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RESUMO 

 

 

USOS E APROPRIAÇÕES DAS TECNOLOGIAS POR SUJEITOS DO 

MOVIMENTO HIP HOP DE SANTA MARIA: RECONFIGURAÇÕES NAS 

PRÁTICAS DE RESISTÊNCIA, PERTENCIMENTO E RECONHECIMENTO 

 

AUTORA: Amanda Rosiéli Fiuza e Silva 

ORIENTADORA: Profª Drª Liliane Dutra Brignol 

 

 
A partir desta investigação buscamos compreender de que forma as tecnologias de informação e 

comunicação atravessam os processos e práticas do movimento hip hop em Santa Maria/RS. Para a 

compreensão da relação dos sujeitos do hip hop com as tecnologias, partimos do seguinte 

questionamento central: como as tecnologias de informação e comunicação são apropriadas por 

sujeitos do movimento hip hop, de modo a compreender o papel que podem assumir nas práticas de 

resistência, pertencimento e reconhecimento desse movimento. Então, como objetivo geral, 

destacamos: investigar as múltiplas apropriações das tecnologias da informação e da comunicação por 

sujeitos do movimento hip hop em Santa Maria. Para tanto, desenvolvemos os seguintes objetivos 

específicos: 1) analisar as práticas e processos comunicacionais possibilitados pelo uso das TICS pelos 

integrantes do movimento hip hop em Santa Maria; 2) investigar como as apropriações das tecnologias 

participam na constituição de sentidos de pertencimento, reconhecimento e resistência para sujeitos 

atuantes no movimento hip hop; 3) identificar usos sociais das TICS relacionados ao hip hop no 

ambiente das redes sociais online. Para tanto, a metodologia desta investigação parte de uma 

perspectiva transmetodológica (Maldonado, 2015), composta por métodos mistos e múltiplos advindos 

de várias áreas do conhecimento. Assim, os procedimentos metodológicos são: observação 

participante, observação online, diário de campo e entrevistas semiestruturadas. A partir da 

investigação conseguimos compreender que as tecnologias podem ter grande potencial nas práticas de 

resistência, reconhecimento e pertencimento dos sujeitos do hip hop. Ainda que sejam tecnologias 

com regras pré-determinadas, os sujeitos conseguem subverter a ordem dominante e apropriar-se para 

interesses próprios, seja para divulgação de trabalhos, reconhecimento identitário, destaque para 

identidade negra e feminina, visibilidade de questões sociais como racismo, machismo, preconceito e 

violência policial. Além disso, percebemos também que facilitam os processos de organização dos 

eventos do hip hop, bem como a aproximação de sujeitos que compõem o cenário do hip hop de Santa 

Maria/RS. Por fim, concebemos que os usos e apropriações das tecnologias pelos interlocutores do hip 

hop ampliam os espaços para as manifestações político culturais do movimento, mas não apagam a 

importância do cenário urbano para a manutenção e consolidação do hip hop como movimento de 

resistência social.   

  

 
Palavras-chave: Movimento hip hop. Tecnologias de informação e comunicação. Resistência. 

Reconhecimento. Pertencimento. 

 
 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

TECHNOLOGY USES AND APPROPRIATIONS BY HIP-HOP CULTURE 

SUBJECTS IN SANTA MARIA: RECONFIGURATING RESISTANCE, 

BELONGING AND ACKNOWLEDGEMENT PRATICES 

 

AUTHOR: Amanda Rosiéli Fiuza e Silva 

ADVISOR: Profª Drª Liliane Dutra Brignol 

 

 
Through this investigation, we seek to understand how information and communication technologies 

interact with hip-hop culture practices and processes in Santa Maria/RS. We used a main question to 

understand how hip-hop culture subjects relate to these technologies: How information and 

communication technologies are fit to hip hop culture subjects in order to understand its role in this 

culture resistance, belonging and acknowledgement practices. The main goal was investigating 

multiple information and communication appropriations by hip-hop culture subjects in Santa Maria. 

Therefore, we have developed these specific objectives: 1) analyzing communication practices and 

processes in hip-hop culture subjects in Santa Maria,  made possible by information and 

communication technologies; 2) Investigate how technology appropriation participate in meanings of 

belonging, acknowledgement and resistance to acting hip-hop culture subjects; 3) identify information 

and communication technologies social uses related to hip-hop environment on social media. This 

investigation uses transmethodological perspective (Maldonado, 2015), composed of mixed and 

multiple methods from several areas of knowledge. Thus, methodological procedures were participant 

observation, online observation, field journal and semi-structured interviews. Through investigation, 

we learned that these technologies have great potential in resistance, acknowledgement and belonging 

practices to hip-hop subjects.  Even though they are technologies with predetermined rules, subjects 

are able to subvert the dominant order and appropriate to their own interests as work disclosure, 

identity recognition, highlighting black female identity, visibility for several social issues such as 

racism, chauvinism, prejudice and police violence. Furthermore, we realized that they facilitate hip-

hop event managing processes, as well as approximate subjects that are part of Santa Maria‟s hip-hop 

culture. In conclusion, technology appropriation by hip-hop partners amplify spaces for political and 

cultural manifestations, but do not obliterate the urban canary relevance to maintain and consolidate 

hip-hop as a social resistance culture. 

  

 
Keywords: Hip-Hop Culture. Information and Communication Technologies. Resistance. 

Acknowledgement. Belonging. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Print do perfil pessoal do Facebook de Jaíne ........................................................ 110 

Figura 2 - vídeo que traz debates acerca das cotas raciais publicado por Jaíne no perfil do 

Facebook ................................................................................................................................ 110 

Figura 3 - Print do perfil pessoal de Vitor no Facebook ........................................................ 112 

Figura 4 - publicação das imagens da apresentação do Cia Mecanic Street Dance no perfil do 

Facebook de Vitor .................................................................................................................. 113 

Figura 5 - Print do perfil pessoal de Braziliano no Facebook ................................................ 115 

Figura 6 - print do perfil da rede social digital indicada por Braziliano como uma de suas 

principais apropriações do cotidiano ...................................................................................... 116 

Figura 7 - Print do perfil pessoal de West Mika no Facebook ............................................... 118 

Figura 8 - publicação de vídeo de rap com conteúdo contra machismo e gordofobia no perfil 

do Facebook ........................................................................................................................... 119 

Figura 9 - print do tipo de publicação do público no espaço de organização da “Batalha do 

Ita” .......................................................................................................................................... 123 

Figura 10 - MC Justina rimando na 64ª Batalha dos Bombeiros em que saiu vencedora ..... 124 

Figura 11 - tecnologias apropriadas na “Batalha dos Bombeiros” ........................................ 125 

Figura 12 - rappers rimando durante o evento “Das redes às ruas” ....................................... 127 

Figura 13 - foto tirada no evento “Das ruas às redes” que foi publicada na fan page do 

CORAP. ................................................................................................................................. 128 

Figura 14 - apropriação de Vitor empenhada na busca por referências ................................. 133 

Figura 15 - publicação de videoclipe de rappper feminina do cenário nacional que é referência 

na luta contra machismo ........................................................................................................ 134 

Figura 16 - Ensaio do Cia Mecanic Street Dance .................................................................. 137 

Figura 17 - registro da primeira apresentação da Cia Mecanic Street Dance ........................ 139 

Figura 18 - aproximação e manutenção de contatos .............................................................. 139 

Figura 19 - registro do CORAP que retornaram a plataforma digital de organização do evento 

“Das ruas às redes” ................................................................................................................ 142 

Figura 20 - referência à estética negra na arte de Braziliano ................................................. 144 

Figura 21 - afirmação identitária de Jaíne como mulher negra .............................................. 145 



Figura 22 - publicação que demonstra o reconhecimento do CORAP de sua identidade de 

resistência ............................................................................................................................... 146 

Figura 23 - sentidos de pertença construídos e afirmados pela linguagem do hip hop .......... 147 

Figura 24 - afirmação de West Mika de seu pertencimento ao hip hop ................................. 148 

Figura 25 - afirmação de Jaíne do pertencimento ao hip hop ................................................. 148 

Figura 26 - referencia a religião de matriz afro-brasileira feita por Braziliano ...................... 149 

Figura 27 - traços e elementos da estética negra na arte de Braziliano .................................. 150 

Figura 28 - conflitos dentro do cenário hip hop revelados pela publicação do CORAP no 

espaço digital do evento “Das ruas às redes” ......................................................................... 153 

Figura 29 - publicação que aborda a questão preconceito racial e revela o posicionamento do 

CORAP na luta contra racismo. ............................................................................................. 154 

Figura 30 - publicação de Braziliano de sua arte com estética negra e referencia ao Maracatu

 ................................................................................................................................................ 155 

Figura 31 - Publicação de Jaíne que debate as questões raciais ............................................. 156 

Figura 32 – publicações de Jaíne para reflexão e discussão das questões raciais .................. 157 

Figura 33 - publicação de Jaíne no Facebook de audiovisual de rap com conteúdo de denúncia 

e crítica ao machismo ............................................................................................................. 159 

Figura 34 - posicionamento de West Mika como rapper que luta contra machismo ............. 160 

Figura 35 - comentários na publicação de West Mika que reconhecem seu talento como 

rapper e representante das mulheres ....................................................................................... 161 

Figura 36 – crítica de West Mika à organização do evento GangstaSM-RS realizado em Santa 

Maria ....................................................................................................................................... 162 

Figura 37 - Comentário 01: a favor das críticas de West Mika. ............................................. 163 

Figura 38 - Comentário 02 da Issa Paz  .................................................................................. 163 

Figura 39 - resposta da organização do evento a crítica realizada por West Mika ................ 164 

Figura 40 - Comentário 03: após resposta da organização ..................................................... 164 

Figura 41 - Print de um dos grupos relativos ao hip hop que Vitor participa no Facebook .. 171 

Figura 42 - interações do público na publicação do CORAP no espaço digital de organização 

da “ 64ª da Batalha dos Bombeiros” ....................................................................................... 172 

Figura 43 - publicação do CORAP contendo às informações sobre o evento “Das ruas às 

redes” ...................................................................................................................................... 173 

Figura 44 - pedido de apoio para organização do evento ....................................................... 174 

Figura 45 - vídeo postado pelo CORAP para chamar público para participar do evento “Das 

ruas às redes” .......................................................................................................................... 174 



Figura 46 - diálogo com público para dinâmica de organização do evento ........................... 175 

Figura 47 - interação do coletivo com o público no espaço online de organização da “Batalha 

do Ita” ..................................................................................................................................... 176 

Figura 48 - informações sobre a dinâmica do evento da “Batalha do ITA” .......................... 176 

Figura 49 - interação entre sujeitos no espaço digital de organização da “Batalha do ITA” . 177 

Figura 50 - fortalecimento da rede do hip hop e formação de parcerias ................................ 178 

Figura 51 - apropriação do Facebook para processo comunicativo de divulgação de evento 

que o Cia Mecanic Street Dance iria participar ..................................................................... 179 

Figura 52 - publicação de rap com incentivo ao cenário de Santa Maria .............................. 180 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Perfil dos interlocutores da pesquisa ..................................................................... 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Termo de consentimento livre e esclarecido assinado por Michelle 

Westphalen Berneira Dornelles. ............................................................................................ 192 

APÊNDICE B - Termo de consentimento livre e esclarecido assinado por Antonio José dos 

Santos Filho............................................................................................................................ 193 

APÊNDICE C - Termo de consentimento livre e esclarecido assinado por Jaíne Acácia 

Barcelos de Santana. .............................................................................................................. 194 

APÊNDICE D - Termo de consentimento livre e esclarecido assinado por Vitor Marcos de 

Freitas Escobar. ...................................................................................................................... 195 

APÊNDICE E - Questionário das entrevistas ........................................................................ 196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 17 

1 O HIP HOP: MANIFESTAÇÃO POLÍTICO-CULTURAL DA DIÁSPORA NEGRA ..  

 .................................................................................................................................................. 27 

1.2 POLÍTICO E CULTURAL: ORIGEM E TRAJETÓRIA DO HIP HOP NO CENÁRIO 

URBANO ................................................................................................................................. 27 

1.2.1 O movimento hip hop no Brasil .................................................................................... 40 

1.2.2 Práticas culturais do movimento hip hop .................................................................... 43 

1.3 "CIDADE CULTURA": O CENÁRIO HIP HOP EM SANTA MARIA .......................... 46 

2 EXPRESSÕES IDENTITÁRIAS: A BUSCA PELO RECONHECIMENTO NAS 

PRÁTICAS DO HIP HOP ..................................................................................................... 54 

2.1 PROCESSOS IDENTITÁRIOS: RECONHECIMENTO E AFIRMAÇÕES DAS 

IDENTIDADES ....................................................................................................................... 54 

2.2 AS CONDIÇÕES DE SER NEGRO NAS SOCIEDADES COLONIAIS E A 

CONSTITUIÇÃO DA NEGRITUDE COMO PROCESSO DE AFIRMAÇÃO 

IDENTITÁRIA ......................................................................................................................... 60 

2.3 AS INTERSECÇÕES DE GÊNERO, COR E CLASSE SOCIAL: MULHERES NO HIP 

HOP PARA DAR UM BASTA AO MACHISMO E RACISMO ........................................... 67 

3 A RECONFIGURAÇÃO DOS CENÁRIOS: AS TECNOLOGIAS ATRAVESSANDO 

AS MANIFESTAÇÕES POLÍTICO-CULTURAIS DO HIP HOP .................................. 76 

3.1 SOCIEDADE EM REDE: SUJEITOS  INTERCONECTADOS ...................................... 76 

3.2 USOS E APROPRIAÇÕES DAS TECNOLOGIAS PELOS SUJEITOS ......................... 82 

3.3 PROCESSOS DE RESISTÊNCIA: AUTOCOMUNICAÇÃO DE MASSA E 

CONTRAPODER ..................................................................................................................... 87 

4. CONSTRUINDO OS CAMINHOS .................................................................................. 93 

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ....................................................................... 93 

4.2 LACES E DESENLACES: CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E ESCOLHA DOS 

INTERLOCUTORES DA PESQUISA .................................................................................... 98 

4.2.1 Interlocutores da investigação .................................................................................... 104 

4.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE ................................................................................ 106 

5 PRÁTICAS DE APROPRIAÇÕES DOS SUJEITOS: AS TECNOLOGIAS 

REORGANIZANDO O CENÁRIO DO HIP HOP ........................................................... 108 

5.1 PRINCIPAIS APROPRIAÇÕES TECNOLÓGICAS ...................................................... 108 



5.2 TECNOLOGIAS NOS EVENTOS ANALISADOS ........................................................ 121 

5.3 APROPRIAÇÕES PARA CONHECIMENTO: CONSTRUÇÃO DA CONSCIÊNCIA 

CRÍTICA, BUSCA POR REFERÊNCIAS E ENTENDIMENTO DO HIP HOP ................. 128 

5.4 APROPRIAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA PRODUÇÃO CULTURAL E DA 

MEMÓRIA DO HIP HOP ...................................................................................................... 136 

5.5 (RE)EXISTÊNCIAS: PRÁTICAS DE PERTENCIMENTO, RESISTÊNCIA E 

RECONHECIMENTO............................................................................................................ 143 

5.5.1 Apropriações para reconhecimento e pertencimento ............................................... 143 

5.5.2 Apropriações para resistência..................................................................................... 152 

5.6 LIMITES E RESTRIÇÕES DAS APROPRIAÇÕES DAS TECNOLOGIAS ................ 166 

5.7 COMUNICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO HIP HOP: A CONSTITUIÇÃO DAS 

REDES .................................................................................................................................... 169 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................... 182 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................ 187 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ASSINADO 

POR MICHELLE WESTPHALEN BERNEIRA DORNELLES ........................................... 192 

APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ASSINADO 

POR ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO ..................................................................... 193 

APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ASSINADO 

POR JAÍNE ACÁCIA BARCELOS DE SANTANA ............................................................ 194 

APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ASSINADO 

POR VITOR MARCOS DE FREITAS ESCOBAR ............................................................... 195 

APÊNDICE E - QUESTIONÁRIO DAS ENTREVISTAS ................................................... 196 

 

 

 



17 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Cabe responder a pergunta que sempre é feita aos pesquisadores em suas 

investigações, por que o interesse na temática ou, no caso desta pesquisa, por que o hip hop de 

Santa Maria/RS? Neste primeiro momento, num ato de introspecção
1
, respondemos 

brevemente a pergunta abordando sobre a trajetória da pesquisadora que a levou a despertar a 

atenção em temáticas relacionadas aos movimentos sociais de contestação e resistência. De 

antemão, salientamos que o nosso olhar como investigadora parte da motivação em 

compreender os processos de lutas e reivindicações dos movimentos e coletivos sociais que 

ambicionam a garantia de direitos sociais e buscam a construção de uma sociedade mais 

igualitária.  

Assim, considero que o meu interesse em temáticas que envolvem questões de 

resistência social e minorias começou quando participei da militância do Movimento Negro 

da cidade de Santa Maria, a partir das experiências proporcionadas no ativismo tive uma 

abrangência maior para compreender os embates políticos e de resistência social relacionado 

às minorias. Foi nos momentos de formação na militância e até de contato com alguns 

movimentos sociais que obtive conhecimentos acerca dos processos e práticas de mobilização 

e reivindicação social. Essas situações acabaram sendo fundamentais para o desenvolvimento 

do meu pensamento crítico, direcionando-me para a realização de pesquisas com caráter 

sociopolítico. Embora acredite que a produção científica em si torna-se um ato político 

quando a pesquisadora se afirma como uma mulher negra. 

O ingresso na militância começou a ser vivenciado e aflorado nas ambiências do 

Museu Treze de Maio (MTM), espaço comunitário de preservação, valorização e difusão da 

cultura negra da cidade de Santa Maria. Foi por meio do Museu, que conheci pessoas ligadas 

aos grupos de militância da cidade. Em meados de 2012, vivenciei minhas primeiras 

experiências com coletivos de militância social quando comecei a participar das reuniões do 

Coletivo de Estudantes Afro da Universidade Federal de Santa Maria (AFRONTA)
2
 e, no 

mesmo ano, também ingressei na Juventude Negra Feminina de Santa Maria (JuNF)
3
. A 

                                                           
1
 Na introdução consideramos a escrita em primeira pessoa devido ao fato que trazemos relatos de experiências e 

vivências próprias da pesquisadora que compõem a trajetória desta durante sua militância nos coletivos e 

movimentos sociais e ajudam a justificar o interesse na presente pesquisa.   
2
 AFRONTA é um coletivo de estudantes Afros da UFSM. Atua de forma representativa, supervisionando e 

denunciando os casos de racismo institucionalizado. Além disso, organiza atividades de conscientização sobre 

diversas temáticas que envolvam a população negra.  
3 JUNF é a abreviação utilizada para denominar o coletivo da Juventude Negra Feminina de Santa Maria. Esse 

coletivo discute pautas relativas às causas da população negra em geral, prioritariamente as causas femininas, 

porém, não é exclusiva. Além disso, participa e organiza diversas atividades que reivindicam causas sociais. 
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experiência que obtive nesses coletivos e as diversas articulações com grupos e movimentos 

sociais enriqueceram minha trajetória como militante social. Quando ainda era coordenadora 

do núcleo de comunicação do MTM, auxiliei na organização de eventos que valorizavam a 

cultura negra, foi também por meio desses eventos que conheci mais sujeitos ligados ao 

movimento hip hop da cidade.  

As aproximações com o universo político e cultural de coletivos que mesclavam 

práticas culturais com formas de fazer política encantaram-me de todas as formas possíveis. 

Ainda em 2012, iniciei o meu processo de afirmação identitária, impulsionado em grande 

medida pelas experiências sociais obtidas dentro desses coletivos. E, além disso, despertei o 

interesse por temáticas que envolviam as questões de direitos sociais, cidadania, comunicação 

alternativa, enfim, acabei modificando minhas perspectivas de investigação e compreendi a 

relevância das minorias nos embates políticos e culturais. Desse modo, o foco dos meus 

interesses científicos não estava mais concentrado na grande mídia, mas sim, nas classes 

populares e seus sistemas comunicativos, seus mecanismos de resistência social, seus modos 

de interação e sociabilidade, em outras palavras, suas formas de constituírem sentidos de 

pertencimento e visibilidade frente aos mecanismos de repressão social. 

 Como bem argumenta Coutinho (2008), ao destacar, que os moradores de favela e 

periferias têm consciência política e não são anestesiados ou passivos, todavia suas vozes são 

silenciadas e distorcidas por mecanismos de repressão social. Entretanto, o autor destaca que 

contra estes mecanismos de repressão social os moradores das periferias articulam várias 

estratégias de expressão, as quais o autor denomina de “rotas de comunicação alternativa”.  

Assim, nessas experiências sociais fui aproximando cada vez mais das temáticas para 

fins acadêmicos. Na época, estava quase concluindo minha graduação em Comunicação 

Social e precisava desenvolver o trabalho de conclusão de curso. Foi então que estabeleci 

trabalhar com a temática do hip hop na monografia por perceber que o movimento estava 

relacionado com os direitos civis dos negros e por entender que as práticas culturais 

constituíam como mecanismos de resistência dos moradores das classes populares da cidade 

de Santa Maria.  

Em 2014, realizei a pesquisa de monografia relacionada com o hip hop da cidade de 

Santa Maria. Desta investigação surgiu o trabalho intitulado “Batalha dos Bombeiros: 

elementos da cultura hip hop como ferramenta de resistência sociopolítica”
4
. A partir das 

                                                           
4
 Trabalho de conclusão de curso intitulado “Batalha dos Bombeiros: elementos da cultura hip hop como forma 

de resistência sociopolítica”, realizado em 2014 para obtenção do título de Bacharela em Comunicação Social 

pela Universidade Federal de Santa Maria/RS, o qual analisou um evento específico do movimento hip hop da 
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inserções em campo e dos resultados da pesquisa, percebi duas lacunas que ainda eram pouco 

investigadas em relação ao movimento hip hop da cidade: a questão da expansão das 

mulheres dentro do movimento e as relações dos sujeitos com as tecnologias. De imediato, 

compreendi que no momento seria mais relevante direcionar a pesquisa para os usos e 

apropriações das tecnologias de informação e comunicação.  

Para a construção desta pesquisa, a partir de Gilroy (2007, 2012), Souza (2012, 2016), 

Herschmann (2005), Coutinho e Araújo (2008), Tricia Rose (1997), compreendemos o hip 

hop como manifestações político-culturais que envolvem diversidade de elementos artísticos, 

tanto música (rap), grafite, dança (break ou street), Mestre de Cerimônia (MC) ou Disck 

Jockey (DJ). Além disso, pelo fato de suas manifestações culturais terem caráter contestatório 

também o hip hop é um movimento político. Assim, o hip hop é composto pela união de todos 

esses elementos e também constitui-se na sua dimensão sócio-política de resistência. Então, 

entendemos que o movimento hip hop é composto por práticas político-culturais que fazem 

oposição ao sistema dominante e buscam resolver conflitos de ordem social e cultural. Ainda 

que algumas vertentes do movimento negociem com a ordem dominante.  

Perpassando para o contexto do movimento hip hop de Santa Maria, percebemos que o 

cenário é constituído por bastantes coletivos relacionados ao elemento musical. A vertente de 

resistência do movimento é mantida tanto pelos coletivos quanto pelos sujeitos que atuam 

com os demais elementos do hip hop. Os elementos de maiores destaques no cenário são o 

rap e o grafite. Ainda que a dança, break ou street dance, também sejam desenvolvidos na 

cidade, notamos que, na maioria dos eventos, este não é integrado às atividades que 

contemplam os demais elementos, tais como as competições de rima, grafite em papel filme 

ou em tapumes. Neste sentido, o aspecto musical do movimento continua tendo maior 

visibilidade em relação aos demais elementos que compõe o hip hop.  

  No cenário de Santa Maria, um importante evento que ajuda a consolidar e difundir o 

movimento hip hop é a “Batalha dos Bombeiros”
5
. Nesse evento, percebemos vários 

elementos da cultura hip hop sendo praticados, embora o foco central fique concentrado na 

competição das rimas. Assim, vários rappers divulgam seus trabalhos e encontram espaço na 

cidade por meio desse evento. Notamos que a realização do evento ajuda a fortificar o hip hop 

lançando vários rappers no cenário musical da cidade.                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                     
cidade, conhecido como Batalha dos Bombeiros. O objetivo era investigar como a Praça Menna Barreto, 

localizada num espaço central da cidade, era apropriada e (re)significada pelos integrantes do movimento hip 

hop para realização do evento e se transformava numa ambiência de resistência sociopolítica. 
5
 Evento do movimento hip hop que ocorre toda segunda sexta-feira do mês na praça Menna Barreto, localizada 

em espaço central da cidade.  



20 
 

 

Além da “Batalha dos Bombeiros”, também há a organização de outros eventos que 

promovem as práticas culturais do movimento hip hop, tais como a “Batalha da Pracinha”, 

“Batalha do Ita” e o “Cidade cultura pra quem”, ambos organizados por jovens que desejam 

promover a cultura das comunidades e se apropriar dos espaços públicos da cidade. Cabe 

ressaltar que estes eventos são organizados de forma independente em relação à administração 

municipal. 

 Tanto os coletivos como os sujeitos que atuam de forma individual e ajudam a 

constituir o movimento hip hop da cidade tem uma postura de resistência frente à mídia 

hegemônica. Grande parte não aceita dar entrevistas nem mesmo para os jornais locais. 

Notamos que a mídia massiva é vista como um dos principais inimigos dos sujeitos do hip 

hop da cidade. Como observou Ronsini (2007), no seu estudo que investigou as relações entre 

hip hop e mídia a partir de jovens de classes populares de Santa Maria, grande parte da 

divulgação da produção cultural dos grupos é feita por meio da mídia alternativa local, 

resumida, na época, a panfletos e cartazes para divulgação de shows e oficinas de break e 

grafite.  

Assim, sabemos o quanto o processo de organização e comunicação do movimento hip 

hop da cidade, em grande parte, ocorre alheio aos grandes conglomerados da mídia. 

Percebemos que os coletivos e os sujeitos do movimento encontram maneiras alternativas de 

se organizarem e adquirirem visibilidade. Neste sentido, estamos notando um fenômeno 

fascinante em que o processo de organização e comunicação do movimento é atravessado 

pelas apropriações das tecnologias de informação e comunicação, em grande ênfase, das redes 

sociais digitais. 

Conforme Castells (2008), estamos diante de novos cenários comunicativos 

impulsionados pelas tecnologias de informação e comunicação que modificaram as lógicas 

das mídias e reconfiguram os fluxos da comunicação. Neste sentido, Castells (2008) afirma 

que existe uma proliferação de novas experiências comunicacionais propiciadas pelas 

tecnologias de informação e comunicação que possibilitam uma comunicação horizontal e 

mais interativa, bem como experiências de consumo e produção de conteúdo para sujeitos que 

antes estavam, quase inteiramente, restritos a esfera do consumo. Desse modo, os sujeitos, a 

partir dos usos das tecnologias, reconfiguram suas práticas comunicativas e os modos de se 

relacionar socialmente frente ao contexto da sociedade em rede. Para o autor, os usos das 

tecnologias pelos atores sociais podem contribuir os processos de organização e comunicação 

dos movimentos e mobilizações sociais. Desse modo, ampliando os espaços de atuação e 

resistência das lutas sociais empenhadas seja pelos atores individuais ou coletivos.  
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Alguns dados oferecem-nos um panorama do cenário de acesso e uso das tecnologias 

de informação e comunicação no Brasil. O relatório divulgado pela agência de marketing 

social We are you
6
, ainda em 2015, já indicava a presença dos brasileiros na internet, dos 204 

milhões de indivíduos no país, 54% são ativos na internet. Destes indivíduos 47% da 

população tem conta ativa nas redes sociais, sendo que 38% acessam as contas sociais por 

dispositivo móvel. A rede social preferida pelos brasileiros é o Facebook com 25%, o 

Whatsapp aparece em segundo lugar com 24% da preferência, seguido pelo Messenger 

preferido por 22% dos indivíduos, nessa lista ainda aparecem as seguintes redes sociais, o 

Skype 14%, Google + 13%, Twitter 11%, Instagram 10%, entre outros com menos relevância 

percentual. Em relação ao consumo do aparelho celular, o relatório indicou que temos mais 

celulares do que pessoas no país, sendo que somos 204 milhões de pessoas e existem 276 

milhões de aparelhos celulares no Brasil. Os dados acerca do tempo gasto nas mídias 

demonstram a expansão e dinamismo da internet na vida das instituições e pessoas. O estudo 

revela que gastamos o dobro de tempo na internet em comparação a televisão. Os meios de 

acesso à internet são variados, ainda que em relação aos anos anteriores o acesso via 

dispositivo móvel aumentou 109%, enquanto o acesso via computador caiu 12%. Todavia, os 

dados revelam que os brasileiros ainda utilizam mais o computador do que o celular para 

realizar suas compras online, 36% das pessoas realizam suas compras acessando o 

computador em relação a 15% que adquiriram pelo menos um bem via dispositivo móvel.   

Esses dados nos ajudaram a refletir sobre a dimensão e importância das tecnologias na 

vida cotidiana dos sujeitos, bem como nos ajudam a refletir sobre o cenário de novos desafios 

e possibilidades que as tecnologias de informação e comunicação impulsionam no campo das 

experiências individuais e coletivas também dos sujeitos do hip hop. As redes sociais digitais 

podem atuar como um espaço para as articulações e organizações das lutas sociais, bem como 

para o reforço dos laços de amizade e processos de identificação por meio da inserção em 

grupos afins. Diante disso, percebemos que a internet e as redes sociais digitais despontam 

como meios propícios para o desenvolvimento de experiências comunicativas tanto dos 

sujeitos individuais como dos coletivos e movimentos sociais, ainda que existam limites e 

restrições em questão de acesso e também dos recursos disponíveis das tecnologias.  

Apesar de reconhecermos que a profusão das novas tecnologias de informação e 

comunicação pode reestruturar e reorganizar os processos e práticas dos sujeitos do 

movimento hip hop. Todavia, estamos cientes que o desenvolvimento do hip hop não ocorreu 

                                                           
6
 Fonte:  <https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/pesquisa-mostra-dados-da-internet-no-brasil-em-

2015/>.  Acesso em 15 de Julho de 2017. 
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de forma alheia às tecnologias. Como bem nos alerta Rose (1997), Herschmann (2005), 

Coutinho e Araújo (2008), foram justamente os processos de apropriação da tecnologia que 

ajudaram os indivíduos a desenvolverem suas práticas culturais. Neste sentido, Rose (1997, 

p.192) dialoga que “[...] o hip hop transformou os produtos tecnológicos, que se acumularam 

como lixo na cultura e na indústria, em fontes de prazer e poder”. 

Neste sentido, o que propomos é compreender os atravessamentos das tecnologias 

emergentes que expandem os espaços de atuação dos sujeitos do hip hop e trazem novas 

possibilidades de construção do movimento, bem como de formas de pertencimento e 

reconhecimento que não estão mais restritos apenas aos espaços urbanos. A extrapolação dos 

espaços urbanos frente às possibilidades das tecnologias de informação e comunicação, com 

ênfase na profusão da internet, é também analisada pelas investigações de Souza (2016) e 

Simões (2008).  

Sendo assim, a motivação da nossa investigação é compreendermos de que forma as 

tecnologias de informação e comunicação entrecruzam os processos e práticas de resistência 

do movimento hip hop de Santa Maria/RS. Buscamos entender, por meio das experiências 

individuais dos quatro sujeitos do hip hop a partir dos quais esta pesquisa está sendo 

realizada, se e como as tecnologias interpelam as suas práticas de resistência, pertencimento e 

reconhecimento. Para tanto, a pesquisa será desenvolvida a partir do seguinte questionamento 

central: Como as tecnologias da informação e comunicação são apropriadas por sujeitos no 

movimento hip hop, de modo a compreender o papel que podem assumir nas práticas de 

resistência, pertencimento e reconhecimento desse movimento? 

Diante de tudo isso, temos o objetivo geral: investigar as múltiplas apropriações das 

tecnologias da informação e da comunicação por sujeitos do movimento hip hop em Santa 

Maria. Para tanto, desenvolvemos os seguintes objetivos específicos: analisar as práticas e 

processos comunicacionais possibilitados pelo uso das TICS pelos integrantes do movimento 

hip hop em Santa Maria; investigar como as apropriações das tecnologias participam na 

constituição de sentidos de reconhecimento e resistência para sujeitos atuantes no movimento 

hip hop; identificar usos sociais das TICS relacionados ao hip hop no ambiente das redes 

sociais online. 

A justificativa se apoia na escassez de trabalhos científicos que articulem o movimento 

hip hop e os usos e apropriações das tecnologias de informação e comunicação. No 

levantamento da produção científica realizado nos principais acervos e plataformas do Brasil
7
 

                                                           
7
 Buscas realizadas nos seguintes sites: Banco de teses e dissertações da CAPES, Biblioteca da Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM), Biblioteca da Universidade de São Paulo (USP), Portal de periódicos da 
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encontramos apenas dois trabalhos que relacionavam as tecnologias com as práticas culturais 

do hip hop. Em suma, as pesquisas caminharam no viés de compreender como as relações dos 

jovens do hip hop com as tecnologias, enfoque na internet, ensejavam nas referências e 

práticas políticas desses jovens do movimento. Neste sentido, esta proposta de investigação 

visa contribuir com a ampliação de pesquisas que contemplem os usos e apropriações das 

tecnologias de informação e comunicação por sujeitos do hip hop para processos de 

resistência e pertencimento.  

