tempos, como no relato de 

Amauri sobre a sua trajetória de vida que demonstra estar podendo lidar de uma outra 

forma com o mundo na sua tentativa de inserção profissional adulta. E ainda mais que 

isso, podendo experimentar diferentes coisas nos planos molar e molecular. Admirável 

a reflexão instigada pelas experimentações trazidas por esses jovens sobre o que está 

faltando para o mundo atual: o surgimento de novos valores em defesa da vida humana, 

uma ética da existência (FOUCAULT, 2006) que permita pensar o mundo de um outro 

modo ou quiçá outro mundo: o que é possível construir?! 

 



 

 

Rap Na favela eu nasci – Lokomotiva Rappers - Posse de Hip Hop Lelo 

Melodia do Guarapes – Natal/RN 

(Vídeo disponível em http://www.youtube.com/watch?v=WEUBJBxBV-c. 

Acesso em 03/12/2012). 

Entre o morro do Guarapes, favela do inferninho: eu nasci 

Sempre faço aqui, correria e se vim porque não diz assim, favela eu nasci 

Você já perguntou se a gente era ruim, favela e Pelourinho mais tarde:  

eu nasci 

As garotas daqui sempre que olhar pra mim quando eu faço assim: 

 vem pra mim 

Favela eu nasci, nos guetos eu vivi, nos becos eu morri  

e ainda hoje é assim - 2X 

A polícia é a justiça e a justiça é a polícia, eles dois se combina/Sempre 

assim 

E você tem que ver pra você entender o que eles querem fazer/Sempre assim 

Um revólver, uma bala, o gatilho escapou e um corpo no chão 

morto/Sempre assim 

É Guarapes tá louco, o bagulho é doido e você é o osso/Sempre assim 

Favela eu nasci, nos guetos eu vivi, nos becos eu morri 

 e ainda hoje é assim - 2X 

Olhe pra mim com jeito de mártir, moleque nasce e cresce bicho ruim, estilo 

de perifa, me julgam, me chama de neguinho, pergunta pra tua filha se ela pensa assim! 

Quando tá com neguinho ela diz e daí? Foda-se, pra quem achar ruim! 

Não to nem ai, o que pensam de mim, eu quero mais é que se exploda essa 

porra toda! 

A justiça é cega, é surda, é muda. 

A polícia tá na rua, é chute, é murro, espanca e nunca muda, lá vem a 

viatura, é melhor sair da rua que aqui não tem, ironman, nem super-man, mas tem uns 

brinquedos que aterrorizam bem: andar na ginga, falar na gíria, estilo de perifa e quem 

não tem me copia. 

Eu to na luta, então vem me disputa, eu sou big brother, mas to no paredão, 

eu sou o vírus que se espalha, favela dança e bate palma! 

Favela eu nasci, nos guetos eu vivi, nos becos eu morri  

e ainda hoje é assim - 2X 
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CAPÍTULO 4 - POR UMA POÉTICA DO RAP ENGAJADO  

O fato é que consumimos, mais do que bens, formas de vida – e 

mesmo quando nos referimos apenas aos estratos mais carentes da 

população, ainda assim essa tendência é crescente. Através dos fluxos 

de imagem, de informação, de conhecimento e de serviços que 
acessamos constantemente, absorvemos maneiras de viver e sentidos 

de vida, consumimos toneladas de subjetividade. (Peter Pàl Pelbart, 

[2006?], p.2).  

Um criador não é um ser que trabalha pelo prazer. Um criador só faz 

aquilo de que tem absoluta necessidade. (Deleuze, 1999, p. 3).  

Poético eu quem diria, sou mais que o imaginável. Sou a fênix que 
renasceu das cinzas do lixão do Guarapes, pois sempre [a] há um novo 

recomeço, aos guerreiros que sempre batalharam para consolidar a 

caminhada democrática hoje somos a soma de tudo, pegue tudo e 

separe o que construiu e nos leve para lá. (Edcelmo Bezerra, ativista 
social, informação verbal). 

 

O que está acontecendo na juventude das periferias urbanas em 

determinados lugares da sociedade brasileira? Pensamos, a partir de Deleuze & Guattari 

(1997) e da realidade por nós estudada na emergência de espaços novos, isto é, espaços 

lisos povoados por acontecimentos, afetos e intensidades, como um modo de ocupar o 

lugar que se vive, prevendo um modo de viver que age sobre os afetos criando 

intensidades. Uma questão central se coloca no cerne da problemática da produção de 

subjetividades: a intrínseca relação existente entre os sujeitos e a sua coletividade, entre 

o autor e a sua obra, que leve em conta a singularidade dos gestos, dos afetos, e por que 

não dizer, dos fluxos de vida, no contínuo devir da produção da vida e da morte. Nessa 

interseção emergem as poéticas do rap engajado como expressões de resistências, 

inventividades e micropolíticas que, de um lado, denunciam as lutas contra a sujeição 

das minorias sociais, e, de outro, reinventam novas formas de subjetividade na 

subordinação de um tipo de individualidade imposta. Importante esclarecermos que a 

nossa análise sobre as poéticas do rap engajado, não recai sobre o campo de uma 

análise literária ou linguistica. Trata-se da análise sociológica voltada para as 

experiências singulares de linguagens, compreendendo a poética do rap como 

pertencente  à um campo de linguagem que traz à tona o campo do vivido.   

 

4.1 - O DENTRO-FORA DA CULTURA NAS “QUEBRADAS”  
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Ao lado do poder, há sempre a potência. Ao lado da dominação, há 

sempre a insubordinação. E trata-se de cavar, de continuar a cavar, a 

partir do ponto mais baixo: este ponto… é simplesmente lá onde as 
pessoas sofrem, ali onde elas são as mais pobres e as mais exploradas; 

ali onde as linguagens e os sentidos estão mais separados de qualquer 

poder de ação e onde, no entanto, ele existe; pois tudo isso é a vida e 
não a morte. (Toni Negri, 2007, p. 54). 

 

No ano de 2007 foi inaugurado no Jornal Diplô online, a coluna quinzenal 

Cultura Periférica
128

 assinada pelo jornalista com formação em história, Eleilson Leite. 

A coluna é inaugurada com o artigo A arte que liberta não pode vir da mão que 

escraviza e divulga a primeira Semana de Arte Moderna da Periferia
129

. O que essa 

coluna representa? Nesse momento Eleilson Leite dava visibilidade à produção artística 

e cultural nas periferias paulistas: a cultura periférica. Até o ano de 2008 a coluna
130

 

ofereceu artigos que abordaram temáticas voltadas para a ampla produção cultural nas 

periferias de São Paulo. A cultura periférica também, através da “notícia de jornal”, 

proliferou por todo o país. Vimos emergir, a partir de então, uma série de iniciativas 

voltadas para fortalecimento da cultura periférica como conceito e como “atitude” 

capaz de criar estratégias para a produção e a difusão dos trabalhos realizados nas 

periferias. A literatura “marginal” é um bom exemplo desse esforço dos artistas 

“periféricos”. O lançamento do livro Cooperifa – Antropofagia Periférica surtiu efeitos 

múltiplos no interior das “quebradas”. Um deles foi a descoberta, pelos “periféricos”, 

que eles também sabiam e podiam escrever. Outro foi o contágio dessa arte de fazer 

para os “periféricos” em geral. Daí surgiu produções literárias a todo vapor (oferecemos 

uma “degustação” dessa produção literária no capítulo 2.). 

O que pode um “pobre”
131

 criar?! Caracterizada, na definição dos ativistas, 

pelo fomento e divulgação da produção cultural, artística e política, a cultura periférica 

                                                
128 Para maiores detalhes acesse http://diplo.org.br/2007-10,a1968. Acesso em 10 de setembro de 2009. 

129 A Semana de Arte Moderna da Periferia aconteceu entre os dias 4 e 10 de novembro do ano de 2007. 

Organizada pela Cooperifa – Cooperativa de Artistas da Periferia - Participaram em torno de quarenta 
grupos artísticos que promoveram mais de cem atividades voltadas para a mostra cultural da periferia, 

oferecendo artes plásticas, dança, teatro, música, cinema, literatura, intervenções artísticas, shows, saraus, 

debates, palestras e oficinas. A Semana de Arte Moderna da Periferia foi organizada no Bar do Zé do 

Batidão, onde acontecem os saraus da Cooperifa. 

130 Disponível em http://diplo.org.br/_Eleilson-Leite. Acesso em 10 de setembro de 2009. 

131 A escritora Chimanda Adichie, na palestra Os perigos de uma história única, aborda, a partir da sua 

experiência quando morava na África, a percepção “comum” do que é ser pobre, denunciando que, na 

maioria das vezes, o termo “pobre” está associado à um lugar abjeto, um lugar “improdutivo” no qual não 

é possível existir criação, invenção, produção de vida. A escritora chama a atenção para a construção 

http://diplo.org.br/2007-10,a1968
http://diplo.org.br/_Eleilson-Leite
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passou a expressar o lado inventivo e político das periferias urbanas que, até então, 

foram muito mais conhecidas pela existência da condição de penúria, pobreza e das 

diversas violências, associando-as, pela sociedade em geral e pelo senso comum, a um 

lugar de faltas (TAKEUTI, 2002) no qual “nada pode existir além da pobreza”. Em 

nossa pesquisa as periferias são pensadas como um lugar menor (DELEUZE & 

GUATTARI, 2010) reconhecidas, para além da condição geográfica e local de 

pertencimento dotado de condições de possibilidades (TAKEUTI, 2010) de poder 

realizar projetos e ações, sobretudo nos campos da arte e cultura, para a coletividade, 

como também para fora delas. As periferias são pensadas para além do “lugar de pobre” 

ou do “movimento hip hop” , mas como espaço de possibilidades com  poder de 

contágio (DELEUZE, ANO) como demonstrado nos exemplos apresentados nos 

capítulos anteriores. A condição “periférica”, em nossa problematização, é a condição 

nômade (DELEUZE & GUATTARI, 1997), que significa um “deslocamento” do modo 

de pensar e de agir dos indivíduos, atuando no sentido de uma reinvenção na forma 

como lidam com as suas vidas em condições precárias.  

As periferias urbanas possuem uma topologia peculiar: ruas estreitas, 

ladeiras, escadarias, casas amontoadas que parecem desafiar a lei da gravidade e se 

erguem umas sobre as outras, geralmente, possuem morros, encostas e até rios. Tudo 

atravessando e ocupando estreitos espaços. Olhando do alto, parece um emaranhado de 

alvenarias, rede elétrica com um fluxo contínuo de pessoas. Quando se fala em 

‘periferia”, a imagem do senso comum é a da “desordem” das coisas, contudo, a 

“periferia” vem demonstrando reinventar, atravessada por esse aparente “caos”, a sua 

própria dinâmica subjetiva.  

4.2 – A LITERATURA “MARGINAL”: EXPERIMENTANDO NOVAS 

LINGUAGENS  

Jacques Rancière na obra Políticas da escrita (1995), particularmente no 

capítulo A literatura impensável, problematiza a palavra literatura e o modo da sua 

utilização ao longo da sua construção histórica. Conforme Jacques Rancière, no século 

XVIII, a literatura não era a arte dos escritores, ela representava o saber dos letrados. A 

literatura era ensinada aos letrados como saberes e normas que lhes permitia apreciar as 

belas-letras (poesia e eloquência). No século XIX, a literatura desliza para outro plano 

                                                                                                                                          
desse estereótipo e para os perigos da homogeneização. Palestra disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=ZUtLR1ZWtEY. Acesso em outubro de 2011.  

http://www.youtube.com/watch?v=ZUtLR1ZWtEY
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no qual se torna a atividade de quem a produz: o escritor. Nesse século, a literatura 

ensina a apreciar as obras de literatura. Mudança significativa que, conforme Rancière, 

se passou de modo despercebido, mas que representou um novo momento para a 

literatura: provocou a descontinuidade da transmissão linear dos saberes tradicionais
132

. 

“A literatura torna-se precisamente nomeável como a atividade específica daqueles que 

escrevem, no momento em que a “herança” se desvanece. Ela não é aquilo que sucede 

às belas-letras, porém aquilo que as suprime” (p.26).   Rancière problematiza a 

apropriação social da literatura como nome/saber que é inserido em uma lógica 

pedagógica, voltada para o letramento e a reprodução de uma “cultura oficial” lançando 

a tese da literatura como “conceito transversal que tem a propriedade de desmanchar 

as relações estáveis entre nomes, ideias e coisas e, junto com elas, as delimitações 

organizadas entre as artes, os saberes ou os modos do discurso” (p.27). O autor 

provoca a constituição de um papel político para a literatura, no qual ela se coloca a 

serviço de novos enunciados, de novos discursos, conectando-a as experiências do 

vivido e da linguagem, distinguido-a da sua condição inicial de reprodutibilidade e 

continuidade
133

 a serviço exclusivo dos saberes tradicionais. 

Indo de encontro aos saberes tradicionais, capturados numa teia monolítica 

de produção de conhecimentos, conforme. Takeuti (em sua orientação desta tese) que 

arte é essa que se inventa nas periferias? A questão é mais complexa do que parece 

porque se tratando da “periferia” o termo está, historicamente falando, impregnado de 

valorações e preconceitos, fator que questiona a “validade” dessa arte “periférica”. 

Outra questão vem a reboque: para que serve essa arte “periférica”? Acreditamos que 

falar sobre cultura periférica, arte “periférica” estamos tratando, muito mais do que um 

fenômeno social, de novos modos de experimentação compostos pela formação de 

novas linguagens, como a literatura “marginal”, e movimentos de linguagem, como o 

“movimento hip hop”.  A afirmação da existência de arte nas periferias foi, e é feita 

pelos próprios “periféricos”, artistas e moradores das “quebradas”. Retiramos 

                                                
132 No século XVIII a palavra literatura designava um saber sobre as belas-letras que são a poesia e a 

eloquência. Essas artes se dividiam em gêneros de acordo com o assunto que tratavam, os sentimentos 

que tentavam provocar, os modos de composição e a métrica.  

133
 Conforme Rancière, a continuidade seria marcada pela transmissão ininterrupta de saberes e também 

por certo número de topoi que determinam uma mesma rede de fábulas e um mesmo estatuto do livro. 
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fragmentos das poesias “periféricas” citadas no artigo de Eleilson Leite, Onde mora a 

poesia
134

, e que foram recitadas em um Sarau da Cooperifa: 

 

Venho aqui para fazer poesia 

Sou poeta da lua 
Por isso, troco a noite pelo dia 

E é tão triste quem na lua se inspira 

Apaixona-se por ela, tornando-a sua lira 
Mas apesar dessa paixão que no peito tranca 

Não pode com a mão tocar a bola branca. (Sérgio Vaz – Cooperifa) 

 

Minha pele mais que noite é breu 
Moradia de quilombos 

Onde se escondem 

Dourados e reais sonhos.  (Akins Kinte, da Cidade Tiradentes , Zona 
Leste de São Paulo) 

 

Ah Poeta quando será que vou ser sua poesia? 
Sua inspiração mais abençoada! 

A sua estrofe encantada! 

Vento suave nas primeiras horas do dia. (Elisandra Souza) 

 
Solitária 

A aranha tece 

Formando quadrantes geométricos 
Deixando seu rastro de seda 

Sua teia interessa apenas a si mesma 

Aos poucos que optaram se emaranhar E aos perdidos que não 

conseguem 
Se desprender de suas linhas. (Allan da Rosa) 

 

A poesia “marginal” traz elementos da realidade cotidiana dos poetas 

possibilitando a instauração de uma relação diferenciada com os usos da linguagem, 

promovendo uma relação diferenciada entre a oralidade e a escrita aproximando, do 

ponto de vista linguístico, cada vez mais esses modos de expressão, fato que permite 

observar novos elementos semióticos, como signos verbais, sons, imagens e formas em 

movimento (MARCUSCHI, 2003). Além da dimensão linguística presente nas poesias 

“marginais”, nossa pesquisa observa as torções que a língua realiza em torno da 

produção de uma língua menor (DELEUZE & GUATTARI, 2010), a partir dos 

processos de desterritorialização e reterritorialização, que reinventam elementos da 

poesia oficial para nessa poesia menor expressar a cotidianidade particular da vida nas 

                                                
134 Artigo disponível em http://diplo.org.br/2007-11,a2020. Acesso em 10 de setembro de 2009. 

http://diplo.org.br/2007-11,a2020
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periferias urbanas.  A escrita “periférica” que emerge na literatura e poesia “marginais” 

sinaliza a criação de novos modos de utilização da língua, como apontamos 

anteriormente, que “rompem” com a normatividade da língua “oficial”.   

Os escritores “periféricos” demonstraram como lançaram mão da literatura, 

colocando-a a serviço da abertura de novos caminhos, no uso de novos dizeres e fazeres, 

voltados para que cada um possa lidar, da melhor maneira possível, com a lógica da 

desigualdade engendrada na sociedade capitalista que desemboca nas “periferias” 

urbanas. Com a propriedade de quem vive a realidade de precariedade material, os 

escritores “periféricos” relatam as suas experiências numa escrita inquieta que se 

avigora para expressar as forças ativas que criam a vida em condições adversas. 

Apresentamos, no capítulo três, diversas produções literárias “marginais” ou 

“periféricas” que narram o cotidiano dos “poetas periféricos”.  

Eleilson Leite, historiador e colunista no blog Outras Palavras, escreveu 

sobre a produção do rap do grupo Racionais e suas conexões com a produção literária 

das “periferias” de São Paulo.  No artigo intitulado Nada como um dia após o outro, o 

colunista demonstra como o grupo Racionais MC’s tematiza nas composições do CD 

Nada como um dia após o outro a crise, os conflitos gerados no interior do seu grupo e 

da sua “periferia”, devido ao alcance do “sucesso” no cenário musical, trazendo como 

consequências para os integrantes do grupo, a elevação do poder aquisitivo e uma 

“nova” condição social. O interessante para nossa tese, além de como o grupo utiliza o 

seu rap para se comunicar com o seu lugar de pertencimento (TAKEUTI, 2009), 

chamando as pessoas para refletir sobre sentimentos como inveja, ressentimento, 

calúnia; Mano Brown, líder do Racionais, exterioriza nas produções desse CD, a 

inquietação por ao conquistar uma ascensão profissional e social, ser visto como 

“diferente” pela sua “periferia”. Daí os sentimentos, ora de alegria, ora de tristeza, que 

estão presentes no rap citado no artigo. Takeuti e Bezerra (2009) também detectam o 

sentimento de estranheza, durante a realização de oficinas de história de vida
135

 em 

Guarapes (2009, p.114):  

Era quase obsessivo o tema do reconhecimento de si e do grupo: 

mágoas e ressentimentos por falta de reconhecimento na sociedade, 

                                                
135 Takeuti & Bezerra no texto Trajetórias de um coletivo jovem: nem de prática-gramática da ira (2009). 

Os autores apresentam uma reflexão a partir da experiência vivenciada junto a um coletivo jovem, a Posse 

de Hip Hop Lelo Melodia do bairro Guarapes, no ano de 2007 em Natal-RN. Consistiu em um trabalho de 

pesquisa-ação que contou com um dispositivo de abordagem biográfica denominada Oficina de Histórias 

de Vida em Coletividade. 
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como também na comunidade, e no interior de suas relações 

familiares. Começam a se desvelar sentimentos de “estrangeiridade” 

nas relações com os habitantes da localidade: nem estes, nem os 
jovens se reconhecem mais como “semelhantes” – algo (devir-outro?) 

se produzindo e os distanciando daqueles por quem eles desejam lutar 

politicamente. 

 

Os jovens do bairro Guarapes expressaram sentimentos e conflitos em 

relação à sociedade e a sua comunidade, semelhantes aos que Mano Brown exterioriza 

nas letras do seu rap Jesus chorou
136

: o rapper inicia a sua composição reconhecendo, 

apesar do senso comum “determinar” que “o homem não chora”, a fragilidade do 

homem ao atravessar momentos de tristeza, marcados por sentimentos de “vingança” e 

“desespero”, se entrega, “a lágrima de um homem vai cair” ao choro: 

O que é o que é?? 

Clara e salgada, cabe em um olho e pesa uma tonelada... Tem sabor de 

mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta.... Na calada 
ela vem, refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança... 

Pode ser causada por vermes e mundanas... E o espinho da flor, cruel 

que você ama, amante do drama, vem pra minha cama, por querer, 
sem me perguntar me fez sofrer... E eu que me julguei forte... E eu que 

me senti... Serei um fraco, quando outras delas vir.. Se o barato é 

louco e o processo é lento... No momento... Deixa eu caminhar contra 
o vento...o que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável...o 

vento não, ele é suave, mas é frio e implacável....(é quente) borrou a 

letra triste do poeta (só) ... Correu no rosto pardo do profeta... Verme 

sai da reta... A lágrima de um homem vai cair... esse é o seu B.O. pra 
eternidade...diz que homem não chora...ta bom, falou...não vai pra 

grupo irmão ai .... JESUS CHOROU ! ! ! 