Assim, a relevância social da pesquisa está em compreender como os usos e 

apropriações das tecnologias de informação e comunicação pelos sujeitos do hip hop são 

importantes para os processos de organização e comunicação do movimento contribuindo 

para as ações reivindicatórias desses sujeitos, na maioria das vezes, excluídos dos diferentes 

espaços sociais e da mídia hegemônica. Assim, a importância que as tecnologias adquirem 

para as ações de resistência social e de pertencimento dos sujeitos do movimento hip hop.  

No que pese ao aspecto de contribuição para a área de comunicação, esta investigação 

pode ajudar a demonstrar a importância que os usos e apropriações das tecnologias de 

informação e comunicação adquirem na conformação de processos comunicacionais de 

resistência social e no próprio exercício do direito à comunicação dos sujeitos do hip hop. 

Para, além disso, a apropriação das mídias sociais pode contribuir para expandir os espaços de 

visibilidade que os sujeitos atuam e produzir novas formas de significação simbólica, a qual 

auxilia na constituição de suas identidades por meio de processos de identificação e 

pertencimento.  

Nosso recorte investigativo do movimento hip hop de Santa Maria/RS, deu-se a partir 

de quatro sujeitos que integram o movimento. Assim, as práticas culturais que esta 

investigação contemplou são: música (rap), dança (break e street dance) e o grafite. Dito isto, 

a metodologia desta investigação é composta pela perspectiva transmetodológica 

(MALDONADO, 2015), isto é, construída por métodos mistos e múltiplos advindos tanto da 

área da comunicação como de outras áreas de conhecimento. Assim, os procedimentos 

metodológicos são: observação participante, observação online e entrevistas semiestruturadas. 

Para as observações estamos apoiados no recurso técnico do diário de campo onde fazemos o 

registro das atividades da pesquisa bem como as anotações das informações e percepções das 

experiências proporcionadas pela inserção em campo. A respeito disto, as observações 

                                                                                                                                                                                     
CAPES, IBCTC, SBPjor, anais do Intercom, anais da Compós e anais do Comunicon. A pesquisa consistiu no 

mecanismo de buscas pelas palavras-chave: hip hop, internet, identidade, resistência e mídia. Em alguns sites, 

como o Banco de teses e dissertações da CAPES, utilizamos o refinamento de busca por áreas de conhecimento. 
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participantes aconteceram nos eventos do movimento hip hop da cidade, as observações 

online foram realizadas nas redes sociais digitais que os sujeitos interlocutores da pesquisa 

indicaram como sendo aquelas que mais se apropriam no cotidiano, tais como Facebook, 

Instagram e Youtube, sendo que as análises contemplaram as duas principais plataformas 

digitais apropriadas por cada sujeito. Os interlocutores da investigação são dois homens e 

duas mulheres, sendo que dois se identificam como negros, um se reconhece como pardo e 

outra se percebe como não-negra, conhecidos no cenário hip hop pelos nomes de West Mika, 

atuante no rap e grafite,  Jaíne Vasconcelos, identificada com break e street dance, Vitor 

Escobar, vinculado ao street dance e Braziliano, ligado ao grafite. 

Ao total foram realizadas oito entrevistas em dois momentos diferentes com os quatro 

interlocutores da pesquisa, as primeiras foram realizadas para fins de coleta de informações 

relativas à trajetória dos sujeitos no movimento e, de modo geral, compreendermos quais as 

principais tecnologias apropriadas no cotidiano. Já as entrevistas semiestruturadas em 

profundidade foram realizadas para as percepções das experiências dos sujeitos com as 

tecnologias. De modo a compreendermos como se relacionam com as tecnologias e as 

principais contribuições para o desenvolvimento das práticas do hip hop.  

No primeiro capítulo “O hip hop: manifestação político-cultural da diáspora negra”, 

nosso diálogo inicial foi realizado a partir da relação do hip hop com a noção de diáspora. 

Deste modo, posicionamos as práticas do hip hop como sendo manifestações político-

culturais da diáspora negra. A partir desta perspectiva, abordamos sobre os encontros entre 

diferentes culturas do “atlântico negro” (GILROY).  

Ainda neste capítulo, abordamos os assuntos relacionados ao movimento hip hop e 

seus principais elementos e características constitutivas. Todavia, cabe salientarmos que nossa 

intenção não foi trazer todo contexto sócio-histórico, mas sim refletirmos sobre o contexto de 

surgimento do movimento na década de 1970 nos subúrbios dos Estados Unidos da América e 

seus primeiros passos no Brasil, para, posteriormente, compreendermos como os elementos 

do hip hop se constituem enquanto práticas de contestação social. Em seguida, apresentamos 

o cenário do hip hop de Santa Maria primordial para a compreensão do contexto que foi 

desenvolvida esta pesquisa. Para as discussões teóricas do movimento hip hop dialogamos 

com os seguintes autores: Herschmann (2005), Souza (2012, 2016), Salles (2007), Rose 

(1997), Simões (2008/2012), Gilroy (2007, 2012), Dayrell (2002) e Coutinho e Araújo 

(2008).  
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No capítulo dois “Expressões identitárias: a busca pelo reconhecimento nas práticas do 

hip hop”, trazemos para as discussões a questão das identidades. Assim, amparada em Taylor 

(1993) refletimos acerca dos processos identitários e a busca por reconhecimento. Ainda, 

tendo em vista que o movimento hip hop está fortemente relacionado à resistência negra, 

abordamos sobre a eclosão da “negritude” como processo de afirmação identitária devido à 

questão racial. Por fim, discutimos a partir da tríade
8
 de gênero, cor e classe social as 

opressões e processos de desigualdade que afetam as mulheres devido as suas condições 

enquanto mulheres e negras e as condicionam em determinadas posições sociais. Para 

compreendermos quais são as situações que afetam as mulheres, em especial, as negras e os 

reflexos que incidem na inserção das mulheres no hip hop.  

No terceiro capítulo, denominado “A reconfiguração dos cenários: as tecnologias 

atravessando as manifestações político-culturais do hip hop”, apresentamos o conceito de 

sociedade em rede proposto por Castells (1999) e o contexto social atravessado pelas 

tecnologias digitais. Desse modo, buscamos trazer um panorama geral das reconfigurações do 

cenário de atuação dos movimentos sociais e as principais mudanças sociais proporcionadas 

pelos usos das tecnologias de informação e comunicação. Para tanto, seguimos nossos 

diálogos com Ortiz (2012), que articula as ideias relacionadas às questões política e dos 

movimentos sociais, tecnologia e resistência. No mesmo viés, trazemos Puyosa (2015) para 

abordarmos as questões de resistência e dos movimentos sociais em rede. Também apoiamo-

nos em Scherer-Warren (2006) para abordamos sobre os movimentos sociais em rede e as 

possíveis articulações que os processos tecnológicos permitem aos movimentos. Assim, 

traçamos esse panorama social reconfigurado pelas tecnologias de informação e comunicação.  

Além disso, abordamos as questões referentes às práticas dos usos e das apropriações 

das tecnologias a partir das reflexões teóricas de Certeau (2011). Em relação a isto, 

discutimos acerca dos usos das tecnologias e fazemos distinção entre o conceito de 

apropriações para posicionarmos o norte do conceito que direciona nossos olhares 

investigativos. De maneira breve, concebemos que os usos são as formas pré-estabelecidas de 

empregar as tecnologias, já as apropriações são as reelaborações dos usos que se configuram 

em modos diferenciados dos pré-determinados pela ordem dominante e ressignificam os 

sentidos dos usos. Nesse viés, buscamos entender como os sujeitos do hip hop usam e se 

apropriam das tecnologias para suas práticas culturais.  

                                                           
8
 As autoras Crenshaw e P. Hill Colins abordam sobre a relação de sexo, cor e classe social e as experiências de 

conjunção e inter-relações dessa tríade a partir do conceito de interseccionalidade.  



26 
 

 

Também refletimos sobre o atravessamento das tecnologias nos processos de 

organização e comunicação dos sujeitos do hip hop. Além disso, tencionamos como as 

relações dos sujeitos com as tecnologias de informação e comunicação podem reconfigurar os 

processos de atuação social perante os espaços proporcionados pelas mídias sociais. Neste 

sentido, os diálogos ocorreram a partir dos conceitos de “autocomunicação de massa” e 

“contrapoder” (CASTELLS, 2008). Assim, refletimos como os usos e as apropriações das 

tecnologias e a inserção dos sujeitos do hip hop nas mídias digitais podem contribuir para 

seus processos de pertencimento, reconhecimento e resistência.  

Por outro lado, não partindo de um viés determinista da tecnologia, pensamos sobre as 

possibilidades e barreiras de acesso as tecnologias de informação e comunicação quanto 

também às limitações das plataformas das mídias sociais. Assim, consideramos que o 

contexto social que os sujeitos do hip hop vivenciam já é demarcado pela exclusão social e as 

tecnologias podem, ainda, demarcarem outras formas de exclusão.  

No quarto capítulo, “Construindo os caminhos”, apresentamos a perspectiva 

metodológica que nossa investigação está amparada. Por conseguinte, abordamos sobre os 

procedimentos metodológicos e justificamos nossas escolhas em relação às técnicas de 

pesquisa. Além disso, apresentamos nosso percurso investigativo e apresentamos os sujeitos 

da pesquisa. Por fim, explicitamos nosso percurso investigativo delineando como percorremos 

as fases da pesquisa. Os autores que compõem nosso aporte teórico-metodológico são 

Maldonado (2015), Hine (2004; 2015), Fragoso, Recuero e Amaral (2011) e Duarte (2005).   

Por fim, no quinto capítulo intitulado “Práticas de apropriações dos sujeitos: as 

tecnologias reorganizando o cenário do hip hop”, refletimos sobre os resultados obtidos na 

investigação por meio da observação participante, online e das entrevistas. Assim, resgatamos 

os conceitos norteadores da pesquisa associando com os dados obtidos na análise. Neste 

capítulo, couberam as discussões obtidas ao longo do percurso metodológico e, 

posteriormente, encaminhamo-nos às considerações finais e apontamentos para novas 

pesquisas. 
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1 O HIP HOP: MANIFESTAÇÃO POLÍTICO-CULTURAL DA DIÁSPORA NEGRA 

 

 Neste capítulo, propomos as reflexões do hip hop a partir de suas dimensões culturais 

e políticas. Neste viés, nossos diálogos buscaram possibilitar a compreensão de como as 

manifestações do hip hop fazem oposição ao sistema dominante e buscam resolver conflitos 

de ordem social e cultural. Para tanto, discutimos sobre as relações culturais que auxiliaram 

na constituição do hip hop, bem como trazemos por meio de uma perspectiva sociológica e 

histórica o contexto de seu desenvolvimento.  

Então, no subcapítulo “Político e cultural: origem e trajetória do hip hop no cenário 

urbano”, refletimos as contribuições e relações da diáspora para origem do hip hop, bem 

como situamos o contexto histórico e social da constituição do movimento. Assim, traçamos 

uma trajetória dos Estados Unidos da América (EUA) e a inserção do movimento em 

território brasileiro. Assim, demonstramos como o contexto impulsionou o caráter de 

resistência e reivindicação social do hip hop. Abordamos, de forma breve, sobre os elementos 

que constituem as manifestações político-culturais do hip hop. Para tanto, nossos diálogos 

aconteceram com os autores Gilroy (2007, 2012), Hall (2009), Herschmann (1997, 2005), 

Souza (2012, 2016), Salles (2007), Simões (2008, 2012), Dayrell (2002), Rose (1997) e 

Coutinho e Araújo (2008). 

No subcapítulo – “Cidade cultura": o cenário hip hop em Santa Maria – apresentamos 

a cidade de Santa Maria e suas principais características demográficas e culturais. Em 

seguida, abordamos sobre o cenário do hip hop na cidade, apresentando os principais 

coletivos que organizam os eventos, espaços onde os eventos do hip hop são realizados, 

sujeitos individuais que estão em destaque no cenário, entre outros aspectos que contribuem 

para a constituição do cenário hip hop na cidade. 

 

1.2 POLÍTICO E CULTURAL: ORIGEM E TRAJETÓRIA DO HIP HOP NO CENÁRIO 

URBANO 

 

A trajetória do hip hop precisa ser explicada para compreendermos os caminhos que as 

práticas culturais deste movimento foram traçando para se constituírem enquanto 

manifestações político-culturais de resistência e contestação social. Todavia, sabemos que a 

dinâmica social atravessada por processos de globalização (SANTOS, 2009) e o contexto em 

que as práticas culturais são desenvolvidas incidem na constituição do movimento e revelam-

no numa tônica de constante reconfiguração.  
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Por essa razão, começamos atentando para o fato de que em todas as histórias que se 

contam o surgimento ou desenvolvimento de determinado movimento social ou até mesmo de 

determinada ciência é sempre difícil determinar marcos temporários específicos. Dessa forma, 

uma história pode ser contada por vieses diferentes sem que sua veracidade seja 

deslegitimada. Anular os diferentes contextos e entrelaçamentos do desenvolvimento do 

movimento hip hop equivale, na prática, a negar a complexidade de forças e momentos que 

impulsionaram a constituição desse movimento. Posto isto, compreendemos que nosso viés 

partirá de autores que darão sustentação a nossa história, sem, contudo, negar que haja 

divergências entre outros autores em determinados aspectos do desenvolvimento. 

É neste sentido que Souza (2016), dá-nos importantes contribuições para entendermos 

o caráter híbrido do movimento hip hop.  A autora aborda sobre o processo de constituição do 

movimento e afirma que, apesar do hip hop possuir características advindas do contexto dos 

Estados Unidos da América (EUA), o hip hop emergiu como resultado do encontro de 

diferentes populações e culturas. Assim, Souza (2016) argumenta que nos EUA, jovens de 

diversas localidades, negros norte-americanos ou imigrantes de origem Jamaica e de outras 

partes da América Latina, encontravam-se num contexto de diversidade cultural e suas 

aproximações eram devido às suas condições sociais semelhantes, demarcados também pelos 

processos de discriminação. Desse modo, Souza (2016, p.101) destaca que “[...] é da junção 

destas diversas concepções de mundo e musicais que este movimento vai se formando e se 

expandindo pelo planeta”. 

Ao consideramos que o hip hop não se trata de um conjunto de atributos fixos de uma 

só cultura, mas sim de processos dinâmicos de desenvolvimento que envolveu e ainda 

envolvem elementos de diferentes culturas, compreendemos os processos de “hibridação 

cultural” (CANCLINI, 2011)
9
 evidenciados pelo encontro e relação de negros de diversas 

localidades, como jamaicanos, afro-caribenhos, afro-americanos, entre outros, que 

empregaram hábitos, costumes e estilos que foram reelaborados e reinscritos no contexto de 

Nova York num cenário de conflitos políticos e culturais.  

A partir desta perspectiva, conseguimos pensar na relação do hip hop com a diáspora 

negra.  Acerca da diáspora, Hall (2009) e Gilroy (2007; 2012) nos fazem compreender a 

diáspora como consequência dos processos de escravidão e na relação com os processos de 

pertencimento e reconstituição das identidades. 

                                                           
9
 O autor traz contribuições ao nosso pensamento ao conceituar “hibridação” como os processos de intercâmbios, 

trocas, mesclas, combinações entre elementos de diferentes culturas, ainda que haja contradições e conflitos 

nestes contatos culturais, que ajudam a reordenar a própria cultura ou conformar outras, tal como ocorreu na 

origem do desenvolvimento das manifestações político-culturais do hip hop.  
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 Assim, o reflexo da violência sofrida pelas populações em diáspora está na perda das 

suas referências identitárias. Por isso, a diáspora enquanto processo aciona sentidos de 

pertencimento daqueles que foram retirados seus países de origem e buscam reconstituir suas 

identidades. Conforme pensa Brignol (2015), apoiada em Hall e Gilroy, a diáspora assume um 

caráter amplo e complexo para pensarmos os processos identitários e de pertencimento.  

 

[...] a diáspora permite trazer elementos para pensar sobre as identidades cada vez 

mais fluidas marcadas pelo jogo das diferenças, pelo confronto entre um passado 

imaginado e um presente cada vez mais compartilhado (HALL, 2003). Nessa 

perspectiva, por seu caráter transnacional e intercultural, a diáspora é pensada não 

apenas como sinônimo de deslocamento por diferentes territórios, mas como outra 

maneira de pensar o pertencimento não somente ligado ao território 
(BRIGNOL, 2015, p.85, grifo do autor) 

 

A diáspora africana para além do deslocamento forçado de um grande contingente de 

população do continente africano para servirem de mão de obra escrava em outros continentes 

constitui-se num processo que colocou em relação diferentes culturas e povos. Deste modo, 

Gilroy (2007) e Hall (2009) contribuem para pensarmos que os processos da diáspora 

impulsionaram a redefinição das identidades negras na América. De modo que os indivíduos, 

deslocados por fortes ameaças de violência, encontram maneiras de reconstituírem suas vidas 

em novos lugares, constituindo novos elos, novos vínculos familiares e outras formas de 

pertencimento.  

A partir disto, reconhecemos que o hip hop surge como resultado de processos de 

experiências diaspóricas que põe em contato diferentes culturas. Como afirma Rose (1997, 

pg.195) “as principais formas do hip hop [...] foram desenvolvidas dentro das prioridades 

culturais da diáspora afro e em relação as grandes forças e instituições pós-industriais”. Gilroy 

(2012) também contribui para nossa percepção da relação do hip hop com os processos de 

diáspora e acerca do caráter híbrido da cultura. 

 

Os componentes musicais do hip hop são uma forma híbrida nutrida pelas relações 

sociais no South Bronx, onde a cultura jamaicana do sound-system foi transplantada 

durante os anos de 1970 e criou novas raízes. Em conjunto com inovações 

tecnológicas específicas, essa cultura caribenha expulsa e reenraizada acionou um 

processo que iria transformar a autopercepção da América negra e igualmente uma 

grande parcela da indústria da música popular (GILROY, 2012, p.89). 

 

Gilroy (2007), também contribui para nossa percepção do hip hop ser movimento de 

jovens, principalmente negros, moradores das periferias e subúrbios. Neste viés, Gilroy (2012, 
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p.89) define o hip hop como “[...] o poderoso meio expressivo dos negros urbanos pobres da 

América, que criaram um movimento jovem global de considerável importância”.  

Deste modo, concebemos que o hip hop configura-se como uma “cultura do atlântico 

negro” (GILROY, 2008) que não pode ser identificada como cultura exclusiva de um único 

país, ainda que admitamos que sua origem provenha do contexto de Nova York, percebemos 

o caráter híbrido das várias culturas que originaram as práticas do hip hop como processo de 

resistência negra nas Américas, diante de um cenário político e cultural que ainda carregava e 

carrega as nuances do racismo. 

Gilroy (2012) nos ajuda a refletirmos sobre o hip hop como resultado da diáspora 

africana indica muito mais do que indivíduos que possuíam uma cultura em comum, para 

além do sentimento de perda, estes descendentes de africanos das diferentes regiões do 

chamado “atlântico negro”, compartilhavam e compartilham condições de vida comuns, são 

jovens discriminados e subjugados socialmente por suas condições sociais e étnico-raciais.  

 

As culturas do Atlântico negro criaram veículos de consolação através da mediação 

do sofrimento. Elas especificam formas estéticas e contraestéticas e uma distinta 

dramaturgia da recordação que caracteristicamente separam a genealogia da 

geografia, e o ato de lidar com o de pertencer. (GILROY, 2012, p.13). 

 

Assim, nossa compreensão do hip hop a partir das experiências diaspóricas fez-nos 

refletirmos que o hip hop para além de ser um movimento de resistência, foi constituindo e 

forjando novas identidades coletivas e individuais destes jovens negros que, muito mais que 

construírem sentidos para lembrarem o passado e constituírem elos com suas origens 

africanas, forjaram sentidos para lidar com o ato de pertencer a novos espaços sociais.  

A partir dos autores como Hall (2009), Gilroy (2007, 2012), Rose (1997), Souza 

(2009), entendemos que a diáspora contribuiu para o surgimento do movimento hip hop na 

medida em que aproximou jovens negros com condições de vida em comum, isto é, 

indivíduos historicamente discriminados e segregados pela sociedade onde viviam e que 

buscaram, a partir da apropriação de elementos e códigos da cultura dominante e da inscrição 

de elementos culturais de suas origens, reconstituírem seus sentidos de pertencimento a partir 

de suas próprias manifestações sociopolíticas.  

Neste momento, cabe ressalvarmos que temos noção que estes encontros e relações 

entre jovens de diferentes culturas não se deu sem conflitos e negociações. Como todo 

processo de hibridação cultural (CANCLINI, 2011) não ocorre sem contradições e conflitos 

gerados no próprio interior desses processos de trocas e intercâmbios culturais.   
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Por isso, acreditamos que para compreendermos a emergência de um movimento 

social é imprescindível o entendimento do contexto no qual este emerge. Para tanto, a partir 

dos autores Herschmann (2005), Coutinho e Araújo (2008), Simões (2008), Souza (2016) e 

Rose (1997), pesquisadores do movimento hip hop, construímos uma perspectiva social e 

histórica para situarmos a eclosão do hip hop que se desenvolveu em meio a conflitos 

políticos e sociais da época.  

É consenso entre os autores Herschmann (2005), Simões (2008), Coutinho e Araújo 

(2008), Salles (2007), Souza (2009), Rose (1997), que o hip hop teve sua origem em meados 

da década de 1970 nos Estados Unidos da América (EUA), no Bronx, o gueto negro e 

caribenho localizado na região norte de Nova York, em um contexto conturbado.  

Rose (1997) argumenta que o contexto urbano da América foi se desenvolvendo por 

um conjunto complexo de forças globais que transformaram a estrutura e demografia das 

cidades e, também, impulsionaram os processos de desigualdade e discriminação social. 

Como afirma Rose (1997, p.197) “[...] a América ia se dividindo econômica e socialmente”. 

A autora aborda que as populações pobres, em grande maioria representada por indivíduos 

negros e hispânicos, foram empurradas para morar em áreas de precária infraestrutura, 

conformando espaços superpovoados e abandonados pelas políticas públicas do governo.  

De acordo com Coutinho e Araújo (2008), Rose (1997), Herschmann (2005) e Souza 

(2016), o surgimento do movimento hip hop está associado a um cenário de 

descontentamento, precariedade e opressão social. Os autores destacam que nas décadas de 

1960/70, os Estados Unidos da América (EUA) passava por uma grande tensão política e 

decadência urbana devido às perturbações causadas pela Guerra Fria e o descontentamento da 

sociedade civil com a guerra do Vietnã. Assim, esse cenário de decadência econômica e 

política refletiu nas populações mais pobres economicamente, fazendo com que muitas 

pessoas fossem empurradas para os guetos sem infraestrutura suficiente e relegados a todos os 

tipos de violência. Somado a esse contexto, as comunidades negras estavam revoltadas com as 

políticas e leis racistas as quais eram submetidas. Conforme os autores, estas leis criavam um 

regime de segregação racial e eram semelhantes ao apartheid sul-africano.  

Deste modo, Coutinho e Araújo (2008) afirmam que a população negra, moradora dos 

guetos norte americanos, uniu-se para lutar em prol da reivindicação de seus direitos civis em 

meio a este cenário caótico conformado por diversos problemas de ordem social e leis que os 

submetiam aos processos de segregação social. No mesmo viés, Souza (2016) argumenta que 

este contexto demarcado por perseguições e condições sociais precárias foi importante para a 

população negra dos EUA. Assim, a autora afirma que muitos jovens negros defendiam ideias 
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de igualdade em busca dos seus direitos civis que eram privados devido às políticas 

governamentais que os desfavoreciam.  Conforme Coutinho e Araújo (2008) e Souza (2016), 

a situação de inconformismo por parte da população negra fez com que emergissem diversos 

protestos e movimentos sociais em defesa dos direitos civis da população negra. 

Foi assim que, segundo Coutinho e Araújo (2008), houve o desenvolvimento das 

associações comunitárias que tiverem importantes nomes em suas lideranças, tais como 

Malcolm X
10

 e Martin Luther King
11

. Ainda que os líderes comunitários tivessem ideologias e 

formas de atuação diferentes, ambos tinham o consenso que os negros precisavam 

protagonizar suas próprias lutas, conquistar modos de visibilidade e reconhecimento social.  

Desse modo, Coutinho e Araújo (2008) expõem que a agitação política propiciou o 

surgimento de vários protestos e movimentos que visavam reivindicar os direitos civis dos 

negros através da construção de uma política de igualdade racial e, inclusive, a afirmação de 

suas identidades para o reestabelecimento da autoestima dos negros. Nessa época o 

movimento Black Power fortaleceu-se reafirmando o direito dos negros de organizar suas 

comunidades para defender seus interesses civis através de suas próprias instituições políticas 

e culturais. O clima se intensificou com o assassinato de Luther King em 1968, 

impulsionando vários conflitos raciais pelos EUA. Ao mesmo passo, propostas que não eram 

tão pacifistas ganharam força, tal como a do partido Black Panthers. Segundo Coutinho 

(2008), a repressão policial e problemas internos conseguiram extinguir o partido, tendo até 

alguns membros presos e outros mortos. Todavia, a curta duração não diminui a importante 

herança do partido, pois o seu legado de ideias contribui para que outros tipos de organização 

dos negros se desenvolvessem. É neste sentido que, Herschmann (2005) e Coutinho e Araújo 

(2008), relacionam o processo de desenvolvimento do movimento hip hop às comunidades 

negras.  

Então, neste panorama de condições de desigualdade das populações negras e 

imigrantes do EUA, em que há o encontro de diversas populações e culturas que o movimento 

hip hop começa a ser desenvolvido por indivíduos que foram realocados nos subúrbios e 

guetos. Como afirma Rose (1997, p.197) “o hip hop deu voz às tensões e às contradições no 

cenário público urbano, durante um período de transformação substancial de Nova York, e 

tentou apossar-se do sinuoso terreno urbano a fim de torná-lo funcional para os 

                                                           
10

 Foi um ativista dos direitos humanos e grande defensor dos direitos dos negros na América no início do século 

XIX quando os Estados Unidos da América (EUA) estava em decadência econômica e urbana e os negros eram 

submetidos a todo tipo de violência e racismo. Fez parte de organizações que visavam à unidade afroamericana e 

reivindicavam um nacionalismo negro.   
11

 Foi um ativista negro que a partir de uma conduta pacifista lutou no século XIX  em prol dos direitos civis 

para combater a desigualdade racial.  
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desabrigados”.  No mesmo viés, Souza (2016, p.102) aborda sobre a relação do hip hop com o 

espaço urbano ao afirmar que “[...] o movimento hip hop surgia como uma proposta artística e 

de manifestação da população negra e latina nestes espaços urbanos conturbados e marcados 

pela violência e desigualdade”.  

Para nós, a relação com a diáspora e o contexto histórico e social de origem do hip 

hop, revelou-nos a relação do hip hop não somente com o espaço urbano, mas também com a 

população negra. Assim, compreendemos como as práticas do hip hop conseguiram se 

desenvolver em um contexto marcado por violência e desigualdade. Concebemos que os 

moradores daqueles espaços precarizados encontraram no hip hop mecanismos de resistência 

social e maneiras de se posicionar diante de condições sociais impostas através da 

ressignificação das suas experiências de vida a partir de manifestações político-culturais que 

também se configuravam como suas formas de lazer.  

Estas reflexões nos permitem atribuir que são nos espaços urbanos, muitas vezes, 

precários e marginalizados pelas políticas públicas, que os sujeitos do hip hop encontram os 

significados para suas práticas culturais. É através das vivências nos espaços urbanos que os 

sujeitos do hip hop se colocam na dinâmica social e em movimento, pois é nesses espaços que 

se expressam as diferenças e as desigualdades sociais. Por isso, as práticas culturais do hip 

hop conseguem modificar o espaço urbano ao apresentarem práticas de resistência, denúncia, 

formas de conflitos, pertencimento e afirmação identitária. Deste modo, para o movimento hip 

hop o espaço urbano é um terreno político e social onde as práticas revelam as desigualdades 

e os problemas sociais das populações menos favorecidas economicamente. 

Para Souza (2016, p.103), as práticas do hip hop revelam a dinâmica dos espaços 

urbanos, isto é, conseguem que os espaços esquecidos e de precária infraestrutura adquiram 

visibilidade, mas também mudam a maneira de percepção sobre o próprio espaço.  Por isso, 

notamos a forte relação do hip hop com o espaço urbano, muitos desses onde as práticas são 

desenvolvidas, são os espaços negados aos indivíduos. A partir desta perspectiva, podemos 

entender que as práticas do hip hop para os sujeitos pode ser um modo de pertencer à cidade, 

ao espaço urbano censurado de suas presenças por políticas discriminatórias.   

Além disso, notamos como EUA é um país rico, porém extremamente racista, onde os 

negros sofrem opressões e são discriminados de todas as formas, seja política, econômica ou 

no aspecto social. Assim, inúmeras foram as formas de reivindicação dos direitos civis, ainda 

que as repressões policiais, sobretudo que incidiam na população negra, tentavam enfraquecer 

movimentos e protestos. Então, percebemos que as contribuições e legados desses 

movimentos e partidos ajudaram a constituir o movimento hip hop como forma de resistência 
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a um cotidiano negro que era de lutas sociais e precariedade das comunidades. Além disso, foi 

por meio das expressões culturais que os moradores das comunidades negras encontraram 

uma forma de enfrentar a dura realidade a que vinham sendo submetidos.  

Então, após entendermos o contexto sociopolítico de desenvolvimento do hip hop 

também consideramos importante nos dedicarmos a compreensão do contexto na área das 

produções culturais advindas da indústria cultural que serviram de referências para a 

constituição do hip hop. Além disso, demonstram-se como as populações imigrantes ou 

negros norte-americanos, aproximados devido as suas condições econômicas, contribuíram 

com suas referências culturais para as produções do hip hop. 

Herschmann (2005, p.20) argumenta que a trajetória do hip hop foi realizada “à 

margem e, por outro lado, nos interstícios da indústria cultural”. A partir de um viés 

relacionado ao consumo, Rose (1997) dialoga acerca da concepção errada que muitos têm 

acerca da incompatibilidade do movimento hip hop com o consumo. Não que o hip hop seja 

um movimento do mercado de consumo. Todavia, a autora afirma que de certa forma as 

práticas do hip hop quase sempre se apropriaram de produtos midiáticos e da indústria 

cultural, isto é, o processo de desenvolvimento sempre esteve associado ao consumo. Assim, 

Rose (1997, p.209) explica que “os grafites, os movimentos do break e as músicas do rap 

quase sempre se apropriam de críticas, gírias, elementos visuais e movimentos físicos da 

cultura comercial popular, especialmente da televisão, dos quadrinhos e dos filmes de caratê”. 

Posto isto, a autora também complementa suas reflexões ao falar sobre a relevância do estilo 

dos negros que perpassava o hip hop.  

A partir disto, notamos a importância das referências advindas da indústria cultural e 

do consumo midiático também para a constituição e desenvolvimento do hip hop. Ainda que, 

a cultura hip hop eclodiu com um viés de resistência aos processos de marginalização dos 

guetos, sua relação conflitante e de tensão com a mídia e a indústria cultural é perceptível. 

Além disso, compreendemos a forte relação do movimento hip hop com as populações negras 

que contribuíram para formar o estilo do hip hop.  

Como apontam os autores Herschmann (2005) e Coutinho e Araújo (2008), 

percebemos que as músicas também foram referência para organização e consciência da 

população negra. Desse modo, o hip hop se desenvolveu como base nas ideologias dos 

movimentos negros e também com bases musicais que eclodiram a partir da população negra. 

Conforme Rose (1997, p.193), “a música do hip hop conta com uma variedade musical, oral e 

com formas de dança e práticas afro-caribenhas e afro-americanas numa sociedade mais 

abrangente que raramente reconhece o significado da diáspora africana em tais práticas”.   
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Notamos, a partir de relatos de vários autores como Rose (1997), Herschmann (2005), 

Coutinho e Araújo (2008), Souza (2016), Simões (2008), que a cultura hip hop, na maioria 

das vezes associada à juventude urbana, desenvolveu- se a partir da relação de populações 

afro-americanas, mas também hispânicas, em outras palavras, pelo contato de imigrantes e 

nativos negros que foram excluídos dos projetos culturais e políticos da cidade de New York. 

Assim, relegados à decadência estrutural dos guetos conseguiram a partir de suas criatividades 

e resistência tornarem estes espaços mais vivos e enérgicos através das práticas do hip hop 

que, além de formas de lazer, eram desenvolvidas para realizar críticas sociais e denúncias 

acerca de suas realidades.   

Seguindo nossas explanações acerca das relações culturais, tecnológicas e referências 

musicais que ajudaram na evolução do hip hop, dialogamos como Rose (1997), a qual afirma 

que o movimento hip hop se desenvolveu tanto pelas relações com a diáspora negra quanto 

pelas reinvenções da tecnologia.  

 

Os elementos musicais do rap e o uso da tecnologia musical são aspectos cruciais no 

desenvolvimento e no uso da forma pelo hip hop, sendo que esta combinação foi 

fundamental para a evolução geral do movimento. [...] Os temas e estilos no hip hop 

dividem semelhanças culturais e musicais que contêm expressões antigas e 

contíguas da diáspora africana. Estes temas e estilos, em sua maioria, foram revistos 

e reinterpretados pela cultura contemporânea por meio dos elementos tecnológicos. 

As principais formas do hip hop – o grafite, break e o rap – foram desenvolvidas 

dentro das prioridades culturais da diáspora negra e em relação às grandes forças e 

instituições pós-indústriais (ROSE, 1997, p.194). 

 

Neste sentido, Coutinho e Araújo (2008) destacam que a eclosão dos movimentos e 

protestos pelos direitos civis dos negros também acompanharam as inovações culturais, 

principalmente, nas produções musicais. Neste panorama, o Soul desponta como um ritmo 

bastante escutado nos guetos. E, além disso, como destaca Herschmann (2005, p.21), “durante 

boa parte dos anos 60 entoou a luta pelos direitos civis dos negros americanos”. 

Concomitantemente, o funk como outro ritmo de forte presença que eclodia com batidas que 

causavam estranhamento aos brancos. Como afirma Coutinho e Araújo (2008), as letras de 

funk ressaltavam a valorização da cultura negra e traziam denúncias relativas às 

desigualdades, racismo e assim por diante, às quais eram submetidas às populações dos 

guetos. É assim que, como dialogam Coutinho e Araújo (2008) e Herschmann (2005), o Soul 

e o funk acabam se constituindo como as bases musicais que permitiram o surgimento do rap. 

Os autores Herschmann (2005), Rose (1997) e Coutinho e Araújo (2008), destacam a 

figura do jamaicano Kool Herc como importante para o desenvolvimento do movimento hip 

hop. Conforme Rose (1997), antes de ser DJ, Kool Herc praticou o grafite e depois a dança. 
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Todavia, como afirma Herschmann (2005) e Coutinho e Araújo (2008) foi no cenário de 

efervescência musical que Kool Herc se destacou e foi relevante para o desenvolvimento do 

rap. No final da década de 1960, quando a indústria cultural se apropriava da black music, que 

o jamaicano Kool Herc trouxe algumas novidades sonoras para utilização nas suas festas, a 

técnica denominada de sound system
12

, trazida da Jamaica para o Bronx, na qual o DJ 

implementou um costume de seu país que consistia em recitar versos improvisados sobre 

versões remixadas do reggae
13

.  Todavia, como notou que o ritmo não fazia sucesso em Nova 

York, readaptou o estilo inserindo ritmos de músicas afro-americanas que eram populares nos 

guetos e periferias, tais como o Soul e o funk. Ainda, Conforme Herschmann (2005) e Rose 

(1997), nas suas festas Kool Herc impulsionou várias técnicas que deram a base para a 

constituição da figura do MC, tais como as mixagens, scratch
14

, sound systems e os repentes 

eletrônicos. Assim, surgia nas festas do Bronx os primeiros passos do rap com versos 

simples, rimas improvisadas e repletas de gírias e ditados populares. De acordo com Coutinho 

e Araújo (2008), concomitante ao surgimento do DJ originou-se também à figura do Mestre 

de Cerimonias (MC), o qual fazia as rimas e cantava de improviso.  

Como expõe Herschmann (2005) e Rose (1997), de forma simultânea ao 

desenvolvimento do rap durante as festas no Bronx e também as realizadas nos guetos afro-

americanos e alguns porto-riquenhos, surgiram os demais elementos que passaram a compor o 

denominado „mundo hip hop‟. Na época, despontaram os outros elementos associados à 

música: as danças denominadas de break, em que o autor cita o dançarino Crazy-Legs como 

papel de destaque, enquanto havia as grafitagens de muros e trens de metrô, tendo como 

referência as figuras de Phase 2
15

 e Futura e, ainda, o estilo de se vestir despojado. Assim, os 

eventos do movimento hip hop contemplavam pelos menos três formas, rap, grafite e o DJ. 

Segundo Rose (1997, p.204), “os eventos de hip hop apresentam dançarinos de break, os 

rappers e os DJs como um entretenimento composto por três partes. Os grafiteiros desenham 

murais para os palcos dos DJs, além de pôsteres e panfletos para anunciar os eventos do hip 

hop”.  

Neste viés, Rose (1997), ajudamos a compreender que na verdade a consolidação do 

movimento hip hop se deu pelo cruzamento interno entre o break, grafite e o rap. Este 

                                                           
12

 Consiste na amplificação das músicas através da utilização de grandes caixas de som ou equipamentos sonoros 

que permitem elevar o som das músicas.   
13

 Na Jamaica este costume era chamado de dub. 
14

 Segundo Dayrell (2002, p.126) “o scratch consiste na obtenção de sons girando manualmente o disco sob a 

agulha em sentido contrário, produzindo efeitos sonoros próprios”.  
15

 Conforme relatos de Herschmann (2005) e Rose (1997), Phase 2 foi um grafiteiro negro-americano que 

adquiriu visibilidade na festas e atuações de cruzamentos internos entre as formas do hip hop.  
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cruzamento consistia que rappers, dançarinos de break e grafiteiros intercalavam suas 

produções de diversas formas. Assim, teve determinados momentos, que alguns grafiteiros 

produziam rap, já outros grafitavam trechos de suas músicas de rap favoritas, os DJs e 

rappers usavam jaquetas e camisetas produzidas pelos grafiteiros e assim por diante, 

constituindo um processo de compartilhamento que fortaleceu as práticas do hip hop.  Assim, 

acerca dos eventos e cruzamento entre break, rap e grafite, Rose (1997, p.205) afirma que 

“[...] foram alimentados não só pelas experiências locais compartilhadas, mas também pela 

posição social conquistada e pelo mesmo tipo de acesso que as comunidades da diáspora 

africana e do hip hop tinham à música, ao cinema, à comunicação e ao estilo”. 

No mesmo momento da introdução das técnicas no cenário musical, jovens negros 

utilizavam o espaço das ruas para dançar de forma inovadora, embalados ao som do soul e do 

funk (COUTINHO e ARAÚJO, 2008). Segundo os autores, os passos da dança remetiam 

tanto a lutas como aos movimentos de um robô. Assim se iniciava o caminhar da dança que 

denominaram como break. E, para além da música e da dança, expandia-se pelos guetos a 

prática de desenhar em muros e paredes. Neste aspecto, Coutinho e Araújo (2008) dissertam 

que, de início, os jovens pichavam seus nomes nos muros dos bairros, sendo este estilo 

copiado pelas gangues como estratégia de demarcação de território. Os autores ainda relatam 

que o grafite foi adquirindo características próprias de acordo com o interesse de seus 

propulsores, passando a ser composto por letras quebradas e garrafais com o intuito de chamar 

a atenção e dificultar o entendimento de quem não era do local, ou seja, os brancos. 

Coutinho e Araújo (2008) afirmam que, ao promover as festas e batalhas de break, os 

DJ‟s tinham a intenção de criar alternativas para os jovens dos guetos frente à disseminação 

das drogas e aumento da violência. Da mesma forma, que o grafiteiro Phase 2 buscava 

estimular a capacidade criativa dos jovens e mostrar-lhes que poderiam expressar e revelar 

sua realidade através da arte, ou seja, pintando painéis com tinta spray nas ruas da 

comunidade. Assim, Coutinho e Araújo (2008, p.216) abordam que “no contexto de 

efervescência político-cultural, grafiteiros, breakers, rappers começaram a se unir para realizar 

eventos juntos, afinal, suas artes estavam relacionadas a uma experiência comum, a cultura de 

rua”.  

Do mesmo modo, Rose (1997) expõe a relação do hip hop com o espaço urbano e de 

que forma cada prática conseguiu se apropriar desses espaços, tornando-os definitivos para o 

processo de resistência e tensão que o hip hop buscou provocar a partir de suas expressões 

artísticas.  
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O hip hop, reinterpretou a experiência da vida urbana e apropriou-se, 

simbolicamente, do espaço urbano por meio do sampleado, da postura, da dança, do 

estilo e dos efeitos de som. A fala sobre metrôs, grupos e turbas, barulho urbano, 

economia estagnada, sinais estáticos e cruzados surgiu nas canções, nos temas e no 

som do hip hop. Os artistas grafitaram murais e logos nos trens, nos caminhões e nos 

parques reivindicando seu território e inscrevendo sua outra e contida identidade na 

propriedade pública. Os primeiros dançarinos de break [...] elaboraram suas danças 

nas esquinas das ruas junto a blocos de concretos e placas e fizeram com que as ruas 

se tornassem teatro e centro provisórios para a juventude. [...] Os Djs, que 

espontaneamente iniciaram suas festas nas ruas ao adaptar mesas de som e alto 

falantes provisórios nos postes de luz, revisaram o uso central das vias públicas ao 

transformá-las em centros comunitários de vias livres (ROSE, 1997, p.193).  

 

Posto isto, notamos que espaço urbano foi um dos componentes responsáveis por 

interligar as diferentes práticas do movimento hip hop, já que foi nas esquinas e becos que 

estes se desenvolveram e se fortaleceram ao passar do tempo. Outro aspecto relevante refere-

se ao fato de constituírem práticas que refletem a realidade carregada de dificuldades de 

jovens que possuem vivências comuns em relação aos seus dolorosos processos de opressão e 

falta de oportunidades. Mesmo assim, em meio à decadência urbana, conseguiram se unir e se 

apropriar do espaço urbano para vivenciarem suas identidades e formar o estilo do movimento 

hip hop. Neste sentido, indivíduos e grupos que fugiram, por vias sinuosas da cultura hip hop, 

de permanecerem em posições estáticas e a partir do dinamismo do hip hop estão em 

constante movimento.  

É consenso entre os autores Salles (2008), Coutinho e Araújo (2008) e Herschmann 

(2005), que a figura de Afrika Bambataa, DJ do Bronx, cunhou o termo hip hop
16

 no ano 

1978. Neste sentido, Salles (2008) argumenta que a partir disso o hip hop tornou-se uma 

forma de organização sociocultural que envolvia um estilo musical, rap, a forma como essas 

músicas serão apresentadas nos shows e bailes a partir dos DJs e MCs, a dança representada 

no break e o grafite. Assim, Coutinho e Araújo (2008) destacam que Afrika Bambataa foi o 

responsável por organizar a grande maioria dos eventos que reuniam todos os elementos do 

hip hop. Para Coutinho e Araújo (2008, p.217) “foi nas festas promovidas por Bambataa que, 

portanto, o movimento hip hop se configurou como um conjunto de manifestações culturais 

[...]”.  

De acordo com Coutinho e Araújo (2008), a partir das festas que deram destaque aos 

elementos do movimento hip hop, várias grupos e organizações de hip hop começaram a 

surgir, tendo como preocupação resistir ao processo de assimilação ao mercado e, 

consecutivamente, o esvaziamento da identidade política do movimento, isto é, da identidade 

                                                           
16

 Conforme Coutinho e Araújo (2008), Herschmann (2005) e Salles (2008), a expressão hip hop significa 

movimentar os quadris (do verbo to hip, em inglês e salta (do verbo to hop).  
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de resistência “marginal” do Bronx. Assim, Coutinho (2008, p.217) salienta que na década de 

1980 “surgem dois grupos que serão marcos para a reafirmação do caráter contra-hegemônico 

do hip-hop: o NWA (Niggers with Attitude) e o Public Enemy, que projetam o rap 

globalmente como um canto de expressão e contestação”.  

Entretanto, o processo de assimilação ao mercado foi concretizado como dialogam os 

autores Rose (1997), Simões (2008), Herschmann (2005), Coutinho e Araújo (2008). Na 

verdade, teríamos uma visão bastante romantizada se acreditássemos que todos os percursores 

do hip hop eram resistentes ao mercado e não visavam lucrar com suas produções. Como 

ressalta Rose (1997), o desenvolvimento do hip hop não se fez totalmente afastado do 

mercado, mas nos seus interstícios incentivou as lutas pela criação de um espaço público e, 

com mesmo afinco, pelo acesso a materiais de consumo, equipamentos e produtos. Todavia, a 

autora ressalta que o problema da comercialização do hip hop refere-se a quem começou a 

lucrar com seus produtos.  

 

[...] o mais importante na mudança de orientação do hip hop não é seu movimento 

de pré-mercadoria para mercadoria, mas sim a mudança sobre o escopo e a direção 

do processo de obtenção de lucro, que saiu das mãos dos empresários negros e 

hispânicos das comunidades para as mãos de grandes empresários brancos de 

multinacionais (ROSE, 1997, p.209).  

 

Desta forma, notamos que a comercialização teve um aspecto negativo, pois a 

indústria cultural se apropriou dos produtos advindos dos guetos, produzidos em sua maioria 

pela população negra de origem afro-caribenha, afro-americana e hispânica, porém não 

ofereceu retornos a estas comunidades que continuaram sentenciadas à decadência e pobreza. 

Por outro lado, como destaca Simões (2008), o processo de assimilação pelo mercado ajudou 

o hip hop a se difundir globalmente. Todavia, sabemos que quando um produto entra no 

mercado é reconfigurado segundo a lógica de organização econômica da sociedade em que se 

insere. Desse modo, as produções acabam perdendo suas características e se moldando para 

tornarem-se vendíveis, sofrendo um processo de esvaziamento de significado. Na realidade, 

esta é a grande crítica que os precursores da vertente de resistência do movimento hip hop 

fazem ao processo de comercialização de suas práticas.  

A partir das contribuições dos autores, refletimos que as práticas culturais do hip hop 

colocaram jovens em movimento, pois foi por meio da cultura que muitos jovens conseguiram 

de forma simbólica se deslocar socialmente em meio aos processos de segregação social. Na 

época, no contexto New York, os jovens, muitas vezes restritos aos seus guetos por políticas 

de segregação, a partir das práticas culturais do hip hop conseguiram estarem presentes em 
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outros espaços da cidade. Ainda que o deslocamento fosse simbólico, isto é, por meio de sua 

prática cultural, os jovens podiam se sentir pertencentes aos demais espaços da cidade. Assim, 

as práticas culturais eram formas de demonstrar suas existências e reivindicar seu 

pertencimento aos locais que lhes eram negados. Exemplo bastante marcado deste dinamismo 

eram os grafites em trens e metrôs que perpassavam os vários espaços da cidade. Deste modo, 

para os jovens as práticas do hip hop consistiam em formas de participar socialmente de uma 

cidade que lhes negava as condições básicas de sobrevivência. 

 

1.2.1 O movimento hip hop no Brasil 

 

De acordo com Herschmann (2005), Salles (2008) e Coutinho e Araújo (2008), o 

surgimento do hip hop se deu na década de 1980. E, sobretudo, encontrando seu campo de 

desenvolvimento em São Paulo, enquanto, no Rio de Janeiro, o funk tomava conta dos bailes 

dos subúrbios da cidade. Como afirma Herschmann (2005, p.25) “o hip hop se desenvolveu 

nos circuitos negro e popular dos bairros periféricos de São Paulo e contou, nos seus 

primeiros eventos, com forte presença de grupos norte-americanos e alguns poucos expoentes 

brasileiros”. Dessa forma, percebemos que o hip hop internacional teve grande contribuição 

para o desenvolvimento do movimento hip hop brasileiro. Ainda que, como observam 

Coutinho e Araújo (2008), quando o rap despontou no Brasil pouco se conhecia sobre o 

movimento hip hop, resumido ao break, pois na década de 1970 artistas como Toni Tornado, 

influenciado pelo auge do movimento Black Power, aderiram à estética do cabelo volumoso e 

também adotaram o modo de andar robótico, assim difundindo o break no território brasileiro.  

Além disso, Coutinho e Araújo (2008) salientam que a difusão da dança de rua, break, 

aconteceu ao som de música importada. Foi somente entre 1983 e 1988 que as rimas 

brasileiras começaram a compor o fundo musical para os breakers realizarem suas danças, 

muito devido ao fato de que as músicas em inglês eram incompreensíveis. Todavia, a falta de 

equipamentos dificultou a criação das bases, foi assim que houve a reelaboração na forma de 

executar as técnicas que servem de base para o rap, foi por meio da introdução de uma 

tradição brasileira de percussão, o “bater latinha”, que as bases para a prática das rimas foram 

desenvolvidas. Como nos contemplam Coutinho e Araújo (2008), este é o surgimento do 

primeiro estilo de rap genuinamente brasileiro, sendo denominado de rap tagarela. Conforme 

o autor, resolvido o empecilho das bases musicais, o rap tagarela ainda tinha que enfrentar a 

repressão policial, o que de certa maneira motivava ainda mais os rappers a se organizarem.  
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Desse modo, percebemos que, diferentemente do contexto norte americano, há 

indícios de que o break tenha sido a primeira expressão do hip hop no Brasil. Ainda que o 

elemento musical, isto é, o rap tenha dado notoriedade para o movimento hip hop. E, além 

disso, tenha sido o elemento do movimento hip hop mais apropriado pela indústria cultural. 

De um modo geral, em ambos os países esse movimento cultural político teve sua trajetória 

marcada por opressões e está fortemente associado aos espaços urbanos dos guetos, subúrbios 

e periferias, principalmente, sendo difundido por parcelas negras da população.  

Para Coutinho e Araújo (2008), a criação, em 1988, do Movimento Hip hop 

Organizado (MH2O) foi um grande fortificador e, além disso, o inaugurador de uma nova 

fase do hip hop. No mesmo período, a proliferação das rimas pesadas compostas por batidas 

fortes e o caráter rebelde dos artistas, tais como NWA e Public Enemy, despertaram o 

interesse dos rappers e b.boys brasileiros pela história do movimento hip hop. Neste sentido, 

Coutinho (2008) relata que além de se preocuparem com a linguagem de suas músicas, 

também tinham como importante conhecer e estudar a ideologia, conteúdo histórico e a visão 

de mundo desse movimento. Assim, a biografia de Malcom X e o filme Black Panthers foram 

considerados primordiais na formação dos integrantes desse grupo.  

Conforme Coutinho e Araújo (2008), o MH2O tornou-se um grande difusor do 

movimento hip hop pelas periferias e subúrbios de São Paulo, inspirando a formação das 

primeiras posses. Coutinho (2008, p.219) descreve as posses como “organizações que 

reuniam grupos de praticantes das artes do movimento para difundir os ideais do hip hop e 

constituir resistência à violência policial”. Já, Herschmann (2005), ao definir as posses 

acrescenta que são compostas tanto por grafiteiros, dançarinos e bandas de rap, que em geral 

se organizam em torno de três objetivos, nem sempre aparecem em sua integralidade ou 

mesma intensidade, citando-os como: 

 

[...] potencializar a capacidade de produção de música e apresentações não restritas 

necessariamente aos bairros de origem; organizar ações comunitárias e eventos que 

visem promover campanhas ou levantar fundos para atender aos necessitados, e 

ações políticas muito próximas daquelas praticadas por integrantes do movimento 

negro (HERSCHMANN, 2005, p.32). 

 

Posto isto, Coutinho e Araújo (2008) citam como primeira posse o Sindicato Negro, 

fundada em 1989. Mais além, considera que o movimento hip hop paulistano foi a grande 

referência do movimento hip hop do Brasil, servindo como referência para outras regiões do 

país. A partir disso, Coutinho e Araújo (2008, p.219) posicionam “São Paulo como o centro 

irradiador da cultura hip hop no Brasil”. Herschmann (2005, p.27) contribui com esse 
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pensamento ao abordar que em São Paulo “[...] o hip hop foi se afirmando como importante 

discurso político que tem revitalizado parte das reivindicações do movimento negro”.  

Coutinho e Araújo (2008) expõem que a disseminação do movimento hip hop para 

outras localidades brasileiras fez-se à margem da grande mídia. O autor considera que dois 

fatores contribuíram para que esta dinâmica de expansão se desenvolvesse alheio às mídias 

hegemônicas. O desenvolvimento das novas tecnologias que facilitaram o acesso aos 

equipamentos e, principalmente, a popularização do computador pessoal. No mesmo viés, a 

contribuição das rádios comunitárias para difusão do hip hop, principalmente, do gênero 

musical do movimento. Neste sentido, percebemos que a tecnologia facilitou em dois vieses, 

na produção das músicas e, ao mesmo passo, na sua divulgação.  

Todavia, Salles (2008) e Coutinho e Araújo (2008) abordam que o desinteresse dos 

meios de comunicação em relação ao movimento hip hop não durou muito tempo. Assim, na 

década de 1990, devido à expansão do hip hop da periferia para a classe média
17

, tanto as 

gravadoras quanto a mídia massiva despertaram a atenção para esse movimento que até então 

era desconhecido ou ignorado.  

 

Na verdade, muita gente se surpreendeu com o fato de grupos surgidos em favelas 

paulistas, com uma linguagem politizada e virulenta, tornaram-se referência para sua 

gente e, ao mesmo tempo, trilhas sonoras de carros importados circulando em 

bairros nobres dos principais centros urbanos do país (SALLES, 2008, p.29). 

 

É assim que, Herschmann (2005), ao compreender o hip hop e o funk como 

importantes fenômenos da cultura urbana juvenil, relata que, no contexto brasileiro, o 

desenvolvimento do hip hop foi seguido por uma relação paradoxal com a indústria cultural 

ao passo estavam à margem e, por outro, assimilados pelo mercado. Neste sentido, duas 

vertentes de rap se desenvolveram e expandiram em espaços diferenciados, enquanto o rap de 

caráter comercial ganhava força pelo país, concomitantemente, em sua forma marginal, a 

linguagem continuava a se desenvolver nos espaços populares.  

Coutinho e Araújo (2008) citam como uma característica relevante do hip hop 

brasileiro sua aproximação com os movimentos sociais, exemplifica trazendo a participação 

do hip hop em eventos pelas causas do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e 

Movimento Sem Tento e, para, além disso, as manifestações elaboradas em prol das causas 

sociais desses movimentos. Então, percebemos que o apoio às lutas dos demais movimentos 

sociais se faz também através das reivindicações realizadas por meio das suas expressões 

                                                           
17

 Coutinho (2008) cita a eclosão do disco “Sobrevivendo no Inferno”, do Grupo Racionais MC‟s, sob selo 

independente que vendeu meio milhão de cópias. 
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culturais e não somente pela participação em eventos que os demais movimentos sociais 

organizam. Logo, podemos conceber que este aspecto configura o caráter de resistência 

sociopolítica do movimento hip hop que atua em prol de reivindicar direitos civis para 

transformar a sociedade. Sendo assim, percebemos as contribuições do movimento hip hop 

frente às demandas sociais. 

Todavia, como ressaltam Coutinho e Araújo (2008), não podemos compreender o 

movimento hip hop de forma singular, mas sim plural, pois existem várias vertentes do hip 

hop, algumas mais politizadas que mantém a gênese de resistência do hip hop, preservando os 

discursos mais engajados e voltados à crítica social, já, por outro lado, outra mais espontânea 

que não adere a uma linha política coerente e definida. E, também, outra que segue os 

preceitos do mercado, considerada esvaziada pelos ideais da indústria cultural, que “reproduz 

o modelo de comportamento, aspirações e ideais dominantes (consumismo, individualismo e 

exaltação da vida privada), como a maioria das canções ditas de massa” (Coutinho e Araújo, 

2008, p.221). Assim sendo, o hip hop que não se constitui como um movimento homogêneo. 

A vertente aliada ao mercantilismo é bastante criticada pelos defensores da tradição marginal. 

Percebemos que assim como nos EUA a chegada do movimento hip hop ao Brasil está 

associada a um cenário de tensão e conflitos sociais. Foi assim que compreendemos que a 

trajetória do movimento hip hop se faz em um contexto conturbado. Além disso, não podemos 

deixar de refletirmos que o Brasil vivia seus últimos anos do regime ditatorial, época em que 

muitas manifestações artísticas eram reprimidas e censuradas. A partir das explanações dos 

autores, percebemos duas similaridades em relação ao desenvolvimento do movimento hip 

hop do Brasil e dos EUA, tanto aqui como em terras estrangeiras a origem das manifestações 

do hip hop estão associadas às causas do movimento negro e seu espaço de proliferação se dá 

nos subúrbios urbanos, principalmente, impulsionado pela juventude negra que encontrava no 

hip hop formas de lazer e de expressarem a realidade das suas comunidades.  

 

1.2.2 Práticas culturais do movimento hip hop 

 

Neste subtítulo apresentaremos de maneira resumida cada um dos elementos do 

movimento hip hop. Assim, abordamos sobre as características particulares de cada forma de 

expressão e buscamos demonstrar como os sujeitos do hip hop se expressam a partir delas, ou 

seja, comunicam e as transformam em mecanismos de resistência e reivindicação social. O 

movimento hip hop é composto por diferentes formas de expressão. Assim, dependendo dos 
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autores alguns consideram que são cinco elementos, onde incluem o conhecimento como o 

quinto elemento, outros autores destacam que são quatro elementos.   

Para Herschmann (2005), Rose (1997) e Salles (2007), o movimento hip hop é 

composto por quatro elementos principais: Mestre de Cerimônia (MC) ou Disck Jockey (DJ), 

Rap, Grafite e Break. Conforme Salles (2007, p.29), “o par DJ, MC (ou rapper) constitui a 

espinhal dorsal do rap”. A partir das reflexões de Herschmann (2005), Coutinho e Araújo 

(2008), Salles (2007), Simões e Rose (1997), temos a concepção que o movimento hip hop 

constitui-se por um conjunto de práticas culturais que acabam por se configurar em processos 

e mecanismos de reivindicação e denúncia social que tomam o espaço urbano como cenário 

primordial. Neste viés, conforma-se como um movimento cultural e político que revela 

conflitos de ordem social e cultural. 

Nos diálogos com Herschmann (2005), Coutinho e Araújo (2008), Salles (2007), Rose 

(1997), compreendemos que o rap, consiste na junção das iniciais das palavras que compõe a 

frase “rythm and poetry”, é o elemento musical do movimento hip hop que se apropria da 

linguagem verbal para construir seus sentidos e significações. Em grande medida, as letras das 

músicas revelam a realidade das comunidades, favelas e subúrbios, bem como trazem letras 

que retratam o cenário de violência que os moradores desses locais vivenciam no cotidiano. É 

o elemento que tem grande visibilidade dentro do movimento hip hop, em grande medida pela 

apropriação da indústria cultural desse gênero musical.  

No cenário musical do hip hop, além do rapper, encontramos as figuras do DJ
18

 e 

MC
19

. De acordo com Herschmann (2005), Salles (2007) e Rose (1997), o DJ atua fazendo 

mixagem
20

 de sons, geralmente, possui seus próprios aparelhos eletrônicos. É uma figura 

bastante presente e fundamental nas apresentações de break e nas batalhas de rimas. Nas 

batalhas de rimas, os rappers fazem suas improvisações poéticas com base nos arranjos feitos 

pelo DJ, entretanto, se a batalha for à capela, modalidade onde não são utilizados aparelhos 

eletrônicos, utiliza-se o recurso do beatbox, que é a reprodução das batidas eletrônicas feitas 

apenas com recurso da voz, isto é, a voz torna-se o elemento de percussão que compõe os 

sons musicais de fundo para os rappers fazerem seus improvisos.  

O MC é a figura que está diretamente ligada ao público, sendo responsável pela 

animação dos eventos do movimento hip hop. Além disso, são encarregados de coordenar as 

atividades nesses acontecimentos. O MC também canta e produz suas próprias canções.  

                                                           
18

 DJ é a sigla utilizada para designar o Disk Jockey. 
19

 MC é a sigla utilizada para designar o Mestre de Cerimônia.  
20

 É a mistura de sons de variadas músicas.  
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Salientamos que não pretendemos abordar a imagem do rap como um gênero musical 

unificado que somente trata de questões sociais, em que os rappers são todos conscientes do 

seu papel social. Pelo contrário, sabemos da existência de outras vertentes do gênero musical 

que fazem apologia ao consumismo, glamourização e a estética do prazer. Todavia, não é 

primordial abordarmos aqui nesta investigação todas as perspectivas. Buscamos aqui, por 

outro lado, apresentar o rap quando empenhado por sujeitos críticos em relação à estrutura 

social, isto é, quando realizado com a linguagem provocativa de denúncia e crítica social. 

Assim, como Herschmann (2005) argumentou o rap configura-se como um discurso 

politizador e polêmico, pois explana os contrastes sociais e lutas por transformações de jovens 

moradores das periferias, bem como revela a realidade que os afeta, esta, muitas vezes, 

relacionada ao crime e a violência.  

O break é a expressão do hip hop que emprega a linguagem corporal para criar 

sentidos e significações. Há relatos, conforme Herschmann (2005) e Salles (2007), que foi o 

primeiro elemento do hip hop a despontar no cenário brasileiro, ainda que não tenha adquirido 

tanta visibilidade quanto à expressão musical. Conforme Herschmann (2005) e Rose (1997), o 

break surgiu nos EUA também como cultura urbana que utilizava os espaços das ruas dos 

guetos e subúrbios como palcos para suas performances. Neste sentido, Rose (1997, p.203) 

afirma que “os dançarinos de break usam seus corpos para fazer uma mímica de transformes e 

de outros robôs futuristas, numa simbólica batalha nas ruas”.  

A partir de Rose (1997) e Herschmann (2005), compreendemos que o grafite é a 

manifestação artística do hip hop que se apropria dos espaços urbanos para reivindicar o 

território bem como o pertencimento dos sujeitos a cidade. Como destaca Rose (1997, p. 193), 

“os artistas grafitam murais e logos nos trens, nos caminhões e nos parques reivindicando 

seus territórios e inscrevendo sua outra contida identidade na propriedade pública”. Assim, a 

partir do grafite os sujeitos reinterpretam o espaço público, simbolizando-o com suas 

manifestações.  

Conforme Herschmann (2005), de início, o grafite também era utilizado para demarcar 

os espaços nas disputas por território que das gangues dos subúrbios de Nova York. Assim, as 

gangues possuíam seu símbolo ou marca que os identificava que eram grafitadas em metrôs, 

paredes e estações de trem como uma maneira de mostrar por onde essas gangues circulavam.   

A partir dos diálogos com Rose (1997) e Herschmann (2005), podemos perceber que o 

grafite surgiu em meio aos movimentos sociais e contestatórios, especialmente, eclodindo nos 

espaços urbanos. Assim sendo, é um elemento cultural que teve sua efervescência nas ruas, 

nasce e se mantém nesse espaço, isto é, o ambiente urbano é o território em que o grafite se 
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materializada através de traços, desenhos ou figuras, geralmente feitos em muros, metrôs ou 

paredes dos espaços urbanos. 

Para os integrantes do movimento hip hop o quinto elemento - conhecimento - é muito 

relevante para o desenvolvimento e consolidação do hip hop como prática com caráter 

sociopolítico. O conhecimento possibilita que os sujeitos historicamente discriminados, 

subjugados e segregados na sociedade, adquiram consciência crítica de suas realidades e 

passem a se posicionar, a partir do hip hop, como sujeitos políticos. Nesta perspectiva, 

podemos conceber o hip hop como uma manifestação política.  

É o que atesta Afrika Bambaataa, criador e idealizador do hip hop, em uma entrevista 

cedida para Folha de São Paulo em Agosto de 2002, quando esteve no Brasil para realizar 

palestras e shows, em que ressalta sobre a importância do conhecimento para o hip hop.  

 

É disso que eu falo quando insisto na importância do quinto elemento do hip hop, 

que é o conhecimento. É através do conhecimento que a pessoa envolvida como hip 

hop vai começar a se preocupar com os problemas sociais do seu bairro, com o 

governo. As pessoas precisam reconhecer que a cultura hip hop salvou vidas, fez 

com que pessoas de etnias e nacionalidades diferentes se unissem. É preciso falar 

sobre a história do povo negro (BAMBAATAA, 2002, FOLHA DE SÃO PAULO).  

 

A respeito disso, compreendemos a importância do quinto elemento para 

conscientização dos sujeitos do hip hop.  É o conhecimento que permite que os sujeitos, 

imbuídos de pensamentos críticos em relação à realidade social, encontrem as instâncias para 

atuar em prol das melhorias que tanto almejam, reivindicando seus direitos e denunciando as 

violências e opressões sofridas no cotidiano.    

 

1.3 "CIDADE CULTURA": O CENÁRIO HIP HOP EM SANTA MARIA 

 

Compreendemos a necessidade de situarmos o contexto sócio - histórico onde os 

sujeitos desenvolvem as manifestações político-culturais do hip hop. Por isso, apresentamos a 

cidade de Santa Maria, localizada no estado do Rio Grande do Sul, e refletimos sobre alguns 

aspectos históricos que estão relacionados à origem do município. A fim de compreendermos 

algumas de suas características marcantes e aspectos que ainda refletem na estrutura social e 

incidem no cotidiano da população. Além disso, apresentamos o cenário do hip hop na cidade, 

através dos indivíduos, grupos e coletivos que se destacam na cena, bem como dos principais 

eventos que são organizados. Cabe destacar que muitas informações aqui presentes foram 

obtidas por meio da observação exploratória do cenário hip hop realizado pela pesquisadora e 
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da sua vivência como militante do movimento negro da cidade, chegando a integrar a diretoria 

técnica
21

 do Museu Comunitário Treze de Maio (MTM). 

Santa Maria, localizada no centro do Rio Grande do Sul, por isso recebe a alcunha de 

“coração do rio grande” e é também conhecida como “cidade cultura” por possuir muitas 

instituições de ensino superior. Em 2017
22

, a cidade possuía uma população estimada em 

278,445 mil habitantes. Deste total, seguindo as categorias disponíveis na tabela de cor, 218, 

415 mil (83,67%) pessoas se declararam como sendo brancas, 13,521 (5,18%) pretas, 718 

(0,28%) amarelas, 28,046 pardas (10,74%), 326 (0,12%) indígenas e 7
23

 não declararam cor. 