  

Mano Brown continua, no fragmento seguinte do rap Jesus chorou, a 

“cantar” a dor presente na revelação dos sentimentos mais devastadores para a mente do 

ser humano (a mágoa e o rancor): “durmo mal, sonho quase a noite inteira, acordo, 

penso, acordo com olheira, na mente sensação de mágoa e rancor... uma fita me abalou 

na noite anterior... Alô!!” O sofrimento decorrente das relações de inveja estabelecidas 

com o seu lugar de pertencimento é narrado poeticamente no trecho: 

Esse Brown aí é cheio de querer ser, deixa ele moscar e cantar na 

quebrada, vamo ver se é isso tudo qdo ver as quadrada, periferia nada, 

só pensa nele mesmo, montado no dinheiro e vcs aí no veneno...e a 
cara dele truta?? cada um no seu corre, durmo pelas veia, uns mata, 
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 Disponível em http://jesuschorou.racionaismcs.letrasdemusicas.com.br/. Letra completa disponível em 

anexo. 
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outros morrem...eu mesmo se eu catar voa numa hora dessa, vou me 

destacar do 

outro lado de pressa, vou comprar uma house de boy depois alugo, 
vão me chamar de senhor...não confundo... mas pra ele só a zona sul 

que é a pa... diz que ele tira nós, nossa cara é cobrar...o que ele quiser 

nós quer, vem que tem, pq eu naum pago pau pra ninguém...E eu?? 

 

A narrativa presente no rap do Racionais não perde seu tom de contestação:  

Quem tem boca fala o que quer pra ter nome, pra ganhar atenção das 

muié e/ou dos homens... Amo minha raça, luto pela cor, o que quer 
que eu faça é por nós, por amor, naum entende o que eu sou, não 

entende o que eu faço, não entende a dor e as lágrimas do palhaço... 

Mundo em decomposição por um triz, transforma um irmão meu em 
um verme infeliz... 

  

E segue exteriorizando uma poética do social
137

, como diria Matias
138

 

(2011, informação verbal) que ao falar de si, ao mesmo tempo revela traços existentes 

na sua coletividade, evidenciando as dificuldades e impasses cotidianos. O rap 

demonstra possuir uma capacidade incrível de afastamento e reaproximação da 

realidade vivida, provocando novas leituras, contestando-a, transgredindo-a, 

reinventando-a numa réplica que nasce da inconformação. Possibilitando para os jovens 

ativistas a constituição de uma nova relação consigo mesmo, com os outros e com a 

vida. 

O empenho dos artistas, rappers e ativistas sociais vai no sentido de manter 

a periferia no “centro” da discussão criativa, provocando os “saberes” do poder 

dominante, abrindo novas possibilidades, persistindo em revelar as produções que não 

seriam evidentes para a sociedade em geral. A arte “periférica” é produzida a partir de 

uma dinâmica que subverte a lógica de produção capitalista, porque o objetivo geral do 

produto gerado, tanto é a defesa da vida na periferia, quanto a defesa do território 

“periférico”, lançando mão, para isso, da arte e da cultura.   

Conforme apontado no capítulo um, a juventude “periférica” descobriu no 

campo da arte e cultura formas alternativas de expressão que instigam a reflexão em 

                                                
137 O termo poética do social foi discutido no Grupo de Trabalho “Inventividades sociais, poiésis e 

processos de subjetivação”, coordenado pelas professoras Norma Takeuti (Dep. de Ciências 

Sociais/UFRN) e Ilza Matias (Dep. de Letras/UFRN) na XIX Semana de Humanidades do Centro de 

Ciências Humanas, Letras e Artes – CCHLA/UFRN, no período de 7 a 9 de junho de 2011, no qual 

participamos na condição de apresentador de trabalho. 

138
 Professora do departamento de Letras/CCHLA/UFRN. Foi membro da nossa banca de qualificação 

realizada em 20 de dezembro de 2011. 
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torno da realidade em que vivem. O “movimento hip hop” faz parte dessa investida 

“periférica”. Como dizem os ativistas sociais, “não dá para falar de periferia sem falar 

de hip hop”. No conjunto cultural do “movimento hip hop” (break-dance, grafite, DJ, 

rap e atitude crítica) elencamos como eixo fundamental da nossa investigação a 

produção do rap engajado, mais particularmente, a problemática da produção das 

poéticas do rap engajado, seus efeitos e desdobramentos. Apostamos que as poéticas do 

rap engajado marcam um trabalho contínuo de produção do novo, de novos modos de 

lidar com a vida a partir da produção de processos de singularização que extrapolam 

territorialidades.  

Pensamos nas poéticas do rap engajado como fluxos constituídos pela 

vontade de ir além do seu território social, cognitivo e físico, de provocar efeitos cada 

vez mais propagados através de ondas de intensidades múltiplas que brota do território 

“periférico” e se propagam por espaços sociais outros. São criações marcadas pelos 

processos de desterritorialização e reterritorialização. Balizados por Deleuze (1997), 

Deleuze & Guattari (2010), Rancière  (1995), podemos definir o rap engajado como 

uma arte menor que se faz na experimentação dos encontros, na escrita que conectada à 

experiência sensível vai sinalizando o lugar da sua relação/interação com mundo que dá 

sustento à sua densidade poética. Os jovens “periféricos” revelam a singularidade dessa 

“arte rap”: 

Quando chega a polícia, já vem agredindo, batendo... A gente canta 

pra ela –Adriana Silva – ativista social- informação verbal 

A poética do rap engajado atinge tudo, aborda diversos temas. O rap é 

escrito pelo momento que você vivencia. O rap tem diferentes 

narrativas que parecem ficção, mas não é, é realidade. Edcelmo Silva 
– ativista social e líder da Posse Lelo Melodia de Hip Hop – 

informação verbal. 

A poética do rap está presente nas ações que conseguimos realizar nas 
periferias. É a voz da periferia que toca no coração do jovem e o livra 

das drogas. Uma vez um jovem daqui do bairro nos procurou para 

dizer que ia fumar um baseado quando ouviu o nosso rap. Ele foi 

tocado pela música e desistiu de fumar. Silveira Roots – membro da 
Posse Lelo Melodia de Hip Hop – informação verbal. 

O rap toca minha vida, toca a minha alma. Não vivo sem o rap, ele 

me faz respirar melhor, me sentir melhor. Tudo muda quando escuto 
um bom rap. Alexandre Taurus – Rapper e líder do Grupo Agregados 

Família do Rap de Natal-RN. 
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Os depoimentos dos jovens “periféricos” revelam características peculiares 

do rap engajado, como, por exemplo, a capacidade de proliferação para outros espaços, 

a partir de uma “linguagem inventada”: nos embates com a polícia, os jovens 

respondem “cantando rap”. Também na possíbilidade de lançar mão de diferentes 

narrativas tendo com “critério” a “arte do improviso” ao lado de uma certa autonomia 

no interior do campo do vivido. Como relata Edcelmo Silva, “o rap é inspirado pelo 

momento que você vivencia”.  O rapper Silveira Roots destaca a atitude de mudança do 

jovem como efeito do rap engajado, demonstrando a força de contágio dessa arte 

menor. Alexandre Taurus
139

 expressa o sentimento de prazer, bem-estar, alegria ao ser 

“tocado” pela música rap. Para Taurus “o rap dá sentido a vida”: 

Representação 

Com um Mike na mão 

Alternada na batida dose dupla junto com os irmãos 

Eu represento sim, minhas ideias á 

Minha quebrada, meus, meus camaradas 

To na jornada não me limito a levada 

E quem não guenta [aguenta], não, não representa, só, só se morde e 

se lamenta a ausência, só, aumenta a convivência, a grande 
consequência. 

A humildade é a lei da igualdade onde pesa a coragem como sangue 

O rap corre em minhas veias, é combustível em minha mente, mas não 
me incendeia, e só clareia, o meu caminho 

To trilhando um futuro com os manos, no sapatinho, sou Black I 

"Nome do Rapper" sou sentimento com sentimento 

É feita a minha rima, não rimo por impulso, então por isso é que te 

deixo, o meu discurso 

-Vai, Prosseguir Guerreiro, vai, a qualquer lugar vai, com humildade 

se vai – 2x 

De onde eu vim represento – 2X 

Não irmão eu não escondo a minha origem, sou caboclo nordestino, 

descente Black espirito vivo, abençoado por Deus bem protegido 
contra forças negativas e olhares maldosos, malignos. 

Deus é mais e está sempre do meu lado 

Por aqui o rap segue sem fronteiras, bem representado 

Nego sabe que o rap não é viagem irmão, pois sou filho da música 
negra que expressa a verdade e que incomoda, pelo fato de ter bons 

argumentos 
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 Alexandre Taurus é rapper e mora Natal-RN. Líder do Grupo Agregados Família do Rap formado em 

1999 atuou no cenário musical nacional até 2010. 
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Eu represento! 

E faço questão de ser um bom elemento 

Sei que nem Jesus agradou a todos, então se liga 

Minha parte eu faço, honrando sempre a minha família 

Neguinho da vila, Rocas pra quem não me conhece, Fabio mago, 

talento nato ali da Zona Leste 

Quem não deve não teme,nem muito menos se esconde assume sua 

responsa mostra ser sujeito homem 

-Vai, Prosseguir Guerreiro, vai, a qualquer lugar vai, com humildade 

se vai – 2x 

De onde eu vim represento – 2X 

Nascido e criado no córrego Jeca Tatu, hoje o nome dele São 

Domingos Sávio fui criado, Casa Amarela, já falei esse é o meu 
bairro, coração despedaçado quando tive que sair do bairro, é claro! 

Acolhido eu fui sim, vizinho a Mãe Luisa, rua dois, muitos irmãos eu 

fiz ali, não vou esquecer, registrar pra ver, alegria dos antigos Alto do 
Juruá por quê? 

Antes de mim tiveram outros, respeita moço 

Essa é a falha de hoje em dia, respeito pouco 

Encandeados com a mentira, se matam tolos 

Na lata "Referência a Fumar Crack", ou puxando o gatilho, morrendo 

bobos, 

Não representa, não representa nada 

O bairro, a casa, família, a balada "Me refiro a famílias destruídas" 

Envergonhou, amigo decepcionou, puta essa vida que escolheu, abra 

do olho é gol. 

-Vai, Prosseguir Guerreiro, vai, a qualquer lugar vai, com humildade 
se vai – 2x 

De onde eu vim represento – 2X 

Rap De onde eu vim represento do Grupo Agregados Família do Rap,  

de Natal-RN 

  

No rap De onde vim eu represento, a poesia rap traz consigo a ideia não 

somente de pertencimento às “quebradas”, mas, sobretudo de “representá-las”, onde 

através da poesia rap, convoca-se os jovens para uma “postura ativa” no interior do seu 

lugar de moradia. Para o Grupo Agregados o rap, “é vida” que “corre nas veias”, 

“alimenta a mente” e “clareia o caminho”; a poesia rap vem expondo argumentos 

claros sobre o tema que aborda, “expressa a verdade que incomoda” porque está 

intimamente ligada à vida. É uma arte que se conecta ao vivido, como observa 
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Shusterman a partir das análises de Dewey (1998), que o rap suscitaria pensar a arte 

como uma experiência que produziria sentimentos de alegria, prazer, sensação de bem-

estar, como “fontes de energia de inspiração” e que permitiria alcançar uma 

“experiência intensa” de reelaboração da nossa relação com o mundo, tornando-o mais 

“compreensível”, dotando a vida de um sentido ao mesmo tempo em que torna “nossa 

presença nele mais tolerável” (1998, p.239).   

O rap consegue um deslocamento singular: transforma a linguagem comum 

em linguagem poética, onde crueza e beleza andam juntas, como diria Deleuze (2010), 

criando uma língua dentro da própria língua.    

Missionários do Gueto 

Na, nauê, nauê, nauê – 2x 

Se tretou, num tretou, não foi, se foi, se foi, foi e não ficou 

Se amarelou, não amarelou, ficou, branco gelou, gelou 

Quando se viu o cara que vc não matou  

Passou por ti puxou um ferro e engatilhou 

Se pipocou, não pipocou, não sei se aqui sujou, 

E de repente na esquina os home pingou 

E aquele cara que você não matou 

Passou por ti, puxou o ferro e sapocou 

Se quer treta e truta, treta, treta – 4X   

É muita treta, tiros na favela 

Se quer tretar então acende a sua vela 

Sempre uma mãe que reza, a mãe que chora 

Chora agora vendo o seu filho indo embora 

Foi cedo na vida do crime 

Eu não quero fazer parte desse time 

Eu dou graças e louvoures a Jah! Ô Jah, vem nos abençoar! 

Se quer treta e truta, treta, treta – 4X  

Não julgai procura tretra em todo lugar 

Quero que alguém procure um dia pode encontrar, quando encontrar 

já sabe que o bicho vai pegar, mas quando o bicho pegar não adianta 

chorar 

O seu pacapar entrar, mas reza para se safar, amarelou, mas quando, 
viu o pega pacapar 

Se quer tretar, se quer tretar, é muita treta 

Rap Tretar por Missionários do Gueto e Posse Lelo Melodia 
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No rap Tretar, os rappers realizam um trabalho poético com as palavras ao 

tratar do tema das drogas e do envolvimento dos jovens com a criminalidade. Nas letras 

reside a linguagem do cotidiano dos jovens. Eles criam palavras e expressões como 

tretar, ferro, sapocou, pacapar,  para designar situações que são compreendidas pela 

sua comunidade e que, certamente, não são claras para as pessoas da sociedade em geral 

(conforme glossário da linguagem hip hop). 

Na atualidade, as rimas, embora seja um dos recursos sonoros mais comuns 

utilizados no rap, nem sempre estão presentes. O flow é a maneira que o rapper 

“encaixa” seus versos na batida, sem normas pré-definidas, cada rapper produz o rap ao 

seu modo. O rapper Alexandre Taurus explica que, hoje em dia, devido ao 

aprimoramento tecnológico e a sua apropriação pelos rappers, a rima tem sido mesclada 

com novos modos de composição.  

MV Hemp, do Coletivo Comando Selva 22, defende nas suas composições a 

“licença poética” definida pela “liberdade” de criação no rap, deslocando a linguagem 

rap para fora do padrão da rima. Na “licença poética” “tudo pode ser utilizado, a 

composição é ainda mais livre que no modo de produção tradicional”, inaugurando 

uma “poética nua e crua, sem rima, nem flow”, defende o rapper. Vejamos no rap 

Darlin
140

 a linguagem poética que aborda o tema da prostituição feminina: 

Vim te dizer  

não importa se ela é a mais linda  

não importa se tem dinheiro  

tem que saber se preservar 

dalin dalin eu te quero além do harém 

me encare dalin quer ficar de bar em bar 

na ânsia de estravazar tá dando chance pro azar  

na busca de um algo a mais você forjou um patamar 

carma que a noite envenena 

lua pequena desenha  

o brilho da noite condena  

seleta serena Helena 

Massificada pelo biotipo 

A rua é seu abrigo 
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 Letra completa em anexo e vídeo disponível em Link: http://www.vagalume.com.br/comando-selva-

22/dalin.html#ixzz2QDaGOuDg. Acesso em 30 de setembro de 2012. 
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Perfil desconhecido 

Porque você faz isso? 

Vive se embriagando em algo que não te nutre amor 

Transformando seu corpo em carcaça para os abutrez 

No jogo da vida dentro de ti ainda há uma virtude 

Rap Darlin composto por MV Hemp e Dropê EJC 

 

As letras de rap organizam-se em torno dos problemas do cotidiano de 

maneira admirável, exprimindo ideias e emoções. As palavras são reinventadas para 

expressar, tanto as ideias, quanto as emoções, os sentimentos de tristeza e de alegria, as 

dores e as lutas cotidianas. O rap inventa, como diriam Deleuze (2007, p.9) novas 

potências gramaticais ou sintáticas. Uma escrita menor que registra fragmentos do 

presente como se fossem “cenas de um filme de ficção” revelando o elo vida e poesia. 

Sobre a produção do rap engajado, Deleuze (1997) na obra Crítica e 

Clínica, apresenta textos que organizam-se em torno de “determinados problemas” 

(p.9), expõe o autor, “o problema de escrever: o escritor, como diz Proust, inventa na 

língua uma nova língua, uma língua de algum modo estrangeira. Ele traz à luz novas 

potências gramaticais ou sintáticas”. Ao evidenciar esse “problema”, Deleuze expõe a 

dimensão da potência vital constitutiva de uma escrita literária, de uma narrativa que 

consegue ou pretende “arrastar” a língua para “fora” do plano molar, trazendo-a para o 

plano molecular e conectando-a, como um rizoma, a outros espaços, a novos devires 

permitindo-nos compreender, em nossa problematização, a escrita rap como potência 

vital que abre possibilidades para novas experimentações com o mundo, como, por 

exemplo, a criação do Bodega Digital, previsto originariamente no Projeto do Ponto de 

Cultura (Citado no Capítulo 2) da Posse de Hip Hop Lelo Melodia e que, apesar da 

finalização do Ponto de Cultura, lançou vários vídeos de rap que foram postados no site 

youtube: Rap O tempo não pára (http://www.youtube.com/watch?v=8E3xAgwWuZc), 

Rap Black Samba (http://www.youtube.com/watch?v=czLYRzwynIc), Rap Dá um rolé 

(http://www.youtube.com/watch?v=Q_5lou4iBsA), Rap Nos Paredões 

(http://www.youtube.com/watch?v=jjeYV2hxY6o). Além das apresentações dos grupos 

http://www.youtube.com/watch?v=8E3xAgwWuZc
http://www.youtube.com/watch?v=czLYRzwynIc
http://www.youtube.com/watch?v=Q_5lou4iBsA
http://www.youtube.com/watch?v=jjeYV2hxY6o
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da Posse, de rap e de break, em eventos na cidade de Natal: como o Hip Hop no Beco 

da Lama
141

 que contou com a participação do Grupo Conexão Mil Graus. 

Quais as condições de uma verdadeira enunciação? Quais os enunciados 

que são anunciados na poética do rap engajado? Estaria contido na poética do rap 

engajado todo um campo de experimentação que permite a liberação do desejo? O que 

as letras dizem? Do que falam? Estariam esses jovens “periféricos”, em seus processos 

de experimentação, na poética do rap engajado, investindo na criação de uma 

“economia política” a seu favor? Estaria produzindo um discurso revolucionário, uma 

máquina de guerra, que se esforça em não subsumir ao modelo de subjetividade 

padrão? 

De fato, o que produz enunciados em cada um de nós, não se deve a 
nós enquanto sujeitos, mas a outra coisa, às multiplicidades, às 

massas, e às matilhas, aos povos e às tribos, aos agenciamentos 

coletivos que nos atravessam, que nos são interiores e que nós não 
conhecemos porque fazem parte do nosso próprio inconsciente.  

(DELEUZE, 1973, p.4)  

As probabilidades revolucionárias não consistem em contradições do 

sistema capitalista, mas em movimentos de fuga que o minam, sempre 
inesperados, sempre renovados.  (DELEUZE, 1973, p.10). 

 

Deleuze (1973, p.4) esclarece que a produção de enunciados não acontece 

na “interioridade” do indivíduo, mas na relação com a diversidade de experimentações 

às quais ele está suscetível. Tudo pode participar da enunciação: indivíduos, zonas do 

corpo, trajetórias semióticas, instituições, procedimentos ou máquinas ligadas em todas 

as direções. São fluxos que percorrem o social e não códigos massificantes que descem 

em linha vertical sobre o indivíduo no modo de subjetivação atual. O autor destaca a 

força, a intensidade, a vontade de potência que sendo descobertas, podem engendrar 

novos processos de subjetivação que acabam por fissurar o sistema dominante.  

Deleuze aposta na afirmação da diferença em contraponto ao reforço da identidade. Na 

diferença, nas multiplicidades, conforme o autor, existe a possibilidade da formação do 

novo que se conecta aos processos de subjetivação.  

O autor (1973; 1991) clarifica a produção desses processos de subjetivação, 

permitindo-nos compreender o mundo, as relações entre os sujeitos, pautadas nas 
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 Para maiores detalhes acesse http://bardallosrn.blogspot.com.br/2010/12/hip-hop-no-beco-da-

lama.html. Acesso em 16 de dezembro de 2010. 

http://bardallosrn.blogspot.com.br/2010/12/hip-hop-no-beco-da-lama.html
http://bardallosrn.blogspot.com.br/2010/12/hip-hop-no-beco-da-lama.html
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descobertas das suas forças ativas, realçando a dimensão da potência de invenção, 

assim, abrindo possibilidades de se constituir o novo: os lugares de criação. Seguimos o 

pensamento deleuzeano que nos leva a observar esses territórios “periféricos” como 

lugares onde se desenham inventividades criadoras de novas subjetividades juvenis.  