Esses índices nos mostram, integrando as categorias dos pretos e pardos, que 

aproximadamente 15% da população de Santa Maria é composta por pessoas de cor negra.  

A partir de Grigio (2016), compreendemos que o histórico de construção de Santa 

Maria está relacionado a disputas entre colônia portuguesa e espanhola, em que grande 

contingente de civis e militares, responsáveis pelas demarcações das fronteiras entre 

territórios na América do Sul, passou ou permaneceu pela cidade. Conforme Grigio (2016), a 

localização geográfica da cidade despertou o interesse de muitos indivíduos que almejavam 

ascensão social ou melhores condições econômicas. Este fator trouxe muitos imigrantes 

alemães que também estão relacionados à povoação e construção de vilas como Quarta 

Colônia, formando o histórico de imigração alemã que ajudou a constituir a cidade. 

Todavia, cabe lembrar, ainda, que a cidade foi construída sobre os vértices da mão de 

obra de trabalho escravo. Neste sentido, Grigio (2016) aborda que os indivíduos que deram 

origem e povoaram Santa Maria tinham na mão de obra de indivíduos escravizados sua 

principal fonte de trabalho e riqueza. Como afirma Grigio (2016, p.84) “Santa Maria nasceu 

sob o signo da escravidão [...]. Embora o surgimento da cidade não esteja diretamente 

relacionado ao regime escravista. Sua história está intrinsicamente ligada à utilização de 

indivíduos escravizados”.  

Em razão deste histórico de povoamento e construção conseguimos afirmar que Santa 

Maria sempre foi multiétnica e diferente do que o imaginário social nacional acredita o estado 

do Rio Grande do Sul é composto também por parcela significativa de população negra. A 

cidade sempre teve a presença de pessoas negras que marcavam sua existência e resistência 

por meio dos espaços construídos por negros e para negros.  

                                                           
21

 Desde o segundo semestre do ano de 2014, até o presente momento, janeiro de 2018, integra de forma 

voluntária a equipe da diretoria técnica do Museu Comunitário Treze de Maio (MTM), atuando como diretora do 

núcleo de comunicação.  
22

 Informações obtidas por meio do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/santa-maria/panorama>. Acesso em 21 de Janeiro de 2018. 
23

 Percentual não significativo para o sistema que contabiliza os dados.  
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Com destaque, para a Sociedade Cultural Ferroviária Treze de Maio, fundada em 

1903, clube social construído pelos ferroviários negros em alusão a data 13 de Maio de 1888, 

data em que se comemora a “abolição da escravatura”. Foi fundando e mantido por mulheres 

e homens negros como espaço de promoção e valorização da estética e cultura negra. Como 

Escobar (2017) afirma, era espaço em que se comemoravam bailes, festas, carnavais, 

concursos de beleza, arrecadavam fundos para funerais, existiam grupos de teatro negro, time 

de futebol e também possuía biblioteca. Em 2003, o até então clube social transformou-se no 

Museu Comunitário Treze de Maio, espaço de preservação da memória e cultura negra da 

cidade de Santa Maria. 

Ainda no contexto de Santa Maria existiram também as chamadas Irmandades. Grigio 

(2016) aborda sobre a Irmandade Nossa Senhora do Rosário e a participação da população 

negra na construção e como membros desta Irmandade, ainda que a participação não 

diminuísse a desigualdade, para os negros significava reconhecimento e visibilidade perante 

uma sociedade fortemente marcada pelo racismo estrutural.  

A partir disso, percebemos que a população negra sempre resistiu e as ações coletivas 

e articulações estiveram presentes no cotidiano destas pessoas que enfrentavam uma 

sociedade marcada por distinções sociais e raciais, obviamente sendo o fator racial muito mais 

impactante. De fato, Grigio (2016, p.19) argumenta que a população negra da época, 

composta tanto por indivíduos escravizados como livres, “buscaram lugares onde pudessem 

criar novas identidades, celebrar sua religiosidade e manifestar os traços culturais de seu 

passado”. 

Deste modo, após compreendermos as bases estruturais que fundaram Santa Maria, 

refletimos sobre as marcas deixadas como reflexos dos processos de utilização da mão de 

obra escrava para construção da cidade e do povoamento de imigrantes alemães. Assim, 

percebemos que as diferentes formas de subjugação da população negra que ainda existem no 

ano de 2017 na cidade são reflexos destes processos e da escravidão que existiu no Brasil.  

Permitimo-nos desmitificar o senso comum do mito da “democracia racial” no Brasil, 

processo que não existe e serve apenas para encobrir o racismo estrutural de uma sociedade 

que subalterniza a população negra a todo instante. Confirmamos o que nos afeta 

cotidianamente, pessoas negras sejam santa-marienses ou de outras localidades, continuam 

resistindo as piores formas de racismo, sendo subalternizadas e subjugadas nos diferentes 

espaços sociais que frequentam. 

Frente a este cenário, os jovens, maioria pobres e negros criminalizados pelo sistema 

em virtude de suas condições sócio-raciais, realizam as práticas do hip hop que têm 
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contribuído ao longo dos anos para que resistam e criem mecanismos de denúncia e 

contestação social. Jovens que refletem sobre as desigualdades sociais e violência que os 

afetam no cotidiano.  

Em Santa Maria, notamos que a Zona Oeste
24

 da cidade tem um grande contingente de 

sujeitos individuais e coletivos que promovem as expressões culturais do hip hop. Os 

principais locais em que os eventos são desenvolvidos são em espaços centrais da cidade, 

destaque para praças e espaços deteriorados que sofrem com o descaso do poder público local, 

mesmo assim, os sujeitos mantém forte relação de pertencimento com suas comunidades de 

origem.  

Como argumenta Souza (2012, p.92) “[...] o espaço onde o rap se localiza na cidade, é 

um importante direcionador e definidor das práticas estético-musicais”. A autora aborda sobre 

relação do rapper com seu bairro, local onde as vivências irão ajudar a compor suas práticas e 

seu reconhecimento acontece, mas identifica a importância dos rappers circularem para fora 

dos bairros e representarem suas demandas para fora desses espaços, constituindo-se em porta 

vozes de suas comunidades.  

No geral, em relação ao cenário hip hop na cidade, percebemos tanto atores 

individuais quanto coletivos que integram o movimento. De certa forma, nos eventos o 

elemento de maior destaque é o rap ou rima freestyle. Recentemente, após o ano de 2016, 

percebemos que os demais elementos que compõem o hip hop começaram a ser promovidos 

também nos eventos organizados pelos coletivos. O fortalecimento das mulheres no cenário 

vem sendo algo bastante visível. Dentre elas, algumas rappers que despontaram no cenário da 

cidade são West Mika, MC Justina, MC Leti, já no beatbox temos conhecimento da Nazo, 

Gabitbox. Na dança conhecemos Jaíne Barcelos. Talvez, nosso pouco conhecimento de mais 

representantes dos demais elementos do hip hop seja pelo fato de que a maioria dos eventos 

não promove a integração de todos os elementos.  

Em relação aos grupos musicais do hip hop que se destacam no cenário, temos o 

“Rima Suprema – La Maffia”, “Obscura Fantasia”, “Família ATAK”, “Segunda Divisão”. 

Também temos os rappers que atuam individualmente, como Jotape, B Negão Pesadelo 

Sonoro, Lucas LS. Na dança, temos o Cia Mecanic Street Dance e Impacto das Ruas Cia de 

Dança, ambos grupos promovem as danças urbanas na cidade.  

Um coletivo bastante reconhecido no cenário hip hop é o Coletivo de Resistência 

Artística Periférica (CORAP), fundado em 2010 na zona oeste, o qual tem por objetivo 

                                                           
24

 Composta por oito bairros, sendo eles: Agroindustrial, Boi Morto, Juscelino Kubitschek, Nova Santa Marta, 

Pinheiro Machado, Renascença, São João e Tancredo Neves.  
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difundir a cultura hip hop e promover debates acerca de questões sociais. O coletivo se 

intitula como aliado na luta contra todos os tipos de preconceito e opressão, tendo como 

princípios a inclusão, identidade periférica e a participação popular.  

O CORAP é um propulsor da cultura hip hop na cidade, no ano de 2014, foi 

reconhecido pela sua atuação como agente cultural de Santa Maria, sobretudo, no cenário hip 

hop, ganhando o certificado de agente cultural no 1º Prêmio Diversidade RS
25

, promovido 

pela Secretária do Estado da Cultura (SEDAC).  

Dentre os eventos que já são organizados há anos pelo CORAP estão a “Batalha dos 

Bombeiros”, “Hip hop na Pracinha”, “Guerilha da Paz”. Em dezembro de 2017, a “Batalha 

dos Bombeiros” chegou a sua 64ª edição, sendo a última edição do ano de 2017, o evento de 

cunho cultural e artístico visa promover a cultura de rua e, além disso, tem a intenção de 

difundir a cultura de rima e fortalecer o hip hop na cidade. É realizado mensalmente, na 

segunda sexta-feira do mês, na Praça Menna Barreto, espaço central da cidade. O nome do 

evento está relacionado ao espaço em que ocorre, pois a praça é conhecida popularmente 

como “Praça dos Bombeiros”.  

O “Hip hop na Pracinha” é um evento que busca rediscutir os espaços culturais da 

cidade e promover a ocupação destes por meio da cultura de resistência. Além disso, denuncia 

a crescente precarização destes espaços, revitalizando-os para promoção de atividades 

culturais e artísticas de origem periférica. Na última edição deste evento, realizado em 13 

janeiro de 2018, na zona oeste da cidade no espaço da Vila Jockey Club, ocorreram duelos de 

rima freestyle, muro livre para grafitagem, o material era por conta de quem quisesse realizar 

os grafites, e best trick
26

. O evento “Guerrilha da Paz” visa à construção de uma cultura de 

paz baseada no protagonismo social das camadas populares, na livre expressão e na educação 

transformadora. Este evento já teve oito edições em bairros e vilas da cidade e propõe-se a 

promover atividades que estimulem a liberdade de expressão e o aprendizado.  

No ano de 2016, outros eventos do cenário hip hop percebidos durante a observação 

exploratória foram a “Batalha das Quadras”, “Batalha da Ousadia” e a “Batalha do Ita”. A 

                                                           
25

 Evento ocorrido no Palácio do Piratini, Porto Alegre/RS, foi dividido em seis categorias: cultura dos direitos 

humanos, culturas populares, cultura negra, capoeira, hip hop e carnaval de rua.  Os prêmios que envolviam 

certificados, troféus e 4 mil reais, foram distribuídos para 44 personalidades, coletivos e projetos. O intuito do 

evento é potencializar os segmentos culturais mais excluídos das políticas públicas, do financiamento privado, da 

grande indústria cultural e dos meios de comunicação. Informações disponíveis em < 

http://www.rs.gov.br/conteudo/194525/1-premio-diversidade-rs-entrega-certificado-a-personalidades-e-projetos-

culturais>. Acesso em 20 de Dezembro de 2017.  
26

 São competições de manobras de skate, prática esportiva bastante realizada pelos integrantes do hip hop.  
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“Batalha das Quadras”, organizado pelo Programa Bambaataa
27

, aconteceu nas quadras do 

Parque Itaimbé. Neste evento, percebemos elementos típicos do movimento hip hop, com a 

realização de atividades que envolviam a realização de grafitagens, figura do Disck Jockey 

(DJ), responsável por animar a festa, shows de rappers da cidade, competição de basquete e 

batalhas de rimas.  

A “Batalha da Ousadia”, promovido pelo coletivo “Rima das Minas”, já teve duas 

edições. As duas edições, sendo a última realizada em abril de 2017, aconteceram na Praça 

Largo da Locomotiva
28

. Segundo as organizadoras, o evento foi idealizado com intuito de 

promover um espaço em que as mulheres e representantes do movimento LGTB pudessem se 

sentir à vontade para rimar no estilo freestyle à capela
29

, frente a percepção que a maioria dos 

eventos que ocorrem na cidade apresentam um cenário de rimadores que promovem rimas 

com cunho misógino e lgbtfóbico. Assim, muitas mulheres e representantes do movimento 

LGBT não se sentem à vontade para rimar nesses espaços permeados pelo machismo e 

misoginia.  Então, neste evento as organizadoras buscaram promover o espaço para as 

mulheres e representantes do movimento LGBT do cenário hip hop praticarem suas rimas, a 

participação dos homens heterossexuais estava restrita ao ato de serem espectadores.   

A “Batalha do Ita”, realizada no parque Itaimbé, também despontou como um dos 

eventos organizados pelo Programa de rádio Bambaataa, importante aliado do movimento hip 

hop na cidade que também promove espaços para os sujeitos do hip hop terem voz e fortalece 

a cena local.  Existem também a produtora “Gangstars-SM” que realiza festas mais ligadas ao 

viés mercadológico da cultura hip hop, promove show‟s de rap, apoiando artistas da cena 

local e também em festas temáticas traz nomes consagrados do cenário nacional. Estas festas 

ocorrem no Rockers Soul Food, casa noturna da cidade de Santa Maria, tem como norte de 

funcionamento ser um espaço de realização de festas que contemplem a diversidade de 

gêneros musicais.  

No geral, percebemos um cenário ainda bastante voltado para as práticas do rap, ainda 

que os demais elementos sejam promovidos em eventos esporádicos, é o elemento musical do 

hip hop que ganha destaque. Como percebeu Minuzzi (2017), ao estudar a cena local e o 

fortalecimento dos rappers da cidade a partir dos usos das mídias, as mídias digitais são 

                                                           
27

 Programa de rádio que oportuniza o espaço para o Hip hop, passa todas as sextas-feiras no 800AM, na rádio 

da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no horário das 17h05min. É um programa independente 

produzido por estudantes da UFSM.  
28

 Localizado no bairro Nossa Senhora de Fátima, tem este nome para homenagear a história ferroviária de Santa 

Maria, sendo que a primeira locomotiva a trafegar nas vias férreas da cidade foi transformada em monumento 

que compõe o cenário da praça.  
29

 Estilo de rima livre que não utiliza a aparelhagem de som como fundo musical. 
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aliadas no processo de visibilidade dos rappers e contribuem para seus processos de 

produção. Além disso, cada rapper utiliza estas mídias de acordo com suas necessidades e 

lutas sociais.   

Ainda cabe destacar que o elemento grafite e pichações estão por todos os espaços da 

cidade, seja por meio das crews, tags, desenhos em muros, paredes e contêineres, bem como 

frases do tipo “capitalismo nunca foi de quem trabalha”, escrita na lateral da parede de uma 

casa que fica exposta na via de entrada para Universidade Federal de Santa Maria. Não 

conhecemos os responsáveis por estas práticas pelo fato que o grafite e as técnicas que dele 

derivam, tais como pichação, stencil e stickers caminham na linha tênue da ilegalidade. Em 

relação ao grafite, conhecemos poucos sujeitos que atuam com este elemento, temos 

conhecimento de Braziliano, Polin e West Mika.  

Relativo ao grafite e pichação no contexto local, Girardi (2016) pesquisou as relações 

de poder e contrapoder acionadas entre os discursos de dois jornais locais de Santa Maria, 

dois com maiores assinaturas na região, e a atuação dos grafiteiros e pichadores da cidade 

quando pixam as paredes e espaços públicos. Para Girardi (2016) estas acirradas disputas 

revelam os tensionamentos entre o poder de fala das imprensas locais e o contrapoder dos 

pichadores ao reconfigurarem as paredes e trazerem à tona as desigualdades sociais que 

desmascaram o mito da sociedade pragmática, bem como se constituem em outras maneiras 

que estes indivíduos encontram de habitar a cidade. Por outro lado, os discursos dos jornais 

ajudam a constituir os estereótipos em relação estes tipos de intervenção urbana e aos jovens 

praticantes do grafite/picho.  

 Em relação à profusão do grafite pela cidade de Santa Maria, Levy (2014) já havia 

percebido através da sua pesquisa a forte relação das mulheres com este elemento para suas 

lutas feministas. Assim, por meio da investigação da crew “LAF”, abreviação do nome do 

grupo “libertem as fêmeas”, a pesquisadora percebeu que as jovens que integram a crew 

realizavam ações no espaço público, contudo não se limitavam a isto, promoviam também 

debates dentro das escolas para as reflexões acerca das questões de gênero por meio da prática 

do grafite. De modo que utilizavam das diversas técnicas, tais como grafite, pichação, stencil 

e stickers em prol de suas lutas por igualdade de gênero.  

O estilo hip hop composto por uma estética de contestação, a qual se apropria de 

produtos advindos do mercado de consumo para subverter e questionar a lógica das estruturas 

dominantes (ROSE, 1997), também foi percebido no cenário hip hop de Santa Maria. Nas 

nossas experiências e vivências no universo do hip hop da cidade, percebemos o vestuário 

despojado e crítico do consumo de marcas para construção de estilos próprios, composto por 
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bonés de aba reta, calças largas, camisetas regatas, tênis esportivo, necessários para prática de 

esporte tais como, skate ou basquete, não são considerados elementos do hip hop, mas estão 

fortemente associados à cultura por serem bastante praticados pelos integrantes do hip hop 

tanto a nível local quanto internacional.   

A construção de uma estética própria do hip hop e a expressão da identidade dos 

sujeitos da periferia a partir da música e da moda também foi percebida por Camila Marques 

(2013), a pesquisadora estudou, no contexto de Santa Maria, a relação do consumo da moda e 

música hip hop com a constituição da identidade dos sujeitos. Marques (2013) percebeu que 

os jovens que integram o movimento hip hop na cidade subvertem a lógica do consumo ao 

apropriar-se de produtos de marcas consolidadas no mercado da moda e construírem uma 

expressão de estilo próprio, jogando com marcas como Nike, Adidas e Ecko. Além disso, 

Marques (2013) observou não somente a apropriação de grandes marcas, mas a construção de 

produtos próprios que ressaltavam o pertencimento ao hip hop e as “quebradas”, gíria 

utilizada pelos sujeitos para se referirem as suas comunidades ou bairros de moradia.  
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2 EXPRESSÕES IDENTITÁRIAS: A BUSCA PELO RECONHECIMENTO NAS 

PRÁTICAS DO HIP HOP 

 

Neste capítulo, incorporamos as discussões para compreendermos o hip hop no que 

tocante às questões identitárias. Acionamos Munanga (1988) e Fanon (2008) para refletirmos 

sobre a condição do negro nas sociedades coloniais e compreendermos o hip hop a partir das 

disputas de sentidos de pertencimento que auxiliam na construção das afirmações identitárias 

dos jovens negros. Para os debates sobre pertencimento dialogamos com Taylor (1993) e 

Martín-Barbero (2006). Do mesmo modo, trabalhamos com as intersecções de gênero, cor e 

classe social para entendermos as particularidades dos problemas e situações que afetam as 

mulheres dentro da sociedade e, de maneira especifica, no cenário hip hop e as questões que 

estas trazem para o debate nas suas atuações de contestação e resistência. Para isto, refletimos 

a partir das autoras Beatriz Nascimento (2006), Lélia Gonzáles (1984, 1988), Sueli Carneiro 

(2003) e Angela Davis (2016). 

 No subcapítulo “Processos identitários: reconhecimento e afirmação das identidades”, 

discutimos acerca do conceito de reconhecimento e de como as manifestações políticos 

culturais do hip hop podem ser expressões identitárias de grupos ou sujeitos que são 

negligenciados ou excluídos de diversos âmbitos da vida social.  

Em “As condições de ser negro nas sociedades coloniais e a constituição da negritude 

como processo de afirmação identitária”, dialogamos sobre a emergência do conceito de 

“negritude” para pensarmos como o hip hop, expressão da diáspora negra, contribui para 

percepção dos sujeitos sobre suas identidades e as práticas podem revelar 

No subcapítulo “As intersecções de gênero, cor e classe social: mulheres no hip hop 

para dar um basta ao machismo e racismo”, tensionamos as discussões acerca de cor, gênero e 

classe social para compreendermos as diferentes opressões e violências que as mulheres 

negras sofrem e como a dimensão racial traz novas vivências e experiências para se 

posicionarem diante do cenário hip hop.  

 

2.1 PROCESSOS IDENTITÁRIOS: RECONHECIMENTO E AFIRMAÇÕES DAS 

IDENTIDADES  

 

Conforme Touraine (2009), o sujeito é um ser social, em outras palavras, é constituído 

a partir das relações que mantém dentro do contexto social em que esteja inserido.  De 

maneira semelhante, concebemos que a identidade é conformada dentro de um contexto social 
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ordenado pela cultura e pelas instituições sociais, incluindo os meios de comunicação, e 

permeado por relações de poder. Assim, propomos que a identidade dos sujeitos se constitui a 

partir dos diálogos e negociações com as diferentes instituições, grupos, coletivos, 

movimentos culturais e sociais, com os quais os sujeitos vivenciam suas experiências sociais 

ao longo da vida.  

A conformação das identidades se dá por meio das nossas experiências sociais.  

Castells (2010) discorre que a constituição das identidades ocorre num ambiente marcado por 

relações de poder em que as instituições sociais dominantes podem preferir sentidos que 

ajudam a legitimar determinadas identidades em detrimento de outras. Neste viés, 

compreendemos que o processo de constituição das identidades pode ser atravessado pelas 

imposições sociais, tais como as regras e normas.  

Castells (2010) permite-nos refletir que o processo de constituição das identidades tem 

a ver com o reconhecimento ou não de determinadas identidades dentro do processo de 

construção simbólica que é definido por meio das instituições dominantes e pelas relações de 

poder. Assim, os grupos ou indivíduos que têm suas identidades negadas ou excluídas entram 

nos processos de conflitos e negociações para que suas identidades sejam reconhecidas. Neste 

caso, a conformação da identidade está associada ao processo de reconhecimento. Desse 

modo, nossos diálogos com Taylor (1993) e Martín-Barbero (2006) ajudam a compreender 

como a identidade se relaciona com o reconhecimento.  

Taylor (1993) aborda o reconhecimento associado à identidade. Assim, o autor 

compreende a identidade como o processo de interpretação que permite ao indivíduo saber 

quem é e quais suas características definidoras enquanto ser humano. 

 

 
A tese é que nossa identidade se molda pelo reconhecimento ou pela falta deste, 

frequentemente, também pelo falso reconhecimento de outros, e assim, um 

indivíduo ou um grupo de pessoas pode sofrer um verdadeiro dano, uma verdadeira 

deformação se a gente ou a sociedade que o rodeia lhe mostram, como reflexo, um 

quadro limitado, degradante ou depreciável de si mesmo (TAYLOR, 1993, p.43, 

tradução nossa).   

 

 

É possível perceber que o reconhecimento está relacionado ao modo como a sociedade 

identifica ou não a existência de determinados grupos ou indivíduos. Assim, os indivíduos ou 

grupos que têm sua identidade negada ou estão no processo de “falso reconhecimento” 

(TAYLOR, 1993) reivindicam o reconhecimento de suas identidades por meio das expressões 

que imprimem sentido no campo simbólico de construção das identidades.  
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No mesmo viés, Martín-Barbero (2006) relaciona identidade com o processo de 

reconhecimento. Neste sentido, o autor afirma que as identidades se constituem na negociação 

e no reconhecimento do outro.  

 

A identidade não é, pois o que é atribuído a alguém pelo fato de estar aglutinado 

num grupo – como na sociedade de castas – mas, sim, a expressão daquilo que dá 

sentido e valor a vida do indivíduo. Identidade vive do reconhecimento do outro – 

identidade se constrói no diálogo, já que é aí que indivíduos ou grupos se sentem 

desprezados pelos demais. (MARTÍN-BARBERO, 2006, p.65). 

 

Entendemos, dessa forma, que a constituição da identidade se dá na relação íntima 

com os processos de reconhecimento. A partir disso, percebemos que o pertencimento a um 

grupo, coletivo, movimento social ou cultural por si só não constituem as identidades, mas 

sim são as relações conflitivas e negociadas que são proporcionadas dentro e a partir dessas 

experiências individuais e coletivas que auxiliam no processo identitário. Deste modo, 

entendemos que o pertencimento ao movimento hip hop pode ajudar os sujeitos na negociação 

e criação de sentidos para a constituição de suas identidades. Também refletimos que as 

identidades não se constituem em processos isolados das relações sociais, as quais permitem 

os processos de diálogos e negociações, ao mesmo passo, notamos o caráter dinâmico das 

identidades que de forma constante são reelaboradas por essas relações.  

Então, a partir de Martín-Barbero (2006), percebemos que a identidade se constitui de 

forma relacional, isto é, por meio dos processos de diálogos e negociações pelos quais 

construímos os sentidos e significações das nossas identidades. Neste sentido, Taylor (1993) 

ressalta sobre o caráter dialógico dos seres humanos que auxilia na definição de nossas 

identidades. Para Taylor (1993), somente capazes de aprender as linguagens que ajudam a nos 

constituir e expressar quem somos por meio dos intercâmbios com os outros.  

 

Nos transformamos em agentes humanos plenos, capazes de compreender a nós 

mesmos e portanto capazes de definir nossa identidade por meio da nossa aquisição 

de enriquecedoras linguagens humanos para nos expressarmos. [...] aproveito o 

termo linguagem no sentido mais flexível, que não somente abarca as palavras que 

pronunciamos, mas também outros modos de expressão com os quais nos definimos, 

e entre os quais se incluem as “linguagens” da arte, do gesto, do amor e similares 

(TAYLOR, 1993, p.52, tradução nossa).  

 

Assim, para Taylor (1993), os diferentes tipos de linguagens, não restrita somente à 

palavra, permitem-nos expressar e construir o sentido de quem somos. A partir disso, apesar 

de compreendermos que o pertencimento a grupos, coletivos, movimentos sociais e culturais 

não é a condição indispensável para o processo identitário dos sujeitos, todavia, acreditamos 



57 
 

 

que adquirem importância, pois possibilitam que os processos de construção de significados 

sejam realizados a partir dos diálogos e negociações. Neste viés, Herschmann (1997) 

argumenta que a emergência das novas identidades e identificações se conforma por meio da 

produção da cultura.  

Castells (2010) nos contempla ao considerar a identidade como fonte de significado. 

Desse modo, o autor tem a concepção da identidade relacionada ao processo de construção de 

significados, pois se considerarmos que é por meio das práticas do movimento hip hop que os 

sujeitos constituem seus significados e expressam, muitas vezes, as suas realidades, 

entendemos que o processo de constituição da identidade desses sujeitos está inter-

relacionado por suas experiências dentro do movimento.  

Entretanto, Castells (2010) faz a distinção entre identidade e os papeis sociais. O autor 

afirma que o processo identitário tem a ver com a construção de significados, já os papeis 

sociais são definidos pelas funções que os indivíduos desempenham nos diferentes espaços 

sociais. Posto isto, o autor disserta que “identidades, por sua vez, constituem fontes de 

significados para os próprios atores, por eles originadas, e construídas por meio de um 

processo de individuação” (Castells, 2010, p.23). Assim, o autor define significado “como a 

identificação simbólica, por parte de um ator social, da finalidade da ação praticada por tal 

ator”.   

Castells (2010) aponta que toda identidade é construída, só que devemos levar em 

consideração os diferentes processos que estão envolvidos com a conformação das 

identidades. Nesse viés, o autor argumenta que várias são as esferas responsáveis por fornecer 

a matéria-prima aos sujeitos para que constituam suas identidades, desde instituições quanto 

grupos familiares, questão memória social. Entretanto, segundo o autor quem constrói o 

significado a partir dessa matéria é o próprio sujeito ou grupo social.  

 

 [...] todos esses materiais são processados pelos indivíduos, grupos sociais e 

sociedade, que reorganizam seu significado em função de tendências sociais e 

projetos culturais enraizados em sua estrutura social, bem como sua visão de 

tempo/espaço”. [...] quem constrói a identidade coletiva, e para que essa identidade é 

construída, são em grande medida os determinantes do conteúdo simbólico dessa 

identidade, bem de como seu significado para aqueles que com ela se identificam ou 

dela se excluem (CASTELLS, 2010,  p.23).  

 

Seguindo esta perspectiva, compreendemos que a questão da constituição da 

identidade dos sujeitos do hip hop e do próprio movimento está associada aos processos de 

negociação e tensão com a sociedade que se fazem a partir das práticas culturais do hip hop. 

Desse modo, através das práticas do hip hop os sujeitos podem buscar o reconhecimento das 
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suas identidades que são negadas ou excluídas, bem como do reconhecimento do hip hop 

enquanto cultura.  

Nesta perspectiva, Hall (2014) ajuda-nos na compreensão que as identidades não estão 

mais ligadas exclusivamente em termos de classe social, mas que existe a conformação de 

novas identidades que são proporcionadas, muitas vezes, pelo pertencimento dos sujeitos a 

movimentos sociais e culturais. Então, Hall (2014, p.16) observa a “erosão da identidade 

mestra da classe e a emergência de novas identidades, pertencentes à nova base política 

definida pelos novos movimentos sociais [...]”. Aqui cabe salientarmos que em relação ao hip 

hop, por ser um movimento de periferia, há um forte atravessamento por pertenças de classe 

social. Assim, por mais que concebamos os conflitos e lutas sociais na sociedade atual para 

além das lutas de classes, estas ainda são importantes no processo de pertencimento aos 

movimentos e coletivos sociais, de maneira primordial, quando são movimentos e coletivos 

de grupos que são marginalizados econômica e socialmente.  

Assim, somos interpelados a pensarmos na questão identitária e concebemos o 

reconhecimento trata-se das reivindicações que muitos grupos ou indivíduos marginalizados 

pelos processos de falso reconhecimento fazem para que suas diferenças tanto culturais como 

individuais sejam reconhecidas pelas instituições públicas e pela sociedade, em outras 

palavras, que suas identidades e particularidades sejam respeitadas. Assim, Taylor (1998, 

p.61) afirma que “a ideia é que está condição, precisamente, de ser distinto é o que tem sido 

negligenciado, tem sido objeto de disfarces e assimilações por uma identidade dominante e 

majoritária”.  

Hall (2014) e Castells (2010) dialogam ao conceberem que os sujeitos possuem 

identidades múltiplas (Castells, 2010) ou várias identidades (Hall, 2014) e que estas, muitas 

vezes, são contraditórias e conflitivas, gerando fonte de tensão tanto na representação que o 

sujeito faz de si nos diferentes espaços como nos processos de ação social.  

Neste momento, Castells (2010) auxilia-nos na compreensão dos processos que podem 

impulsionar a constituição de determinadas identidades. O autor expõe três concepções de 

identidades e os fatores que podem originar suas constituições. Consideramos que suas 

conceituações são relevantes para compreendermos que tipos de significados estão inclusos 

nas práticas culturais dos sujeitos do hip hop que, ao mesmo passo, contribuem para constituir 

as identidades do movimento hip hop. Falamos na pluralidade de identidades, pois 

concebemos a diversidade de identidades que constituem o movimento hip hop, em outras 

palavras, não acreditamos em uma essência identitária a partir do momento que temos 

conhecimento das diferentes vertentes do hip hop.  
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Castells (2010, p.24) expõe a concepção de identidade legitimadora como “introduzida 

pelas instituições dominantes da sociedade no intuito de expandir e racionalizar sua 

dominação em relação aos atores sociais”. Neste caso, o autor explana que este tipo de 

identidade está relacionado às instituições dominantes e os atores sociais “reproduzem a 

identidade que racionaliza as fontes de dominação estrutural” (2010, p.24). Portanto, para o 

autor este processo de constituição da identidade resulta de uma dominação internalizada em 

que identidade é imposta e padronizada.  

O segundo tipo é a identidade de resistência, que, conforme Castells (2010, p.24) é 

“criada por atores que se encontram em posições/condições desvalorizadas e/ou 

estigmatizadas pela lógica da dominação”. O autor ressalta que a construção dessa identidade 

está relacionada ao processo de resistência e sobrevivência dos atores sociais a partir da 

construção de princípios diferentes ou opostos àqueles são determinados pelas instituições 

dominantes. Neste viés, constituindo-se em “forma de resistência coletiva diante de uma 

opressão” (2010, p.25).  

Já no terceiro processo de constituição de identidade, o autor nos contempla com a 

identidade de projeto, a qual se origina “quando os atores sociais, utilizando-se de qualquer 

tipo de material cultural, ao seu alcance, constroem uma nova identidade capaz de redefinir 

sua posição na sociedade e, ao fazê-lo, de buscar a transformação de toda estrutura social” 

(Castells, 2010, p.24). Segundo o autor, é sob esse projeto de identidade que os atores 

planejam uma vida diferente e, para, além disso, a constituição dessa identidade aponta para 

os processos de transformação da estrutura social. O autor, apoiado em Touraine (1997), 

sinaliza que este tipo de construção de identidade produz os sujeitos30.  

A partir das reflexões de Castells (2010), notamos que a emergência das identidades é 

impulsionada pelo próprio sistema social na medida em que padroniza identidades e exclui as 

diferenças, oprimindo grupos e indivíduos que não se sentem identificados com a identidade 

legitimadora. Todavia, a emergência das identidades de resistência e projeto nos demonstra e 

nos dá segurança para afirmar que os sujeitos não são somente vítimas das instituições 

dominantes, mas igualmente criadores de novas identidades que são constituídas por meio das 

relações conflituosas entre os sujeitos e o contexto social. Indo além, estas identidades 

representam um significado para os sujeitos e, posteriormente, para os demais grupos sociais, 

já que a identidade de projeto ambiciona a mudança da estrutura social.  

                                                           
30

 As concepções de sujeito foram abordadas no subcapítulo acima, mas retomando a ideia “sujeitos não são 

indivíduos, mesmo considerando que são constituídos a partir dos indivíduos. São o ator social coletivo pelos 

qual indivíduos atingem o significado holístico em sua experiência” 
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Neste sentido, percebemos que as práticas do hip hop podem significar uma fonte 

alternativa de identidade para os sujeitos que têm, muitas vezes, as suas identidades excluídas 

ou disfarçadas dentro de identidades legitimadoras. Assim, os sujeitos podem se identificar 

com os valores, características e ideais do movimento e perceberem nas práticas culturais do 

hip hop a fonte de significado para constituírem suas identidades. Assim, num processo 

mútuo de inter-relações os sujeitos se identificam e também, a partir das possibilidades de 

expressões que as práticas do hip hop permitem, podem apresentar suas identidades para a 

sociedade, diferente daquela que a identidade legitimadora impõe.   

Rose (1997) destaca que a identidade do movimento hip hop se constituiu frente à 

falência de instituições sociais. Nesta perspectiva, Rose (1997, p.202) disserta que as práticas 

culturais do hip hop se desenvolveram como “fonte de formação de uma identidade 

alternativa e de status social para os jovens numa comunidade, cujas antigas instituições 

locais de apoio foram destruídas, bem como outros setores importantes” e, 

complementarmente, “a identidade do hip hop está profundamente arraigada à experiência 

local e específica e ao apego a um status em um grupo local ou família alternativa”.  

A partir disso, compreendemos que as práticas culturais do movimento hip hop podem 

construir formas de resistência social e também contribuir na configuração das identidades 

sujeitos que integram o movimento. Neste sentido, as práticas do hip hop adquirem 

importância dentro dos processos e lutas sociais por reconhecimento identitário dos sujeitos. 

No mesmo viés, propomos que as identidades são forjadas a partir dos sentidos, estilos, 

modos e linguagens que constituem o hip hop, pois pertencem a um sistema simbólico que a 

partir das diferentes expressões culturais cria e reelabora sentidos.  

Deste modo, buscamos compreender como os sujeitos do hip hop, no contexto de 

Santa Maria, constituem seus processos identitários por meio das experiências sociais dentro 

do movimento hip hop. Ao mesmo passo, buscamos compreender de que modo às tecnologias 

de informação e comunicação são apropriadas pelos sujeitos para suas práticas de 

pertencimento, resistência e reconhecimento.  

 

2.2 AS CONDIÇÕES DE SER NEGRO NAS SOCIEDADES COLONIAIS E A 

CONSTITUIÇÃO DA NEGRITUDE COMO PROCESSO DE AFIRMAÇÃO 

IDENTITÁRIA 

 

Neste subcapítulo, nossas problematizações se dão em torno da “negritude” 

(MUNANGA, 1988) enquanto conceito e ação. Deste modo, buscamos a partir da abordagem 
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sócio-histórica apresentar os fatores, circunstâncias e condições que ajudaram a impulsionar a 

constituição da “negritude” como conceito e prática. Além do mais, refletimos como que a 

colonização e escravidão dificultaram os processos de reconhecimento e afirmação identitária 

dos negros. Para assim pensarmos, a partir da concepção de negritude, sobre as manifestações 

político-culturais do hip hop relacionadas aos processos de afirmação identitária. Para isto, 

nossas discussões têm como base os autores Munanga (1988), Hall (2009, 2010) e Fanon 

(2008). 

Cabe, ainda, fazermos duas ressalvas que consideramos importantes para dirimir 

quaisquer dúvidas em relação às reflexões e discussões aqui expostas. Como bem nos 

amparou Munanga (1988), a negritude como conceito e prática constitui-se num processo 

dinâmico, isto é, muda conforme o contexto onde foi sendo desenvolvido e incorporado. O 

autor afirma que, enquanto conceito e prática, a negritude não é singular e nem isenta de 

críticas. De fato, o próprio Fanon (2008) crítica o conceito de negritude por não resolver os 

problemas de alienação colonial dos negros. Para Fanon (2008), que tem seu pensamento 

fundamentado na perspectiva pós-colonial, a tomada de consciência dos negros das condições 

sociais e históricas que os condicionam em relações insalubres acompanhada da ação ou luta 

social seria o caminho para resolvermos os problemas de alienação colonial, pois a tomada de 

consciência por si só não resolveria o problema de alienação, isto é, somente através da luta 

que os indivíduos conseguem modificar as estruturas sociais que ajudam a perpetuar estas 

relações maniqueístas.  

Por isto, consideramos que as reflexões de Fanon (2008) são importantes contribuições 

para discutirmos os mecanismos utilizados pelos colonizadores para conseguir realizar a 

alienação colonial e de como as identidades negras foram forjadas dentro de um contexto 

sócio-histórico de herança colonial.  Bem como o conceito de “negritude” permite-nos 

refletirmos sobre o processo de tomada de consciência dos negros das condições sociais que 

lhes eram impostas e de como conseguiram, por meio do reconhecimento de si, criarem novas 

formas de vivenciarem suas culturas e identidades.  

 Conforme Munanga (1988) as condições históricas que provocaram o surgimento da 

“negritude” remetem aos contextos de escravização e colonização dos povos negros. Autores 

como Hall (2010) e Munanga (1988), ajudaram-nos a compreender que os brancos, na época 

dos impérios, ao entrarem em contato com povos africanos utilizaram vários mecanismos e 

artífices para justificar e legitimar os processos de escravidão.  De modo que as diferenças 

foram percebidas e traduzidas em discursos de hierarquização racial e interpretados a partir da 

dicotomia superior e inferior.  
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Convencidos de sua superioridade, os europeus tinham a priori desprezo pelo mundo 

negro, apesar das riquezas que dele tiraram. A ignorância em relação à história 

antiga dos negros, as diferenças culturais, os preconceitos étnicos entre duas raças 

que se confrontam pela primeira vez, tudo isso mais as necessidades econômicas de 

exploração predispuseram o espírito do europeu a desfigurar completamente a 

personalidade moral do negro e suas aptidões intelectuais (MUNANGA, 1988, 

p.06). 

  

  

Assim, compreendemos que a demarcação da diferença racial e da subjugação do 

negro como inferior provém dos reflexos dos processos de colonização e escravização de 

indivíduos. Em que a diferença racial e a ignorância em relação aos costumes culturais 

visavam justificar a colonização e encobrir os motivos mercantis por trás das práticas 

colonizadoras.  Como perceberam Fanon (2008), Hall (2010) e Munanga (1988) acerca dos 

processos e mecanismos opressivos utilizados para desvalorização e alienação dos negros nas 

tentativas de justificar a escravidão e manter a hierarquização racial, supostamente baseada na 

superioridade do branco.  A respeito disso, Fanon (2008) e Munanga (1988) abordam sobre 

colonização dos negros como processo que envolveu além da subordinação material de um 

povo para a escravidão como também mecanismos de colonização das suas mentes. Deste 

modo, os colonizadores apresentaram seu projeto de “missão colonizadora” como necessária 

para a elevação do negro, para tirá-los da condição de selvagens, isto é, uma prática 

civilizatória.  

Os impactos da colonização foram também referentes aos processos de negação e 

anulação da cultura negra. A respeito disso, Fanon (2008) e Munanga (1998) apontam que as 

referências, hábitos, costumes dos negros foram anulados perante a imposição da cultura dos 

colonizadores para os povos africanos.  

 

[...] a dominação colonial na África resultou da expansão de dois imperialismos: o 

do mercado, apropriando-se da terra, dos recursos e dos homens, e o da história, 

apossando-se de um espaço conceitual novo: o homem não-histórico, sem 

referências nos documentos escritos (MUNANGA, 1988, p.08) 

 

Ao falar sobre os sistemas de referência dos negros Fanon (2007, p.104) percebe que 

“seus costumes e instâncias de referência foram abolidos porque estavam em contradição com 

uma civilização que não conheciam e que lhes foi imposta”. Neste sentido, percebemos como 

reflexo dos processos de colonização o enfraquecimento nas identificações dos negros com 

suas raízes e herança cultural, já que seus sistemas de referências foram praticamente 
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destruídos, dificultando assim seus processos de autoconhecimento, isto é, tomada de 

“consciência negra”.  

A respeito disso, Fanon (2008, p.104) explana que “o negro em seu país, em pleno 

século XX, ignora o momento em que sua inferioridade passa pelo crivo do outro”. A partir 

daí, entendemos que a imagem do negro foi construída histórica e socialmente pelo ponto de 

vista do branco. Entretanto, a construção histórica parte da perspectiva da subjugação e 

inferiorização dos negros que foram associados pejorativamente a aspectos negativos, seja por 

meio da tentativa de explicações científicas ou religiosas, que visavam justificar os processos 

de colonização.  

Como nos fazem compreender Fanon (2007) e Munanga (1988), os negros são 

colocados dentro de um sistema de referências que os impõem modos, costumes, 

significações e definem os critérios de humanidade e civilização. Percebemos que a 

colonização criou as condições para a desumanização dos negros. Como afirma Munanga 

(1988, p.18) “o caminho da desumanização do negro escolhido pelo colonizador não poderia 

integrá-lo. Pelo contrário, criou sua desestabilidade cultural, moral e psíquica, deixando-o sem 

raízes, para melhor dominá-lo e explorá-lo”. 

Os autores Hall (2010), Fanon (2008) e Munanga (1998) nos mostram que foi a 

perspectiva eurocêntrica que instituiu o padrão de normalidade, auxiliando na constituição da 

imagem do negro como o “fora do padrão”. De modo geral, compreendemos que a construção 

da inferioridade e processo de desumanização do negro é resultante das relações entre 

colonizador versus colonizado. Assim, como discute Fanon (2007) tudo passa pelo filtro do 

branco, pois é assim que os negros passam a ser definidos pejorativamente.   

A partir de Munanga (1988), conseguimos perceber que o negro vai entrar em crise 

pela falta de sistemas de referências e diante da perversidade de subjugações e inferiorizações 

que sofria no seu cotidiano. Assim, em sua consciência passa mesmo a admitir a possibilidade 

de ser inferior. E numa tentativa de sobrevivência busca aceitação e reconhecimento por meio 

da assimilação dos valores culturais do branco.  A respeito do “embraquecimento cultural”, 

Munanga (1988) reflete: 

 

Através de uma literatura pseudocientífica produzida dentro da ideologia colonial, o 

negro instruído na escola do colonizador toma pouco a pouco conhecimento da 

inferioridade forjada pelo branco. Sua consciência entra em crise. Graças a uma 

série de mecanismos de pressão psicológica e outras astúcias, sua alienação deixa de 

ser teórica. Ele se convence de que o único remédio para curar sua inferioridade, a 

salvação, estaria na assimilação dos valores culturais do branco superpotente. Essa 

fase de absorção do branco pelo negro é chamada de embraquecimento cultural 

(MUNANGA, 1988, p.06).  
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No mesmo viés, Fanon (2007) aponta para as tentativas e a dificuldade dos negros de 

se compreenderem e se afirmarem em uma sociedade composta por quadros de referências 

identitárias e culturais estabelecidos por brancos. Assim, Fanon (2007) revela as nuances e 

mecanismos do racismo, marcas do passado colonial e escravocrata, que ainda refletem e 

dificultam o autoconhecimento do negro e sua aceitação na sociedade. A respeito disso, Fanon 

(2007) dialoga que a colonização como processo forneceu os quadros de referências pelos 

quais as pessoas são capazes de se entenderem e se expressarem. O autor discute que os 

critérios que classificam o branco como ideal de humanidade acabam forçando o negro a 

buscar sua aceitação a partir da tentativa, de todas as maneiras possíveis, de tornar-se branco. 

Todavia, Fanon (2007) ressalva que por mais tentativas que o negro desempenhe no objetivo 

de “tornar-se” branco, continuará sendo visto pela sociedade como negro, consequentemente, 

sendo inferiorizado devido aos mecanismos do racismo. 

De modo semelhante, Munanga (1998) dialoga que mesmo assumindo os códigos, 

linguagens e cultura dos brancos, “embranquecimento cultural”, os negros não deixaram de 

ser considerados inferiores, subjugados e discriminados na sociedade. Conforme o autor, este 

foi um dos motivos pelos quais os negros retomaram suas raízes e posicionaram-se no plano 

social a partir da afirmação de sua herança cultural. Em relação a isto: 

 

Continuando a ser recusado socialmente, o negro intelectual descobre que uma 

possível solução a essa situação residiria na retomada de si, na negação do 

embranquecimento, na aceitação de sua herança sócio-cultural que, de antemão, 

deixaria de ser considerada inferior. A esse retorno chamamos negritude 

(MUNANGA, 1988, p.05). 

 

A partir disto, percebemos que a negritude surge como processo de retomada de 

consciência dos negros, de seu posicionamento e afirmação de suas raízes e de sua herança 

sócio-cultural no plano social, perante os processos de inferiorização e discriminação social. 

Deste modo, compreendemos a negritude como processo de conhecimento, libertação e de 

posicionamento dos negros diante uma sociedade constituída a partir dos sistemas e quadros 

de referências culturais eurocêntricos.  

 

Assiste-se agora a uma mudança de termos. Abandonada a assimilação, a liberação 

do negro de efetuar-se pela reconquista de si e de uma dignidade autônoma. O 

esforço para alcançar o branco exigia total auto-rejeição; negar o europeu será o 

prelúdio indispensável à retomada. É preciso desembaraçar-se desta imagem 

acusatória e destruidora, atacar de frente a opressão, já que é impossível contorná-la 

(MUNANGA, 1988, p.18). 
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Conseguimos compreender que embora os negros conseguissem ascensão econômica e 

buscassem maneiras de se integrar ao sistema cultural dos brancos, ainda assim, no plano 

social, isto é, no coletivo, ainda eram relegados à condição de marginalizados.  

Munanga (1988) traz várias acepções da negritude, a partir de apresentações de 

contextos específicos, tais como dos Estados Unidos da América, Europa, Quartier Latin, 

fazendo-nos compreender que de imediato a negritude surge como afirmação das raízes e 

origens, na mesma medida, configura-se como rejeição da assimilação cultural e negação da 

dominação e imposição cultural do ocidente. Deste modo, eclodiu como processo dos negros 

de libertação da alienação cultural e da busca de suas raízes e herança cultural para 

compreender-se e constituir-se enquanto sujeito. Depois, em contexto ainda de sociedades 

coloniais, a negritude passa também a significar os processos de ação política, busca pelo 

poder, libertação e independência dos povos africanos, isto é, luta pela emancipação.  

Deste modo, Munanga (1988) dialoga que a negritude representa antes de tudo uma 

ruptura com a cultura ocidental e os modelos civilizatórios eurocêntricos e, ao mesmo passo, a 

valorização da sua cultura a partir do resgate das origens e herança cultural dos povos 

africanos.  

 

Representa um protesto contra a atitude do europeu em querer ignorar outra 

realidade que não a dele, uma recusa da assimilação colonial, uma rejeição política, 

um conjunto de valores do mundo negro que devem ser reencontrados, defendidos e 

mesmo repensados. Resumindo, trata-se primeiramente de proclamar a originalidade 

da organização sócio-cultural dos negros para, depois, sua unidade ser defendida, 

através de uma politica de contra-aculturação, ou seja, desalienação autêntica 

(MUNANGA, 1988, p.31). 

 

 

Contudo, Munanga (1988) destaca que é importante não partir de uma abordagem 

essencialista para caracterizar o continente africano antes da intervenção colonial, visto que os 

países que o compõe têm muitos costumes e hábitos diferentes. Além do mais, como salienta 

Munanga (1988), nem todos os povos africanos foram influenciados da mesma maneira pela 

colonização.  

 

Sem sermos exageradamente pessimistas ou otimistas, precisamos reconhecer que 

uma das propriedades fundamentais das culturas humanas é a mudança, a dinâmica. 

As massas populares africanas assimilaram alguns elementos da civilização 

ocidental e os interpretaram para uma melhor integração. Outros foram rejeitados 

por terem entrado em choque com a estrutura tradicional. Não percamos de vista a 

situação colonial, caracterizada por contatos forçados, numa relação desfavorável ao 

colonizado. Neste sentido, muitos traços europeus, considerados como emprestados 

pelos africanos, foram apenas impostos, e consequentemente não assimilados 

(MUNANGA, 1988, p.37).  
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 Nesta perspectiva, Munanga (1988) defende que, pelo menos na primeira fase da 

colonização, não houve assimilação cultural, mas sim processos de imposição cultural. A 

“alienação colonial” foi ocorrendo de forma gradual justamente a partir das artimanhas do 

colonizador para valorizar sua cultura em detrimento das culturas dos povos africanos.  

A partir da compreensão da perspectiva colonial notamos que suas raízes ajudaram e 

configuraram as nuances e, ainda, perpetuam os mecanismos de discriminação social dos 

negros, muitas vezes, dificultando seus processos de identificação e afirmação identitária. Em 

questões práticas, compreendemos os resquícios da perspectiva colonial para os processos 

identitários de jovens negros. Concebemos que, no plano social, os negros continuam 

enfrentando os filtros e as barreiras que os coloca em processos discriminatórios e de 

subjugação. Em outras palavras, enfrentam o racismo estrutural e cotidiano, pois é preciso 

denominar as práticas de racismo para não cairmos na falácia de acreditarmos na “democracia 

racial” no Brasil.  

O contexto de surgimento da “negritude” enquanto conceito e prática foram 

importantes para percebermos que o hip hop como movimento de resistência negra surge e vai 

se constituindo a partir da tomada de consciência dos negros diante de uma sociedade que 

nega o reconhecimento de suas identidades e heranças culturais, isto é, uma maneira de se 

expressarem e se entenderem dentro da sociedade excludente em que se encontram.  

 O hip hop como manifestação político cultural da diáspora africana (GILROY, 2007 

representa o posicionamento desses jovens negros dentro de um sistema social que os rejeita 

devido as suas condições sócio-raciais, resquícios de um passado colonial que os condiciona 

em determinados espaços. As práticas do hip hop também como modo destes jovens negros 

buscaram sua herança cultural africana e conseguirem (res)significarem os sentidos de 

reconhecimento e pertencimento para se compreenderem dentro de quadros de referências 

instituídos pela perspectiva eurocêntrica.  

As manifestações político-culturais do hip hop significam a luta dos jovens negros 

para que superem sua condição de exclusão social em que foram historicamente colocados. 

São práticas que trazem elementos que resgatam a história e tradição dos povos negros, unem 

jovens com experiências de vida em comum, isto é, a condição de marginalizados e 

discriminados histórica e socialmente. Assim, são processos de valorização da cultura negra, 

afirmação de sua “negritude”, de sua herança cultural, representam a ruptura com os padrões 

estéticos ocidentais ao se posicionarem e reivindicarem o reconhecimento das suas 

identidades raciais e lutarem contra o racismo.  
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Nossas constatações são que as manifestações político-culturais do hip hop surgem e 

vão se constituindo ao passar dos anos como um movimento de encontro e ligação com as 

raízes culturais, maneira dos negros da diáspora se conectarem com suas culturas, 

conseguirem constituir novos significados para suas identidades de maneira não pejorativa.  

Além disso, podem se configurar como manifestações que lutam contra o racismo que surge 

no seio das relações sociais destes sujeitos, em sua maioria pretos e pobres, em relação com a 

sociedade estruturada que ainda perpetua os resquícios do sistema colonial de escravidão. De 

modo que, para os integrantes do hip hop a negritude (MUNANGA, 1988) é acionada como 

processo de afirmação identitária relacionada à questão racial dos sujeitos negros.  

  

 

2.3 AS INTERSECÇÕES DE GÊNERO, COR E CLASSE SOCIAL: MULHERES NO HIP 

HOP PARA DAR UM BASTA AO MACHISMO E RACISMO  

 

A necessidade da inclusão das discussões sobre gênero e cor advém do que o próprio 

empírico nos tensionou a refletirmos. Devido ao fato que as duas mulheres que compõem a 

investigação pautam estas questões nas práticas do hip hop e em suas vidas cotidianas, 

criticando o machismo e racismo estruturado na sociedade. 

Por isso, este subcapítulo visa fazer uma intersecção entre as questões de gênero, cor e 

classe social para discutirmos as condições e situações destinadas as mulheres na sociedade. 

Para assim, compreendermos quais são as opressões que recaem sobre as mulheres, 

principalmente as negras, dentro de uma sociedade que foi construída histórica e socialmente 

pela voz do homem branco. Posteriormente, refletimos sobre as mulheres dentro do hip hop e 

quais aspectos das desigualdades e violências sofridas pelas mesmas no plano social recaem 

também para o cenário do movimento hip hop.  

As discussões aqui expostas terão como base as autoras negras Beatriz Nascimento 

(2006), Lélia Gonzáles (1984, 1988), Sueli Carneiro (2003) e Angela Davis (2016). Como 

apontam as autoras é difícil discutirmos as intersecções de gênero, cor e classe social sem 

recairmos nos resquícios do sistema colonial e dos processos de escravidão ocorridos no 

Brasil. Assim, nossos desafios envolvem refletirmos as dimensões de cor, gênero e classe, nas 

nuances das desigualdades sociais que tocam as mulheres negras. 

Deste modo, tomamos consciência acerca do impacto da dimensão racial para a 

situação e condição das mulheres negras na sociedade. Aqui vale ressaltarmos que não 

estamos dizendo que a mulher branca não sofre as violências e condições de desigualdades 
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sociais devido às barreiras de uma sociedade estruturada a partir de valores patriarcais
31

, mas 

sim que nossas discussões visam entender os impactos da dimensão racial nos processos de 

subalternização e violência sofridos pelas mulheres negras.  Sueli Carneiro (2003) aponta 

acerca da necessidade do feminismo se desvincular da visão eurocêntrica e universalizante 

das mulheres da qual emergiu, para que consiga contemplar outras formas de opressão 

vivenciadas pelas mulheres, pois ainda muitas vozes estão sendo silenciadas com esta visão 

limitante. A autora destaca sobre a importância de considerar o fator racial como impactante 

nos processos de discriminações sofridos pelas mulheres negras. Acerca disto, é assertiva ao 

afirmar que: 

 

Estruturar o racismo às questões mais amplas das mulheres encontra guarida 

histórica, pois a “variável” racial produziu gêneros subalternizados, tanto no que 

toca a uma identidade feminina estigmatizada (das mulheres negras), como a 

masculinidades subalternizadas (dos homens negros) com prestígio inferior ao do 

gênero feminino do grupo racialmente dominante (das mulheres brancas). 

(CARNEIRO, 2003, p.119). 

 

A respeito disso, podemos constatar que o racismo continua sendo a força mais 

violenta dentro dos mecanismos opressivos que estruturam nossa sociedade. Os movimentos e 

lutas sociais que querem de fato mudar estas estruturas precisam considerar a dimensão racial 

como fator impactante nos processos de violência e desigualdade social. Em suma, considerar 

o racismo para interseccionar suas lutas e de fato modificar as bases que configuram nossa 

sociedade patriarcal e racista. 

A partir de Gonzales (1984), Davis (2016), Carneiro (2003) e Nascimento (2006), 

refletimos sobre as atribuições e imposições sociais que ao longo de décadas vem sendo 

designadas as mulheres negras como algo “natural”. É consenso entre as autoras que muitos 

dos processos discriminatórios e de subalternização que condicionam as mulheres a 

determinados papéis sociais são “heranças” do período escravocrata do país. 

A respeito disso, vale relembrarmos que as mulheres negras sempre trabalharam, aliás, 

no período colonial eram utilizadas como mão-de-obra escrava em que realizavam serviços 

equivalentes ao dos homens escravizados. Como aponta Davis (2013, p.10) “o enorme espaço 

que o trabalho ocupou na vida das mulheres negras, segue hoje um modelo estabelecido desde 

                                                           
31

 Com base em Nascimento (2006), sociedade forjada no Ocidente no século XVIII calcada no liberalismo do 

ilustracionismo que concebia a figura do homem como central. É a sociedade estruturada na figura masculina 

que como produtor tinha como recompensa de seu esforço ser o chefe. Assim, os valores foram construídos nas 

masculinidades em que os homens tinham todos os direitos e restava às mulheres serem submissas aos seus 

comandos.  



69 
 

 

o início da escravatura. Como escravas, o trabalho compulsoriamente ofuscou qualquer outro 

aspeto da existência feminina”.  

De modo semelhante, Nascimento (2006) observou que: 

 

A “herança escravocrata” sofre uma continuidade no que diz respeito à mulher 

negra. Seu papel como trabalhadora, a grosso modo, não muda muito. As 

sobrevivências patriarcais na sociedade brasileira fazem com que ela seja recrutada e 

assuma empregos domésticos, em menor grau na indústria de transformação, nas 

áreas urbanas e que permaneça como tralhadora nas rurais. [...] Se a mulher negra 

hoje permanece ocupando empregos similares aos que ocupava na sociedade 

colonial, é tanto devido ao fato de ser uma mulher de raça negra, como por terem 

sido escravos seus antepassados (NASCIMENTO, 2006, p. 104).  

 

Gonzales (1984), Nascimento (2006) e Davis (2016) propõem que, de uma forma 

geral, a exploração, os mecanismos de submissão e condicionamento das pessoas negras não 

foi superado, pois saíram da condição de indivíduos escravizados e passaram a serem 

trabalhadores explorados. A estrutura social continua perpetuando e estabelecendo posições e 

papeis sociais, isto é, ocasionando uma “divisão racial do espaço”. (GONZALES, 1984, 

p.232).  

Concebemos que a possibilidade de mudar o curso da história ainda esbarra nos 

processos de domínio social e privilégio racial, os negros, ainda mais as mulheres negras, 

parecem estarem destinados aos lugares mais baixos na hierarquia social. Assim, os resíduos 

da época colonial que recaem sobre as mulheres negras constituem-se em mecanismos que 

auxiliam na manutenção de privilégios e ajudam a consolidar os alicerces da hierarquia social 

baseada em critérios raciais, isto é, alimentam um sistema patriarcal e racista. Em suma, 

promovem os efeitos discriminatórios sentidos pelas mulheres negras que dificultam seus 

processos de mobilidade e ascensão social.  

É o que percebe Carneiro (2003), ao abordar sobre as disparidades enfrentadas no 

mercado de trabalho entre negros e brancos.  

 

É sobejamente conhecido a distância que separa negros e brancos no país no que diz 

respeito à posição ocupacional. O movimento de mulheres negras vem pondo em 

relevo essa distância, que assume proporções ainda maiores quando o tópico de 

gênero e raça é levado em consideração (CARNEIRO, 2003, p.120).  

 

Por isso, na atualidade, percebemos que no mercado de trabalho muitas mulheres 

negras ainda ocupam os empregos com remunerações mais baixas quase que como “um 

destino histórico” (NASCIMENTO, 2006, p.128). Estas contingências históricas e raciais 

repercutem nas suas condições econômicas e no provimento de suas famílias.  
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Via de regra, nas camadas mais baixas da população cabe à mulher negra o 

verdadeiro eixo econômico onde gira a família negra. Essa família, grosso modo, 

não obedece aos padrões patriarcais, muito menos os padrões modernos de 

constituição nuclear. São da família todos aqueles (filhos, maridos, parentes) que 

vivem em dificuldades de extrema pobreza (NASCIMENTO, 2006, p.128).  

 

O fator educacional surge como um empecilho para a ascensão social, por decênios 

foram privadas de ingressar nas instituições de ensino formal e, muitas vezes, nestes espaços 

são inferiorizadas e consideradas menos intelectuais, sendo que precisam provar duas vezes 

sua capacidade de produzir conhecimento. Acerca disto, Nascimento (2006) interpela-nos a 

pensar sobre oportunidades sociais destinadas aos negros.  

 

[...] conflito não manifesto que atualmente se encara o preconceito e a discriminação 

gritante nos terrenos da educação e do mercado de trabalho, perpetuando-se, 

enquanto isso, opções do tipo jogador de futebol e sambista, para aqueles que lutam 

por uma ascensão social. Mediante mecanismos seletivos, a sociedade brasileira 

reduz o espaço dedicado ao negro dentro da escala social (NASCIMENTO, 2006, 

p.108). 

 

Ainda, Gonzales (1984) aponta que o sistema escravocrata deixou as mulheres negras 

o fardo de não conseguirem ser vistas para além de seu corpo. Relativo a isto, Gonzales 

(1984) conta que no período colonial os senhores usufruíam dos corpos de suas escravas. 

Assim, criou-se a forte associação da mulher negra pelo viés do corpo, da sexualidade 

exacerbada, da “mulher fogosa”. Bem como destacou Nascimento (2006, p.106) “o fato 

mesmo de ser mulher, atraiu para si um tipo de dominação sexual por parte do homem, 

dominação que se origina nos primórdios da colonização”. 

Em nível de exemplificação da frequente associação da mulher negra a sexualidade na 

mídia temos o seriado “sexo e as negas”. A série estreou em 2014, na Rede Globo, emissora 

de televisão aberta do país com maior índice de audiência. Segundo o idealizador e roteirista, 

Miguel Falabella, foi inspirada em “Sex and the city”
32

, sendo uma proposta que visava 

colocar as negras como atrizes principais. Em suma, as protagonistas eram quatro mulheres 

negras e pobres que moravam em uma comunidade do Rio de Janeiro. As personagens no 

início da trama exerciam as profissões de empregada doméstica, recepcionista, camareira e 

atendente. Diferente do seriado no qual foi inspirado, protagonizado por mulheres brancas e 

ricas, em “sexo e as negas” a trama do programa girava em torno da vida sexual das 

personagens.  

                                                           
32

 Seriado norte americano que é protagonizado por mulheres brancas e ricas, todavia, nesse programa a trama 

não gira em torno da vida sexual das atrizes. Diferentemente do foco dado ao programa “sexo e as negas”.   
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Em relação a isso, concebemos que quando a mulher negra é hipersexualizada e 

objetificada, reforçando o estereótipo
33

 da mulher exótica, resquício do período colonial, as 

suas demais características e atributos são invisibilizados, inclusive, suas capacidades 

intelectuais. A frequente objetificação da mulher negra torna-se assim um obstáculo para a 

constituição de seus relacionamentos afetivos e amorosos.  

Neste viés, Carneiro (2003) ajuda-nos a refletir acerca do peso dos estigmas seculares 

que gera outro tipo de violência sofrido pelas mulheres negras, para além da violência 

doméstica e sexual que atinge as demais mulheres sem distinção de classe ou cor, enfrentam 

dificuldade para se relacionarem afetivamente. Esta dificuldade de se relacionar e encontrar 

correspondentes no âmbito afetivo é vista por Carneiro (2003, p.122) como “os efeitos da 

hegemonia da “branquitude” no imaginário social e nas relações sociais concretas”.  

De modo semelhante, Nascimento (2006), com o objetivo de explicar como as 

relações afetivas das mulheres negras são prejudicadas, relata que:  

 

Há poucas chances para ela numa sociedade em que a atração sexual está 

impregnada de modelos raciais, sendo ela representante da etnia mais submetida. 

Sua escolha por parte do homem passa pela crença de que seja mais erótica ou mais 

ardente sexualmente que as demais, crenças relacionadas às características do seu 

físico, muitas vezes exuberantes. Entretanto quando se trata de um relacionamento 

institucional, a discriminação étnica funciona como um impedimento, mais 

reforçado à medida que essa mulher alça uma posição de destaque social 

(NASCIMENTO, 2006, p.129).  

 

Justamente por causa da estrutura social, que como vimos reflete os resíduos de um 

período colonial, as mulheres negras enfrentam dificuldades de inserção nos diversos âmbitos 

sociais. As práticas de subalternização relativas ao gênero e questão racial reforçam os 

mecanismos ideológicos de manutenção do sistema de dominação patriarcal e racista que 

reitera privilégios, refletindo assim em inúmeros processos discriminatórios. Percebemos que 

uma sociedade em que o padrão estético de beleza é construído pela perspectiva da 

“branquitude”, as mulheres negras que não se enquadram nesse “ideal” têm dificuldades de 

encontrarem parceiros e, às vezes, a normatização social coloca a mulher negra “num papel 

desviante do processo social, onde a violência é a negação de sua autoestima” 

(NASCIMENTO, 2006, p.128). Pelo fato que ainda existe uma discriminação e ojeriza em 

                                                           
33

 Partimos da concepção de estereótipo de Freire Filho (2004, p.46) que concebe que este “reduz toda a 

variedade de características de um povo, uma raça, um gênero, uma classe social ou um “grupo desviante” a 

alguns poucos atributos essenciais [...] supostamente fixados pela natureza”. A partir disso, o autor acredita que o 

estereótipo concebe “um conhecimento intuitivo sobre o Outro, desempenhando papel central na organização do 

discurso do senso-comum” (FREIRE FILHO, 2004, p.46).  
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relação aos traços da mulher negra, muitas vezes considerada exótica e fora dos padrões de 

beleza aceitáveis pela sociedade. 

No campo midiático, percebemos a mídia como cristalizadora de estereótipos, isto 

quando não negligencia a questão da identidade negra, dificultando ainda mais os processos 

de afirmação identitária. Conforme Carneiro (2003, p.125) “a naturalização do racismo e do 

sexismo na mídia reproduz e cristaliza, sistematicamente, estereótipos e estigmas que 

prejudicam, em larga escala, a afirmação de identidade racial e o valor social desse grupo”. 