4.3 - AS POÉTICAS DO RAP ENGAJADO 

É imprescindível, antes de abordarmos as poéticas, apresentarmos as 

características do rap engajado e de qual rap estamos falando. O rap é um dos 

elementos que compõe o conjunto cultural do “movimento hip hop”. É um estilo 

musical que combina ritmo e poesia. O rap usa discos e toca-discos. O ritmo vem das 

técnicas scratch (é um movimento que o DJ faz com a mão no disco de vinil, para frente 

e para trás), sampling (técnica de amostragem na qual o rapper utiliza trechos musicais 

variados – batidas, ritmos, palavras -, para a composição da sua música). A poesia vem 

da “inspiração” do rapper. Os temas, as narrativas anunciadas no rap surgem das 

experiências diárias dos rappers. Eles descobriram nesse estilo musical e estético um 

modo inventivo para expressar e disseminar suas ideias e sentimentos: na escrita rap são 

percebidos mais facilmente a apropriação dos elementos da cultura local. A crítica e 

denúncia social é o elemento “condutor” do “movimento hip hop” que, para além da 

produção artística e cultural, ele é comprometido com o engajamento “político”. Essa 

dimensão crítica, de engajamento e de ativismo social é um traço marcante do 

“movimento hip hop”, apesar disso, nem todos os grupos que lançam mão da arte hip 

hop possuem inventividade e nem se colocam a serviço de uma causa social e política. 

Fica, portanto, agora muito claro que o termo inventividade que Takeuti (cf orientação 

desta tese, 2013) nos propõe tem a singularidade de remeter para toda criação ou 

produção que saia do campo das formas normalizadas e que privilegia o processo de 

transformação onde está em questão o descentramento em relação aos modelos “únicos” 

ou “canônicos”. Existem grupos e rappers que se denominam DJs “profissionais”
142

 

estando muito mais “a serviço” da indústria fonográfica e do sistema dominante
143

.   

                                                
142 O DJ Raffa é produtor de eventos musicais voltados para o hip hop. Para maiores detalhes acesse 

http://www.djraffasantos.com.br/. Acesso em 30 de março de 2013. 

143 Nossa pesquisa não aprofundou análises sobre a inserção do rap na indústria fonográfica. No âmbito 

das entrevistas e contatos com os grupos de rap local e nacional, privilegiamos a noção de engajamento 

como atitude em prol de ações artísticas, culturais e políticas na e para as periferias urbanas para delimitar 

os grupos de rap que produzem rap engajado. Esclarecemos que, de acordo com a concepção dos 

ativistas e rappers, é imprevisível o alcance que possui uma letra de rap. Daí a responsabilidade do 

rapper ao produzir uma letra porque ele não possui nenhum controle sobre a sua interpretação e uso. 

http://www.djraffasantos.com.br/
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O engajamento, na concepção dos jovens que atuam no “movimento”, 

representa o ativismo social: “é o compromisso assumido pelo sujeito com as lutas 

sociais, utilizando o hip hop como ferramenta para a transformação da sociedade” 

(Negro Lamar). Para Edcelmo Bezerra, o engajamento pode aparecer em todos os 

elementos do hip hop; nas mensagens de crítica social, na dança break, na arte grafite, 

nas atitudes dos jovens pertencentes ao movimento. O que faz um grupo ou coletivo ser 

engajado são as atitudes, as maneiras que eles descobriram, lançando mão do hip hop, 

para lidar com a sua condição de vida precária. O engajamento que buscamos na nossa 

pesquisa reveste-se da letra: a mensagem rap;  e da atitude crítica: as ações realizadas 

pelo coletivo na e para a sua comunidade. Daí optarmos nesse estudo por analisar as 

poéticas do rap engajado da Posse de Hip Hop Lelo Melodia do Guarapes, em Natal-

RN. A Posse, desde 2005, vem se esforçando para realizar projetos artísticos e culturais 

no seu bairro, como também intervir politicamente, a partir da realização de projetos 

sociais, como o Grupo Detone Break (citado no Capítulo 3), e da parceria com 

instituições governamentais, como no Projeto de Extensão Universitária Germinal 

citado na introdução da nossa tese.  

Na nossa problematização, observamos as poéticas do rap engajado em 

termos de uma arte menor, que é pensada a partir de Deleuze & Guattari, nas obras Mil 

Platôs – volumes 3 e 4, Kafka: por uma literatura menor, Deleuze na obra Crítica e 

Clínica e Rancière nas obras Políticas da escrita e A partilha do sensível, apresentam 

quatro aspectos singulares, apresentados a seguir: 

I. A escrita rap engajado como movimento de desterritorialização e 

reterritorialização: a escrita rap cava possibilidades para constituição de novas 

atitudes, novas subjetividades que escapam ao modelo de subjetividade padrão. 

Intensifica movimentos micropolíticos que instigam novos modos de ver e de 

viver no mundo; 

II. A escrita rap engajado como potência de invenção que faz o dicionário vibrar 

em intensidade: a escrita rap opera na lingua normativa uma fissura – inventa 

uma lingua dentro da lingua para expressar os sentimentos de um povo que 

falta, falando como Deleuze (1997), um povo para quem foi negada a dignidade 

de existir. Nessa escrita existe a “Posse” da própria vida: tomar a vida para si; 

III. A escrita do rap engajado como arte menor: porque é produzida fora dos 

padrões normativos da “cultura oficial”, no interior de uma cultura popular, por 
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um coletivo juvenil oriundo das classes desfavorecidas, da pobreza, através de 

longa experimentação. Os recursos materiais e subjetivos são exíguos e o 

território subjetivo submetido historicamente ao sofrimento social (TAKEUTI, 

2002; GONÇALVES, 2003); 

IV. Pela escrita rap inventa-se uma literatura inquieta, que não pára de questionar: 

uma linguagem nova é criada, apropriada e proliferada pelas mãos e pela voz 

daqueles aos quais ela não estaria “destinada” (RANCIÈRE, 1995). 

Nas poéticas do rap engajado os jovens demonstram enxergar o seu lugar 

no mundo para além das condições desfavoráveis, podendo assim viver outras 

possibilidades. Usam a poesia rap para lutar contra as diversas violências sofridas, 

abrindo brechas para a constituição de novos fazeres, novas posturas que demonstram, 

ao mesmo tempo, sensibilidade e potência da vida. Emergem nas poéticas um 

aprendizado como desdobramento das experimentações dentro e fora das periferias. 

“Entre o morro do Guarapes, favela do inferninho, onde aprende a viver, 

você vê que eu nasci” é um trecho do rap Na favela eu nasci
144

 no qual os rappers 

narram como eles vivem no seu lugar de “origem”, de pertencimento, onde batalham 

pela vida fazendo “correria”: “sempre faço aqui, correria e se vim porque não diz 

assim, favela eu nasci”. Os jovens questionam o julgamento do senso comum sobre a 

vida na favela e a índole das pessoas: “você já perguntou se a gente era ruim, favela e 

Pelourinho mais tarde: eu nasci” e o tom de censura é reforçado no trecho: “olhe pra 

mim com jeito de mártir, moleque nasce e cresce bicho ruim, estilo de perifa, me 

julgam, me chama de neguinho, pergunta pra tua filha se ela pensa assim”! É uma 

denúncia sobre o olhar preconceituoso da sociedade sobre as periferias: será que cor da 

pele, estilo de ser, lugar de “origem”, representa ser “bicho ruim”? As letras 

exteriorizam as impressões dos jovens sobre a abordagem policial no bairro:  

A polícia é a justiça e a justiça é a polícia, eles dois se 

combina/Sempre assim/E você tem que ver pra você entender o que 

eles querem fazer/Sempre assim/Um revólver, uma bala, o gatilho 
escapou e um corpo no chão morto/Sempre assim/É Guarapes tá 

louco, o bagulho é doido e você é o osso/Sempre assim 

 

                                                
144 Letra completa em anexo. 
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 De modo algum a criminalidade é o destino indubitável para esses jovens 

“periféricos”. Eles conferem, à sua maneira, o “peso” dessa experiência: 

A justiça é cega, é surda, é muda. 

A polícia tá na rua, é chute, é murro, espanca e nunca muda, lá vem a 

viatura, é melhor sair da rua que aqui não tem, ironman, nem super-

man, mas tem uns brinquedos que aterrorizam bem: andar na ginga, 

falar na gíria, estilo de perifa e quem não tem me copia. 

Eu to na luta, então vem me disputa, eu [não] sou big brother, mas to 

no paredão, eu sou o vírus que se espalha, favela dança e bate palma! 

 

 Evidentemente que não subestimamos a realidade social vivida por esses 

jovens. Muitos jovens sucumbem à prática do crime organizado e do tráfico de drogas, 

são oprimidos pela violência policial, como ainda são vítimas de grupos de 

extermínio
145

. Além dos meios de comunicação de massa, eles, os jovens, também 

denunciam essa realidade nas suas letras de Rap:  

Ritmo e poesia, tristeza e alegria R.A.P,  

 MPB da periferia 

A música de um povo que paga o pato 

Sem ser o culpado, bode inspiratório tá injustiçado  

rap e o som da aquele que ta no sinal, sem nenhum real e você sai pra 

lá marginal, é mau  

e mau a sua mente, e você criticou xingou e agora infelizmente, ele tá 

no sinal não parecer o correto o seu suou é para mente o ferro, 

 na sua cabeça e leva tudo, a discriminação só atrasa seu cú de burro 

Esse é som que abala as estruturas, quem nunca ouve vai ficar de 

orelha dura 

Rap é a música que não deixa dúvida, o que nós queremos é justiça.   

Rap é música – Grupo Fator Real – Grupo pioneiro de rap local que contribuiu para a 
constituição da Posse de Hip Hop Lelo Melodia do Guarapes – Natal/RN 

 

O que estamos evidenciando em nossa pesquisa, a partir das 

experimentações sociais juvenis, é que a criminalidade e a pobreza, não são o único 

“destino” possível para os jovens sujeitos da nossa pesquisa que, em maior ou menor 

medida, estão engajados na dinâmica cultural do “movimento hip hop”. 

                                                
145 Matéria publicada recentemente na folha UOL online denuncia o aumento assustador da violência nas 

periferias urbanas de Natal-RN. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1251563-em-10-

anos-morte-de-jovens-aumenta-1000-em-natal-rn.shtml. Acesso em 06 de abril de 2013. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1251563-em-10-anos-morte-de-jovens-aumenta-1000-em-natal-rn.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1251563-em-10-anos-morte-de-jovens-aumenta-1000-em-natal-rn.shtml
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A linguagem rap expressa, de um lado, a inconformação dos jovens em 

relação ao seu vivido, e, de outro, a luta na favela em favor da vida: “favela dança e 

bate palma”! Num plano mais teórico, Deleuze & Guattari (2010, p.64) nos permitem 

compreender que na escrita poética, nas narrativas juvenis, constituem a enunciação do 

desejo, uma micropolítica do desejo que coloca em questão as determinações sociais e 

históricas do que é “ser pobre” e “destituído de valor”, porque nessa escrita residem 

expressões de uma vontade de produzir outra realidade, “eu to na luta, então vem me 

disputa, eu sou big brother, mas to no paredão, eu sou o vírus que se espalha, favela 

dança e bate palma!” e outro modo de se viver na periferia. Nossa tese defende a 

poética do rap engajado como expressão de resistência, inventividade e micropolítica 

porque, à luz da abordagem teórica de Deleuze (1973, 1995, 1997, 1999) e Deleuze & 

Guattari (2010), compreendemos a escrita como potência de invenção que supera 

limites, adquirindo efeitos que vão para além das palavras (1997, p.9). 

  

4.4 - “NA POÉTICA DO RAP ESTÁ A INVENÇÃO DA NOSSA COMUNIDADE”: 

O RAP ENGAJADO COMO ARTE MENOR. 

 

A poética, poiesis, definida por Aristóteles (1990) é a criação; é todo ato do 

ser humano que cria algo novo. Essa criação é engendrada no fazer cotidiano, nas 

experiências e trocas entre os sujeitos. As narrativas contidas na escrita rap comunicam 

criativamente à sociedade em geral, mas, sobretudo, aos jovens da “periferia” suas 

ideias sobre vários temas: a vida na pobreza, as diversas negligências que o seu bairro 

atravessa (no âmbito da saúde, educação, transporte, segurança pública), os confrontos 

com a proximidade da droga (trafico e consumo), a violência policial, a violência entre 

os jovens, a discriminação racial, a questão da mulher. Essas ideias tem origem nas 

experiências reais da vida cotidiana e surgem em momentos de inspiração quando os 

jovens ligados à Posse Lelo Melodia se reúnem para “trocar ideias” sobre os problemas 

que os afligem no seu bairro Guarapes.  

No processo de produção do rap, afirmam os rappers, as “ideias vão 

surgindo como as cenas de um filme”; “a gente canta, parece ficção, mas não é. É a 

vida real” afirma Edcelmo Bezerra – rapper, “é a vida da gente que está ali, no 

momento que a gente canta, a gente entende melhor a vida nesse lugar” esclarece 
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Silveira Roots – rapper. A mensagem transmitida nas poéticas do rap engajado desses 

jovens “periféricos” busca “responder” aos seus próprios questionamentos sobre a sua 

condição de vida: 

A raça é valente, o povo persistente, a guerreira vence o desafio 

consequente.  Nós somos frutos e relatos de história, sacrifício vivo, 
holocausto na memória.  

A batida é forte eu não quero parar, a raiz do meu povo a raiz do meu 

povo que eu tenho prá contar.  

Se hoje estou aqui agradeço a zumbi e a Dandara que venho junto prá 

intervir. 

O índio, o branco, o afro brasileiro a mistura nos completa, nos 

enriquece por inteiro.  

Descendente eu sei que sou, descendente eu sou que sou, não sou de 

Roma o terror, e nem de um Hitler prometido. 

Rap Negro do Grupo Dandaras do Rap
146

  

 

A arte rap tange em diversas questões vivenciadas pelos jovens 

“periféricos”: a vida na precariedade material – pobreza-, a discriminação social (de 

“origem”, raça e cor), a persistência na luta pela sobrevivência, a força e a coragem de 

contar a própria história, o reconhecimento do lugar social ocupado pelo jovem negro. 

Expressões que, nas poéticas, narram o lamento desses jovens, como também exprimem 

o seu movimento de subjetivação. Eles não são mais os mesmos jovens: “o rap me 

ajudou a vencer os desafios, me ajudou a lutar pela vida porque me mostrou saídas” 

(Adriana Silva – Ativista social). 

Numa perspectiva teórica, a definição de Aristóteles orienta-nos na 

compreensão das poéticas do rap engajado como expressões de resistência, 

inventividades e micropolítica que estão conectadas às diversas experiências e 

experimentações desses jovens em seu lugar de pertencimento possibilitando-os cavar 

novos espaços sociais onde possam constituir novas formas de subjetividade. 

No “movimento hip hop”, particularmente na poética do rap engajado, os 

jovens abordam nas suas narrativas os problemas cotidianos de modo a comunicar as 

suas ideias, demonstrando, assim, uma maneira particular de se relacionar com as suas 

vidas e de re-agir aos seus problemas.  Essa maneira inventiva de lidar com os 
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  O Grupo Dandaras do Rap foi composto por Adriana Silva, MC Flávia e Shirlenne. Integrou a Posse 

de Hip Hop Lelo Melodia do Guarapes até o ano de 2008. 
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problemas, através da arte rap, subsidia a nossa compreensão sobre a poética do rap 

engajado como escrita que se reveste de uma criatividade que prolifera operando em 

uma lógica de sentido que ganha maior capacidade para reinventar suas resistências nos 

diferentes níveis dos processos de singularização: das atitudes, das sensibilidades, dos 

desejos, dos afetos, das sensações e que se aplica muito mais em torno da produção de 

uma “política da vida”, de uma micropolítica (DELEUZE & GUATTARI, 1997)  que 

parece “empurrar”, agarrada à arte do hip hop, a criação e a ter “vontade de mudar”. 

A escrita do rap engajado revela uma arte que foi contaminada pela 

produção de uma política da vida, de uma micropolítica que se esforça em eclodir suas 

intensidades e efeitos no plano do cotidiano dos jovens, nas experimentações em curso 

que vão no sentido de uma criação. Expressões como “quem é da periferia dá um grito 

ai” e “nação unida da periferia chega” estão presentes no rap Nação Unida da 

Periferia
147

 do Grupo Conjunção, uma das primeiras formações de grupos de rap do 

bairro Guarapes e da Posse Lelo melodia. A letra do rap fala sobre união, 

reconhecimento do lugar de “origem”, o cotidiano de violência presente no bairro e a 

importância da paz, chamando a reflexão para os riscos que a violência representa para 

a vida. O rap, “tá na veia”, expresso, semelhante ao “sangue que corre nas veias”, 

como um fluxo que possibilita a perduração da vida. As poéticas do rap engajado 

manifestam o uso criativo da escrita através da produção de uma linguagem particular. 

São nas poéticas do rap engajado que a linguagem escapa e se ramifica, inscrevendo-o 

em uma língua menor. 

Deleuze & Guattari apresentam na obra Kafka: Por uma Literatura Menor 

(2010, p.27), elementos importantes que indicam a manifestação de uma linguagem 

própria, de uma literatura menor. O primeiro elemento é a desterritorialização da 

língua: toda língua pertence a um território, a um lugar de “origem”, a literatura menor 

consegue ultrapassar essa condição, nos retirando da condição meramente geográfica e 

local para irmos ao encontro de novos lugares e encontros. A desterritorialização da 

língua possibilita a abertura para novos agenciamentos, implica em ser estrangeiro em 

seu próprio território. O segundo elemento diz respeito à dimensão política da literatura 

menor: os agenciamentos que a literatura menor permite, como a “subversão” da língua 

onde é possível expressar a força da existência humana, o direito à vida, mesmo que 
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 Clipe disponível no site youtube, endereço http://www.youtube.com/watch?v=18UmCn8ev4I. Acesso 

em setembro de 2009. 
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seja uma vida infame, como diria Foucault ( 2010), aos olhos do poder instituído. A 

existência da literatura menor é um ato político porque representa a defesa da vida 

humana, o direito de existência.  O último elemento consideramos o mais significativo 

para a compreensão das poéticas do rap engajado: é de que nas literaturas menores 

tudo adquire um valor coletivo. A literatura menor fala por toda a coletividade, os 

agenciamentos são coletivos. 

Deleuze & Guattari (2010) esclarecem que “uma literatura menor ou 

revolucionária, começa por enunciar e só vê e só concebe depois (“a palavra, eu não a 

vejo, eu a invento”). A expressão deve despedaçar as formas, marcar as rupturas e as 

ramificações novas” (p.43). Os autores possibilita-nos compreender que a literatura 

menor é aquela que possui a capacidade de “arrancar uma outra lingua da própria 

lingua” através do exercício realizado por uma “minoria” que age pelo processo de 

deterritorialização da língua, como também anunciam uma literatura que extrapola as 

normatividades ao utilizar a escrita de novos modos. Os jovens “periféricos” que vivem 

e experimentam o uso criativo da escrita expressam nas poéticas do rap engajado os 

elementos dessa escrita que prolifera. 

A abordagem de Deleuze & Guattari permitiu-nos compreender que o rap 

engajado, produzido por um grupo que desenvolve uma ação artístico-cultural e 

política, na sua “periferia”, representa experimentações configuradas por experiências 

singulares de linguagens deflagrando uma experiência estética, uma experiência do 

sensível. Além disso, pode representar acontecimentos poéticos pertencentes a um 

campo de linguagem cujo conteúdo traz à tona o campo do vivido, com uma potência de 

contaminação e de afetação que pode vir a mudar algo grandioso e que faz parte desses 

acontecimentos: mudar algo na subjetividade dos que vivem essa experiência singular.   

Vejamos em uma das letras de rap engajado a construção da imagem 

poética, expressando uma profunda relação com o espaço de vivência cotidiana de seus 

autores, o DJ Edcelmo e o MC Nathan, decorrentes não só de suas experiências 

individuais, como também de experiências coletivas. Na letra Descaso, é narrada a nua 

realidade de um lugar revelado, pelos rappers, como algo “violento”, “miserável”, 

“faminto” e “sombrio”. Contudo, a narrativa não se estanca nessa dura realidade e apela 

para uma “trégua” e conclama a todos a “versar”: 
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E agora então/um tal de inferninho/conjunto habitacional Denarti 

Marinho/ lá é que a coisa já ficou foi seria/já não basta fome 

desemprego e miséria/os caras trocam balas em plena luz do dia/tudo 
isso é uma briga na periferia/em um lugar estranho escuro e 

sombrio/onde cai a noite e também o frio/ mais quero conscientizar 

todos os manos, pá/deixe o ferro guardado vamos versar. 

Letra Descaso – MC Nathan e DJ Edcelmo – Periféricos do Rap - 

Posse Lelo Melodia – Bairro Guarapes-Natal/RN 

 

Versar significa dar vazão às pulsões (de vida e de morte), porém de outro 

modo. A proposta é de não mais extravasar com “munição” (de armas de fogo) que 

retiram vidas e sim com estrofes e rimas que recriam os fluxos de vida. Fluxos na letra 

do rap Descaso percorrem o lugar “inferninho” trazendo um sentido singular 

experimentado pelos jovens músicos que não querem ser mortos: “deixe o ferro 

guardado e vamos versar”. O ativista e rapper Edcelmo Bezerra define claramente a sua 

poética do rap: “é uma maneira de resistirmos os problemas que vivemos na nossa 

periferia”, “o rap nos ajuda a pensar e a agir na periferia”. As adversidades, as 

vontades, as buscas vividas nesse lugar social vão sendo cantados no ritmo e na poesia, 

ideia e emoção, que os levam a refletir sobre a conformação de sua “periferia e sua 

gente” e a sua própria figuração social (ROLNIK, 2004). 

A poética do rap engajado está engendrada em uma dinâmica social, o 

movimento hip hop, que produz interações e práticas juvenis, afectos e perceptos 

(DELEUZE, 2005), um bloco de sensações evocando uma poética: a palavra, a poesia, 

a força do rap cria emoções e vontades e é marcada pela intervenção e pela atitude. É 

constituída por experiências e experimentações que se interpenetram e que expressam 

as inquietações dos jovens sobre a persistência de problemas na sua coletividade, 

apontando para a inseparável relação existente entre a arte e a vida. Interessante 

perceber que estão implicados nessa poética do rap engajado elementos como a 

denúncia, a crítica, o ativismo social, a “vontade de fazer algo novo”, a busca por 

“fazer-acontecer” , manifestando a construção de um repertório que se amplia e busca 

resistir ao discurso normativo sobre a vida nas periferias.  

Gilles Deleuze (2005) anuncia que afectos, intensidades, experimentações 

fazem parte do momento atual, do novo e que está em vias de se fazer. Na produção 

poética reside um esforço de compreender o mundo, além da busca de construir um 

novo modo de expressá-lo e de vivê-lo: confrontos, inquietações, recuos, acomodações, 

tensões, vivências, e, sobretudo, resistências são revelados pelos jovens em suas letras 
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de rap. Tem uma força de convocação da “periferia”, desse espaço social, liberando 

uma liberdade de criação. Tomemos como exemplo o rap da ativista Adriana 

Silva
148

que anuncia a questão mulher no hip hop: 

 

Mulheres que/Rap feminino/chegando, cantando,  

Firmando aqui/não pra brigar, mas pra somar/somos guerreiras 

Agora vou falar/das mulheres por aqui/ 
MC Flávia também colando aqui 

Eita a mulherada sobrevivendo/neste mundo mal/conquistando, 

sobrevivendo como pode/por aqui não é diferente não/tudo passa 
como numa cena de filme, mas não é ficção/é pura realidade/ 

Só nós sabemos o que passa por aqui; 

 

 Essa poética revela um saber da jovem ativista sobre a sua vida 

cotidiana, seus dilemas, confrontos e desafios que “descobre” um novo modo criativo 

de expressar o seu vivido, como também revela que existe uma potência vital em meio 

às adversidades que pode gerar novas produções de subjetividades individuais e 

coletivas. 

E nas letras do rap do ativista Dj Edcelmo percorre-se uma inquietação em 

relação a um cotidiano que parece destinado pelas políticas governamentais ao 

esquecimento. É em uma estética do cotidiano que observamos as experimentações em 

andamento, suas intensidades e efeitos. Reside, nesta escrita, uma poética que recria o 

vivido, não o ilustrando, colorindo-o, mas tomando-o para si, enquanto lugar de faltas 

que resiste à sua condição desigual. Manifesta a “força das palavras” ao extirpar o 

vivido pela “juventude periférica”, tanto em seus “confrontos” cotidianos com a 

pobreza, quanto nas suas superações, vontade de criação e produção de novos devires 

jovens. 

 

O inimigo não mora aqui na quebrada/ o inimigo da gente usa terno e 

gravata/ isso é mais um atraso quando se morre um mano/  

O sistema ver isso e não faz nada/ um vai para o presídio e o outro pro 

além/ se vc vacilar vc morre também/ consciência/ 

E eu te pergunto que futuro tem/se é melhor viver ou matar 
alguém/faça como nós/não use violência/ só usamos microfone/ 

                                                
148

 Jovem ativista e rapper que reside no bairro Guarapes e desenvolve ações envolvendo mulheres e 

futebol feminino. 
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periféricos do rap prá te alertar/deixe o ferro de lado e vamos 

conversar. 

 

Nesta estrofe do rap Descaso, o DJ Edcelmo exterioriza toda uma força 

crítica de linguagem que vem dar forma a uma realidade concreta como uma dimensão 

não apenas subjetiva, mas conscientemente assumida como coletiva. A poética opera 

em um duplo movimento: trafega entre a dimensão do sentido, propagando mensagens 

de crítica e denúncia social e, a dimensão da experimentação, revelando uma singular 

estratégia voltada para um “querer fazer”, num esforço para a realização de projetos e 

propostas que se aglutinam em torno dos coletivos engajados, como a Posse de Hip Hop 

Lelo Melodia dos Guarapes-RN. 

As letras anunciam experiências juvenis que podem se desdobrar em 

possibilidade de novas práticas sociais, novos modos de vida, no sentido de maneiras de 

lidar com a sua condição de vida (FOUCAULT, 2006), movimentos, ritmos, e porque 

não, questionamentos que acenam para uma percepção vívida da sua coletividade. É 

além da narrativa da vida, a busca pela retomada da vida de uma forma diferenciada, 

inventiva, se observarmos pelo prisma apresentado por Guattari (191990, p. 55) no 

sentido da construção de uma subjetividade que “escapa” à normalização e 

operacionaliza a reconquista de um grau de autonomia criativa em um campo 

particular  porque dá “visibilidade social” aos jovens “periféricos” através do 

“inacessível” campo literário.  

Poéticas que são atos de invenção: as letras representam a produção de um 

saber local (Foucault, Deleuze, Certeau) que é fabricado a partir de experiências 

singulares de linguagens. A linguagem poética inventa um povo que falta e dá vida a 

esse povo, exteriorizando-o, como diria Deleuze (1997). As letras são poéticas porque 

representam devires, pertencentes a um campo de linguagem que traz à tona o campo do 

vivido: elas contém temas que interpelam o vivido. Estão em contínuo devir: são 

acontecimentos de linguagens que não são completos – são enunciados que vão remeter 

às questão do engajamento e da resistência que não são determinados pela história, mas 

que são construídos de acordo com encontros e as experiências do vivido social – 

projetam um outro lugar. Poéticas do rap engajado que abrem possibilidades para que o 

ser humano caminhe em direção a novas atitudes; abrem espaços para novas 

experimentações, novos aprendizados que chegam através das trocas de experiências. 
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Rap conjunção –Posse de Hip Hop  Lelo Melodia do Guarapes – Natal – 

RN 

Nação Unida da Periferia chega 

Na Zona Oeste o rap em alta estima veja 

E não se esqueça que a humildade é a melhor forma 

Ponha na cabeça 

Se você tá vivendo em paz então festeja 

Viver é muito bom irmão é uma beleza 

Trocando uma ideia 

De rolé na favela 

Os maluco naquela sem deixar quela 

Veja, então reflita, viver na paz, a união é bom, então se liga 

Na sintonia, mandando uma ideia forte, só os maluco ??? 

Se vacilar, irmão pode vazar 

Pois o perdãosó Deus que  pode dar 

Nem sempre é bom falar o que der na telha 

Prepare aquela roda de ??? 

Tá vendo aquela bela lua cheia? 

Vou dar um beijo na minha sereia 

Curtindo um regae só para clarear 

Sem esquecer que o rap tá na veia 

Naturalmente só para incendiar 

Se o sistema [...] contraria 

Quem é da periferia dá um grito ai, ei ôôô, dá um grito ai – 6X 

Periferia nem tente fazer o teste 

Aqui é quente, tão quente como uma febre 

O grau, o grau é mais [...] 

Botaram um termômetro e explodiu 

Sai pra lá, maluco sai pra lá 

[...] pode te pegar, ou te furar, ou te matar 

Quem é da periferia dá um grito ai, ei ôôô, dá um grito ai – 6X 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em meio às observações finais da nossa tese, deparamo-nos com uma 

notícia que ecoou por todo o mundo: “as próximas horas decidirão o destino do Chipre, 

declarou na manhã desta sexta um porta-voz do governo Christos Stylianides”
149

. 

Jornais de todo o mundo alardeiam a condição de vulnerabilidade econômica do 

Chipre
150

, pequeno país pertencente à União Europeia que se encontra com o seu 

sistema financeiro “à beira da falência” ameaçando, mais uma vez, a estabilidade 

econômica do continente europeu. Essa é uma das mais recentes notícias sobre crises 

financeiras ocorridas ao longo das últimas décadas. Abalos financeiros em países que 

durante muito tempo foram considerados “prósperos” provocaram efeitos para além da 

dimensão econômica: dúvidas sobre o futuro das pessoas que vivem em economias 

capitalistas – impactando as crenças das pessoas mais abastadas e agravando a condição 

das que já vivem na pobreza material - e das possíveis vias de saída dessas crises. Em 

qual mundo acreditar? Melhor dizendo, existe um mundo no qual acreditar?  

Estudiosos e pesquisadores de todo o mundo vêm analisando as crises 

atravessadas pelo capitalismo. Publicações recentes de Zigmund Bauman, Capitalismo 

parasitário (2010), Gilles Lipovetsky & Jean Serroy (2011), A cultura-mundo: resposta 

a uma sociedade desorientada, demonstram o quão perversamente distante das 

demandas sociais está o capitalismo. Bauman (2010) é categórico ao afirmar: “o 

capitalismo é um sistema parasitário” (p.8) e explica que todo parasita não pode se 

alimentar sem um hospedeiro, e, ao fazê-lo, “suga”, prejudica, inevitavelmente a sua 

fonte de sustento. Para ratificar esse argumento temos diversos casos a apresentar: o 

sequestro, a escravidão e o uso do trabalho infantil de crianças africanas, 

especificamente em Mali, para “alimentar” com o cultivo e a colheita de cacau, as 

                                                
149 Matéria completa disponível em 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/ultimas_noticias/2013/03/130321_chipre_incerteza_pai_rn.shtml. 

Acesso em 22 de março de 2013. 

150 Chipre (em grego: Κύπρος; transl.: Kýpros; em turco: Kıbrıs) é uma ilha situada no Mar Mediterrâneo 

oriental ao sul da Turquia, cujo território é o mais próximo, seguindo-se a Síria e o Líbano, a leste. O país 

é também membro da União Europeia (UE).  Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Chipre. Acesso 

em 22 de março de 2013. 
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megaindústrias de chocolate. Condição denunciada no videodocumentário “O lado 

negro do chocolate”
151

. Temos uma realidade ainda mais próxima, aqui no Brasil, a 

exploração e extermínio dos índios Guarani-kaiowá, no Mato Grosso do Sul, devido à 

apropriação das suas terras para o cultivo da cana-de-açúcar que “alimenta” a indústria 

do álcool combustível e para a criação de gado. Situação também denunciada pelo 

videodocumentário “Á sombra de um delírio verde”
152

. Se por um lado, lá onde não 

vemos, onde acontece a produção, o capitalismo parasita abominavelmente os 

indivíduos, do outro, o consumismo é a seta dourada
153

 que traz prejuízos individual, 

social e ambiental.  

A desigualdade social é uma realidade persistente no Brasil (Trazemos um 

recorte desse cenário no capítulo 1). Dados estatísticos recentes revelam o percentual 

altíssimo de pessoas morando em favelas, cerca de 28%; dado preocupante, tendo em 

vista que essa é uma condição que tende a se agravar no mundo (Capítulo quatro). 

Realidade discutida no documentário anteriormente citado, Desigualdade para todos, 

no qual Robert Reich
154

 demonstra que nos EUA a pauperização é inerente à dinâmica 

do capital, geradora dos processos que “determinam” a condição de desigualdade e 

segregação social.  

Esclarecemos que a realidade norte-americana serve como referência para 

compreendermos os processos de pauperização ocorridos na sociedade capitalista, 

contudo, não a transportamos para a nossa realidade brasileira que possui a sua própria 

historicidade. Apesar de estudos e pesquisas estatísticas sobre a pobreza no Brasil, 

realizados recentemente pelo Instituto de Pesquisa e Estatística Aplicada - IPEA –, 

apontarem que as linhas de pobreza extrema no Brasil, caíram, na última década em 

torno de 55%. A partir da pesquisa por nós empreendida, observamos que a pobreza, 

carência material, escassez, precariedade material, pautada no contexto social 

                                                
151 Documentário produzido pelo jornalista dinamarquês Miki Mistrati. Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=zESgFuJ_wy8. Acesso em 02 de dezembro de 2012. 

152 Documentário realizado em parceria com a Argentina, Bélgica e Brasil em 2011. Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=jLW5HxdJn10. Acesso em 30 de outubro de 2012. 

153 Expressão utilizada por Annie Leonard no videodocumentário “A história das coisas”. Fruto da sua 

pesquisa de doutorado na área de economia de materiais, a pesquisadora demonstra da extração ao 

descarte, os impactos do consumismo. Ela também sinaliza as atitudes voltadas para a mudança na lógica 

padrão de produção e consumo. Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=xaglF9jhZLs. Acesso 

em novembro de 2011. 

154 Conforme nota 122.. 
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demonstrado pelos jovens, é questionada a noção de pobreza apropriada pelas políticas 

públicas governamentais. Por exemplo, quando um jovem “periférico” demonstra que a 

realidade “precária” do bairro, no que diz respeito a dimensões vitais de infraestrutura: 

saúde, educação, transporte, segurança, lazer (conforme apresentado no Capítulo 2) 

praticamente não mudou nos últimos dez anos, e que, no último ano, vem acontecendo 

perdas de jovens por envolvimento com o tráfico de drogas e a criminalidade, 

interrogamos qual o alcance da pesquisa realizada pelo IPEA e a noção de pobreza que 

ela buscou atender. 

Na “cultura oficial”, a medida parece ser única, quer seja, aponta o mesmo 

caminho para todos: disputa por lugares seja no mercado de trabalho oficial, nos bancos 

escolares ou nas redes de consumo dos circuitos “oficiais”. Organizações mundiais, com 

metas sociais de redução das desigualdades, como a Organização das Nações Unidas 

vêm lançando estratégias que visam reduzir a pobreza e “incluir” um maior número de 

pessoas em um espaço social digno. No interior dessa proposta reside uma pergunta: 

qual o regime dessa “inclusão”? Qual a alternativa para viver no mundo capitalista, que, 

inquestionavelmente, não oferece “lugares” para todos? O lugar do “pobre” é, conforme 

a história oficial, o lugar da miséria ou da criminalidade? Vimos, ao longo da última 

década, um grande número de manifestações sociais ao redor do mundo, que 

questionam o modelo capitalista atual em relação ao aumento da escassez, da 

insuficiência no atendimento das demandas sociais, das políticas públicas e sociais cada 

vez mais distantes das necessidades das pessoas (Capítulo 3). O que esperar da “cultura 

oficial”, marcada por interesses econômicos, partidários e até culturais
155

 que 

predominam em detrimento das pessoas? Concordamos que continua insidioso “o difícil 

exercício da alteridade”, título de um artigo Takeuti (2004/2005), no qual encontramos 

uma interessante problematização sobre o tema da “negação do outro” cujas expressões 

são diversas nas sociedades contemporâneas. Esse pano de fundo tem nos guiado, desde 

o nosso mestrado, para pensarmos as resistências possíveis que primam pela vida 

humana. 

                                                
155 Grandes eventos culturais-esportivos, como a Copa da FIFA, são marcados por mecanismos de 

exclusão e higienização, orientados por uma lógica de mercado. A partir de um discurso 

desenvolvimentista que inclui desde projetos de mobilidade urbana à melhoria da infraestrutura das 

cidades-sede, o projeto da FIFA cria zonas de exclusão através das desapropriações de casas e terrenos, 

retiradas de trabalhadores informais das ruas, definição de protocolos para o comércio local, determinação 

de comportamentos, como o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol.  
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Lipovetsky & Serroy (2011, p. 18-19) defendem que a interconexão 

planetária, a cultura-mundo destina-nos a uma desorientação inédita, desorganizando as 

consciências e os modos de vida. Afirmam os autores que o mundo atual, 

hipermoderno, está desorientado, inseguro, desestabilizado no cotidiano de maneira 

estrutural e crônica. Para Lipovetsky & Serroy (2011) esse contexto social representa o 

novo. Um cenário de desencanto e insegurança, sem aposta otimista em dias melhores... 

Pergunto-me: essa realidade é nova?! Parece-nos que os meios de comunicação de 

massa insistem cotidianamente em noticiar muito mais as tragédias, as violências, os 

insucessos, em detrimento das superações, conquistas, invenções. A sociedade oficial 

parece ser hostil à formação do novo. 

Parece-nos hoje que importa menos encontrar um sujeito político cujo papel 

é transformar a sociedade capitalista contemporânea, que reconhecer a emergência das 

mais variadas experimentações nos campos da política-arte-cultura que se esforçam em 

“cavar” novos sentidos e práticas para a vida em sociedade ao provocar 

questionamentos sobre o modo de produção econômica e financeira, sobre a maneira 

como a sociedade produz suas riquezas material e imaterial, sobre a sobrevivência 

humana, quer seja, sobre os riscos de continuarmos a viver de modo cada dia mais 

desigual. Em um contexto de incertezas. 

Deleuze (1973) esclarece que cabe à cultura adestrar os indivíduos, 

tornando-os aptos a sua dinâmica e reprodução. Apesar disso, reside na constituição dos 

indivíduos, forças reativas – que asseguram a manutenção do modelo cultural padrão -, 

e, forças ativas – constituídas pelas dimensões da criatividade e da inventividade que 

possibilitam a produção de novos devires, novas ordenações que reconfiguram a relação 

do indivíduo consigo mesmo e com o seu lugar no mundo. 

Nas últimas décadas, assistimos uma efervescência cultural produzida em 

lugares “reais” ou “virtuais” singulares: periferias urbanas
156

, ruas ou becos dos centros 

urbanos
157

 - arte feita no beco -, meios virtuais – blogs, redes sociais -, manifestações 

culturais e políticas – Fórum Social Mundial -, circuitos culturais -; que resistem ao 

                                                
156 Campo empírico da nossa tese de doutorado amplamente demonstrado nos capítulos antecedentes. 

157 A exemplo do “Beco da lama” localizada no centro da cidade de Natal-RN, no bairro Cidade Alta. É 

uma rua estreita onde se vê de tudo um pouco: lojas de produtos esotéricos, bares e restaurantes 

populares, como o Bar da Meladinha, pontos de encontro de relacionamentos, e, eventos culturais de 

estilos variados protagonizados por artistas locais: samba, funk, hip hop, recital de poesia e exposições 

fotográfica e arte plástica. O lugar também concentra sebos de livros. 
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suposto “domínio da cultura oficial” recusando os valores padrão e ao modelo 

consumista; quer seja, novos modos de se fazer arte e cultura que se esforçam em 

“escapar” do padrão da reprodutibilidade cultural porque é uma proposta de arte 

conectada à vida. Práticas coletivas que podem vir a constituir novos modos de lidar 

com a vida em condições de precariedade material, mas, sobretudo, práticas com 

potência vital que tanto põem em evidência a insuficiência das grandes estruturas, 

sobretudo do Estado e da economia neoliberal, quanto dá visibilidade para velhas 

questões: que mundo queremos construir ou que mundo construímos? Onde queremos 

chegar causando tanta segregação e destruição planetária? Onde tudo isso nos levará? 

Quais os efeitos de práticas políticas tão avassaladoras? De uma sociedade baseada na 

velocidade da informação, no controle das mentes e dos corpos, na captura dos fluxos 

vitais para transformá-los em possibilidade de lucro e fonte de riqueza material? 

Os efeitos de uma produção artística, em particular do rap engajado, vão no 

sentido da produção de uma “reelaboração do pensar” para uma “mudança de atitude”. 