Assim, a autora defende que a mídia dificulta uma afirmação positiva das mulheres negras 

que além de terem presença minoritária nestes espaços, ainda quando são representadas, em 

grande maioria, ocupam os papéis subalternos.  

Para esta discussão acerca da mídia consideramos abrir uma exceção e travarmos 

nossos diálogos também com um autor negro. Assim, para pensarmos sobre a questão da 

mídia e a interferências nos processos de identificação das mulheres negras partimos também 

das contribuições de Sodré (1999, p.29) ao afirmar que “os meios de comunicação de massa, 

com suas elites logotécnicas [...] ignoram a questão identitária ou ainda são atravessados por 

uma espécie de velha consciência eurocêntrica”. O discurso midiático institui modelos de vida 

a serem seguidos, para Sodré (1999, p.21) “[...] é evidente que em toda esta suposta 

pluralidade, permanece sempre a decisão de que só o ocidental é modelo de dever-ser. O não-

ocidental pode apenas chegar a “sub”, isto é, a cumpridor de normas, executor de modelos”. 

De um modo geral, as considerações trazidas por Carneiro (2003) e Sodré (1999), 

revelam-nos que os discursos midiáticos continuam atados aos estigmas e estereótipos 

decantados da época colonial. Desta forma a mídia baseada na hierarquia de valores 

patriarcais e racistas continua a manter a estrutura social e ajuda a determinar o “lugar” 

destinado às mulheres negras dentro da sociedade. Permitindo-nos dizer que reforçam a ideia 

que a ascensão social, ou seja, o topo é destinado aos brancos, ênfase, aos homens brancos. 

 Quando as mulheres negras são destinadas somente a interpretarem os papéis de 

subalternidade contribuem para que no imaginário social seja concebida a imagem de 

“cumpridora de normas/executora de modelos” (SODRE, 1999), como se as mulheres negras 

não pudessem ascender socialmente e não tivessem a capacidade de exercer outras funções 

dentro da sociedade.  

Essa reivindicação foi discutida por Carneiro (2003, p.125) ao afirmar que “esperamos 

que a mulher negra seja representada levando-se em conta o espectro de funções e as 

habilidades que ela pode exercer, mesmo em condições econômicas adversas”. Como 

percebeu Nascimento (2006) ao se referir as mulheres negras e suas posições sociais, existem 
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exceções, pois nem todas as mulheres negras continuam pobres, algumas conseguem ascender 

socialmente e ter acesso às instituições de ensino. Todavia, a autora argumenta que seguem 

sofrendo com discriminações originadas pela cor de sua pele e devido ao seu gênero. 

Deste modo, cabe salientarmos que não estamos negando a existência de mulheres 

negras e pobres, aliás, como percebemos que devido às condições históricas e hierarquizações 

raciais ainda constituem a maioria da parcela das mulheres negras. Por outro lado, reivindica-

se que devemos olhar também para as demais representações e posições sociais que 

atualmente as mulheres negras alcançaram e, muitas, ainda lutam para alcançar. Os discursos 

midiáticos que desenvolvem as narrativas centralizando o foco no corpo da mulher negra 

funcionam como proliferados de sentidos pejorativos, pois negam ou excluem os demais 

atributos e capacidades das mulheres. É nesse sentido que necessitamos de discursos 

midiáticos que apresentem o reconhecimento das capacidades intelectuais das mulheres 

negras e tomem como ponto de partida outros vieses para suas construções. 

Agora permitimo-nos refletir acerca das mulheres dentro do movimento hip hop, 

visamos compreender quais os enfrentamos específicos que estas mulheres encontram para se 

posicionarem como atuantes dentro do hip hop. As discussões sobre os tipos de violência e 

discriminações que as mulheres negras são submetidas dentro do sistema social foram 

importantes para percebemos como impactam nas posições sociais que ocupam, sendo que 

muitas delas são condicionadas aos empregos com baixas remunerações, ou seja, relegadas à 

pobreza. E, de fato, compreendermos as especificidades de seus embates e reivindicações 

sociais realizados a partir das manifestações político-culturais do hip hop.  

O hip hop foi sendo construído e consolidado como movimento de resistência político-

cultural que luta contra o preconceito, racismo e violência, já que surge e ainda é fortemente 

ligado à resistência negra e aos espaços das periferias, em que a maioria da população foi 

condicionada para estes ambientes devido às condições sociais e históricas de 

desenvolvimento da sociedade. Todavia, sabemos que as práticas machistas existentes dentro 

do movimento hip hop são os reflexos das raízes da estrutura social que mantém seus valores 

patriarcais.  

Nos videoclipes ou letras de rap ainda vemos as mulheres sendo subjugadas e 

apresentadas pelo viés sexual, transformadas em “objeto de consumo” ao serem exibidas 

como prêmios conquistados. Inúmeros são os exemplos de grupos que fizeram e fazem 

sucesso tanto no cenário internacional quanto nacional com músicas com cunho machista.  A 
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título de ilustração, trazemos um trecho da letra
34

 da canção “Mulheres vulgares” do grupo 

Racionais MC’s, que perpetuam e revelam o machismo existente também dentro do cenário 

hip hop.  

 

Somos Racionais, diferentes, e não iguais / Mulheres Vulgares, uma noite e nada 

mais! / Mulheres.....vulgares / Mulheres vulgares, uma noite e nada 

mais/Mulheres..... vulgares / Mulheres vulgares, uma noite e nada mais / E aí, 

Brown? Cola aí, e tal... / Fala aí tua parte, e tal..... / Ô, falo sim! / Peraí, peraí / É 

bonita, gostosa e sensual / Seu batom e a maquiagem a tornam 

banal.....(RACIONAIS MC’s, 1993, Mulheres Vulgares). 

 

No hip hop, a tendência é invisibilizar a participação e a construção das mulheres 

dentro do movimento, muitas vezes, tidas como meras coadjuvantes. Como aponta Lima 

(2005), a qual estudou a inserção das mulheres no hip hop e suas respectivas importâncias 

para construção do movimento, na dissertação “Rap de batom: família, educação e gênero no 

movimento hip hop”, a autora destaca sobre a presença das mulheres no cenário hip hop de 

São Paulo e as principais barreiras encontradas pelas rappers para desenvolverem suas 

práticas culturais, geralmente relativas ao fechamento dos espaços pelos homens. Do mesmo 

modo, a autora percebe que estas discriminações são reverberadas nos microfones quando as 

mulheres denunciam o machismo nas suas letras.  

Se historicamente a imagem da mulher foi construída a partir da abordagem de 

submissão ao homem, quando rompem com as barreiras impostas que as condicionam a 

determinados âmbitos da vida social desestruturam as hierarquias sociais e sofrem com os 

mecanismos de opressão construídos para manter os privilégios e hierarquias sociais. Mesmo 

assim, com todas as adversidades, percebemos que as mulheres estão cada vez mais dispostas 

a entrar na disputa político-ideológica de combate ao machismo e as hierarquizações raciais 

por meio das manifestações do hip hop.  

Em 2010, foi fundada a Frente Nacional de Mulheres no Hip hop35 com o intuito de 

trazer discussões sobre as políticas de gênero a partir das expressões do hip hop, fortalecendo 

também a afirmação identitária das mulheres negras do movimento. No que pese a 

contribuição das mulheres no hip hop, percebemos várias rappers que lutam contra o 

machismo e o racismo despontando no cenário nacional. De uma maneira geral, as mulheres 

trazem outras perspectivas para o movimento hip hop a partir de suas vivências e experiências 

                                                           
34

 Disponível em < https://www.vagalume.com.br/racionais-mcs/mulheres-vulgares.html>. Acesso em 05 de 

Janeiro de 2018. 
35

Disponível em <https://www.facebook.com/pg/FrenteNacionalMulheresNoHipHop/about/?ref=page_internal>. 

Acesso em 06 de Janeiro de 2018. 
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de vida. São posicionamentos que buscam desconstruir essa visão de sociedade criada a partir 

da figura masculina e que desvaloriza e pré-define papeis e funções sociais para as mulheres. 

São atuações que identificam e demonstram o racismo e machismo presentes na sociedade de 

forma geral e também dentro do cenário hip hop.  

Em Santa Maria, as mulheres dentro do cenário hip hop ainda enfrentam as barreiras 

do machismo e isto reflete nas dificuldades de se inserirem dentro do circuito culturais dos 

eventos, chegando, muitas vezes, a organizarem eventos próprios para terem espaços para 

suas atuações, tais como os eventos percebidos durante o período de observação exploratória 

“Batalha da Ousadia” e “Projeto XXL – edição das minas”.  

Num contexto local as implicações do racismo são sentidas quando as mulheres negras 

ainda enfrentam a dupla barreira de exclusão social para se posicionarem dentro da sociedade 

e conseguirem sua valorização nos diferentes espaços sociais. Diante disto, no campo 

empírico percebemos as intersecções de gênero e cor quando as mulheres trazem críticas ao 

racismo, machismo e a desvalorização das mulheres dentro do cenário hip hop.  
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3 A RECONFIGURAÇÃO DOS CENÁRIOS: AS TECNOLOGIAS ATRAVESSANDO 

AS MANIFESTAÇÕES POLÍTICO-CULTURAIS DO HIP HOP 

 

Neste capítulo refletimos acerca das reconfigurações do cenário urbano de 

desenvolvimento das manifestações político-culturais do hip hop a partir da expansão das 

tecnologias de informação e comunicação. Deste modo, buscamos a compreensão de como as 

apropriações das tecnologias reconfiguram as práticas e experiências cotidianas dos sujeitos 

do hip hop, possibilitando outras formas de comunicação, interações sociais e resistência. 

Assim, apoiamo-nos em Castells (1999, 2005, 2008, 2015), Recuero (2009), Certeau 

(2011),Martín-Barbero (2004), Ortiz (2008, 2012), Puyosa (2015), Scherer-Warren (2006) e 

Simões (2008, 2012),  para as discussões.  

No subcapítulo “Sociedade em rede: sujeitos interconectados”, a partir da 

conceitualização da sociedade em rede (CASTELLS, 1999) e da compreensão de como as 

tecnologias reconfiguraram a sociedade, refletimos acerca de como as tecnologias de 

informação e comunicação podem modificar os modos de interação social dos sujeitos do hip 

hop. E assim contribuem para a conformação das redes do movimento hip hop. Discorremos 

acerca das mudanças e modificações que as tecnologias de informação e comunicação 

possibilitam para as vivências, interações e experiências sociais dos sujeitos do hip hop.  

A partir disso, no subcapítulo “Usos e apropriações das tecnologias pelos sujeitos”, 

propomos reflexões que nos ajudam a entender as contribuições das tecnologias para as 

manifestações político-culturais do hip hop. Buscamos nos diálogos com Certeau (2011) 

conceber o que consideramos por “usos” e “apropriações” das tecnologias. Para, assim, 

destacarmos o que concebemos por apropriação tecnológica que possa contribuir para os 

processos e práticas dos sujeitos do hip hop.  

Por fim, no subcapítulo “Processos de resistência: autocomunicação de massa e 

contrapoder”, propomos reflexões sobre as práticas de comunicação possibilitadas pela 

internet e mídias digitais. Deste modo, discutimos como é possível realizar práticas de 

“autocomunicação de massa” e como estas práticas comunicativas podem configurar 

mecanismos de “contrapoder”.  

  

3.1 SOCIEDADE EM REDE: SUJEITOS  INTERCONECTADOS 

 

Comecemos por compreender a reconfiguração dos contextos sociais frente ao 

atravessamento e desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. 
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Discorremos pela perspectiva da “sociedade em rede” (Castells, 1999) para refletirmos acerca 

de como as tecnologias impulsionaram algumas mudanças sociais em relação aos processos 

de sociabilidade, às vivências de tempo e espaço, isto é, às modificações que reconfiguram 

nossas práticas cotidianas. Assim, demarcamos o contexto em que as práticas do hip hop são 

desenvolvidas.  

Castells (1999) parte das reflexões das mudanças ocasionadas pelas tecnologias 

digitais na reconfiguração da organização social. A partir disso, propõe o que denomina da 

sociedade em rede “baseada no paradigma econômico tecnológico da informação se traduz, 

não apenas em novas práticas sociais, mas em alterações da própria vivência do espaço e do 

tempo como parâmetros da experiência social” (CASTELLS, 1999, p.36). Nesse viés, destaca 

que a formação das redes estruturou um espaço de fluxos e tempo intemporal.  

 

[...] uma rede é um conjunto de nós interconectados. Como a relevância dos nós para 

a rede pode variar, os mais importantes são chamados de centros em algumas 

versões da teoria das redes. Ainda assim, qualquer componente de uma rede 

(inclusive os „centros‟) é um nó e sua função e significado dependem dos programas 

da rede e de sua interação com outros nós na rede (CASTELLS, 2015, p.66)  

 

Deste modo, percebemos que as redes são constituídas por meio das articulações e 

conexões que ajudam a organizar a própria estrutura da rede. As conexões possibilitam a 

construção das redes de modo que as articulações sejam fortificadas. Importante percebermos 

ainda que a construção dos significados depende das interações entre os “nós” da rede.  A 

partir disso, conseguimos visualizar o quanto as tecnologias de informação e comunicação 

têm impactos significativos nas estruturas sociais e, do mesmo modo, reconfiguram nossas 

vivências e práticas sociais. Em relação ao tempo e espaço compreendemos que as distâncias 

são diminuídas pelas possibilidades de conexões com pessoas que estão distantes fisicamente 

bem como o tempo adquiriu características de imediatez.  

A partir da concepção das características do que seria uma rede mediada por 

computadores, perpassamos as redes de interações que constituem o movimento hip hop para 

compreendermos os tipos de relações que são propiciados pelas tecnologias de comunicação e 

informação. As conexões estabelecidas pelos sujeitos do hip hop nos diferentes espaços 

sociais que constituem as redes do movimento hip hop e como estas redes ajudam a organizar 

o movimento, ao mesmo passo, percebermos quais ganhos para os processos de crítica social 

e construção identitária dos sujeitos do hip hop.  

Para tanto, permitimo-nos dialogar com Recuero (2009, p.24) que conceitua rede 

como “uma metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo social, a partir das 
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conexões estabelecidas entre os diversos atores. A abordagem de rede tem, assim, seu foco na 

estrutura social, onde não é possível isolar os atores sociais e nem suas conexões” 

(RECUERO, 2009, p.24).  

Seguindo esta perspectiva, notamos que as redes possibilitadas pelas tecnologias de 

informação e comunicação posicionam os sujeitos em vivências diferentes em relação aos 

espaços de interações sociais possíveis. Aqui cabe ressalvarmos que como afirma Recuero 

(2009), as redes sociais não são algo novo, pois existem mesmo antes do advento da internet, 

o que modificaram são os modos como os sujeitos podem constituir estas redes. Deste modo, 

percebemos como as tecnologias digitais atravessam nosso cotidiano e reconfiguram as 

práticas sociais bem como as experiências individuais dos sujeitos.  

Por movermo-nos em um terreno dinâmico e ambíguo que requer nossa atenção para 

certos determinismos tecnológicos é importante ressaltarmos que estamos cientes que as 

mudanças sociais envolvem diversos fatores externos aos processos tecnológicos, todavia não 

podemos deixar de considerar que os processos e práticas sociais são reconfigurados pelos 

usos e apropriações que os sujeitos fazem das tecnologias. Também entendemos que as 

tecnologias chegam e são apropriadas nos diferentes contextos sociais de maneira desigual, 

isto é, a apropriação social das tecnologias não se constitui como um processo homogêneo.  

Neste sentido, Castells (2005) traz uma importante reflexão ao relacionar os processos 

de mudanças sociais e as tecnologias. 

 

Nós sabemos que a tecnologia não determina a sociedade: é a sociedade. A 

sociedade é que dá forma à tecnologia de acordo com as necessidades, valores e 

interesses das pessoas que utilizam as tecnologias. Além disso, as tecnologias de 

comunicação e informação são particularmente sensíveis aos efeitos dos usos sociais 

da própria tecnologia (CASTELLS, 2005, p.17).  

 

Como afirma Castells (2005), o problema do determinismo tecnológico não encontra 

bases sólidas para sua explicação, pois as tecnologias é a sociedade estão inter-relacionadas 

por um processo mútuo de interferências. Por isso, Castells (1999, p.43) destaca que “a 

sociedade não pode ser entendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas”.  Sendo 

assim, compreendemos a importância das tecnologias ao perceber que estas estão presentes 

nos diferentes espaços sociais. Desse modo, perpassam pelos diferentes momentos do 

cotidiano e âmbitos sociais dos sujeitos, tais como escola, política, meios de comunicação, 

religião, relações interpessoais, entre outros.  
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[...] devemos considerar que o contexto tecnológico da sociedade em rede é 

estabelecido não apenas por microprocessadores e pela Internet, mas por uma onda 

emergente de diversas novas tecnologias que encontra as suas utilizações por relação 

entre elas. [...] Estas inovações provam a sua importância, não apenas porque nos 

trazem novas capacidades, mas porque essas capacidades vão ao encontro de reais 

necessidades humanas num contexto tecnológico previamente estabelecido pelas 

inovações anteriores e num contexto social em evolução (MITCHELL, 2006, p.337).  

 

Do mesmo modo que destaca Martín-Barbero (2004), a tecnologia não é mais um 

mero instrumento técnico, mas sim um artefato cultural que contribui na dimensão 

constitutiva das nossas culturas e sociedades. Castells (1999) contribui ao refletir como as 

tecnologias de informação atravessam as diferentes dimensões sociais tendo incidências nos 

processos econômicos, políticos e culturais. Neste sentido, os autores permitem-nos pensar 

sobre as implicações das transformações das tecnologias de informação e comunicação na 

reconfiguração dos processos econômicos, culturais, políticos e na própria cultura da mídia. 

No mesmo viés, as experiências sociais, principalmente com o advento da internet, são 

demarcadas pelas possibilidades de conexões com pessoas que estão em diferentes espaços 

sociais. De modo que a sociedade em rede, baseada no suporte digital, modifica nossos modos 

de sociabilidade, bem como de interação com as pessoas e reconfigura nossas práticas 

cotidianas ao proporcionar outras formas de realizar as atividades. Por exemplo, um 

palestrante pode, por meio de uma videoconferência, dar aulas de forma simultânea para 

pessoas que se encontram em diferentes lugares. Também temos a possibilidade de 

sociabilizar com pessoas que conhecemos ou, às vezes, não conhecemos pessoalmente. 

Notamos o surgimento de possibilidades de interações, ainda que limitadas, em tempo real 

com programas produzidos pelas mídias hegemônicas. O sistema multimídia também 

possibilita que as pessoas possam se informar pelos portais de notícias nas ambiências 

digitais. Assim, percebemos que são várias as modificações que reconfiguram nossas práticas 

cotidianas.   

Castells (1999) considera que as mudanças nas formas de comunicação estão 

relacionadas aos processos de transformações tecnológicas e econômicas. A partir disto, 

Castells (p.23) destaca que “uma característica central da sociedade em rede é a 

transformação da área da comunicação, incluindo os media”. No mesmo viés, Martín-Barbero 

(2004, p.36) aborda sobre o desenvolvimento simbólico da tecnologia e a reconfiguração das 

dimensões sociais, com ênfase na política, proporcionada pelas relações com as tecnologias. 

Assim, o autor destaca sobre o novo ecossistema comunicativo baseado não apenas na 

expansão dos meios, mas também no modo de concepção dos próprios processos 

comunicativos. 
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Se a revolução tecnológica não é mais uma questão de meios para se tornar 

definitivamente uma questão de fins, é porque estamos na diante da configuração de 

um ecossistema comunicativo conformado não apenas por novas máquinas ou 

meios, mas novas linguagens, sensibilidade, conhecimento e escrituras, pela 

hegemonia da experiência audiovisual sobre a tipografia, e reintegração da imagem 

para o campo de produção de conhecimento. Todo o qual está incidindo tanto sobre 

o que entendemos por comunicar como sobre as figuras de conviver e o sentido do 

laço social. (MARTÍN-BARBERO, 2004, p.36, tradução nossa). 

 

É possível vislumbrarmos pelos menos duas incidências das tecnologias no campo da 

comunicação. Por um lado, as tecnologias contribuíram para a expansão dos meios de 

comunicação e para uma nova vivência em relação aos modos de fazer comunicação dos 

grandes meios de comunicação. Assim, lançamos a hipótese que talvez, com o advento da 

internet, a mudança mais significativa seja referente à produção de conteúdos. Estamos 

cientes que existem fatores que limitam o acesso
36

 às tecnologias de informação e 

comunicação e a própria internet. Todavia, há a reestruturação no cenário da comunicação em 

um processo de reconfiguração em que consumidores também podem se tornarem produtores 

de conteúdos.   

Com isto, notamos a ampliação de possibilidades comunicacionais impulsionadas 

pelos processos tecnológicos e como as experiências e práticas dos sujeitos e grupos podem 

ser reconfiguradas por meio dos usos e apropriações das tecnologias de informação e 

comunicação. Neste sentido, se antes o grande poder da mídia hegemônica centraliza os 

processos de produção de conteúdo e informação, com a difusão das tecnologias de 

informação e comunicação podemos estar diante de reconfigurações no cenário que 

possibilitem também espaços de visibilidades e atuação dos movimentos sociais. Assim, as 

experiências comunicacionais surgidas por meio dos usos e apropriações das tecnologias de 

informação e comunicação pelos sujeitos ou grupos podem contribuir para o fortalecimento 

de práticas sociais de resistência e pertencimento.  

Neste sentido, cabe ressaltarmos que não acreditamos na perspectiva que a sociedade 

em rede impulsione os processos de segmentação e separação das pessoas, pelo contrário, 

ainda que algumas pessoas não tenham acesso, as tecnologias de informação e comunicação 

auxiliam nos processos de comunicação e sociabilidade das pessoas. Conforme Castells 

(2005), as tecnologias de informação e comunicação modificam os processos de sociabilidade 

                                                           
36

 Aqui, referimo-nos a condição econômica das pessoas como um fator que pode dificultar o acesso as 

tecnologias, principalmente, a internet banda larga que no Brasil ainda é bastante cara em consideração a renda 

média da população. Ainda que estejamos cientes que muitos utilizam a internet 3G pelo aparelho celular. 
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das pessoas, todavia não significa que a interação face a face desapareça. Pelo contrário, o 

autor observa que a internet pode facilitar o processo de sociabilidade das pessoas. 

 

[...] a maior parte das vezes os utilizadores de Internet são mais sociáveis, têm mais 

amigos e contactos e são social e politicamente mais activos do que os não 

utilizadores. Além disso, quanto mais usam a Internet, mais se envolvem, 

simultaneamente, em interacções, face a face, em todos os domínios das suas vidas. 

[...] A sociedade em rede é uma sociedade hipersocial, não uma sociedade de 

isolamento. As pessoas, na sua maioria, não disfarçam a sua identidade na Internet, 

excepto alguns adolescentes a fazer experiências de vida. As pessoas integraram as 

tecnologias nas suas vidas, ligando a realidade virtual com a virtualidade real, 

vivendo em várias formas tecnológicas de comunicação, articulando-as conforme as 

suas necessidades (CASTELLS, 2005, p.23).  

 

Posto isto, notamos que, contrariamente aos que acreditam que as tecnologias 

promovem o processo de isolamento social, as tecnologias de informação e comunicação 

podem ter um grande potencial nos processos de socialização dos indivíduos. A partir disto, 

consideramos também que as tecnologias de comunicação podem contribuir para os processos 

de engajamento social dos sujeitos.  

Então, a concepção de rede que constituíra nossos esforços intelectuais é a formada 

pelos espaços que atravessam as experiências dos sujeitos do hip hop. A rede é conformada 

pela integração desses espaços (nós) onde existe a presença de grupos diversificados e que 

estão em diferentes posições sociais, espaços que proporcionam interações sociais e 

comunicacionais em que os sujeitos podem compartilhar saberes e experiências. Assim, 

através da ligação de pertencimento ao hip hop os sujeitos constituem as interações que 

conformaram as redes. 

Após entendermos que é por meio da rede que ocorrem as transformações de vivência 

em relação ao espaço, considerando que a apropriação dos espaços urbanos pelos atores do 

hip hop é o que os coloca na dinâmica social e em movimento, pois é nesses espaços que se 

expressam as diferenças e as desigualdades sociais são reveladas. É nos espaços da rede que a 

vida cotidiana transcorre, onde os grupos coexistem e onde o encontro e os conflitos 

acontecem. Assim, por meio da apropriação dos espaços que sujeitos do hip hop através das 

manifestações político-culturais conseguem transformar o espaço em esferas de protestos e 

denúncias sociais. No mesmo viés, a reconfiguração dos espaços como formas de 

pertencimento e afirmação de identidades. 
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3.2 USOS E APROPRIAÇÕES DAS TECNOLOGIAS PELOS SUJEITOS 

 

Após abordamos sobre as contribuições das tecnologias nas reconfigurações nos 

processos e práticas sociais e refletimos sobre a difusão das tecnologias de informação e 

comunicação a partir do seu atravessamento nas diferentes dimensões sociais, passamos a 

compreender que, em grande maioria, nossas experiências sociais são alicerçadas pelas 

tecnologias de informação e comunicação. Sendo assim, tornar-se imprescindível refletirmos 

também acerca dos usos e apropriações das tecnologias pelos sujeitos, isto é, os usos sociais 

das tecnologias e como estas têm incidências nos processos e práticas de resistência, 

reconhecimento e pertencimento. Além disso, como as lutas sociais caracterizadas seja a 

partir dos movimentos sociais, coletivos, mobilizações, protestos, sofreram algumas 

mudanças a partir da expansão das tecnologias de informação e comunicação.  

Com assinala Ortiz (2012), ao abordar sobre este novo panorama das experiências 

subjetivas, individuais e sociais, que se enfrentam em um duplo jogo de possibilidades frente 

às tecnologias, isto é, por uma lado pode possibilitar a cooperação e criatividade sociais ou 

novas formas de dominação do capitalismo. Assim, Ortiz (2012, p.104) argumenta que é 

importante compreender como as “experiências singulares e coletivas, em interação com 

diversas tecnologias, estão configurando tramas tecnosociais de formas alternativas de 

compartilhar o saber, de estar e atuar juntos, isto é, outras formas de vida”.  

Deste modo, percebemos como nossas experiências sociais estão sendo modificadas 

pelas tecnologias que possibilitam a criação de redes de pertencimento diversificadas que 

podem facilitar articulações e formas criativas de construir sentidos e valores que motivam os 

sujeitos na constituição de suas identidades, como propõe Ortiz (2012).  

Para conceituar o que compreendemos por usos e apropriações apoiamo-nos nos 

diálogos com Certeau (2011). O autor reflete sobre os processos e práticas cotidianas pelos 

quais os sujeitos reinventam suas maneiras de viver subvertendo a ordem dogmática imposta 

pelas instituições e autoridades que a todo custo tentam organizar nossos modos de vida, seja 

através da determinação dos papeis sociais, dos produtos a consumir, entre outras normas que 

buscam ordenar nossas práticas cotidianas. Todavia, como bem observa Certeau (2011), nas 

práticas cotidianas, onde muitos somente enxergam conformismo e alienação, também pode 

haver resistência. 

Desse modo, Certeau (2011) argumenta que é por meio das “operações dos usuários” 

ou “maneiras de fazer cotidianas” que os usuários podem contrapor o jogo desigual de forças 

que compõe os mecanismos das instituições dominantes. Assim, os processos e práticas de 
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desvios que os “fracos”
37

, em posição desigual de forças, encontram para resistir aos 

processos de ordenação social.  Neste viés, o autor relaciona que estas práticas revelam a 

inteligência e inventividade que os usuários fazem dos produtos culturais oferecidos pela 

ordem econômica dominante.  

Certeau (2011) concebe as apropriações como um combinatório de operações que 

relacionam as “maneiras de pensar” com as “maneiras de fazer” e “maneiras de agir”. Nesta 

lógica, o autor expõe que a questão da apropriação se constitui num jogo estratégico em que 

os consumidores utilizam “táticas” para se posicionar nos processos que organizam a 

“ordenação sociopolítica”. Assim, o processo de apropriação se constitui na “maneira de 

empregar” os produtos que são impostos pela ordem dominante. Então, para Certeau (2011), 

as apropriações são tipos de usos que requerem a inventividade e criatividade dos 

consumidores. 

A partir disso, refletimos que é nas práticas do cotidiano que temos a possibilidade de 

negociar e resistir aos processos de imposição social das instituições dominantes que, muitas 

vezes, buscam legitimar nossas identidades e posições sociais. Assim, como já discorria 

Castells (2008), não existe um poder centralizado que consiga controlar e influenciar de forma 

totalitária os sujeitos, no mesmo viés Certeau (2011) ao trabalhar pela perspectiva dos usos e 

apropriações, demonstra-nos que, por mais que as instituições dominantes tentem impor um 

sentido único, não há a possibilidade de controle e de determinação total, pois são nas formas 

de apropriações que os sujeitos reordenam os sentidos que lhes são impostos.  

Ainda que Certeau (2011) articule suas reflexões acerca dos usos e apropriações a 

partir da questão da “produção dos consumidores”, ressaltamos que não pretendemos aqui 

partir da perspectiva do consumo como forma de apropriação, pois temos consciência que 

existem muitos sentidos e formas de consumo, como propõe os diversos autores que 

trabalham com a temática. Assim, ainda que não seja fácil, optamos pela compreensão da 

noção de apropriação como o uso das tecnologias que (res)significam o sentido que lhes foi 

imposto. Então, passamos a designar a apropriação como os processos e práticas inventivas e 

criativas que os sujeitos a partir de suas experiências com as tecnologias de informação e 

comunicação e de seus conhecimentos e repertório cultural conseguem elaborar em prol de 

seus interesses individuais ou coletivos que dão outro sentido ao uso que foi dado para as 

tecnologias.  

                                                           
37

 Certeau (2011) utiliza o termo fraco em relação ao forte para definir os que têm o poder de atribuir os sentidos 

e regras da organização social, ou seja, os que impõem a ordem dominante.  



84 
 

 

Martín-Barbero (2002) contempla-nos ao abordar sobre os modos de usos e 

apropriações das tecnologias pelas classes populares pensados como forma de resistência, 

sem, contudo, cair no fetichismo ou fascinação dos extremos entre passividade e ação. Desse 

modo, Martín-Barbero (2002) reflete sobre como as tecnologias de comunicação podem 

contribuir nas lutas por visibilidade e no processo de reconfiguração das identidades. O autor 

exemplifica trazendo o caso de mulheres nascidas em Lima que escutavam o gravador não 

para ouvir outras pessoas, mas sim para aprender a falar. Neste caso, vemos a apropriação das 

tecnologias ligada aos interesses das mulheres que almejavam aprender o ato de fala, 

constituindo em um processo de apropriação de acordo como foi empregada à tecnologia.  

 

As tecnologias não são meras ferramentas dóceis e transparentes, não se deixam usar 

de qualquer modo, são em última instância a realização de uma cultura e o domínio 

nas relações culturais. Porém, o redesenho é possível, se não como estratégia ao 

menos como tática. [...] Se o redesenho não pode ser, em muitos casos, do aparato 

em si poderá ser da função (MARTÍN-BARBERO, 2002, p.189, tradução nossa). 

 

Deste modo, podemos conceber que os processos de apropriação das tecnologias 

podem ser vislumbrados nas práticas de produção de conteúdos, trocas simbólicas, de 

interações, articulações e expressões criativas, de pertencimento a grupos e coletivos, 

mobilizações sociais, entre outros. Assim, sendo as maneiras que os sujeitos utilizam a 

criatividade, conhecimento e repertório cultural para repensar as tecnologias em prol de suas 

experiências sociais e práticas cotidianas. Em suma, apropriação é o uso ressignificado das 

tecnologias para a visibilidade, lutas, pertencimento, resistência, afirmações identitárias, entre 

outros. 

Notamos que dentre as possibilidades de apropriações das tecnologias de informação e 

comunicação que contribuam para os processos e práticas de resistência e reconhecimento dos 

sujeitos do hip hop está à criação de conteúdos, em que os sujeitos empregam as tecnologias 

para construírem sentidos que podem ajudar nos processos de identificação com outros 

sujeitos. Como destaca Ortiz (2012, p.108) “[...] o uso intensivo das tecnologias de 

informação e comunicação, permitem não somente o consumo de informação, mas também a 

produção e criação de conteúdos”. Considerando que as esferas de produção são assimétricas, 

bem como as relações de poder, estas formas de apropriações das tecnologias podem se 

constituírem enquanto práticas que contrapõem as estruturas dominantes.  

Ainda assim, estamos cientes que nem sempre as tecnologias são empregadas pela 

perspectiva da apropriação. Conhecemos usos que são realizados para manter padrões 

hegemônicos, tais como as mídias dominantes emergindo no espaço da internet ou os usos 
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realizados pela política formal. Assim como alerta Cardoso (2006, p.31) “uma tecnologia, a 

sua apropriação e domesticação [...] pode também ocorrer de forma conservadora e assim 

actuar apenas enquanto propiciadora da continuidade da vida social tal como ela se 

encontrava pré-constituída”. Além disso, como afirma Ortiz (2012, p.108) “[...] o encontro 

tecnosocial se produz em contextos de desiguais níveis de apropriação tecnológica e em 

estreita relação com a cultura e o território (híbrido, físico e virtual), assim como com as 

diversas sujeições e posições dos sujeitos que as conformam”. 