Nas periferias urbanas, a vida cotidiana abre a possibilidade tanto para o consumo e 

tráfego de drogas, quanto para as atividades poéticas, alguns agarram a arte e acabam 

descobrindo o que podem fazer com a arte: acabam descobrindo o mundo de outra 

maneira, e, a partir daí a subjetividade deles não é a mesma. Tomam gosto pela arte, 

literatura, tudo o que é reservado para a arte.  As falas e atitudes dos jovens revelam a 

constituição de uma subjetividade singular com uma força capaz de acionar as forças 

ativas (DELEUZE, 1973) que dão suporte para a deflagação dos processos criativos e 

descoberta de novas maneiras de existir no mundo. 

Assim como emergiu o hip hop trazendo a proposta de pensar a vida a partir 

dos seus elementos estéticos e políticos – rap, break, grafite, DJ e atitude crítica -, 

outros coletivos artísticos, como o Coletivo Fora do Eixo, que não necessariamente 

estão atrelados ao hip hop, descobriram como a aliança no circuito artístico-musical 

pode render bons frutos em prol de uma “arte sustentável”. Proposta inovadora que 

fissura a lógica do controle operada pelo capital.  

O rap engajado comporta em sua dimensão poética, o anúncio de um novo 

movimento de subjetivação, uma tentativa de sair do lugar social relegado,conforme 

Takeuti problematizou em sua obra de 2002, sem fugir dele; o rap engajado “desenha” 

um novo movimento de subjetivação. Efeito de sentido que põe em jogo pelo diversos 

modos de engendramento da linguagem, podendo deflagrar acontecimentos.  
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Posicionamos-nos, ao longo da nossa tese, contra o modo de pensamento 

que não perfila a possibilidade de ocorrerem resistências e inventividades em estreitos, 

micros, até imperceptíveis espaços sociais. Nossa defesa aposta na formação do novo 

(Deleuze & Guattari, 2010) emergindo nas diversas manifestações social, cultural e 

política que vem ocorrendo nas últimas décadas na sociedade brasileira como bem é a 

aposta de Takeuti (2013) em se tratando desse campo específico.. E desta vez, a 

tecnologia da informação e da comunicação, tem sido uma aliada dos indivíduos em 

seus embates e posicionamentos sociais e político. Convicção que nos permite afirmar, 

ancorada em Foucault e Deleuze & Guattari: o poder não é privilégio de um indivíduo 

ou de uma “classe”, o poder é constituído nas interelações humanas, podendo assim, ser 

“possuído” (inspiramo-nos na definição de “Posse” utilizada pelos ativistas do 

movimento hip hop: tomar posse, pegar para si
 
) por aqueles que estão plenamente 

“submetidos” ao capital (realizando uma rápida leitura da condição de desigualdade 

social), mas que conseguiram, de algum modo, torcer os mecanismos de controle, 

fazendo uso deles, em proveito próprio.   

Em uma perspectiva que busca resultados, poderiam nos perguntar: O que 

essas pessoas serão ou o que vão alcançar?! Sinceramente, não temos resposta! No 

entanto, temos a certeza de que elas estão no campo da arte e da cultura, tentando criar 

saídas, brechas, traçando linhas de fuga que lhes permitam abrir possibilidades de lidar 

com as suas condições de vida. Sabemos que elas valorizam o seu “espaço original” a 

sua “periferia” e que fazem esse espaço acontecer, no sentido dado por Deleuze & 

Guattari, em termos de novos modos de pensar, de agir, de sentir e de viver. Podem nos 

perguntar, por que isso não acontece para todas as pessoas que lá vivem?! Existem 

pessoas que seguem o curso da subjetividade padrão, dando continuidade à vida 

“herdada” dos seus pais e da sociedade, assim como existem pessoas que estão atentas a 

novos signos que permitem transmutar sua subjetividade. Então por que só ficarmos 

insistindo nas primeiras? 

As periferias urbanas, hoje, se configuram, a partir dos processos de 

desterritorialização e reterritorialização acionados por determinados jovens, grupos e 

coletivos, como territórios menores com abertura para novas formações de pensamento, 

de posturas e atitudes. Nosso pensamento, inspirado por Deleuze & Guattari, permite-

nos compreender os devires juvenis nas periferias urbanas, como experimentações que 

podem durar horas, minutos, dias, meses ou anos. Experimentações são fluxos, 



Considerações Finais 153 

 

processos indeterminados em termos de temporalidade. Podemos, sim, perceber os 

caminhos traçados, os movimentos realizados por esses jovens, em busca de novos 

fazeres, novos dias. O que eles conseguiram? Precisa-se ainda aqui perguntar: sucesso 

do ponto de vista de quem e de quê?! Na nossa perspectiva spinozista (aposta pela 

potência de vida) eles conseguem, cotidianamente, defender a sua vida, de um modo 

especial, comunicando através da arte e da cultura, particularmente do rap engajado, 

suas posturas, atitudes e maneiras de lidar com a sua condição de vida.  
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Tabelas da Síntese IBGE 2012: Para efeito de comprovação, as tabelas são informadas 

em tamanho reduzido e em formato de imagem. Na versão final, será anexo o 

documento original: 
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Agenda cultural periférica: um pouco da Agenda Periférica em São Paulo (Disponível 

em 

http://artenaperiferia.blogspot.com.br/search/label/M%C3%BAsica%20na%20Periferia. 

Acesso em 14 de janeiro de 2013). 

 

SARAUS 

SARAU ELO DA CORRENTE 

O Coletivo Elo da Corrente convida nas quintas-feiras (exceto na última) a comunidade 

para se reunir, recitar suas poesias, pensamentos e músicas. O alicerce do encontro é 

incentivar a leitura, a criatividade e a valorização da cena artística local. O sarau é 

transmitido semanalmente pela Rádio Urbanos Fm. Dias 04, 11 e 18(quintas-feiras), 

20h. Bar do Cláudio Santista – Rua Jurubim, 788-A. Pirituba, Zona oeste. Entrada 

franca. (11) 319906-6081 c/ Raquel e Michel. 

http://elo-da-corrente.blogspot.com. 

SARAU POESIA NA BRASA 

Criado em julho de 2008 com o objetivo de produzir e divulgar arte e poesia dentro da 

comunidade da Zona Norte, este sarau é um movimento cultural de periferia para a 

periferia, uma forma de construir um outro universo baseado nas palavras como 

ferramenta de transformação. É também um espaço de expressão, discussão e reflexão, 

aberto a todos que queiram comungar da palavra. O projeto do Sarau Poesia na Brasa é 

um dos contemplados pelo VAI – Valorização das Iniciativas Culturais edição de 2009. 

Dias 06 e 20 (sábados), das 20h30 - Bar do Carlita – Rua Professor Viveiros Raposo, 

234 (em frente da escola E.E. João Solimeo).Brasilândia. Zona Norte. Entrada Franca. 

(11) 9169- 961990. http://brasasarau.blogspot.com 

SARAU DO BINHO 

É um encontro de poetas, artistas de diversas linguagens e manifestações, que se reúnem 

todas as segundas-feiras no Bar do Binho, desde 2004. Microfone aberto para qualquer 

expressão artística como: poesia, música, encenação teatral, entre outras, para promover 

um intercâmbio cultural entre os frequentadores do sarau. O poeta Binho, além do sarau, 

organiza A Expedição Donde Miras, caminhada cultural pela América Latina. Todas as 
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segundas-feiras, 21h. Rua Avelino Lemos Jr., 60 (em frente à Uniban) - Campo Limpo. 

Zona Sul. Entrada Franca. (11) 5844-6521 / 5844-4532 / 3535- 6463 com Suzi. 

SARAU DA ADEMAR 

A 10ª edição deste sarau trará uma reflexão sobre Educação. O intuito é promover um 

espaço de expressão para escritores e artistas da região e toda a comunidade. O 

microfone é aberto a poetas, versadores, rappers e todos que queiram manifestar sua 

emoção. Dia 21(domingo), 17h. NaKasa Bar – Rua Públio Pimental, 65 (alt.do nº 3.800 

da Av. Cupecê) – Cidade Ademar. Zona sul. Entrada Franca. (11) 5622-4410. 

http://saraudaademar.blogspot.com 

HUMANITUDE 

Movimento que acredita na arte transformadora, com o objetivo de expandir e preservar 

a cultura de periferia. Os convidados desta edição são os poetas Binho e Serginho Poeta, 

com apresentações dos textos do livro Donde Miras e bate papo sobre a Caminhada pela 

América Latina.Coordenação: Renato Palmares. Dia 27 (sábado), a partir das 17h. Paço 

Cultural Júlio Guerra – 

Casa Amarela – Praça Floriano Peixoto, s/n. Santo Amaro, Zona sul. Entrada franca. 

(11) 5548-1115/881990-6043. 

PAVIO DA CULTURA 

Dia 06 (sábado), 16h – Sarau de poesias no Centro Cultural Boa Vista, com a presença 

da comunidade recitando poesias, cantando, dançando e se manifestando com sua arte. 

O homenageado desta edição é o escritor Ricardo Ramos. Centro Cultural Boa Vista, 

Rua Katisutosh Naito, 957 – SESC/Boa Vista – Suzano. Entrada Franca. (11) 4749-

7556. Dia 13(sábado), 20h – Sarau de poesias no Centro Cultural de Suzano, com o 

microfone aberto para que os presentes possam recitar poemas, músicas, cordéis, entre 

outras manifestações artísticas. Homenagem ao escritor João Cabral de Meo Neto. 

Realização: Associação Cultural Literatura no Brasil e Prefeitura de Suzano. Centro 

Cultural de Suzano – Rua Benjamin Constant, 682, Centro. Suzano. Entrada Franca. 

(11) 4747-4180 

SARAU DE ARTE E POESIA 

Os grupos Arena Cultural e Companhia de Artes Balu teve inicio este ano, com o lema 

“Arte para ouvir, ver, pintar, dançar e viver”. O microfone é aberto para que a 
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comunidade e os presentes possam expressar suas idéias e poesias. Acontece no 2º 

domingo do mês. Dia 14(domingo), a partir das 18h30 – Rua Antonio Roberto, 218. 

Centro. Carapicuíba. Entrada franca. (11) 9430-3885 c/ Fabiana. 

PAVIO ERÓTICO 

Sarau trimestral que compartilha textos literários eróticos e sensuais. Realizado em 

parceria com a Secretaria de Saúde, disponibiliza informações sobre DSTs e distribui de 

preservativos. Realização: Associação Cultural Literatura no Brasil e Prefeitura de 

Suzano. Dia 27 (sábado), 20h. Centro Cultural de Suzano. Rua Benjamin Constant, 682. 

Centro. Suzano. (11) 4747-4180. 

SARAU COOPERIFA 

Movimento literário que acontece desde 2001, todas as quartas- feiras, com recital de 

poesias no Bar do Zé Batidão na periferia da Zona Sul de São Paulo. Busca um novo 

artista, o artista-cidadão que contribui para melhorar a comunidade no qual estão 

inseridos. Lançamentos de livros: Dia 03, Ex-157 - A história que a mídia desconhece, 

de Afro X. Dia 10, Identidade e Alteridade: conceitos, relações e a prática literária, de 

Suzi Frankl Sperder. Todas as quartas-feiras, a parir das 20h. Bar do Zé Batidão - Rua 

Bartolomeu dos Santos, 797 - Chácara Santana. Zona Sul. Entrada franca. (11) 5891-

7403. 

ARRAIAL LITERÁRIO DA BELMONTE 

Encontro literário com as características de uma festa junina com danças, brincadeiras e 

jogos populares, incluindo a quadrilha, para confraternização com a comunidade. E 

também uma homenagem ao Centenário de Patativa do Assaré. Dia 24 (quarta-feira), 

14h. Biblioteca Municipal Belmonte – Rua Paulo Eiró,525 (próximo da Pça. Floriano 

Peixoto). Santo Amaro, Zona sul. (11) 5687-0408. 

FOGUEIRA, LITERATURA E PIPOCA 

Este projeto tem o objetivo de incendiar o debate e pipocar as ideias. Numa roda envolta 

da fogueira, os participantes discutem sobre literatura e um sarau encerra a atividade. 

Tema do mês: Literatura e Cultura Popular. Facilitador: José Luiz da Silva (Rabicho). 

Realizado pela Associação Cultural Literatura no Brasil e Prefeitura de Suzano. Dia 19 

(sexta-feira), 19h. Centro Cultural Boa Vista - Rua Katisutosh Naito, 957 – SESC/Boa 

Vista, Suzano. Entrada franca. (11) 4749- 7556. 
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SARAU JUNINO: AMORES DE INVERNO 

Este evento tem como tema o Amor e referência à Santo Antonio com festejos juninos, 

comida típica, correio elegante, fogueira, apresentações artísticas com Tânia Marilis 

(Vozes Bugras), Miriam Maria, Coletivo Poenocine (poesia), Edson Nascimento, Bruno 

Pastore (teatro) e Identidades em Movimentos (dança). Dia 13 (sábado), 19h30. Centro 

Cultural da Juventude – Av. Dep. Emilio Carlos, 3641. Vila Nova Cachoeirinha, Zona 

norte. (11) 3984-2466. ttp://ccjuve.prefeitura.sp.gov.br 

SARAU NO ALBERGUE SANTO DIAS 

Poesia, canções, convívio e emoção. Evento de carinho para quem está acostumado a 

tomar porradas da vida. Tragam flores nos cabelos, amores no coração e poesia na alma. 

Coordenação: Renato Palmares. Dia 19 (sexta-eira) , das 20h às 22h. Albergue Santo 

Dias –Rua Suzana Rodrigues, 135 – Santo Amaro (Próx. ao Largo Treze de Maio). 

Zona Sul. Entrada Franca. (11) 5681-8185 c/ Sandro/ 881990-6043 c/ Renato Palmares.  

SARAU DO POVO 

É um encontro mensal que visa promover talentos desconhecidos da cidade e região, 

com apreentações musicais, recitais de poesias e exibição de filmes. Nesta edição 

temática: Idéias Sustentáveis e Tributo a Renato Russo, jantar, apresentação do Madan e 

o tradicional sarau poético. Dia 20(sábado), a partir das 19 h. Bar do Povo - Rua São 

Bento, 46 - Jd.Arco-Íris. Diadema. Entrada Franca. (11) 4066- 261990 c/ José Luis. 

RODAS DE SAMBA 

PAGODE DO SOBRADO 

Teve início em janeiro de 2007, quando o "Sr. Alisson" e sua família resolveram abrir 

as portas da sua casa para enaltecer o Samba Raiz e o Partido Alto. Este mês, será no 1º 

domingo com a participação das comunidades Samba da Velha – Santos, Samba do Mês 

e Projeto Cultural em Prol do Samba, entre outras. Dia 07 (domingo), 16h. Av. Sítio 

Novo, 11B - Jd. Lenize (em frente a escola Cyro Barreiros) – Guarulhos. Entrada: R$ 

5,00 ou 1 kg de alimento não-perecível, exceto sal, açúcar e latarias. (11) 2467-0818 / 

3843-5133. 

SAMBA DA LAJE 

Teve início em 1997 e reúne-se todo último domingo do mês para reverenciar o melhor 

do samba de raiz, com os músicos da própria comunidade. Também pode ser apreciada 
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uma feijoada preparada pela líder do samba Dona Generosa. Dia 28 (domingo), das 13h 

às 21h. Rua Jadi, 79 Travessa da Rua Jorge Duprat Figueiredo. Vila Santa Catarina. 

Zona Sul. Entrada Franca. (11) 5566-0345. 

BURACO DO SAPO 

Teve início nos anos 80 com a reunião de um grupo de amigos para expor idéias de 

melhorias para o bairro. Com isso surgiu a roda de samba, na qual resgata o samba de 

raiz e atrai pessoas de todas as idades. Disponível também um pula-pula infantil. Dia 14 

(domingo), das 13h às 22h. Rua Armando Guzzi, s/n, (travessa com a Rua João 

Cordeiro) Freguesia do Ó, Zona Norte. Contribuição voluntária: 1kg de alimento não-

perecível. (11)919903-8116 c/ Kiko ou 9466-3216 c/ Geraldo. 

COMUNIDADE MARIA CURSI 

Fundado por um grupo de amigos, realiza suas rodas de samba todos os sábados na 

Zona Leste de São Paulo. O público tem a chance de conferir um excelente samba de 

raiz e de terreiro. O repertório conta com consagrados nomes da música brasileira, como 

de compositores da própria comunidade da Maria Cursi. Todos os sábados, das 19h às 

23h. Avenida Maria Cursi, 799 - São Mateus (altura do nº 2680 da Av. Mateo Bei). 

Zona Leste. Entrada franca. (11) 9570-0261 c/ Roberto ou 9188-9186 c/ Reinan. 

SAMBA NO ASFALTO 

Foi criado em 2007, em Ermelino Matarazzo, com o objetivo de resgatar o samba de 

raiz e proporcionar lazer e cultura para a comunidade. Conta com a participação dos 

compositores e intérpretes locais. Acontece no 2º domingo do mês. Dia 14 (domingo), a 

partir das 14h. Rua Cinturão Verde, 471. Vila Nossa Senhora Aparecida. Ermelino 

Matarazzo, Zona Leste. Entrada franca. (11) 8140-5535 c/ Diego/ 9154-2808 c/ 

Lucimauro. 

PAGODE DA 27 

Teve início em 2005, no bairro do Grajaú promove uma roda de samba todos os 

domingos, revelando novos compositores, exaltando grandes nomes e preservando as 

raízes do samba. E mantendo o comprometimento com a sua história. Todos os 

domingos, a partir das 17h30 às 21h30. Rua Manoel Guilherme dos Reis s/n. Grajaú, 

Zona Sul. Contribuição Voluntária: 1 kg de alimento não perecível. (11) 9109-2772 / 

5927-5721c/ Jeferson ou Ricardo. 
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SAMBA DA VELA 

Criada em 2000 com o intuito de celebrar o autêntico samba de terreiro, enaltecer 

compositores da velha guarda e revelar novos autores. As apresentações seguem um 

ritual próprio, com uma vela no centro da roda que indica o começo do samba que só 

termina quando sua luz se apaga. Todas as segundas-feiras, a partir das 20h. Casa de 

Cultura de Santo Amaro - Praça Francisco Ferreira Lopes, 434 (Altura do nº 820 da Av. 

João Dias) - Santo Amaro, Zona Sul. Entrada: R$2,00 (esta contribuição é voluntária). 

(11) 5522-8897. www.sambadavela.com.br 

PAGODE DO CAFOFO 

Criada em 2002 para difundir a autenticidade do samba e valorizar os compositores 

locais. Nos intervalos discotecagem do Dj Guinho com o melhor do samba rock, R&B e 

black music. Dias 14 e 28 (domingos), das 17h30 às 21h. Rua Senembi, 228– Jd. 

Marilia (Atrás do Shopping Aricanduva), Zona Leste. Entrada Franca. (11) 2741-9785/ 

9713-7238 c/ Wagner. 

SAMBA NA FEIRA 

Criado em 2007 com o objetivo de divulgar os sambas inéditos de vários compositores 

na região norte da cidade, além de exaltar as grandes composições do passado. Os 

encontros acontecem sempre no 3° domingo do mês, durante a feira livre da Vila Santa 

Maria. Dia 21(domingo), 11h. Av. Eulina, 256 – Vila Santa Maria, Zona Norte. Entrada 

franca. (11) 8960-8430 c/ Reginaldo Lopes/PV. 

NOSSO SAMBA DE OSASCO 

Iniciou em 1998 com um agrupamento comunitário de sambistas e amantes do samba. 

Tem forte identificação com a cultura afro-brasileira e mantém a tradição do samba de 

terreiro. Dias 07 e 21 (domingos), 14h. Casa de Angola - Av. Visconde de Nova 

Granada, 11- Comandante Sampaio (km 18) - Osasco. Entrada Franca. (11) 6101-2781 / 

9884-8492 c/ Fran. 

SAMBA DA PAZ 

Esta roda teve início em 2008 com uma reunião de amigos que se encontravam numa 

feira livre. Devido aos problemas existentes no bairro e pela carência de algo novo e 

motivador para a comunidade, decidiram batizar o encontro de Samba da Paz. O 

repertório inclui samba de raiz como os de Donga, Candeia, Cartola, Noel Rosa, entre 
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outros. Acontece quinzenalmente aos domingos. Dias 07 e 21 (domingos), das 13h às 

19h. Av. Antonelo da Messina, 1831 – Vila Zilda, Zona Norte. Entrada R$ 3,00 ou 1 

brinquedo. (11) 9835-6031 c/ Mauricio / 9646-0993 c/ Dori. 

SAMBA DA HORA 

Esta roda teve início em 2005, no Bar do Zé Batidão, com o nome de Mesa Redonda, 

mas o espaço ficou muito pequeno e a roda de samba passou a acontecer às segundas-

feiras na Academia B12 e posteriormente também às quartas-feiras no Hamburguês Bar. 

Todas as segundas-feiras, das 19h às 22h - Academia B12 – Rua Pedro Durant, 48 (atrás 

da Igreja do Piraporinha) – Largo do Piraporinha, Zona Sul. Entrada franca. Todas as 

quartas-feiras, das 19h às 22h30. Hamburguês Bar – R. Francisco Tramontano, 175 (ao 

lado da Ponte Morumbi) Real Parque, Zona Sul. Entrada R$ 5,00. (11) 9852-4400 c/ 

Paulo César. 

SAMBA DA VILA RÉ 

O grupo Nosso Ideal se reúne com amigos da Vila Ré e de outras comunidades para 

relembrar sambas do Noel Rosa, Cartola, Geraldo Filme, Adoniran, Talismã, e de 

muitos outros bambas. São cantados também muitas composições inéditas. Todas as 

quartas-feiras, a partir das 20h30. Bar do Marião - R. Baltazar Brum, 413. Trav. da 

Itinguçu (próximo ao metrô Patriarca).Vila Ré, Zona leste. Entrada Franca. (11) 8397- 

6445 c/ Ângelo Celso ou 9797-1830 c/ Giba. 

BERÇO DO SAMBA DE SÃO MATEUS 

Reduto de samba formado por compositores e músicos de São Mateus e proximidades. 

Essa roda de samba iniciada há mais ou menos 20 anos tem o propósito de mostrar, 

revelar e trazer ao grande público suas composições e seus intérpretes,cantando suas 

crônicas, poesias e exaltações em forma de samba de terreiro, partido alto, calango, 

samba de roda, sincopado e outros. Dia 28 (domingo), a partir das 16h. Avenida 

Baronesa de Muritiba, 400 (Antiga Pista). São Mateus, Zona leste. Entrada R$ 5,00. 

(11) 2017-5336 / 9828-8256. 

PROJETO DA VILA FORMOSA 

O Projeto da Vila Formosa teve início em 2007 com o intuito de divulgar novos 

compositores da região, preservando o samba de raiz e enaltecendo o samba paulistano. 

Primeiro acontece a roda de choro, em seguida acontece a de samba. 
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Todas as quartas-feiras, das 19h às 20h30 (roda de choro) e das 20h30 às 23h30 (roda 

de samba). Adega do Chaves - Av. Dr. Eduardo Cotching , 1483 - Praça Nossa Senhora 

das Vitórias - Vila Formosa, Zona Leste. Entrada Franca. (11) 9866-7270 c/ Ricardinho 

ou 8246-2812 c/ Ronny. 

CINEMA NA LAJE 

Projeto da Cooperifa, que teve início em março, oferece à periferia de São Paulo mais 

uma sala de cinema ao ar livre na laje do Zé Batidão. O Cinema na laje é um espaço 

alternativo para exibição de filmes e documentários de todas as partes do Brasil e do 

mundo. Criado principalmente para dar vazão ao cinema produzido por jovens da 

região. Dia 01, 15 e 29 (segundas-feiras), 20h. Bar do Zé Batidão – Rua Bartolomeu dos 

Santos, 797. Chácara Santana, Zona Sul. Entrada franca. (11) 5891-7403. 

http://colecionadordepedras.blogspot.com. 

CINE BECOS 

É um coletivo de exibição da Zona Sul de São Paulo, surgiu há três anos a partir da 

necessidade de um espaço de reflexão por meio da produção audiovisual. Acontece 

sempre no último domingo do mês. Às 17h30 - Sessão Infantil e Às 19h – Sessão 

Adulto. Dia 28 (domingo), 19h. Casa Popular de Cultura de M’Boi Mirim - Av. Inácio 

Dias da Silva, s/n – Piraporinha. Zona Sul. Entrada Franca. (11) 8079-5171c/ Rogério 

Pixote. 

CIRCUITO DE VÍDEO POPULAR 

Esta atividade integra o Projeto do Vídeo Popular aprovado pelo Programa VAI- 2009, 

cujo objetivo é buscar a soma dos esforços e das lutas dos diversos coletivos atuantes 

em São Paulo. Este mês terá inicio as exibições em vários pontos da cidade e na região 

metropolitana. O lançamento do Circuito acontecerá no dia 01 na Galeria Olido e as 

demais sessões nos bairros periféricos. Dia 06 (sábado), 19h. Cine Campinho – Rua 

Alécio Prates, s/n. Atrás da EMEF Dias Gomes. Guaianazes, Zona leste. Entrada franca. 

Dia 14 (domingo), 15h. Nossa Tela/CEU Água Azul – Av. dos Metalúrgicos, 1300. 

Cidade Tiradentes, Zona leste. Entrada franca. Dia 19 (sexta-feira), 19h. Pombas 

Urbanas – Av. dos Metalúrgicos, 2100. Cidade Tiradentes, Zona leste. Entrada franca. 

Dia 20 (sábado), 18h. Cine Escadão – Rua Cachoeira dos Antunes, s/n. (Atrás da 

Creche Jardim Peri). Jd. Peri, Zona norte. Entrada franca. Dia 28 (domingo), 8h30. 

MUCCA – Rua José Manoel Camisa Nova, 30. Jardim São Luis, Zona sul. Entrada 
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franca. Dia 28 (domingo), 17h. Cine Becos – Casa Popular de Cultura M’Boi Mirim – 

Av. Inácio Dias da Silva, s/n. Piraporinha, Zona sul. Entrada franca. Dia 28 (domingo), 

16h. CineFavela – Rua Alegria,.63C. Heliopólis, Zona sul. Entrada franca. Confira a 

programação completa: http://videopopular.ning.com/ 

OUTRAS CENAS 

MERCADO SERTANEJO 

Comandado pelos Rouxinóis do Sertão, é um dos mais antigos da Casa de Cultura de 

Santo Amaro, com mais de 18 anos de atividades. Cerca de 30 duplas se apresentam 

todo segundo e quarto domingo do mês com o melhor da música de raiz. Há duplas se 

apresentando no entorno da Casa de Cultura devido ao grande número de artistas. No 

último sábado deste mês haverá um Especial Festa Junina. Dia 14 (domingo), das 15 às 

19h. Dia 28, das 15 às 19h. Casa de Cultura de Santo Amaro - Pç Francisco Ferreira 

Lopes, 434 Santo Amaro (Av. João Dias altura do número 820). Zona Sul. Entrada 

franca. (11) 5522-8897 / 5691-0164. 

SARAU SERTANEJO 

Com grupos de viola caipira e cantoria, o sarau resgata o valor das antigas modas do 

sertanejo brasileiro. É um encontro da música regional misturando poesia com a 

sonoridade da viola. É uma atividade regular na Belmonte, idealizado por Alcione 

Kosmos, no qual o público propõe músicas, canta e interage com o organizador. Dia 27 

(sábado), 16h - Biblioteca Temática de Cultura Popular Belmonte – Auditório Kiyomi 

Oba. Rua Paulo Eiró, 525– Santo Amaro. Zona Sul. Entrada franca. (11) 5687- 0408. 

PSA DJ CLUB 

O Projeto Parque Santo Antônio Dj Club teve início em 2008, com intuito de preservar 

e manter vivo o vinil, mas também proporcionar o conhecimento musical das décadas 

de 70, 80 e 1990 da Black Music. Organizado pelos dj’s: Giba, Spock, Tuca,Otávio, 

Pedro e Mauro. Dj Convidado: Edinho, Otávio e Pedro. Acontece no 3º domingo do 

mês. Dia 21 (domingo), das 16 às 22h. Rua Oratório de Natal, 275. Parque Santo 

Antônio, Zona Sul. Entrada franca. (11) 3715- 7023 c/ Tuca / 5817-9611 c/ Spock. 

LIGA DO VINIL 

A Liga do Vinil teve início em 2006 com o intuito de preservar o vinil tocando samba-

rock, melodia e partido alto. Sempre no segundo domingo do mês. Nesta edição os dj’s 
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convidados são: Gordu (Gordus Discos), João Carlos (Lado C Disco) e King Nino 

Brown (Zulu Nation Brazil). Dia 14 (domingo), das 15h às 22h. Rua João José 

Rodrigues Junior, 48 - Capão Redondo - final do ponto de ônibus Jardim Jangadeiro 

(Terminal Capelinha). Zona Sul. Entrada Franca. (11) 5870- 1073 c/ Robson. 

ARRAIÁ DO MONTE 

A tradicional festa reúne banda de forró, comida típica, barracas e outras atrações 

celebrando a época de São João. Dia 27 (sábado), a partir das 18h. Centro Cultural 

Monte Azul - Avenida Tomás de Souza, 552, Jd. Monte Azul, Zona Sul. Entrada franca. 

(11) 5851-8089. www.monteazul.org.br. 

HOSPITAL DA GENTE 

Espetáculo do Grupo Clariô de Teatro. Formado só por mulheres, o grupo criou um 

espaço cênico, no qual trabalhadoras do Brasil abrem as portas dos seus barracos para 

revelarem qual o seu papel e lugar dentro desta sujeira em que todos se encontram. Os 

textos foram feitos pelo escritor Marcelino Freire. Reserve o seu ingresso e em caso de 

chuva não vá, porque o espetáculo não será realizado com o risco de enchente. Todos os 

sábados, 21h. Espaço Clariô – Rua Santa Luzia, 96. Taboão da Serra. Entrada R$ 10,00. 

(11) 9995-5416. grupoclario@uol.com.br / www.espacoclario.blogspot.com. 

PANELAFRO 

Foi criado pelo grupo Espírito de Zumbi com caráter de manifestação popular para 

promover, difundir, cultivar e preservar a cultura afro-brasileira, por meio do maculelê, 

ijexá, samba de roda, côco, ciranda, capoeira, maracatu, bumba meu boi, forró, rap, 

afoxé, reggae, entre outros. Acontece toda última sexta-feira do mês, além de oferecer 

ao público um prato típico da culinária popular. Dia 26 (sexta-feira), a partir das 19h. 

Casa Popular de Cultura do M'Boi Mirim - Av. Inácio Dias da Silva, S/Nº - Piraporinha. 

Zona Sul. Entrada franca. (11) 8812-2301/ 5514-3408. 

www.espiritodezumbi.blogspot.com 

ESPECIAL ROCK DÉCADA DE 70 

Teve início em 2000 com o objetivo de dar visibilidade a bandas alternativas e 

independentes que possuem repertório próprio e inédito (é proibido tocar cover). Nesta 

edição, haverá a apresentação de bandas influenciadas pelo som dos anos 70. Os 

convidados são: Garagem Bluseira, Santo Veneno, Massahara e Cosmo Drah. Após a 
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apresentação das bandas haverá uma Jam Session. Produção: Mara Lee e Direção 

Técnica: Edú Marin. Dia 20 (sábado), a partir das 17h. Casa de Cultura de Santo Amaro 

- Pça Francisco Ferreira Lopes, 434, Santo Amaro (Av. João Dias altura do número 

820). Zona Sul. Entrada franca. (11) 5522-8897 / 5691-0164. 

CALDO CULTURAL JARDIM ÂNGELA 

É um espaço de encontro de pessoas que fazem questão de vivenciar a cultura popular 

brasileira em todas as suas formas. Criado em 2005 com a missão de resgatar e cultivar 

coletivamente a memória, resistência popular e suas mudança. Ao final de cada 

festividade há uma partilha de caldo quentinho com cheirinho de casa de avó. O tema 

deste mês é Forrobodó é nós! Dia 19 (sexta-feira), 19h. Paróquia Santos Mártires - Rua 

Luiz Baldinato, 09, Jardim Ângela (rua sem saída ao lado das casas Bahia e Marabras). 

Zona Sul. Entrada franca. (11) 5833-6580 / 8276-0835. 

PROJETO VITROLA’S 

Teve início em dezembro de 2007, com o intuito de resgatar e preservar o vinil, 

utilizando-se da black music, com a presença de equipes de baile e colecionadores de 

vinil. Nesta edição os dj’s convidados são: Edgar, Carlão, Edson, Igor e Marina Som. 

Acontece no último domingo do mês. Dia 28 (domingo), a partir das 14h. Antigo 

Grêmio Coca Cola – Avenida Salim Antonio Curuati, 225 (próximo do Shopping SP 

Market)– Jardim Campo Grande, Zona Sul. Entrada franca. (11) 9512-5323 c/ Orlando 

ou 7602-6405 c/ André. 

BATAKERÊ – RITMOS E DANÇAS 

O espetáculo é baseado no trabalho de pesquisa que o grupo vem realizando com os 

elementos da cultura popular brasileira, principalmente as de influência africana e 

indígena. Dia 20 (sábado), 20h. Centro Cultural Monte Azul – Avenida Tomás de 

Souza, 552, Jd. Monte Azul. Zona Sul. Entrada franca. (11) 5851-8089. 

www.monteazul.org.br 
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Anexo - letras de rap informadas no Capítulo 2: 

Disponível em http://letras.mus.br/thaide-e-dj-hum/186792/. Acesso em 15 

de setembro de 2011. 

1- Corpo Fechado – Thaíde e DJ Hum 

Me atire uma pedra 

Que eu te atiro uma granada 

Se tocar em minha face sua vida está 

selada 

Por tanto meu amigo, pense bem no que 

fará 

Porque eu não sei, se outra chance você 

terá ... 

Você não sabe de onde eu vim 

E não sabe pra onde eu vou 

Mais pra sua informação vou te falar 

quem eu sou 

Meu nome é Thaíde 

E não tenho r.g. 

Não tenho c.i.c. 

Perdi a profissional 

Nasci numa favela 

De parto natural 

Numa sexta feira 

Santa que chovia 

Pra valer 

Os demônios me protegem e os deuses 

também 

Ogum, iemanjá e outros santos ao além 

Eu já te disse o meu nome 

Meu nome é Thaíde 

Meu corpo é fechado e não aceita revide, 

Thaíde ... 

Na 43 eu escrevi o meu nome numa cela 

Queimei um camburão 

Que desceu na favela 

Em briga de rua já quebraram meu nariz 

Não há nada nesta vida que eu já não fiz 

Vivo nas ruas com minha liberdade 

Fugi da escola com 10 anos de idade 

As ruas da cidade foram minha educação 

A minha lei sempre foi a lei do cão 

Não me arrependo de nada que eu fiz 

Saber que eu vou pro céu não me deixa 

feliz 

Essa prece que tu rezas eu já muito rezei 

E pro deus que tu confessas eu já muito 

me expliquei 

(refrão) 

Thaíde 

Tenho o coração mole mas também sou 

vingativo 

Por tanto pense bem se quer aprontar 

comigo 

Se achas que esse neguinho sua bronca 

logo esquece 

Então não perca tempo pergunte a quem 

conhece 

Eu só gosto de quem gosta de mim 

Mas se for os meus amigos eu luto até o 

fim 

Se mexer com a minha mãe 

Meu dj ou minha mina você pode estar 

ciente sua sorte está perdida 

Pode demorar mas eu sempre pago minhas 

contas 

Também não sou louco pra dar soco, em 

faca de ponta 

Sempre cobro as minha contas com juros 

e correção 

16 toneladas eu seguro numa mão 

Thaíde.... 

Não nasci loirinho com o olho verdinho 

Sou caboclinho comum nada bonitinho 

Feio e esperto com cara de mal 

Mas graças a Deus totalmente normal 

(refrão) 

Thaíde... 

Mas meu nome é Thaíde... 

 

2 - Pânico Na Zona Sul - Racionais Mc's 
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"Aqui é Racionais MC's, Ice Blue, Mano 

Brown, KLJay e eu EdyRock." 

- E ai Mano Brown, certo ? 

- Certo não está né mano, e os inocentes 

quem os trará de volta? 

- É...a nossa vida continua, e ai quem se 

importa? 

- A sociedade sempre fecha as portas 

mesmo... 

- E ai Ice Blue... 

- PÂNICO... 

Então quando o dia escurece 

Só quem é de lá sabe o que acontece 

Ao que me parece prevalece a ignorância 

E nós estamos sós 

Ninguém quer ouvir a nossa voz 

Cheia de razões calibres em punho 

Dificilmente um testemunho vai aparecer 

E pode crer a verdade se omite 

Pois quem garante o meu dia seguinte 

Justiceiros são chamados por eles mesmos 

Matam humilham e dão tiros a esmo 

E a polícia não demonstra sequer vontade 

De resolver ou apurar a verdade 

Pois simplesmente é conveniente 

E por que ajudariam se eles os julgam 

deliquentes 

E as ocorrências prosseguem sem 

problema nenhum 

Continua-se o pânico na Zona Sul. 

Pânico na Zona Sul 

Pânico... 

Eu não sei se eles 

Estão ou não autorizados 

De decidir que é certo ou errado 

Inocente ou culpado retrato falado 

Não existe mais justiça ou estou 

enganado? 

Se eu fosse citar o nome de todos que se 

foram 

O meu tempo não daria pra falar MAIS... 

Eu vou lembrar que ficou por isso mesmo 

E então que segurança se tem em tal 

situação 

Quantos terão que sofrer pra se tomar 

providência 

Ou vão dar mais algum tempo e assistir a 

sequência 

E com certeza ignorar a procedência 

O sensacionalismo pra eles é o máximo 

Acabar com delinquentes eles acham 

ótimo 

Desde que nenhum parente ou então é 

lógico 

Seus próprios filhos sejam os próximos 

E é por isso que 

Nós estamos aqui 

E ai mano Ice Blue... 

Pânico na Zona Sul 

Pânico... 

Racionais vão contar 

A realidade das ruas 

Que não media outras vidas 

A minha e a sua 

Viemos falar 

Que pra mudar 

Temos que parar de se acomodar 

E acatar o que nos prejudica 

O medo 

Sentimento em comum num lugar 

Que parece sempre estar esquecido 

Desconfiança insegurança mano 

Pois já se tem a consciência do perigo 

E ai? 

Mal te conhecem consideram inimigo 

E se você der o azar de apenas ser 

parecido 

Eu te garanto que não vai ser divertido 

Se julgam homens da lei 

Mas à respeito eu não sei 

Muito cuidado eu terei 

Scracth KLJay 

Eu não serei mais um porque estou 

esperto 

Do que acontece Ice Blue 

Pânico na Zona Sul 

Pânico na Zona Sul 

Pânico... 

Ei Brown 

Você acha que o problema acabou? 

Pelo contrário ele apenas começou 

Não perceberam que agora se tornaram 

iguais 

Se inverteram e também são marginais 

Mas... 

Terão que ser perseguidos e esclarecidos 

Tudo e todos até o último indivíduo 

Porém se nos querermos que as coisas 

mudem 

Ei Brown qual será a nossa atitude? 
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A mudança estará em nossa consciência 

Praticando nossos atos com coerência 

E a consequência será o fim do próprio 

medo 

Pois quem gosta de nós somos nós 

mesmos 

Tipo porque ninguém cuidará de você 

Não entre nessa a toa 

Não de motivo pra morrer 

Honestidade nunca será demais 

Sua moral não se ganha, se faz 

Não somos donos da verdade 

Porém não mentimos 

Sentimos a necessidade de uma melhoria 

A nossa filosofia é sempre transmitir 

A realidade em si 

Racionais MC's 

Pânico na Zona Sul 

Pânico... 

Certo, certo...Então irmão 

Volte a atenção pra você mesmo 

E pense como você tem  

vivido até hoje certo? 

Quem gosta de você é você mesmo 

Nós somos Racionais MC's 

DJ KLJay, Ice Blue, Edy Rock e 

eu...Brown. 

PAZ... 

Pânico... 