Castells (1999) também nos ajuda a pensar que é por meio das apropriações 

tecnológicas que os processos de resistência, das ressignificações das próprias ordens de uso 

da tecnologia (estabelecido como finalidade da tecnologia), conformam-se e, neste viés, é a 

partir das práticas de apropriação social das tecnologias que os sujeitos às empregam 

significado. 

  

A difusão da tecnologia amplifica seu poder de forma infinita, à medida que os 

usuários apropriam-se dela e a redefinem. As novas tecnologias da informação não 

são simplesmente ferramentas, mas processos a serem desenvolvidos. Usuários e 

criadores podem tornar-se a mesma coisa. Dessa forma, os usuários podem assumir 

o controle da tecnologia como no caso da internet (CASTELLS, 1999, p.69).  

 

De maneira semelhante, Ortiz (2012, p.106, tradução nossa) ressalta que as 

tecnologias são mais que aparatos tecnológicos e passam a configurar-se como política a 

partir dos usos que os sujeitos fazem dela “[...] as tecnologias mais que aparelhos e cabos ou 

infraestrutura material, como dispositivos de socialização e novos cenários de configuração 

das subjetividades que, por ação da agencia humana, tornam-se política”.  

Estas reflexões nos levam a conceber que os sujeitos a partir das práticas inventivas e 

criativas de apropriação das tecnologias conseguem, muitas vezes, articular modos de se 

contrapor a ordem social e fazer política a partir dos diálogos e negociações que se dão nos 

espaços sociais que são reconfigurados pela expansão das tecnologias digitais, tendo em vista 

que podem ampliar os espaços de vivências das experiências individuais e coletivas dos 

sujeitos.  Assim, completando nosso entendimento, refletimos sobre o potencial da tecnologia 

para os processos de manutenção e estabelecimento dos vínculos sociais e na força que 

adquirem para as práticas de resistência e lutas sociais. Como propõe Puyosa (2015, p.203), 

“os movimentos sociais em rede aprendem a dar sentido a sua ação coletiva com uma 

linguagem que unifique as suas aderências e relações com novos repertórios de protesto”. 

Ortiz (2012), numa perspectiva de análise fixada no contexto da América Latina, 

corrobora para pensarmos como as tecnologias podem contribuir para as formas de 
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articulação dos movimentos sociais e da nova dimensão das lutas sociais. Ortiz (2012) afirma 

que o potencial da internet depende dos sujeitos e das ações concretas que estes irão realizar 

com e a partir das tecnologias de informação e comunicação. A autora argumenta que as 

tecnologias possibilitam a capacidade de recriar as formas de articulação e de redimensionar 

os movimentos e as lutas sociais não por meio da unificação, mas pelo ressignificação onde 

cada processo tem suas características, dependendo do contexto de desenvolvimento.   

 

O reconhecimento de que começaram a aparecer outras condições e lugares por onde 

passam a experiência e ação coletiva, leva-nos para um ambiente onde a tecnologia 

sozinha não irá produzir uma mudança política, mas as estruturas, redes e práticas 

sociais que estão inseridos, que dão significado e moldam as tendências de uso e 

inovação social (Ortiz, 2012, p.102, tradução nossa). 

 

Assim como estão de acordo os autores Puyosa (2015), Ortiz (2012, 2008), Scherer-

Warren (2006) e Simões (2008, 2012), as tecnologias de informação e comunicação, com 

ênfase nas tecnologias digitais, ajudaram a reconstituir o cenário político e das lutas sociais 

que estão ganhando força a partir da internet e das redes sociais digitais.  

Para Ortiz (2012), as tecnologias favorecem os processos de mobilização e lutas 

sociais, as quais a autora denomina de política informal em relação à política formal 

institucionalizada por partidos políticos, tendo em vista que promovem espaços de interação e 

organização que possibilitam que os movimentos se articulem em rede. Ortiz (2012) alerta 

para o fato que não somente os movimentos se apropriam das tecnologias, mas também os 

indivíduos.  

 

De modo que não se trata somente de sujeitos coletivos e movimentos sociais que 

adotam as tecnologias para dinamizar e melhorar suas práticas sociais, mas também 

de indivíduos que se agrupam parcialmente em certas “comunidades” e agem em 

relação a elas. (ORTIZ, 2012, p.103, tradução nossa). 

 

Desse modo, podemos constatar, a partir do destaque das potencialidades das 

tecnologias digitais, que as mesmas redefinem os modos de organização e comunicação dos 

movimentos e lutas sociais permitindo o redimensionamento dos espaços de visibilidade, 

articulações e mobilização. Ao mesmo passo, para os sujeitos permite a realização de práticas 

sociais que ajudam a estabelecer e manter vínculos sociais, bem como também podem 

contribuir para os processos de identificação dos sujeitos a partir das suas conexões com as 

redes de interações constituídas com e a partir das tecnologias digitais.  

Nesta perspectiva, Ortiz (2012) permite-nos pensar que as tecnologias são apropriadas 

não só pelos movimentos e coletivos sociais para as ações de caráter reivindicatório e de 
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resistência, mas também por sujeitos individuais que se engajam cada vez mais em 

difundirem discursos com seus ideais e também como meio de constituição das suas 

identidades a partir da inserção em grupos com os quais se identificam. Assim, isto reflete 

uma realidade que têm revelado sujeitos atuantes em seu contexto social. Para tanto, 

percebemos as apropriações das tecnologias de informação e comunicação, sem negligenciar 

a grande importância da internet nesse processo, têm potencializado e fortalecido os 

movimentos sociais e os sujeitos nas ações, mobilizações, protestos, práticas de resistência e 

processos de constituição identitária.  

No mesmo viés de pensarmos as apropriações tecnológicas pelos movimentos sociais, 

Puyosa (2015) observa, a partir de sua investigação dos movimentos sociais em rede, os 

principais usos das redes pelos movimentos sociais e mobilizações coletivas. Assim, Puyosa 

(2015) destaca que existe uma diversidade de dinâmicas dos movimentos em redes, 

perpassando pelo o uso da internet e do telefone móvel para a comunicação política 

autônoma; construção da identidade coletiva dos movimentos a partir do marco de valores e 

linguagens próprias do movimento, ações coletivas para ocupação de espaço público, 

propagação de ideias por difusão em cascatas ou contágios em rede, entre outros.   

A respeito disso, percebemos muitos processos de engajamento e lutas sociais 

possibilitados pelas apropriações das tecnologias digitais. Todavia, justamente por todas as 

particularidades de apropriações das tecnologias que abordamos ao longo do subcapítulo, 

buscamos descobrir as apropriações criativas não somente das ambiências da internet, mas 

também das maneiras inventivas como as tecnologias são empregadas pelos sujeitos do hip 

hop para construírem produtos audiovisuais, fotografias, conteúdos online, produtos de áudio, 

bem como são apropriadas para as experiências comunicativas, entre outras formas que 

ajudam a constituir e organizar o movimento hip hop.  

 

3.3 PROCESSOS DE RESISTÊNCIA: AUTOCOMUNICAÇÃO DE MASSA E 

CONTRAPODER 

 

 Conforme Certeau (2011), os processos de apropriação se referem às práticas pelas 

quais os “usuários” contrapõem as lógicas dominantes. Neste sentido, apoiados na 

compreensão de Castells (2015; 2008) acerca das relações de poder na sociedade em rede, 

assinalamos como os sujeitos podem contrapor essas lógicas dominantes a partir do processo 

das apropriações das tecnologias de informação e comunicação. Assim, trabalhamos com o 

conceito de “autocomunicação de massa” (Castells, 2015; 2008) que nos permite 
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compreender como as tecnologias podem atuar em práticas de “contrapoder” (Castells, 2015; 

2008).  

Antes de trabalharmos com o conceito de “contrapoder”, consideramos que se faz 

necessário compreender a concepção de poder a partir de Castells (2015). Assim, dialogamos 

com Castells (2015), apoiado em Foucault, que destaca que o poder é um processo relacional 

e está presente em todas as esferas da sociedade. Além disso, deve ser compreendido de 

acordo com o contexto específico da realidade dos atores
38

. O autor explica o caráter 

relacional do poder ao mencionar que o poder não é um atributo, mas sim uma relação.  

 

O poder é a capacidade relacional que permite um ator social influenciar 

assimetricamente as decisões de outro(s) ator(es) social(is) de formas que favoreçam 

a vontade, os interesses e os valores do ator que detém o poder.  O poder é exercido 

por meio da coerção (ou a possiblidade de coerção) e/ou pela construção de 

significado com base em discursos por meio dos quais os atores sociais orientam 

suas ações. As relações de poder são marcadas pela dominação, que é o poder 

entranhado nas instituições da sociedade (CASTELLS, 2015, p.57). 

 

Neste viés, o autor define que o poder é assimétrico por se tratar de um processo onde 

um dos atores da relação possui maior poder de influência que outro. Todavia, Castells (2015, 

p.57) ressalta que “não existe um poder absoluto um grau zero de poder daqueles submetidos 

ao poder em relação àqueles em posição de poder”. Além disso, o autor destaca a 

possibilidade de resistência que se configura quando um dos atores questiona a relação de 

poder.  

 

Além disso, em qualquer relação de poder, há certo grau de consentimento e 

aceitação de poder por parte daqueles sujeitos. Quando a resistência e rejeição se 

tornam significativamente mais fortes que o consentimento e a aceitação, as relações 

de poder são transformadas: os termos mudam [...], e finalmente há um processo de 

mudança institucional ou estrutural, dependendo da extensão das transformações 

sociais (CASTELLS, 2015, p.57).  

 

 

Nesta perspectiva de relações de poder e “contrapoder”, Castells (2008) destaca que 

nas sociedades em que há mecanismos de dominação também existem processos e práticas de 

resistência, ou seja, o “contrapoder” exercido de formas diversificadas seja política, cultural, 

econômica, entres outras e empregado com diferentes intensidades. Por “contrapoder”, 

Castells (2008, p.1) entende como “a capacidade dos atores sociais para desafiar e mudar as 

relações de poder institucionalizadas na sociedade”.  Assim, quando os atores questionam as 

                                                           
38

 CASTELLS (2015, p.57) destaca que ator “refere-se a uma variedade de sujeitos de ação: atores individuais, 

coletivos, organizações, instituições e redes”. Assim, não se trata apenas de atores coletivos.  
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relações de poder e buscam mudanças na estrutura social exercem o “contrapoder” (Castells, 

2015; 2008). 

Desse modo, compreendemos que os processos de “contrapoder” sinalizam a 

resistência e rejeição realizadas por parte dos sujeitos aos mecanismos de dominação. O 

“contrapoder”, assim, pode se configurar a partir dos processos de rejeição à dominação que 

ocorrem a partir das práticas culturais, a exemplo do hip hop, e pode ser impulsionado pelas 

tecnologias de informação e comunicação. Em que as manifestações político-culturais do hip 

hop questionam as desigualdades sociais, discriminações e os processos de violência a que os 

sujeitos das periferias são submetidos, isto é, questionam a ordem social e cultural. As 

práticas visam à transformação das realidades sociais ou a quebra de valores 

institucionalizados na sociedade. Então, podemos conceber que as práticas do hip hop podem 

ser consideradas como processos de “contrapoder” realizados pelos sujeitos do hip hop na 

medida em que contrapõem o sistema social que, muitas vezes, os deixam excluídos ou “sub-

representados” (Freire Filho, 2008).   

Entendemos “sub-representações” pela perspectiva de Freire Filho (2008), como a 

representação da identidade de um grupo, gênero ou classe, a partir de alguns poucos atributos 

essencialistas que acabam por criar estereótipos. Neste sentido, são representações distorcidas 

que contribuem para anular todas as singularidades dos sujeitos, ao mesmo passo, que 

favorecem o processo de manutenção das relações de poder e dificultam os processos de 

alteridade e afirmação identitária.  

Salles (2007) concebe o rap como “narrativas de oposição às prerrogativas impostas 

pela organização opressiva da sociedade na qual seus artífices estão inseridos” (Salles, 2007 

p.69). Assim como afirma Certeau (2011), ao distinguir tática de estratégia, se os “usuários” 

não podem ou conseguem fugir dos espaços do adversário podem assim atuar no espaço do 

“inimigo”.  

Assim sendo, concebemos que “contrapoder” (Castells, 2008, 2015) é a resistência que 

se dá no questionamento das relações de poder que visam à modificação das estruturas da 

sociedade. E, Castells (2008, 2015), na perspectiva da sociedade em rede, destaca que o poder 

na nossa sociedade é o poder da comunicação. Então, estamos diante do dilema de saber como 

os processos de “contrapoder” podem ser possibilitados e fortalecidos a partir das tecnologias 

de informação e comunicação. Neste sentido, Castells (2008, 2015) torna-se ainda mais 

relevante para as reflexões a partir do seu conceito de “autocomunicação de massa”. Desse 

modo, o autor define “autocomunicação de massa” como: 
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O novo tipo de comunicação que permite uma forma de comunicação interativa, 

caracterizada pela possiblidade de enviar mensagens de muitos para muitos, em 

tempo real ou no tempo escolhido, e com a possibilidade de usar a comunicação 

entre dois pontos, em transmissões especializadas, narrowcasting ou em 

transmissões para muitos recpetores (broadcasting), dependendo do objetivo e das 

características da prática de comunicação intencionada (CASTELLS, 2015, p.103).  

 

Castells (2008) destaca as contribuições das tecnologias de informação e comunicação 

para os processos de organização e comunicação das práticas dos atores e movimentos 

sociais. Desse modo, Castells (2008, p.2) observa que “os novos meios de comunicação 

digital constituem sua forma organizativa mais decisiva [...] os atores sociais estão evoluindo 

agora para novo modelo organizativo baseado na comunicação através das redes”. Indo além, 

Castells (2008, p.2) afirma que a internet se configura como “uma plataforma essencial para o 

debate, seus meios para atuar sobre a opinião pública e, em última instancia, serve como sua 

arma política mais potente”. Neste sentido, o autor considera que o surgimento da 

“autocomunicação de massa” pode modificar os domínios da comunicação e possibilitar um 

tipo de comunicação com fluxo horizontal.  

 

O surgimento da autocomunicação de massa proporciona um extraordinário meio 

para que os movimentos sociais e os indivíduos rebeldes construam sua autonomia e 

possam agir frente às instituições da sociedade em seus próprios termos e em torno 

de seus próprios projetos. Naturalmente, os movimentos sociais não se originam a 

partir da tecnologia, mas usando a tecnologia. Mas a tecnologia não é apenas uma 

ferramenta, é um meio, é uma construção social, com suas próprias repercussões. 

Além disso, o progresso de uma tecnologia de comunicação individual é também o 

produto da nossa cultura, uma cultura que enfatiza a autonomia individual e 

construção individual de um projeto do ator social (CASTELLS, 2008, p.2, tradução 

nossa). 

 

Neste viés, a partir das apropriações das tecnologias de informação e comunicação os 

sujeitos podem exercer a “autocomunicação de massa” para práticas que contraponham a 

ordem social dominante que favorece o desenvolvimento dos processos de exclusão e 

desigualdade social.  Ao mesmo passo, os sujeitos têm a possibilidade de articularem as 

práticas de “autocomunicação de massa” e desenvolverem maneiras de afirmarem suas 

identidades até então não reconhecidas no plano social. Então, percebemos que as tecnologias 

de informação e comunicação, primordial atenção para a internet, constituem-se como os 

meios de conexões, trocas, compartilhamentos, modos de colaboração que são determinados a 

partir das apropriações que os sujeitos fazem dos espaços da internet. 

Assim, compreendemos que os sujeitos podem encontrar lacunas a partir das 

apropriações das tecnologias e da inserção nos espaços da internet para fortalecer seus 

processos de resistência social. Desse modo, os sujeitos podem aproveitar as possibilidades de 
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criação de conteúdo e de comunicação que as mídias digitais e as redes sociais digitais 

proporcionam para construir suas lutas por reconhecimento. Ainda que num contexto 

societário maior, carregado de conflitos e referências, os sujeitos podem se apropriarem dos 

espaços para seus processos de afirmação identitária e pertencimento.  

Neste sentido, Recuero (2009) dialoga com nossas percepções ao analisar a 

constituição do que a autora denomina de “redes sociais na internet”.  

 

Embora os sites de redes sociais atuem como suporte para as interações que 

constituirão as redes sociais, eles não são, por si, redes sociais. Eles podem 

apresentá-las, auxiliar a percebê-las, mas é importante salientar que são, em si, 

apenas sistemas. São os atores sociais, que utilizam essas redes, que constituem 

essas redes (RECUERO, 2009, p.103).  

 

Posto isto, Recuero (2009) considera que é fundamental compreender como este 

espaço é constituído por seus atores sociais e que tipos de representações e percepções são 

promovidos nestes locais. Ainda que, como ressalta Recuero (2009), é importante 

compreender que as apropriações das redes sociais digitais são representações e extensões do 

espaço social dos “atores”. Do mesmo modo, Simões (2008, p.03) aponta que “as redes 

digitais não se constituem de forma completamente independente das redes existentes fora da 

internet, pelo contrário, reproduzem e amplificam algumas de suas características”.  

Então, percebemos que os espaços promovidos pela internet constituem os espaços de 

vivencia das experiências sociais dos sujeitos. Reiteramos que as ambiências digitais não 

constituem um espaço à parte da vida social dos sujeitos e por isso não podem ser 

compreendidos de forma segmentada. Para, além disso, refletimos também que as 

apropriações feitas pelos sujeitos do hip hop da internet podem revelar representações de si e 

afirmações identitárias.  Assim, nestes espaços também conseguimos compreender quem são 

esses sujeitos. Neste viés, Recuero (2009, p.29) destaca que os espaços das redes sociais 

digitais “são sim espaços de expressão e de construção de impressões”. 

A partir das reflexões, notamos o potencial das tecnologias de informação e 

comunicação para os processos de organização e interações comunicacionais dos sujeitos. As 

redes sociais digitais despontam como meio para aproximar sujeitos com interesses 

diversificados. Assim como, possibilitam diversos tipos de interações, articulações e formas 

de pertencimentos. Desse modo, pode aproximar pessoas que têm ideias semelhantes e 

contraditórias. Neste caso, também se constitui como um espaço de conflitos e negociações.  

Como bem observa Ortiz (2012, p.109, tradução nossa), estamos diante da 

“emergência de práticas sociais e educativas, catalisadas através das tecnologias de 
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informação e comunicação, que de diversos modos fazem resistência aos modelos 

hegemônicos e homogeneizadores do mercado”.  
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4. CONSTRUINDO CAMINHOS 

 

Neste capítulo, apresentamos o método que guia nosso percurso de análise, bem como 

as técnicas que nos auxiliaram durante a coleta de dados. Em seguida, relatamos sobre o 

caminho percorrido para escolha dos interlocutores da investigação e apresentamos o perfil 

dos selecionados segundo os critérios escolhidos para delimitação. Por fim, voltamos nossas 

contribuições aos procedimentos de análise.  

 

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Apresentamos o método e das técnicas que envolvem todo nosso processo 

investigativo. No que pese as decisões teórico-metodológicas partimos da perspectiva 

transmetodológica (Maldonado, 2015). Estruturamos nossa metodologia com base em Hine 

(2004; 2015), Raquel, Recuero e Amaral (2011), Guber (2001) e Duarte (2009). Neste 

sentido, abordamos sobre a concepção de pesquisa de campo, perpassando as explanações 

sobre observação participante, observação online e a técnica das entrevistas, descrevendo 

nosso percurso investigativo que possibilitou as análises e discussões da pesquisa. 

Nossos procedimentos investigativos foram elaborados para contemplar a 

problemática e os objetivos da investigação. Constitui-se em uma pesquisa qualitativa de 

perspectiva transmetodológica (Maldonado, 2015) que inclui as seguintes etapas: pesquisa 

bibliográfica e teórica; pesquisa de campo, amparada nas técnicas: observação participante; 

observação online; diário de campo e entrevistas. 

Por perspectiva transmetodológica (Maldonado, 2015), entendemos que é a construção 

do saber científico que renova as possibilidades de experimentação no processo de 

investigação e é estruturado a partir de saberes transdisciplinares e propostas metodológicas 

mistas que ajudam a pensar na conjuntura e transformações substanciais que os suportes de 

produção simbólica digital impulsionam. A metodologia é composta por métodos e técnicas 

diversificadas provenientes de vários campos de conhecimento e também do próprio campo 

da comunicação. Isto é, a renovação de estratégias investigativas que aliem a construção de 

procedimentos teórico-metodológicos transdisciplinares que consigam dar conta do novo 

panorama de transformação tecnocultural.  
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Conforme Maldonado (2015), devemos buscar fugir do instrumentalismo funcionalista 

que levam ao desenvolvimento de práticas repetitivas que reduzem as possibilidades 

inventivas e não potencializam o uso das atuais tecnologias. Maldonado (2015, p.720) aborda 

que “transmetodológico porque parte da premissa de que a investigação científica em 

comunicação precisa da confluência profunda, cooperativa e produtora da estruturação de 

métodos mistos, múltiplos”.  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa porque não busca a quantidade em questões 

numéricas, mas refletir e compreender sobre os processos sociais de usos e apropriações das 

tecnologias pelos sujeitos do movimento hip hop. Não visamos saber quantas tecnologias são 

utilizadas e quantos sujeitos se apropriam das mesmas, mas sim quais os significados e 

sentidos construídos por meio das apropriações nas práticas de reconhecimento, 

pertencimento e resistência dos sujeitos que compõem o movimento hip hop da cidade.  

Neste sentido, Goldenberg (2004, p.14) afirma que durante o processo de pesquisa 

qualitativa “a preocupação do pesquisador não é com a representatividade numérica do grupo 

pesquisado, mas com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma 

organização, de uma instituição, de uma trajetória, etc”.  

Desse modo, por se tratar de um movimento sócio-político que eclode na trama da 

vida urbana, vislumbramos que os sentidos e significações construídos nos diferentes espaços 

de vivência social dos sujeitos serão melhores compreendidas por meio da realização de uma 

pesquisa de campo. Segundo Lakatos e Marconi (2003): 

 

Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 

conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de 

uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as 

relações entre eles (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 186). 

 

É por meio da observação participante que adentraremos no campo da pesquisa para 

ter a possibilidade de realizar uma análise interpretativa das “estruturas significantes” 

(TRAVANCAS, 2011), isto é, do significado que está por trás das práticas dos sujeitos do hip 

hop em contextos específicos, indo além da pura e simples descrição dos fatos. Desse modo, 

não incorrendo no erro da superficialidade científica como já nos alertou Eco (1998).  

Conforme Guber (2001), a observação participante é uma técnica de obtenção de 

informação por meio da percepção e experiência direta do pesquisador durante sua inserção 

no universo cultural e social do grupo ou população pesquisada. Conforme a autora, essa 

vivencia do pesquisador permite compreender os sentidos que são gerados e expressados nas 
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atividades da vida cotidiana do grupo/população. Neste sentido, Guber (2001, p.23) 

argumenta que “a investigação não se faz sobre a população, mas sim „com‟ e „a partir 

dela‟[...]”.  

Guber (2001) aborda que o valor da observação participante não está apenas em por 

em contato o investigador diante dos sujeitos, já que entre ambos existe o marco teórico e 

cultural do investigador. Posto isto, Guber (2001, p.61) afirma que “a presença direta é sem 

dúvida uma valiosa ajuda para o conhecimento social por que evita algumas mediações”. 

Todavia, a autora ressalta que ainda que evite as mediações de informações obtidas por meio 

de terceiros, a coleta de informações por meio da inserção direta em campo também 

dependerá do posicionamento do pesquisador em contato com o mundo empírico, pois seus 

órgãos de percepção e sentimentos podem se constituir em obstáculos ou veículos de 

conhecimento dependendo da abertura do pesquisador.   

Sendo assim, as observações participantes foram realizadas nos eventos relacionados 

ao movimento hip hop em que os sujeitos da investigação participaram ou não na cidade de 

Santa Maria/RS. Foi considerado para fins de análise tanto os eventos promovidos em espaços 

centrais como os realizados nos bairros da cidade. Nossa observação buscou entender as 

apropriações das TICs pelos sujeitos de pesquisa atuantes no movimento hip hop no cenário 

local, de modo a contemplar as seguintes categorias de análise: reconhecimento, 

pertencimento e resistência. Deste modo, estivemos presentes em três eventos ocorridos na 

cidade de Santa Maria durante o período de análise respectivamente, “Batalha do Ita”, 

“Batalha dos Bombeiros” e “Das ruas às redes”.  

Ainda assim, refletimos que para aprofundarmos a análise e compreendermos de que 

forma as tecnologias de informação e comunicação de fato contribuem para organização e 

resistência do movimento hip hop de Santa Maria, precisamos também considerar os espaços 

das redes sociais digitais nas quais os sujeitos do hip hop estão inseridos. Já que as 

experiências sociais, reivindicações, constituição e afirmação das identidades, perpassam esse 

espaço de vivência da vida contemporânea.  

Deste modo, as observações trataram de contemplar as apropriações das tecnologias 

pelos sujeitos por meio da análise das apropriações nas experiências do hip hop; 

posicionamentos nos espaços das ambiências digitais; dos modos como se relacionam com a 

tecnologia nos eventos urbanos; se produzem conteúdos a partir das tecnologias e se os 

conteúdos produzidos retornam aos eventos nas redes sociais digitais, se as tecnologias 

ajudam a promover suas manifestações político-culturais.  
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Então, buscamos por um percurso metodológico que permitisse a combinação de 

técnicas e a flexibilidade do percurso investigativo entre os espaços sociais, sejam 

possibilitados pelas tecnologias ou espaços urbanos, em que os interlocutores da pesquisa 

estavam inseridos. Isto se deve ao fato que compreendemos que os cenários em que os 

integrantes do hip hop atuam são interdependentes e não podem ser desintegrados para fins de 

análise. Assim, como argumenta Hine (2015, p.13, tradução nossa) “algumas estratégias 

metodológicas inventivas são exigidas para que possamos explorar as tessituras da vida 

social, que resultam na medida em que as pessoas combinam experiências on-line e off-line 

de forma complexa e imprevisível”. Cabe reiterarmos que as observações foram realizadas no 

mesmo período de tempo em ambos os espaços.   

As observações online tiveram como base metodológica Hine (2004; 2015) e Fragoso, 

Recuero e Amaral (2011). Hine (2004) aborda que o pesquisador na internet deve observar 

com detalhes as formas em que se experimenta o uso de uma tecnologia, ou seja, devemos 

analisar como se constituem as relações e experiências que conformam os sentidos naquele 

contexto em específico. Neste viés, segundo Hine (2004, p.14) busca-se dar conta de 

compreender “relações, atividades e significações que se forjam nos processos sociais dos que 

estão envolvidos nesse mundo”.  

Para observarmos como os interlocutores do hip hop por meio das apropriações das 

tecnologias reconstroem significados nos espaços digitais, escolhemos analisar as duas 

principais plataformas online, indicadas como as mais apropriadas pelos sujeitos, como forma 

de delimitação da pesquisa e para fins de aprofundar a análise.  

Além da observação participante e online, como procedimento metodológico 

empregamos a técnica de entrevistas. Para desenvolvimento das entrevistas partimos da 

concepção de entrevista em profundidade proposta por Duarte (2009). Segundo o autor, este 

tipo de entrevista com viés qualitativo busca a intensidade das respostas e não a quantificação, 

isto é, o como e não o quanto. Duarte (2009, p.62) define que “é uma técnica qualitativa que 

explora um assunto a partir da busca de informações, percepções e experiências de 

informantes para analisá-las e apresentá-las de forma estruturada”. O autor complementa 

afirmando que a partir da entrevista o investigador social tem a possibilidade de identificar, 

perceber e analisar de diferentes maneiras o fenômeno estudado.  

Posto isto, Duarte (2009) aborda que é uma técnica que permite a flexibilidade do 

investigador e do entrevistado, assim informantes tem a liberdade de responder as perguntas 

nos seus termos e o entrevistador ajustar as perguntas de acordo com o desenvolvimento da 

entrevista. Assim, com base nas concepções de Duarte (2009), acreditamos que a técnica de 
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entrevista nos permite diminuir a possibilidade de que imponhamos nosso marco cultural e 

teórico para o entrevistado, tendo em vista que este poderá responder com maior liberdade as 

perguntas, utilizando os termos a partir do seu contexto sociocultural. Como afirma Duarte 

(2009, p.64), ao abordar sobre a dinamicidade e flexibilidade da técnica de entrevista em 

profundidade é “[...] útil para apreensão de uma realidade tanto para tratar de questões 

relacionadas ao íntimo do entrevistado, como na descrição dos processos no quais está ou 

esteve envolvido”.  

Por meio da técnica de entrevista buscamos coletar informações e significações que 

não foram acessíveis na observação participante e observação online. O procedimento das 

entrevistas com os quatros sujeitos da pesquisa foram realizadas em dois momentos 

diferentes, compreendendo as entrevistas individuais exploratórias e, posteriormente, as 

entrevistas com roteiro semiestruturado. As entrevistas individuais exploratórias foram 

realizadas no sentido de perceber as experiências sociais dos integrantes dentro do movimento 

hip hop, questão da trajetória dentro e fora do movimento, eventos que já participaram tanto 

em Santa Maria quanto em outras cidades, filiação política, idade, grau de escolaridade, bairro 

de moradia, em suma, as entrevistas foram importantes para traçarmos o perfil dos sujeitos.  

Desse modo, as entrevistas exploratórias são específicas para compreensão do 

pertencimento dos sujeitos ao movimento hip hop. Neste sentido, as perguntas possuem os 

eixos: 1) perfil (dados dos sujeitos) 2) definição do hip hop pelo sujeito; 3) contextualização 

do que o sujeito conhece do cenário do hip hop de Santa Maria; 4) o que modificou no seu 

modo de perceber a sociedade após a integração ao movimento; 5) quais as principais 

referências no movimento hip hop; 6) o que mais o motiva a participar do movimento hip 

hop. A partir das entrevistas conseguimos coletar os dados dos sujeitos e suas percepções 

sobre o hip hop, seja movimento sócio-político ou movimento cultural, também possibilitou 

para compreendermos o cenário do hip hop de Santa Maria/RS. 

Do mesmo modo, a entrevista semiestruturada foi voltada para compreensão dos usos 

e apropriações das tecnologias pelos sujeitos, assim visando contemplar os seguintes eixos: 1) 

cotidiano midiático: usos sociais de mídia, ambiências digitais em que os sujeitos estão 

inseridos, tempo de experiência cotidiana com as mídias; principais meios de referências, 

mídias mais utilizadas, principais meios de obtenção de informações, importância das mídias 

para sua vida social; grupos ou comunidades digitais que participam (possibilita compreender 

as conexões dos sujeitos que conformam os espaços de reconhecimento e resistência; 2) 

apropriações das tecnologias e usos sociais das tecnologias: neste aspecto foram abordadas 
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questões que nos levaram a compreender quais tecnologias os sujeitos utilizam e de que forma 

utilizam estas tecnologias em prol de suas práticas culturais do hip hop.  

Cabe ressaltar que o percurso investigativo foi realizado concomitantemente, isto é, 

não constituíram etapas separadas da pesquisa. Neste caso, ao mesmo passo em que 

participamos de eventos por meio da observação participante, também estávamos observando 

os espaços digitais dos sujeitos. 

 

4.2 LACES E DESENLACES: CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E ESCOLHA DOS 

INTERLOCUTORES DA PESQUISA 

 

Nesta etapa, apresentamos os passos da investigadora e os caminhos que nossa 

pesquisa percorreu, bem como os redirecionamentos que foram realizados que contribuíram 

para a própria construção da nossa trajetória enquanto investigadora, desde as primeiras 

participações em eventos do movimento hip hop até nossa inserção em campo. Estávamos 

cientes desde o início da escrita do projeto até o desenvolvimento da dissertação que o 

processo investigativo sofre com barreiras, dificuldades e limitações que nos obrigam a 

refletir acerca dos caminhos investigativos bem como do método e das técnicas de pesquisa. 

Neste sentido, relatamos sobre o processo de amadurecimento da pesquisa e das dificuldades 

e alternativas encontradas que ajudaram a nos constituir enquanto pesquisadora.  

Estudamos o movimento hip hop desde 2014, começamos participando como 

espectadora do evento da Batalha dos Bombeiros, organizada pelo Coletivo de Resistência 

Artística Periférica (CORAP), realizada na Praça Menna Barreto, conhecida como Praça dos 

Bombeiros, toda segunda sexta-feira do mês. Foi a partir desse evento que tivemos contato 

com alguns coletivos e integrantes do movimento hip hop da cidade. A aproximação maior 

com o CORAP ocorreu devido ao fato de que na trajetória de militância do movimento negro 

acabamos estreitando laços com pessoas em comum. Assim, surgiu o interesse em analisar o 

“CORAP” enquanto movimento de comunidade que se intitula como coletivo de resistência 

que luta pela transformação social que visa à construção de uma sociedade mais igualitária e 

menos racista e preconceituosa.  

Nossos primeiros passos no percurso investigativo foram pensados no sentido de 

observar se o coletivo poderia ser o nosso objeto de análise, ou seja, se teríamos elementos 

suficientes para uma investigação científica. Neste sentido, realizamos uma atividade 
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exploratória que consistiu na análise da página do “CORAP”
39

 na rede social Facebook. 