 

3 - Tempos Difíceis - Racionais Mc's 

Eu vou dizer porque o mundo é assim 

Poderia ser melhor mas ele é tão ruim 

Tempos difíceis, está difícil viver 

Procuramos um motivo vivo, mas 

ninguém sabe dizer 

Milhões de pessoas boas morrem de fome 

E o culpado, condenado disto é o próprio 

homem 

O domínio está em mão de poderosos, 

mentirosos 

Que não querem saber 

Porcos, nos querem todos mortos 

Pessoas trabalham o mês inteiro 

Se cansam, se esgotam, por pouco 

dinheiro 

Enquanto tantos outros nada trabalham 

Só atrapalham e ainda falam 

Que as coisas melhoraram 

Ao invés de fazerem algo necessário 

Ao contrário, iludem, enganam otários 

Prometem 100%, prometem mentindo, 

fingindo, traindo 

E na verdade, de nós estão rindo 

Tempos... Tempos difíceis! (4x) 

Tanto dinheiro jogado fora 

Sendo gasto por eles em poucas horas 

Tanto dinheiro desperdiçado 

E não pensam no sofrimento de um menor 

abandonado 

O mundo está cheio, cheio de miséria 

Isto prova que está próximo o fim de mais 

uma era 

O homem construiu, criou, armas 

nucleares 

E o aperto de um botão, o mundo irá pelos 

ares 

Extra, publicam, publicam extra os jornais 

Corrupção e violência aumentam mais e 

mais 

Com quais, sexo e droga se tornaram algo 

vulgar 

E com isso, vem a AIDS pra todos 

liquidar 

A morte, enfim. Vem destruição, causam 

terrorismo 

E cada vez mais o mundo afunda num 

abismo 

Tempos... Tempos difíceis! (4x) 

Menores carentes se tornam delinquentes 

E ninguém nada faz pelo futuro dessa 

gente 

A saída é essa vida bandida que levam 

Roubando, matando, morrendo 

Entre si se acabando 

Enquanto homens de poder fingem não 

ver 

Não querem saber 

Faz o que bem entender 

E assim... aumenta a violência 

Não somos nós os culpados dessa 

consequência? 
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Destruíram a natureza e o que puseram em 

seu lugar jamais terá igual beleza 

Poluíram o ar e o tornaram impuro 

E o futuro eu pergunto, confuso: "como 

será?" 

Agora em quatro segundos irei dizer um 

ditado: 

"Tudo que se faz de errado aqui mesmo 

será pago" 

O meu nome é Edy Rock, um rapper e não 

um otário 

Se algo não fizermos, estaremos acabados 

KL Jay! Tempos difíceis! 

Tempos difíceis! 

 

4 - Voz Ativa – Grupo Racionais Mc’s 

Eu tenho algo a dizer 

E explicar pra você 

Mas não garanto porém 

Que engraçado eu serei dessa vez 

Para os manos daqui! 

Para os manos de lá! 

Se você se considera um negro 

Um negro será MANO !!! 

Sei que problemas você tem demais 

E nem na rua não te deixam na sua 

Entre madames fodidas e os racistas 

fardados 

De cérebro atrofiado não te deixam em 

paz 

Todos eles com medo generalizam demais 

Dizem que os negros são todos iguais 

Você concorda... 

Se acomoda então, não se incomoda em 

ver 

Mesmo sabendo que é foda 

Prefere não se envolver 

Finge não ser você 

E eu pergunto por que? 

Você prefere que o outro vá se foder. 

Não quero ser o Mandela 

Apenas dar um exemplo 

Não sei se você me entende 

Mas eu lamento que, 

Irmãos convivam com isso naturalmente 

Não proponho ódio, porém 

Acho incrível que o nosso compromisso 

Já esteja nesse nível 

Mas Racionais, diferentes nunca iguais 

Afrodinamicamente mantendo nossa 

honra viva 

Sabedoria de rua 

O RAP mais expressiva(E ai...) 

A juventude negra agora tem a voz 

ativa(Pode crer) 

Você gosta, gosta, gosta, gosta de 

Nós(Hum...) 

Somos Nós, Nós, Nós, Nós 

mesmos(Hum...) 

Você gosta, gosta, (Scracthes..), gosta de 

Nós 

Somos Nós, Nós, Nós, Nós 

mesmos(Hum...) 

Você gosta, gosta, (Scracthes..), gosta de 

Nós 

Somos Nós, (Scracthes..), Nós 

mesmos(Hum...) 

Você gosta de Nós 

Somos Nós, (Scracthes..), Nós mesmos 

Precisamos de um líder de crédito popular 

Como Malcom X em outros tempos foi na 

América 

Que seja negro até os ossos, um dos 

nossos 

E reconstrua nosso orgulho que foi feito 

em destroços 

Nossos irmãos estão desnorteados 

Entre o prazer e o dinheiro desorientados 

Briganbo por quase nada 

Migalhas coisas banais 

Prestigiando a mentira 

As falas desinformado demais 

Chega de festejar a desvantagem 

E permitir que desgatem a nossa imagem 

Descendente negro atual meu nome é 

Brown 

Não sou complexado e tal 

Apenas Racional 

É a verdade mais pura 

Postura definitiva 

A juventude negra 

Agora tem voz ativa 

Você gosta, (Scracthes..), gosta, gosta de 

Nós(Hum...) 
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Somos Nós, Nós, Nós, Nós 

mesmos(Hum...) 

Você gosta, (Scracthes..),  

gosta de Nós 

Somos Nós, (Scracthes..), Nós 

mesmos(Hum...) 

Você gosta, (Scracthes..), gosta de Nós 

Somos Nós, (Scracthes..), Nós 

mesmos(Hum...) 

Você gosta de Nós 

Somos Nós, (Scracthes..), Nós mesmos 

Mas da metade do país é negra 

e se esquece 

Que tem acesso apenas ao resto que ele 

oferece 

Tão pouco para tanta gente 

Tanta gente 

Tanta gente na mão de tão pouco 

Pode crer 

Geração iludida uma massa falida 

De informações distorcidas 

subtraídas da televisão 

Fodidos estão sem nenhum propósito 

Diariamente assinando o seu atestado de 

óbito 

Pô to cansado de toda essa merda que eles 

mostram na televisão 

Todo dia mano...não aguento mais é foda 

mano... 

Mas onde estão 

Meus semelhantes na TV 

Nossos irmãos 

Artistas negros de atitude e expressão 

Você se põe a perguntar por que 

Eu não sou racista 

Mas meu ponto de vista é que 

Esse é o Brasil que eles querem que exista 

Evoluído e bonito, mas sem negro no 

destaque 

Eles te mostram um pais que não existe 

Esconde nossa raiz 

Milhões de negros assistem 

Engraçado que de nós eles precisam 

Nosso dinheiro eles nunca descriminam 

Minha pergunta aqui fica 

Desses artistas tão famosos 

Qual você se identifica? 

Então, Lecy Brandão, Moisés da Rocha, 

Thaíde e Dj Hum, Ivo Meireles, Moleques 

de Rua e tal 

E da Zona leste de São Paulo Grupo 

DMN. 

Pode crer é isso ai. 

Nossos irmãos estão desnorteados 

Entre o prazer e o dinheiro desorientados 

Mulheres assumem a sua exploração 

Usando o termo mulata como profissão 

É mal... 

(Chegou o Carnaval, Chegou o Carnal) 

Modelos brancas no destaque 

As negras onde estão...Ham 

Desfilam no chão em segundo plano 

Pouco original mais comercial a cada ano 

O carnaval era a festa do povo 

Era...mas alguns negros se venderam de 

novo 

Brancos em cima negros em baixo 

Ainda é normal, natural 

400 anos depois, 1992 tudo igual 

Benvidos ao Brasil colonial e tal 

Precisamos de nós mesmos essa é a 

questão 

DMN meus irmãos descrevem com 

perfeição então 

Gostarmos de nós brigarmos por nós 

Acreditarmos mais em nós 

Independente do que os outros façam 

Tenho orgulho de mim,um rapper em ação 

Nós somos negros sim de sangue e 

coração 

Mano IceBlue me diz 

Justiça é o que nos motiva a minha a sua 

A nossa voz ativa 

(Scracthes..) 

Racionais 

(Scracthes..) 

Racionais 

(Scracthes..) 

Racionais 

Ra, Ra, Racio, Ra, Ra, (Scracthes..), Ra, 

Ra, (Scracthes..), Ra,(Scracthes..), Ra, 

(Scracthes..), Ra, Racionais 

 

 

5 - Norte Nordeste me Veste – Rapadura Rap 
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O Nordeste é poesia, 

Deus quando fez o mundo  

Fez tudo com primazia,  

Formando o céu e a Terra  

Cobertos com fantasia 

Para o Sul deu a riqueza,  

Para o Planalto a beleza 

E ao Nordeste a poesia.  

(trecho de Patativa do Assaré).  

Rasgo de leste a oeste como peste do sul 

ao sudeste 

Sou rap agreste norte-nordeste epiderme 

veste 

Arranco roupas das verdades poucas das 

imagens foscas 

Partindo pratos e bocas com tapas mato 

essas moscas 

Toma! Eu meto lacres com backs derramo 

frases ataques 

Atiro charques nas bases dos meus 

sotaques 

Oxe! Querem entupir nossos fones a 

repetirem nomes 

Reproduzindo seus clones se afastem dos 

microfones 

Trazem um nível baixo, para singles 

fracos, astros de cadastros 

Não sigo seus rastros, negados padrastos 

Cidade negada como madrasta, enteados 

já não arrasta 

Esses órfãos com precatas, basta! 

Ninguém mais empata 

Meto meu chapéu de palha sigo pra 

batalha 

Com força agarro a enxada se crava em 

minhas mortalhas 

Tive que correr mais que vocês pra 

alcançar minha vez 

Garra com nitidez rigidez me fez monstro 

camponês 

Exerce influência, tendência, em vivência 

em crenças destinos 

Se assumam são clandestinos se negam 

não nordestinos 

Vergonha do que são, produção sem 

expressão própria 

Se afastem da criação morrerão por que 

são cópias 

Não vejo cabra da peste só carioca e 

paulista 

Só frestyleiro em nordeste não querem ser 

repentistas 

Rejeitam xilogravura o cordel que é 

literatura 

Quem não tem cultura jamais vai saber o 

que é Rapadura 

Foram nossas mãos que levantaram os 

concretos os prédios 

Os tetos os manifestos, não quero mais 

intermédios 

Eu quero acesso direto às rádios palcos 

abertos 

Inovar em projetos protestos arremesso 

fetos 

Escuta! A cidade só existe por que viemos 

antes 

Na dor desses retirantes com suor e 

sangue imigrante 

Rapadura eu venho do engenho rasgo os 

canaviais 

Meto o norte nordeste o povo no topo dos 

festivais, toma!  

REFRÃO:  

Êha! Ei! Nortista agarra essa causa que 

trouxeste 

Nordestino agarra a cultura que te veste 

Eu digo norte vocês dizem nordeste 

Norte nordeste norte nordeste 

Êha! Hei! Nortista agarra essa causa que 

trouxeste 

Nordestino agarra a cultura que te veste 

Eu digo norte vocês dizem nordeste 

Norte nordeste norte nordeste. 

POESIA:  

Minhas irmãs, meus irmãos, oxe! se 

assumam como realmente são 

Não deixem que suas matrizes, que suas 

raizes morram por falta de irrigação 

Ser nortista & nordestino meus 

conterrâneos num é ser seco nem litorâneo 

É ter em nossas mãos um destino nunca 

clandestino para os desfechos 

metropolitanos.  

Devasto as galerias tão frias cuspo grafias 

em vias 

Espalho crias nas linhas trilhas 

discografias 

Arrasto lp?s, Ep?s CDs, DVDs 

Cachês, Clichês, Surdez, vocês? Não desta 

vez! 
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Esmago boicotes com estrofes em portes 

cortes nos Flogs 

Poetas pobres em montes dão choques em 

hip pops 

Versos ferozes em vozes dão mortes aos 

tops blogs 

Repente forte do norte sacode em trotes 

galopes 

Meto a fita embolada do engenho em 

bilhetes de states 

Dou breaks em fakes enfeites cacete nas 

mix tapes 

Bloqueio esses eixos os deixo sem 

alimentação 

Alheios fazem feio nos meios de 

comunicação 

Essas rádios que não divulgam os 

trabalhos criados em nossos estados 

Ouvintes abitolados é o que produz 

Contratos que pagam eventos forçados 

com pratos sobre enlatados 

Plágios sairão entalados com esse cuscuz 

Ao extremo venho ao terreno me empenho 

em trampo agrônomo 

Espremo tudo que tenho do engenho a um 

campo autônomo 

Juntos fazemos demos oxigênios 

anônimos 

E não gêmeos fenômenos homogêneos 

homônimos 

Caros exteriores agrários são os criadores 

Diários com seus labores contrários a 

importação 

São raros nossos autores amparo pra 

agricultores 

Calcários pra pensadores preparo pra 

incitação 

Sou côco e faço cocada embolada bolo na 

hora 

Minha fala é a bala de agora é de aurora e 

de alvorada 

Cortando o céu da estrada do nada eu faço 

de tudo 

Com a enxada aro esse mundo e no estudo 

faço morada 

Sou doce lá dos engenhos e venho com 

essa doçura 

Contenho poesia pura a fartura de rima 

tenho 

Desenho nossa cultura por cima e não por 

de baixo 

Não sabe o que é cabra macho? Me 

apresento Rapadura 

Espanco suas calças largas com vagas 

para calouros 

Estranha o som do Gonzaga a minha 

sandália de couro 

Que esmaga cigarras besouros mata nos 

criadouros 

Meu povo o maior tesouro amor regional 

duradouro 

Recito os ribeirinhos o Mara - baixo em 

vivência 

Um norte com essência não enxerga essa 

concorrência 

São tão iguais ouvi vários e achei que era 

só um 

Se no nordeste num tem grupo bom 

Não tem em lugar nenhum, toma!  

REFRÃO:  

Êha! Ei! Nortista agarra essa causa que 

trouxeste 

Nordestino agarra a cultura que te veste 

Eu digo norte vocês dizem nordeste 

Norte nordeste norte nordeste 

Êha! Ei! Nortista agarra essa causa que 

trouxeste 

Nordestino agarra a cultura que te veste 

Eu digo norte vocês dizem nordeste 

Norte nordeste norte nordeste. 

 

6 - Rosas – Grupo Atitude Feminina 

A cada quinze segundos uma mulher é 

agredida no Brasil 

E a realidade não é nem um pouco cor-de-

rosa 

A cada ano dois milhões de mulheres são 

espancadas 

por maridos ou namorados. 

Hoje meu amor veio me visitar 

E trouxe rosas para me alegrar 
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E com lágrimas pede pra eu voltar 

Hoje o perfume eu não sinto mais 

Meu amor já não me bate mais 

Infelizmente eu descanso em paz! 

Tudo era lindo no começo, lembra? 

Das coisas que me falou que era bom, 

sedução 

Uma história de amor 

Vários planos, desejo, ilusão 

E daí? 

Não tinha nada a perder 

Queria sair dali 

No lugar onde eu morava me sentia tão só 

Aquele cheiro de maconha e o barulho de 

dominó 

A molecada brincava na rua 

E eu cheia de esperança 

De encontrar no futuro um rapaz 

Sem tiroteio, vingança 

E ele veio como quem não quisesse nada 

Me deu um beijo e me deixou na porta de 

casa 

Os meus olhos brilhavam estava 

apaixonada! 

Deixa de ser criança! - a minha mãe falava 

Que no começo tudo é festa e eu ignorava 

Deixa eu viver meu futuro, zipá 

Muda nada menina boba iludida 

Sabe de nada da vida 

Uma proposta ambição de ter uma família 

Entreguei até a alma e ele não merecia 

O meu pai embriagado nem lembrava da 

filha 

O meu príncipe encantado meu ator 

principal 

Me chamava de filé e eu achava legal 

No começo tudo é festa 

Sempre é bom lembrar! 

Hoje estou feliz o meu amor veio me 

visitar 

(Refrão) 

Hoje meu amor veio me visitar 

E trouxe rosas para me alegrar 

E com lágrimas pede pra eu voltar 

Hoje o perfume eu não sinto mais 

Meu amor já não me bate mais 

Infelizmente eu descanso em paz! 

Numa atitude pensada sai de casa 

Pra ser feliz 

Não dever satisfação ser dona do meu 

nariz 

Não agüentava mais ver a minha mãe 

sofredora 

Levar porrada do meu pai embriagado e a 

toa 

Meu irmão se envolvendo com as paradas 

erradas: 

cocaína, maconha, 1 5 7 

Ah, mas eu estava feliz no meu lar doce-

lar 

Sua roupa, olha só! 

Tinha prazer de lavar 

Mas alegria de pobre dura pouco, diz o 

ditado 

Ele ficou diferente agressivo, irritado 

Chegava tarde da rua aquele bafo de pinga 

Batom na camisa e cheiro de rapariga 

Nem um ano de casado, ajuntado sei lá 

Não sei pra que cerimônia o importante é 

amar 

Amor de tolo amor de louco, o que foi que 

aconteceu? 

Me mandou calar a boca e não me 

respondeu 

Insisti foi mal, ele me bateu 

No outro dia me falou que se arrependeu 

Quem era eu pra julgar? 

Queria perdoar 

Hoje estou feliz o meu amor veio me 

visitar 

Eu tava a quatro meses grávida, ele me 

deu uma surra tão violenta 

que eu cai, desmaiei ai quando eu acordei 

eu tava numa poça de 

sangue assim que tinha saido da minha 

boca e do meu rosto 

ele me catou assim pelos meus cabelos me 

puxou e falou: 

Você vai morrer! 

(Refrão) 

Hoje o perfume eu não sinto mais 

Meu amor já não me bate mais 

Infelizmente eu descanso em paz 

Quase dois anos e a rotina parecia um 

inferno 

Que saudade da minha mãe 

Desisti do colégio 

A noite chega madrugada e meu amor não 

vinha 
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Quanto mais demorava, preocupada mais 

eu temia 

Não estava aguentando aquela situação 

Mais hoje tudo vai mudar ele querendo ou 

não 

Deus havia me escutado há uns dois 

meses atrás 

Aquele filho na barriga era esperança de 

paz 

Tantos conselhos me deram de nada 

adiantou 

Era a mulher mais feliz, o meu amor 

chegou 

Que pena! 

Novamente embriagado 

Aquele cheiro de maconha 

Inconfundível, é claro 

Tentei acalma-lo ele ficou irritado 

Começou a quebrar tudo loucamente 

lombrado 

Eu falei que estava grávida ele não me 

escutou 

Me bateu novamente mais dessa vez não 

parou 

Vários socos na barriga, lá se vai a 

esperança 

O sangue escorre no chão, perdi a minha 

criança 

Aquele monstro que um dia prometeu me 

amar 

Parecia incontrolável eu não pude evitar 

Talvez se eu tivesse o denunciado 

Talvez se eu tivesse o deixado de lado 

Agora é tarde 

Na cama do hospital 

Hemorragia interna o meu estado era mal 

O sonho havia acabado e os batimentos 

também 

A esperança se foi pra todo sempre, 

amém! 

Hoje meu amor implora pra eu voltar 

Ajoelhado, chorando 

Infelizmente não da 

Agora estou feliz ele veio me visitar 

É dia de finados, muito tarde pra chorar. 

(Refrão) 

Hoje meu amor veio me visitar 

E trouxe rosas para me alegrar 

E com lágrimas pede pra eu voltar 

Hoje o perfume eu não sinto mais 

Meu amor já não me bate mais 

Infelizmente eu descanso em paz! 

É muito importante que o limite seja posto 

pela mulher 

Não vou aceitar uma situação de violência 

dentro da minha casa! 

 

7 - Eminem – ’97 Bonnie & Clyde 

Apenas nós dois... (8X) 

Baby seu papai te ama (hey) 

E eu estarei sempre aqui por você (hey) 

Não importa o que aconteça 

Eu nunca iria desistir por nada de você 

Ninguém nesse mundo nunca vai tirar 

você de mim 

Eu te amo 

Vamos Hai-Hai, vamos para a praia 

Pega uns brinquedos e deixa o papai 

colocar o cinto de segurança em você 

Cadê mamãe? Ela está dormindo no porta-

malas 

Oh esse cheiro (whew!) papai deve ter 

passado em cima de um gambá 

Agora eu sei que você está pensando - é 

meio tarde para ir nadar 

Mas você conhece sua mamãe, ela é 

daquele tipo de mulher 

Que faz coisas loucas, e se não fizer o que 

ela quer, ela tem um treco 

Não brinque com a faca de brinquedo do 

papai, amor, solta ela (não!) 

E não fique triste, por que está 

envergonhada? 

Você não quer ajudar papai a construir um 

castelo de areia? (yeah!) 

E a mamãe disse que quer te mostrar até 

aonde ela consegue ir flutuando 

E não se preocupe com esse dodói na 

garganta dela 

É apenas um pequeno arranhão - não dói 

Ela estava comendo enquanto você estava 

dormindo e derramou catchup na blusa 
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Mamãe é bagunceira não é? Vamos deixar 

ela se lavar na água 

E você e eu podemos brincar sozinhos, 

não podemos? 

Só nós dois (2x) 

E quando a gente anda! 

Só nós dois (2x) 

Só você e eu! 

Só nós dois (2x) 

E quando a gente anda! 

Só nós dois (2x) 

Só você e eu! 

Veja amor... há um lugar chamado céu e 

um lugar chamado inferno 

Um lugar chamado prisão e um chamado 

cadeia 

E papai, provavelmente está a caminho de 

todos eles, exceto um 

Porque mamãe tem um novo marido e um 

enteado 

E você não quer um irmão não é? (Nah) 

Talvez quando tiver idade suficiente para 

compreender um pouco melhor 

Eu vou explicar-te 

Mas, por agora vamos apenas dizer que 

mamãe foi muito muito má 

Ela estava sendo má com o papai e fez ele 

ficar muito muito bravo 

Mas eu ainda estou triste por ter castigado 

ela 

Sente na sua cadeira amor, pára de tentar 

sair 

Eu disse que tudo bem Hai Hai, quer 

chupeta? 

Quer dormir? Nan-a-boo, goo-goo ga-ga? 

Você fez cocô? Papai vai trocar sua fralda 

Limpar a bebê para que ela possa dormir 

Seu pai te acordará assim que chegarmos 

na água 

Noventa e sete Bonnie e Clyde, eu e 

minha filha 

Só nós dois (2x) 

E quando a gente anda! 

Só você e eu! 

Só nós dois (2x) 

E quando a gente anda! 

Só nós dois (2x) 

Só você e eu! 

Acorda dorminhoca chegamos, antes da 

gente brincar 

Nós vamos levar mamãe para um pequeno 

passeio ao longo do cais 

Bebê, não chore amor, não vai pensar 

besteira 

A mamãe tá muito cansada para ficar 

ouvindo você gritando no ouvido dela 

(ma-maa!) 

É por isso que você não consegue acordar 

ela, mas não se preocupe 

Papai fez uma bela cama para mamãe no 

fundo do lago 

Aqui, você quer ajudar o papai amarrar 

uma corda nessa pedra? (Sim!) 

A gente amarra no pezinho dela depois a 

gente joga ela do cais 

Tá preparada, vamos lá, quando chegar no 

três 

Um, dois, três, WHEEEEEE! 

(whoooooshhhhh) 

Lá vai a mamãe, batendo na água 

Nada de brigas com o papai, nada de 

ordens 

Nada de padrasto, nada de irmão novo 

Mande beijinhos de adeus pra ela, diga a 

mamãe que você a ama (mamãe!) 

Agora a gente vai brincar na areia, montar 

um castelo e tal 

Mas primeiro, ajude o seu pai com mais 

duas coisinhas do porta malas 

Só nós dois (2x) 

E quando a gente anda! 

Só nós dois (2x) 

Só você e eu! 

Só nós dois (2x) 

E quando a gente anda! 

Só nós dois (2x) 

Só você e eu! 

Só nós dois (4x) 

Só eu e você é tudo que precisamos nesse 

mundo 

Só eu e você 

Seu papai sempre estará lá por você 

Lembre-se disso 

Se um dia precisar de mim eu estarei aqui 

por você 

Se um dia precisar de alguma coisa, é só 

perguntar 

Papai vai estar aqui 

Seu papai te ama 

Eu te amo bebê 
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8 - Snoop Dogg – Sexual Eruption 

Estou indo aproveitar meu tempo! 

Antes dela Chegar 

Estou indo lentamente..ow, ow 

Eu não estou para caminhar 

Por isso ela pode começar(4x) 

Erupção sexual (Para que ela possa me 

obter) 

Erupção sexual 

Ela pode estar com ele, mas antes de 

pensar em me enfrentar 

eu, eu, eu 

Nós iremos ao shopping, sairemos para 

comer, comer, comeer 

E tudo o que nós sempre fazemos é jogar 

a máquina, quina quiina 

Fumamos um cigarro e voltamos a dormir, 

dormir, dormir 

E depois podemos obter 

Erupção sexual.. wow, wow (4x) 

Estou indo aproveitar meu tempo 

Antes dela chegar 

Estou indo lentamente..ow..ow 

Eu não estou para caminhar 

Por isso ela pode começar 

Não sei direito se sabe, big doggy é um 

cão nervoso, nervoso, nervoso! 

Eu vou manter meu p** duro sete dias da 

semana, semana, semana 

E tudo o que nós sempre fazemos, é jogar 

a máquina, quina, quina 

Fumamos um cigarro, e voltamos a 

dormir, dormir, dormir 

E depois podemos obter.. 

Erupção sexual.. wow..wow (4x) 

Eu estava com todas em um clube de 

stripper 

E alguns fumantes num bar quando eu 

Joguei isso fora, 

Eu era tudo em um, logicamente, então 

lembrei 

Veio então aquela gata desconhecida 

Com vestido longo e cabelo lindo 

Através da Luz, olhos marrons 

Olhando como louca para mim 

Opa, um nigga sabe tomar a decisão certa 

Uma gata com ótimos quadris 

E você sem direito saber de forma como é 

quente! Shhi 

Ela sussurrou em meu ouvido dizendo 

"Quer beber um pouco cara? 

Eu conheço um cão nervoso 

Mas você não é quem diz 

Seu merda, veja o meu jogo, é": 

Erupção sexual.. woou, woou (4x) 

9 - 50 Cent – 21 questions 

Cidade de Nova York! 

Você está cantando agora... com 50 Cent 

Você vai adorar... 

Eu só quero relaxar e dançar uma, cara 

Eu só quero pegar sol no meu 7-45 

Você me deixa louco mina 

Eu preciso te ver e senti-la perto de mim 

Eu darei tudo que você precisa 

Eu gosto do seu sorriso e eu não quero ver 

você chorar 

Tem algumas perguntas que tenho que 

fazer 

E espero que você venha com as respostas 

mina 

[Nate Dogg] 

Garota... é fácil me amar agora 

Você me amaria se eu não tivesse dinheiro 

nem fama? 

Você ainda me amaria? 

Garota... é fácil me amar agora 

Você me amaria se eu não tivesse dinheiro 

nem fama? 

Você ainda me amaria? 

Garota... 

[50 Cent] 

Se eu caísse amanhã você ainda me 

amaria? 

Se eu não cheirasse tão bem você ainda 

me abraçaria? 

Se eu fosse preso e sentenciado a 25 anos 

de prisão, 

Eu poderia contar com você pra estar lá e 

me apoiar mentalmente? 

Se eu voltasse a andar de Boggy ao invés 

de Mercedez Benz você desapareceria 

como alguns amigos meus? 

Se eu fosse ferido e estivesse machucado 

você estaria do meu lado? 

Se eu tivesse que matar você estaria 

comigo? 
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Eu sairia por aí, mataria um negão e sairia 

de carro 

Estou perguntando pra saber como você se 

sente por dentro 

Se eu não cantasse rap e vendesse 

hamburgers no Burger King você 

Sentiria vergonha de dizer a suas amigas 

que está comigo? 

E na cama, se usasse a minha língua, você 

gostaria? 

Se eu lhe escrevesse una carta de amor, 

você escreveria de volta? 

Agora podemos tomar um drinque, só 

para bater o sono 

E nós podemos fazer o que você gosta, eu 

sei o que você gosta 

[Nate Dogg] 

Garota... é fácil me amar agora 

Você me amaria se eu não tivesse dinheiro 

nem fama? 

Você ainda me amaria? 

Garota... é fácil me amar agora 

Você me amaria se eu não tivesse dinheiro 

nem fama? 

Você ainda me amaria? 

Garota... 

[50 Cent] 

Você me deixaria se seu pai descobrisse 

que sou bandido? 

Você acredita quando eu digo que você é 

a única que eu amo? 

Você está chateado por eu estar lhe 

fazendo 21 perguntas? 

Você é minha alma gêmea? Se for, você é 

uma bênção 

Você acredita em mim o suficiente para 

me contar os seus sonhos? 

Estou olhando pra você tentando descobrir 

como você entrou nesse jeans 

Se eu estiver triste, você dirá coisas pra 

me fazer sorrir? 

Eu trato você como você gostaria de ser 

tratada, ou me ensine como 

Se eu estivesse com outra garota e alguém 

visse? 

E quando você me perguntasse eu dissesse 

que não era eu 

Você acreditaria em mim? Ou me 

deixaria? 

Quão fundo é o nosso laço se aquilo foi 

suficiente pra você ir embora? 

E lembre-se garota nós cometemos erros, 

para concertá-los eu farei o que for 

preciso 

Eu te amo como um garoto gordo ama 

torta 

Você conhece meu estilo, eu digo 

qualquer coisa para lhe fazer sorrir 

[Nate Dogg] 

Garota... é fácil me amar agora 

Você me amaria se eu não tivesse dinheiro 

nem fama? 

Você ainda me amaria? 

Garota... é fácil me amar agora 

Você me amaria se eu não tivesse dinheiro 

nem fama? 

Você ainda me amaria? 

Garota... 

Você faria amor comigo dentro do meu 

Bentley? 

Você faria amor comigo dentro de um 

ônibus? 

Eu quero te fazer fazer 21 perguntas, e 

elas são todas sobre nós 

Você faria amor comigo dentro do meu 

Bentley? 

Você faria amor comigo dentro de um 

ônibus? 

Eu quero te fazer 21 perguntas, e elas são 

todas sobre nós 
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Letras Posse de Hip Hop Lelo Melodia do bairro Guarapes de Natal-RN: 

1 - Rap é música - Grupo: Fator Real - Mc: Silveira Roots:  

Ritmo e poesia tristeza e alegria R.A.P,  

 MPB da periferia, 

A música de um povo que paga o pato 

 Sem ser ocupado, bode inspiratório tá injustiçado  

rap e o som da aquele que ta no sinal, sem nenhum real e você sai pra lá marginal, é 

mau  

É mau a sua mente, e você criticou xingou e agora infelizmente, ele tá no sinal não 

parece o correto o seu suor é para mente o ferro, 

 na sua cabeça e leva tudo, a discriminação só atrasa seu cú de burro 

Esse é som que a balas as estruturas, quem nunca ouvi vai ficar de orelha dura 

Rap é a musica que não deixa duvida, o que nos queremos é justiça.   

2 - Rap Descaso - Grupo Periféricos do Rap- Grupo pioneiro de rap local que contribuiu 

para a constituição da Posse de Hip Hop Lelo Melodia do Guarapes – Natal/RN  

MC Nathan: parti 01. E agora então um tal de inferninho conjunto habitacional Denarti 

Marinho, lá é que a coisa já fico foi seria já não basta fome desemprego e miséria os 

caras trocam balas em plena luz do dia tudo isso é uma briga na periferia, em um lugar 

estranho escuro e sombrio onde cai a noite e também o frio mais quero conscientizar 

todos os manos, pá.. Deixe o ferro guardando vamos versar 

Dj Muamba: Parti 02. O inimigo não mora aqui na quebrada o inimigo da gente usa 

terno e gravata isso é mais um atraso quando se morre um mano o sistema ver isso e não 

faz nada, um vai para o presídio e o outro pró alem se vc vacilar vc morre também e eu 

te pergunto que futuro tem,si é melhor viver ou matar alguém faça como nós não use 

violência só usamos microfone e muita consciência periféricos do rap prá té alerta deixe 

o ferro de lado e vamos conversar. 

3 - Rap Na favela eu nasci – Lokomotiva Rappers - Posse de Hip Hop Lelo Melodia do 

Guarapes – Natal/RN 
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(Vídeo disponível em http://www.youtube.com/watch?v=WEUBJBxBV-c. Acesso em 

03/12/2012). 

Entre o morro do Guarapes, favela do inferninho: eu nasci 

Sempre faço aqui, correria e se vim porque não diz assim, favela eu nasci 

Você já perguntou se a gente era ruim, favela e Pelourinho mais tarde:  

Eu nasci 

As garotas daqui sempre que olhar pra mim quando eu faço assim: 

 Vem pra mim 

Favela eu nasci, nos guetos eu vivi, nos becos eu morri e ainda hoje é assim - 2X 

A polícia é a justiça e a justiça é a polícia, eles dois se combina/Sempre assim 

E você tem que ver pra você entender o que eles querem fazer/Sempre assim 

Um revólver, uma bala, o gatilho escapou e um corpo no chão morto/Sempre assim 

É Guarapes tá louco, o bagulho é doido e você é o osso/Sempre assim 

Favela eu nasci, nos guetos eu vivi, nos becos eu morri e ainda hoje é assim - 2X 

Olhe pra mim com jeito de mártir, moleque nasce e cresce bicho ruim, estilo de perifa, 

me julgam, me chama de neguinho, pergunta pra tua filha se ela pensa assim! 

Quando tá com neguinho ela diz e daí? Foda-se, pra quem achar ruim! 

Não to nem ai, o que pensam de mim, eu quero mais é que se exploda essa porra toda! 

A justiça é cega, é surda, é muda. 

A polícia tá na rua é chute, é murro, espanca e nunca muda, lá vem a viatura, é melhor 

sair da rua que aqui não tem, ironman, nem super-man, mas tem uns brinquedos que 

aterrorizam bem: andar na ginga, falar na gíria, estilo de perifa e quem não tem me 

copia. 

Eu to na luta, então vem me disputa, eu sou big brother, mas to no paredão, eu sou o 

vírus que se espalha, favela dança e bate palma! 

Favela eu nasci, nos guetos eu vivi, nos becos eu morri e ainda hoje é assim - 

4 – Rap Negro - Grupo Dandaras do Rap que integrou a Posse Lelo Melodia do bairro 

Guarapes (Atuou até o ano de 2008). 



Anexos 196 

 

A raça é valente o povo persistente a guerreira vence o desafio consequente.   

Nós somos frutos e relatos de história, sacrifício vivo, holocausto na memória.  

A batida é forte eu não quero parar a raiz do meu povo, a raiz do meu povo que eu tenho 

prá contar.  

Se hoje estou aqui agradeço a zumbi e a Dandara que venho junto prá intervir. 

O índio, o branco, o afro brasileiro a mistura nos completa no enriquece por inteiro. 

Descendente eu sei que sou. Descendente eu sou que sou. Não sou de Roma o terror e 

nem de um Hitler prometido. 

5 – Rap Mulheres - Grupo Dandaras do Rap que integrou a Posse Lelo Melodia do 

bairro Guarapes. (Atuou até o ano de 2008). 

Mulheres aqui rap feminino (2x) 

Agora eu [vou] falar das mulheres por aqui, MC Flávia também colando aqui. 

Eita mulherada sobrevivendo nesse mundo mal 

Conquistando, sobrevivendo como pode, por aqui, não é diferente não 

Tudo vem como uma cena de filme, mas não é ficção é pura realidade.  

Só nos sabemos o que se passa por aqui. 

Mulheres que 

Rap feminino 

Chegando, cantando, firmando aqui 

Não pra brigar, mas pra somar... Somos guerreiras... 

Agora vou falar 

Das mulheres por aqui 

MC Flávia também colando aqui 

Eita a mulherada sobrevivendo 

Neste mundo mal 

Conquistando, sobrevivendo como pode 

Por aqui não é diferente não 
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Tudo passa como numa cena de filme, mas não é ficção 

É pura realidade 

Só nós sabemos o que passa por aqui 
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Grupos de Hip Hop Nacional – Pesquisa CNPQ-Pibic 2010-2011 - “Banco de dados: 

Hip Hop na ‘periferia’: uma micropolítica” (2010-2011), coordenada pela profa. 

Norma Takeuti (Departamento de Ciências Sociais-UFRN). 

NOME ENDEREÇO 

509-E http://www.hip-hopbrasil.com/509-e.php 

A família http://www.afamiliarap.com.br/acasa/ 

A286 http://www.hip-hopbrasil.com/a286.php 

Afro-X http://www.hip-hopbrasil.com/Afro-X.php 

Agregados Família 

do Rap 

http://www.myspace.com/agregados 

Ao Cubo http://www.hip-hopbrasil.com/aocubo.php 

Atitude Feminina http://www.atitudefeminina.com.br/ 

Black Juniors http://www.hip-hopbrasil.com/Black-juniors.php 

Cirurgia moral http://palcomp3.com/cirurgiamoral/ 

Código penal http://palcomp3.com/codigopenal/ 

Coletivo Hip-Hop 

Chama 

http://fanzinecarteldorap.blogspot.com/2009/02/campanha-hip-

hop-chama-na-ideia.html 

Coletivo Produtto 

Paralelo 

http://produttoparalelo.blogspot.com/ 

Comando DMC http://www.myspace.com/comandodmc 

Conexão RP http://www.hip-hopbrasil.com/conex%C3%A3o-rp.php 

Consciência 

Humana 

http://www.myspace.com/conscienciahumana 

Daguedes http://www.hip-hopbrasil.com/daguedes.php 

DBS e a quadrilha http://www.hip-hopbrasil.com/dbs.php 

DeMenosCrime http://www.myspace.com/demenoscrime 

DeMenosCrime http://www.hip-hopbrasil.com/demenoscrime.php 

Detentos do Rap http://www.hip-hopbrasil.com/detentos.php 
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Discriminados http://palcomp3.com/discriminadosrapnacional/# 

DMN http://www.hip-hopbrasil.com/dmn.php 

Doctors MCs http://www.hip-hopbrasil.com/Doctor-Mcs.php 

Duck Jam e Nação 

Hip Hop 

http://www.myspace.com/duckjambrasil 

Duck Jam e Nação 

Hip Hop 

http://www.hip-hopbrasil.com/duckjam.php 

Eblack http://www.pcg.com.br/eblack/44.htm 

Expressão ativa http://www.hip-hopbrasil.com/expressao.php 

Facção Central http://www.hip-hopbrasil.com/fac%C3%A7%C3%A3o-

central.php 

Face da morte http://www.hip-hopbrasil.com/facedamorte.php 

Favela é isso aí http://www.favelaeissoai.com.br/oprojeto.php 

Filosofia de rua http://www.myspace.com/filosofiaderua 

Geração Rap http://www.hip-hopbrasil.com/geracao-rap.php 

Geração Rap Soul http://geracaorapsoul.blogspot.com/ 

Gog http://gograpnacional.com.br/?page_id=2 

Grupo Favela 

Groove 

http://www.myspace.com/favelagroove 

Guindart 121 http://www.guindart121.com.br/ 

Julgamento http://julgamentoemcena.wordpress.com/ 

Manifestarte S.A. http://manifestartesa.blogspot.com/2009/11/manifestarte-sa-gog-

em-natalrn.html 

Marcio e Thais http://www.tetitha.com/asp/projetos.asp 

MC Projota http://www.myspace.com/mcprojota 

Ministério de Rap 

Alvos de Cristo 

http://www.alvosdecristo.blogspot.com/ 

Movimento 

Enraizados 

http://www.enraizados.com.br/?page_id=2 
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Movimento Hip-

Hop da Floresta 

http://hiphopdaflorestaro.blogspot.com/ 

Mulheres 

Guerreiras do Hip 

Hop 

http://www.mulhereshiphop.blogger.com.br/ 

Nova aliança hip 

hop cristão 

http://na.bloguedemusica.com/p/profil/ 

Núcleo de Hip 

Hop Mocambo 

http://mocambohiphop.blogspot.com/ 

O POVO http://povo-povo.blogspot.com/2009/06/quem-somos.html 

O Quadro http://jaqueemexpressao.blogspot.com/2005/10/hip-hop.html 

Pacificadores http://palcomp3.com/pacificadoresrap/# 

Pavilhão 9 http://www.myspace.com/pavilhao9 

Poeta dos 

motoboys 

http://palcomp3.com/poetadosmotoboys/ 

Posse Lelo 

Melodia 

http://posselemelodia.blogspot.com/2008/06/posse-cria-

produtora-de-hip-hop-melodia.html 

Provérbio X http://www.myspace.com/djregisfpx 

Racionais MC´s http://www.hip-hopbrasil.com/racionais.php 

Rap de Saia http://www.rapdesaia.blogspot.com/ 

Realidade atual http://palcomp3.com/realidadeatual/# 

Rebelião Racional http://rebeliaoracional.blogspot.com/ 

RZO http://www.hip-hopbrasil.com/rzo.php 

Sampa Crew http://www.sampacrew.com.br/ 

Sistema Negro http://www.myspace.com/sistemanegrorap 

Sociedade 

anônima 

http://palcomp3.com/sociedadeanonimahiphop/ ou 

http://www.myspace.com/sasociedadeanonima 

SP Funk http://www.hip-hopbrasil.com/SPfunk.php 

Stencil Brasil http://www.stencilbrasil.com.br/home.htm 
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Suvaco de Cobra http://suvacodecobrahiphop.blogspot.com/2008/04/comportament

o-contra-o-machismo.html 

Thaíde e Dj Hum http://www.hip-hopbrasil.com/thaidedjhum.php 

Tribo da Periferia http://palcomp3.com/TRIBOPERIFERIA/ 

Viela 17 http://www.hip-hopbrasil.com/Viela17.php 

Visão de Rua http://www.myspace.com/visaoderua2008 

Visão de Rua http://www.hip-hopbrasil.com/visao-de-rua.php 

Zulu Nation Vale 

do Paraíba 

http://zulubreaking.blogspot.com/ 

Negras Ativas http://negrasativas.blogspot.com/ 

 

 

 

 