Queríamos compreender como o coletivo utilizava a rede social numa perspectiva de 

comunicação em rede, isto é, quais as principais temáticas que apareciam nas publicações e 

como o espaço da rede social poderia ser importante para o processo de organização e 

comunicação do coletivo. Na mesma perspectiva, configurar-se como novo espaço de 

reconhecimento, visibilidade e resistência sócio-política. Então, analisamos as postagens na 

página durante os três primeiros meses do ano de 2016. Através dessa observação notamos o 

posicionamento político do coletivo e postagens relacionadas aos eventos que o mesmo 

organizava. Desse modo, refletimos que a comunicação do CORAP perpassava as redes 

sociais online, mas suas dinâmicas de comunicação são complexas e são constituídas também 

por interações face a face.  

Foi devido ao fato de termos laços estreito com algumas integrantes do coletivo, 

acreditávamos que nossa inserção aconteceria de forma harmoniosa e seríamos vistos de 

maneira positiva, apesar do viés acadêmico da pesquisa. Todavia, quando entramos em 

contato com o Coletivo de Resistência Artística Periférica (CORAP), encontramos nossa 

primeira barreira em relação ao projeto de dissertação. A aproximação aconteceu a partir de 

uma das representantes do coletivo, a qual ficou de repassar aos demais o interesse em 

investigar o “CORAP” enquanto organização sócio-política. Porém, o retorno não foi 

positivo, entre justificativas e argumentos, a resposta consistiu em negativa. O coletivo 

demonstrou resistência em fazer parte de uma pesquisa acadêmica porque passava pelo 

processo de reorganização interna com a entrada de novos integrantes. Após a terceira 

tentativa de contato e diálogos na busca de convencê-los a participar dessa pesquisa, 

desistimos por compreender que estávamos sendo invasivos e que a resposta positiva não 

seria possível naquele momento.  

Desse modo, passamos a refletir sobre os possíveis caminhos a serem percorridos e 

partimos em busca de novos coletivos para compor nosso campo de investigação. E assim, 

procuramos pelas páginas dos coletivos que já tínhamos conhecimento que atuavam na cidade 

de Santa Maria por meio de uma busca na rede social Facebook, ainda que muitos desses 

coletivos fossem apenas relacionados com o elemento musical do movimento hip hop e nossa 

ideia inicial era trabalhar com um coletivo que fosse mais abrangente em termos de ações 
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 Para mais informações sobre a observação exploratória ver artigo intitulado - Coletivo de Resistência Artística 

Periférica (CORAP) entre reivindicações e resistência: usos e apropriações do Facebook na lógica da 

comunicação em rede – encontra-se nos anais do INTERCOM SUL 2017. Disponível em 

<http://portalintercom.org.br/anais/sul2017/resumos/R55-1169-1.pdf>. 
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sociais. Todavia, por não desconsideramos que a música é um importante elemento de 

reivindicação, consideramos estes coletivos também como relevantes objetos de análise.  

Assim, nesta etapa realizamos um mapeamento dos principais coletivos na cidade. 

Neste sentido, alguns coletivos foram indicados por integrantes do movimento hip hop da 

cidade com os quais tínhamos mais proximidade devido a outros eventos que participamos em 

anos anteriores. Para tanto, realizamos um breve exploratório de algumas páginas de coletivos 

do hip hop no Facebook com a pretensão de analisar se havia atualizações recentes e os níveis 

de postagens. A partir dessas observações iniciais alguns coletivos foram excluídos, porque as 

páginas estavam desatualizadas e há mais ou menos um ano não havia postagens. Assim, 

“Núcleo Central”, teve sua página deletada logo após a observação exploratória, e “Veipi 

Zona Oeste”, sua última postagem foi em outubro de 2015, foram de imediato excluídos da 

seleção por suas páginas não estarem atualizadas. 

Desse modo, mapeamos quatro coletivos do movimento hip hop de Santa Maria com 

destacada produção em redes sociais online: Nova Beat
40

, Rima Suprema- La Máffia
41

, 

Estampa da Quebrada
42

 e Obscura Fantasia
43

. Então partimos para o contato inicial realizado 

através da página dos coletivos na rede social. Por meio de mensagem inbox entramos em 

contato com todos os coletivos e explicamos brevemente nossa proposta de análise e, além 

disso, colocamo-nos a disposição para conversa presencial. O coletivo “Rima Suprema – Lá 

Maffia” retornou a mensagem demonstrando interesse em participar da investigação. Todavia, 

cerca de duas semanas depois um dos seus integrantes foi embora para Santa Catarina e o 

grupo acabou dando uma pausa em seus trabalhos. Assim, ficamos novamente sem objeto de 

estudo.  

O coletivo “Nova Beat” já não atuava mais como grupo musical. Um dos seus antigos 

integrantes, conhecido no evento da Batalha dos Bombeiros
44

, relatou que o grupo havia se 

desintegrado porque algumas pessoas que pertenciam ao coletivo foram embora de Santa 

Maria. Foi assim que ficamos sabendo o motivo pelo qual não houve retorno de nossa 

mensagem. 

                                                           
40

 Disponível em <https://www.facebook.com/NBRAPSM/?ref=br_rs>.   
41

 Disponível em <https://www.facebook.com/RimaSupremaLaMaffia/>.  
42

 Disponível em <https://www.facebook.com/Estampa-da-Quebrada-1542900279271364/>.  
43

 Disponível em <https://www.facebook.com/obscurafantasia/>.  
44

A Batalha dos Bombeiros é um evento que acontece esporadicamente, na segunda sexta-feira de cada mês, na 

cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ocorre em espaço público central da cidade, mais especificamente, 

na Praça Menna Barreto, popularmente conhecida como “Praça dos Bombeiros”. A Batalha é um evento 

organizado pelo coletivo CO-RAP para promover à cultura de rua. Além disso, segundo os organizadores, visa 

difundir a cultura de rima e fortalecer a cultura hip hop na cidade (FIUZA, 2014, p.26). 
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Seguindo o mesmo estilo de abordagem, entramos em contanto com o coletivo 

“Obscura Fantasia”. Então, mantivemos um diálogo pelo Facebook com o coletivo e, indo 

mais longe, até houve algumas negociações acerca do retorno que este gostaria de obter. 

Assim, os integrantes do coletivo ficaram de pensar sobre a participação na pesquisa e em até 

dois dias retornariam com a resposta. Também nos dispusemos a conversar pessoalmente com 

os integrantes, caso fosse necessário para explicar melhor a proposta de investigação. 

Esperamos o retorno do coletivo, todavia passaram os dias pedidos e não obtivemos nenhuma 

resposta. Desse modo, entramos em contato pela segunda vez, porém com certo receio de 

estarmos sendo invasivos, por esse motivo tomamos o cuidado de deixá-los livres para 

responderem conforme suas convicções, ainda que fizéssemos um esforço argumentativo para 

convencê-los a participar da investigação. Porém, mais uma vez não obtivemos a resposta 

desejada e apesar de agradeceram o convite e reconhecimento, o coletivo decidiu por não 

participar da pesquisa.  

Também mantivemos contato com o coletivo “Estampa da Quebrada”. O coletivo 

respondeu nossa mensagem e também em meio a agradecimentos justificou que o grupo 

estava parado por um tempo devido há motivos pessoais de seus integrantes. Entendemos que 

a maioria das negativas deu-se pela resistência dos coletivos em participar de uma pesquisa de 

cunho acadêmico. Em que, muitas vezes, os integrantes se sentem apenas como objetos de 

estudo que são explorados sem obter retornos plausíveis que incidam nas suas realidades 

sociais. O que nos faz refletir sobre o caráter crítico e posicionado dos coletivos e 

movimentos político-culturais como o hip hop em relação às produções da academia.  

Assim, diante da negativa e dá falta de respostas de dois coletivos, ajustamos e 

redirecionamos nossa análise para outros caminhos. Então, perpassamos a compreender que 

não somente os coletivos podem fazer parte do processo investigativo e, sim, os sujeitos que 

atuam de forma individual e compõem a cena cultural local, por meio das suas praticas 

culturais, e também integram o movimento hip hop de Santa Maria. Foi assim que em busca 

de direcionamento e de aproximação com outros integrantes do hip hop também participamos 

de eventos relacionados ao movimento hip hop na cidade, tais como “Batalha das Quadras” e 

“Batalha da Ousadia”, serão melhores descritos mais adiante. Desse modo, buscamos 

conhecer outros integrantes do movimento e compreender melhor o cenário do hip hop em um 

contexto mais amplo. No mesmo viés, buscávamos novos sujeitos para a pesquisa.  

De imediato passamos a entrar em contato com sujeitos do movimento hip hop de 

Santa Maria que tínhamos conhecido nos eventos da cidade, em grande maioria, na Batalha 

dos Bombeiros. Esta aproximação foi realizada pela rede social Facebook. Nas conversas nos 
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apresentávamos como pesquisadora e abordamos sobre nossa pesquisa, também nos 

disponibilizamos a encontros presenciais com a finalidade de explicar a pesquisa.  

A partir de algumas reflexões que a entrada, ainda que para uma observação 

exploratória, em campo suscitaram definimos nossos critérios de inclusão e delimitamos a 

amostra de pesquisa. Assim, ao perceber que existe pouca presença das mulheres no cenário 

hip hop de Santa Maria e que ainda estão lutando por espaço e reconhecimento dentro do 

movimento, buscamos reconhecê-las como integrantes desse processo e incluir as mulheres na 

amostra da investigação, de modo a contemplar a diversidade do movimento hip hop tanto em 

questão de gênero e raça quanto na questão das práticas culturais. Desse modo, definimos que 

teríamos que encontrar nem que seja uma mulher para integrar a amostra da pesquisa.  

A partir disso, após um evento da Batalha dos Bombeiros, ocorrido em setembro de 

2016, conversamos brevemente com uma integrante do movimento hip hop que é grafiteira e 

rapper. Para fins de facilitar o relato iremos denomina-la de G.O. É importante relatar que já a 

conhecíamos de eventos anteriores. Em tom de conversa introduzimos o assunto sobre o 

nosso interesse em pesquisar o movimento hip hop da cidade e que gostaríamos de contar 

com pelos menos com uma mulher para integrar a pesquisa, demostramos reconhecimento da 

trajetória dela no cenário santamariense e, em especial, a nossa vontade que G.O fosse nossa 

colaboradora nesta investigação.  

G.O foi receptiva com nosso interesse e agradeceu o convite, apenas ficou acordado 

que entraríamos em contato novamente para marcar uma reunião em outro momento, pois 

naquela semana G.O iria participar do evento da Frente Nacional das Mulheres do Hip hop, 

ocorrido no mês de setembro na cidade de São Paulo. Foi assim que via Facebook retomamos 

o contato inicial e, por fim, tivemos nosso diálogo presencial com o aceite de G.O em 

participar da investigação e, na mesma ocasião, convidou-nos para participar do evento 

“Projeto XXL edição das minas”
45

, que aconteceria no Rockers Soul Food
46

, o qual ela estava 

fazendo parte da organização. As observações exploratórias relacionadas à nossa inserção 

nesse evento serão melhores detalhadas a seguir.  

Todavia, em janeiro de 2017 G.O informou que estava num processo de mudança de 

cidade e que teria duas alternativas possíveis: propôs que a investigação fosse feita em 

Florianópolis/SC, lugar onde foi residir, ou, na pior das hipóteses encerrássemos sua 

participação. Assim, tendo em vista que nossa pesquisa é realizada num contexto local, Santa 

                                                           
45

 Um projeto que visa divulgar e fazer circular a cena do rap no Sul. Informações obtidas por meio da fanpage 

da rede social Facebook. Disponível em <https://www.facebook.com/Projeto-XXL-972470846195023/>. 
46

 Casa noturna de festas ligadas aos movimentos alternativos da cidade de Santa Maria. 
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Maria/RS, concluímos que sua continuidade como integrante da investigação não seria mais 

possível. Então, num diálogo via Facebook explicamos os motivos pelos quais não seria 

possível esse deslocamento até Florianópolis. Desse modo, tivemos que sair em busca de uma 

nova representante do gênero feminino para compor a amostra da investigação.  

Na “Batalha das Quadras”, conhecemos duas rappers que participaram da competição 

de rimas promovida no evento. Após o término da competição nos aproximamos para 

parabenizá-las por participarem e estarem inseridas no cenário que visivelmente era composto 

por representantes masculinos. Em especial, elogiamos a postura da rapper M.
47

, que trouxe 

nas rimas a questão do machismo e da dificuldade das mulheres se inserirem e serem 

valorizadas no cenário hip hop. Iniciamos uma conversa em relação a nossa pesquisa, todavia 

a rapper por ser iniciante no cenário se sentiu insegura de fazer parte da investigação, ainda 

assim se colocou à disposição para ajudar a conhecer novas integrantes que talvez aceitassem 

participar da pesquisa.  

Assim, que por meio das participações em eventos e indicações de conhecidos obtive o 

conhecimento de outros integrantes do hip hop da cidade. Após algumas recusas e um 

imprevisto que impossibilitou a integrante a continuar participando da investigação, entramos 

em contato como novos sujeitos. Então, via Facebook fizemos as primeiras tentativas de 

contato com os quatro sujeitos ligados às práticas culturais do hip hop de Santa Maria. O 

mesmo tipo de abordagem, apresentávamos como pesquisadora e, ao mesmo passo, 

introduzíamos o assunto da pesquisa, sempre relatando como tínhamos chegado até o sujeito. 

Dessa vez, diferente do contato com os coletivos e os diálogos presenciais, a proposta de 

participar de uma investigação foi aceita sem muitas restrições. O próximo passo foi 

marcamos conversas presenciais com estes sujeitos com a finalidade de explicarmos melhor a 

proposta de investigação e como funcionaria o processo e as atividades ao longo da pesquisa. 

As primeiras conversas foram gravadas com auxílio do celular e de forma complementar 

algumas ponderações anotadas no diário de campo da pesquisadora.  

Nas conversas pessoais realizadas com quem deu sinal positivo e demonstrou interesse 

em participar para, além de explicar a pesquisa, também realizamos o levantamento de 

algumas informações referentes ao tempo de atuação no movimento hip hop, espaços virtuais 

onde estão inseridos, eventos do movimento hip hop que costumam participar, principais 

referências no hip hop, todavia na conversa inicial procuramos deixar os sujeitos mais livres 

para dialogarem sobre suas vidas e trajetórias dentro do hip hop.  

                                                           
47

 Por não possuirmos termo de consentimento preferimos não mencionar o nome da rapper e, sim, denominá-la 

por uma abreviação.  
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Assim, após definidos os participantes da investigação e realizada a primeira conversa 

pessoal, partimos para uma análise exploratória das ambiências digitais indicadas pelos 

participantes. A observação exploratória foi realizada especificamente no Facebook, 

Instagram, Soundcloud e Youtube. Foi uma etapa importante para percebemos como é a 

estrutura de organização das diferentes plataformas, ancorando suas possibilidades e 

limitações e, no mesmo viés, de que forma os participantes da pesquisa estão inseridos e 

utilizam esses espaços.  

 

4.2.1 Interlocutores da investigação 

 

 A seleção dos interlocutores do movimento hip hop que participam desta investigação 

foi realizada de forma intencional e de acordo com a disponibilidade dos que aceitaram 

participar da pesquisa. Todos os selecionados foram conhecidos por meio dos eventos do hip 

hop da cidade, sendo que alguns já eram conhecidos de momentos anteriores ao 

desenvolvimento da dissertação. Deste modo, seguindo nossos critérios de seleção, 

escolhemos integrantes que participam do movimento hip hop de Santa Maria e possuem uma 

trajetória mais consolidada dentro do cenário. Além disso, através da seleção visamos abarcar 

a diversidade de práticas culturais que compõem o hip hop como movimento de resistência 

sociopolítica.  

 Percebemos a necessidade de abarcar a diversidade de práticas socioculturais ou 

elementos que conformam o hip hop, compreendendo-o como movimento sócio-político que 

por meio das manifestações político-culturais tecem reivindicações sociais e, logo, constitui-

se enquanto um movimento de resistência.  Desse modo, considerando que o movimento hip 

hop possui quatro elementos que são centrais, a saber: rap, grafite, dança e o MC, buscamos 

abarcar o máximo de elementos possíveis. Por isso, a delimitação consistiu em quatros 

sujeitos ligados ao menos a um destes elementos ou práticas socioculturais. Neste viés, a 

partir dos sujeitos e suas práticas socioculturais esta pesquisa irá contemplar o rap, grafite e a 

dança (break).  

 Além disso, os critérios de seleção que ajudaram a delimitar os quatros sujeitos da 

pesquisa são: os participantes deveriam residir na cidade de Santa Maria/RS, tendo em vista 

que a pesquisa será realizada neste contexto; devem utilizar as tecnologias digitais; estarem 

inseridos ou utilizar pelos menos uma rede social digital; possuir trajetória consolidada dentro 

do hip hop, diversidade de gênero, buscando pelo menos a participação de uma mulher. Por 

ser um movimento ligado à cultura negra ser composto por pelo menos a metade negra. 
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Estabelecidos os critérios de seleção e exclusão compomos a amostra da pesquisa com os 

seguintes participantes selecionados: Jaíne Acácia Barcellos de Santana
48

, 25 anos, atua a 

partir da dança do hip hop; Vitor Marcos de Freitas Escobar, 43 anos, atua na dança há mais 

de 20 anos; Antônio José dos Santos Filho, 36 anos, reconhecido como “Braziliano”, atua 

pelo grafite; Michelle Westphalen Pereira Dorneles, 25 anos, reconhecida como “West Mika”, 

atua no grafite e elemento musical do hip hop. Para a construção dos perfis dos colaboradores 

da pesquisa foi realizada uma entrevista aproximativa com cada sujeito
49

. Estes perfis foram 

aprofundados no capítulo cinco da dissertação. 

 

Tabela 1 - perfil dos interlocutores da pesquisa 

Nome Vinculação ao 

movimento 

Idade Profissão Bairro Escolaridade Filiação 

Política 

 

Jaíne 

Acácia 

Barcellos 

de Santana 

 

Dança (B.Girl) 

                    

26 anos 

 

Produtora 

Cultural 

 

Camobi 

 

 

Ensino Superior 

Completo – 

Curso de 

Bacharelado em 

Educação Física  

 

Nenhuma 

 

Vitor 

Marcos de 

Freitas 

Escobar 

 

Dança (Coreógrafo e 

B. Boy) 

 

 

43 anos 

 

Arte 

Educador 

 

T. Neves 

 

Ensino Médio 

Completo 

 

Partido dos 

Trabalhadores 

(INATIVA) 

 

Michelle 

Westphalen 

Pereira 

Dorneles – 

West Mika 

 

Grafiteira e Rapper 

 

25 anos 

 

Esteticista 

 

Nova Santa 

Marta 

 

Ensino Superior 

Incompleto – 

Medicina 

Veterinária 

(Curso 

Trancado) 

 

Nenhuma 

 

Antônio 

José dos 

Santos 

Filho - 

Braziliano 

 

Grafiteiro 

 

36 anos 

 

Ilustrador 

 

Menino 

Jesus – Vila 

Leste 

 

Ensino Médio 

Completo 

 

Nenhuma 

Fonte: elaborada pela pesquisadora 

 

 

                                                           
48

 Optamos por utilizar os nomes reais por compreender que são pessoas que têm trajetória dentro do movimento 

hip hop, dessa forma valorizar e reconhecer suas trajetórias dentro do cenário de Santa Maria. É importante 

salientar que os integrantes deram consentimento para utilização de seus nomes e das informações obtidas pelas 

entrevistas e análises exploratórias das redes sociais e plataformas online.  
49

 Os interlocutores da investigação autorizaram o uso de seus nomes e de suas informações pessoais, bem como 

o uso das imagens de seus perfis pessoais nas redes sociais digitais. Assim como os apelidos utilizados na 

investigação foram indicados pelos mesmos quando perguntamos como gostariam de serem identificados na 

pesquisa. 
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4.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

O nosso principal desafio analítico consistiu em preservarmos os detalhes ricos da 

observação em campo e, ao mesmo passo, compor técnicas específicas de análise para 

interpretação dos dados de diferentes espaços sociais de forma a integrá-los e não segmentá-

los como se fossem espaços sem inter-relações e influências mútuas. Nossa preocupação neste 

sentido foi demonstramos que estes diferentes espaços estão interconectados, fazendo parte 

das experiências vividas dos interlocutores do hip hop dentro do cenário de Santa Maria.  

As entrevistas com os quatro sujeitos que participam da investigação foram realizadas 

em dois momentos diferentes. Assim, foram realizadas no total oito entrevistas, contemplando 

duas entrevistas individuais com cada um dos sujeitos do hip hop. As entrevistas foram 

realizadas em momentos distintos da participação dos sujeitos nos eventos do hip hop que 

ocorreram na cidade. Foi uma decisão tomada por acreditarmos que antes ou após os eventos 

os sujeitos poderiam estar com pressa ou com menos disponibilidade para falar, tendo em 

vista que, na maioria das vezes, os mesmos estão na presença de amigos nos eventos.  

Outra decisão foi a de optarmos por realizarmos as entrevistas individualmente em 

ambientes ou locais escolhidos pelos próprios interlocutores para também facilitar o processo 

de participação na pesquisa. Dessa forma, as entrevistas foram realizadas em locais distintos, 

tais como cafés e locais públicos da cidade: como Café da Cesma escolhido pelos 

interlocutores Braziliano, Jaíne e Vitor, Ginásio do Oreco que fica na Trancedo Neves, 

escolhido por Vitor, Praça dos Bombeiros e Parque Itaimbé sugerido pela West Mika, Casa da 

Jaíne, Okay Café indicado pelo Braziliano.  

A observação participante nos eventos consistiu na inserção da pesquisadora no campo 

de ação dos sujeitos do hip hop. Nas observações utilizamos o recurso técnico do diário de 

campo onde anotamos as percepções e informações coletadas a partir das experiências e 

vivências da pesquisadora em campo. Assim, realizamos algumas anotações referentes ao 

contexto geral do evento e as experiências de apropriações tecnológicas dos sujeitos. Neste 

caso, para fins de análise consideramos a observação tanto das práticas como das conversas 

escutadas nos espaços onde ocorreram os eventos como importantes contribuições para 

compreensão das nuances que envolvem a constituição do movimento. As observações foram 

realizadas em três eventos distintos, sendo eles todos ocorridos em espaços considerados 

centrais na cidade. Deste modo, observamos os seguintes eventos: 5ª edição da “Batalha do 

Ita”, 64ª edição da “Batalha dos Bombeiros” e “das ruas às redes”.  Além disso, cabe destacar 

que também analisamos os espaços de organização destes eventos na rede social Facebook, 
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geralmente, através da apropriação do recurso de “criar eventos” que a rede digital 

disponibiliza.  

Na observação online contemplamos duas plataformas digitais de cada sujeito a partir 

do que os mesmos indicaram nas entrevistas em relação às duas plataformas mais apropriadas 

no seu cotidiano. Então, analisamos o perfil pessoal da rede social Facebook e do Instagram 

de Jaíne Barcellos, Braziliano e da West Mika, já referente ao Vitor Escobar foram o perfil da 

rede social Facebook e o canal na plataforma do Youtube. Essa opção pelo recorte em duas 

plataformas digitais deve-se ao fato de permitirmo-nos compreender as nuances em duas 

plataformas que poderiam apresentar diferença de posicionamentos e até mesmo por causa 

das restrições de cada uma e também como maneira de aprofundarmos a análise.  

O período de coleta de dados ocorreu de dezembro de 2016 até dezembro de 2017. 

Assim, de forma simultânea observamos os sujeitos nas plataformas digitais e estivemos 

presentes nos eventos por meio da observação participante, bem como desenvolvemos as 

entrevistas. Apenas com exceção de West Mika que compôs a amostra da pesquisa em 

meados de agosto de 2017, por motivos de desistência de R. M outro interlocutor que fazia 

parte da investigação até o recorrente mês.  

Por meio dos variados procedimentos de análise conseguimos observar os sujeitos nos 

diferentes espaços que contemplam suas experiências tecnológicas para suas práticas do hip 

hop. Nas observações online das plataformas dos sujeitos foram criados três grandes grupos: 

publicações pessoais, relativas ao hip hop e reivindicações e críticas sociais. Assim, nas 

publicações pessoais consideramos postagens com amigos e família. Já as relacionadas ao hip 

hop compreendiam todas as postagens que tinham como temática o hip hop e as críticas ou 

reivindicações sociais abarcavam as publicações que não estavam relacionadas ao hip hop, 

mas continham caráter de luta social. Estas categorizações permitiram-nos compreender o 

posicionamento e construções dos sujeitos nas plataformas digitais. Além disso, buscamos 

observar as interações surgidas a partir das publicações dos interlocutores da pesquisa.  

Por fim, gostaríamos de salientar que, nas passagens em que trazemos as falas dos 

interlocutores do hip hop, decidimos manter a transcrição mais fiel ao que foi dito, sem 

correções ou interferências de nossa parte, de modo a manter as expressões próprias da 

linguagem falada e as eventuais gírias usadas pelos interlocutores.  Isto porque entendemos 

que a fala traz elementos que constituem os processos de identificação dos sujeitos, isto é, 

fazem parte dos sentidos de pertença que os conectam com os demais.  
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5 PRÁTICAS DE APROPRIAÇÕES DOS SUJEITOS: AS TECNOLOGIAS 

REORGANIZANDO O CENÁRIO DO HIP HOP 

 

As relações entre os sujeitos e as tecnologias permitem percebermos como se constitui 

o movimento hip hop a partir deste modo de vivencia entre espaços urbanos e ambiências 

digitais. De imediato, compreendemos que as tecnologias passam a ser parte constitutiva do 

hip hop e contribuem para o fortalecimento do mesmo.  

As principais apropriações tecnológicas dos sujeitos que reconstituem o cenário do hip 

hop serão melhores destacadas nas páginas a seguir. Ressalvamos que a pesquisa focalizou 

nas relações dos sujeitos com as tecnologias para desenvolvimento de suas práticas culturais 

relativas ao hip hop. A análise se baseia nos relatos obtidos por meio das entrevistas e também 

pela observação participante das atividades do hip hop, tais como as batalhas e eventos nos 

quais estivemos presentes, bem como na observação online das principais apropriações das 

plataformas digitais destes sujeitos.  

 

5.1 PRINCIPAIS APROPRIAÇÕES TECNOLÓGICAS 

 

Aqui destacamos as principais tecnologias apropriadas pelos sujeitos do hip hop que 

fazem parte da pesquisa e apresentamos as plataformas digitais escolhidas para análise. Cabe 

ressaltar que, como já mencionado, ainda que os sujeitos estejam presentes em mais de duas 

plataformas digitais, somente analisamos as que indicaram como principais no seu cotidiano.  

Jaíne Acácia Barcellos de Santana, 26 anos, B. Girl, identifica-se como mulher 

negra, membro do coletivo “Negressência”
50

 e “Broken Ladies Crew”
51

, atua há mais de dez 

anos na dança. Iniciou sua inserção na dança como estudante dentro da escola de ensino 

médio e ampliou para outros espaços. Entrou no movimento hip hop como apreciadora ao 

assistir e acompanhar as várias expressões, tanto do rap como da dança e do grafite, depois 

como dançarina, dedicou-se às danças urbanas. Dança alguns estilos dentro do movimento hip 

hop, tal como o street dance e break. Tem restrições aos eventos dos quais participa, só 

frequenta eventos cujo cunho cultural e social sejam maiores que a importância por dinheiro. 

                                                           
50

 Coletivo protagonizado por artistas negros da cidade de Santa Maria que trabalha na área das artes da cena 

(dança, teatro e performance - arte), tendo como mote disparador para as criações a Cultura e Artes Negras Afro-

Brasileira.  Informações obtidas pela entrevista aproximativa e também pela fan page do coletivo na rede social 

Facebook. Disponível em: <https://www.facebook.com/negressencia/>. 
51

 Coletivo feminino de dança de Florianópolis que tem por objetivo difundir a cultura urbana, fortalecer as 

mulheres e obter conhecimento a partir da dança. Informações obtidas pela fan page do coletivo na rede social 

facebook, disponível em: <https://www.facebook.com/BrokenLadies/>. 
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Assim como não frequenta ambientes machistas e racistas, usa a sua ideologia como norte 

para o tipo de arte que produz e para as escolhas dos ambientes que frequenta.  

Em novembro de 2016 participou como competidora da 1ª edição do evento “Santa 

Batalha”
52

. Evento de break
53

 idealizado por Vinicius Manzon Reis, dançarino, em parceria 

com o Baila Santa Maria
54

, na Praça Saldanha Marinho, local central da cidade, para 

promover as danças urbanas em Santa Maria. Em abril de 2017, participou do evento “Batlle 

in the cypher
55

”, evento da cultura hip hop que é realizado todos os anos em Bento 

Gonçalves/RS. O evento integra todas as expressões do movimento hip hop e, em geral, é 

realizado durante uma semana. Em junho de 2017, participou como apreciadora da 2ª edição 

do evento “Batalha das Quadras”, evento que valoriza todos os elementos da cultura hip hop, 

realizado no Parque Itaimbé, espaço central da cidade de Santa Maria.  

Dentre as tecnologias que tem acesso aparecem o smartphone e o notebook. Além da 

assinatura da internet via cabo que possui na sua residência, também utiliza a 3G de seu 

celular para acessar as redes sociais online, tais como Facebook, Instagram e o aplicativo do 

Messenger. A Netflix
56

 aparece como a plataforma apropriada para assistir séries, filmes e 

documentários. O Youtube é demandado para questões de videoclipes, músicas, vídeos com 

temáticas variadas.  

Como as plataformas digitais mais presentes em relação ao seu cotidiano de 

apropriações tecnológicas aparecem o Facebook e Instagram. Observamos que as plataformas 

são apropriadas para publicações de cunho pessoal e também revelam aspectos de seu 

posicionamento em relação às questões da sua identidade étnico-racial e de luta feminista.  

O perfil nas redes sociais Facebook e no Instagram são públicos, isto é, qualquer 

usuário pode ver as publicações de Jaíne. Em específico, no perfil pessoal no Facebook 

percebemos a forte valorização da “negritude” (MUNANGA, 1998) já pela capa que traz 

várias crianças negras em um formato de coração. Notamos também seu posicionamento 

                                                           
52

 Informações obtidas pela participação da pesquisadora no evento. Na época, ainda fazendo observações 

exploratórias.  
53

 É uma das modalidades que compõe os estilos de danças urbanas do hip hop. 
54

 Evento que promove a competição de vários estilos de dança, tais como: ballet, jazz , danças urbanas , dança 

de salão, entre outros, mostra coreográfica , workshop, palestras. Informações obtidas por meio da página do 

evento na rede social Facebook. Disponível em 

<https://www.facebook.com/pg/bailasm/about/?ref=page_internal>. Acesso em 22 de Dezembro de 2017. 
55

 Maiores informações disponível em: 

<https://www.facebook.com/pg/BattleInTheCypher/about/?ref=page_internal>. 
56

 A Netflix é uma empresa que trabalha com serviços de transmissão online oferecendo aos clientes ampla 

variedade de séries, filmes e documentários a partir do login ao site por meio dos aparelhos de celular ou 

computador conectados à internet. Informações disponíveis em: < 

https://help.netflix.com/pt/node/412?ui_action=kb-article-popular-categories>. Acesso em 22 de Dezembro de 

2017. 
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como produtora cultural que atua a partir das danças urbanas e sua afirmação de 

pertencimento ao coletivo “Broken Ladies Crew”.  

 

Figura 1 - Print do perfil pessoal do Facebook de Jaíne 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora 

 

Seu perfil no Instagram intitulado “jainebarcellos” possui trezentas e quarenta 

publicações, sendo que segue quatrocentos e quarenta perfis e possui oitocentos e trinta 

seguidores. Pelo Instagram notamos que, poucas vezes, o espaço foi apropriado para divulgar 

questões relacionadas ao break. Dessa forma, as publicações eram na maioria relativas à sua 

vida no cotidiano familiar e suas vivências não relacionadas ao cenário do movimento hip 

hop. Abaixo trazemos um exemplo das principais apropriações realizadas por Jaíne em seu 

perfil da rede social Facebook, relativa à sua luta contra o racismo. 

 

Figura 2 - vídeo que traz debates acerca das cotas raciais publicado por Jaíne no perfil do Facebook 

 

Fonte: capturado do perfil da rede social Facebook de Jaíne 
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Vitor Marcos de Freitas Escobar, 43 anos, reconhecesse como pardo, diretor e 

coreógrafo da “Cia Mecanic Street Dance”, atua no elemento da dança há mais de 20 anos. 

Além de dar aulas e oficinas de dança, também desempenha o papel de jurado em concursos 

de âmbito local, regional e nacional. Foi membro fixo na equipe técnica do balé da cidade de 

Santa Maria durante o período de 1997 a 1999. Além disso, foi coordenador do festival “Santa 

Maria em Dança” durante os anos de 2000 e 2001. Desde 1997 até 2005, participou com o 

Cia Mecanic Street Dance de forma ininterrupta do festival “Santa Maria em Dança”, 

voltando aos palcos do evento nos anos de 2009, 2013 e 2014. Em 2006 e 2008, participou 

como dançarino e coreógrafo do festival “Dança de Salete”
57

, realizado na cidade de Santa 

Catarina. Ainda em 2009, representou Santa Maria no festival internacional de hip hop em 

Curitiba. Nos anos de 2015 e 2016, desenvolveu um projeto de hip hop no Centro de 

Referência e Assistência Social (CRAS) da cidade de São Sepé/RS. Na atualidade, o “Cia 

Mecanic Street Dance”, realiza shows e apresentações em festivais e eventos. Além disso, 

Vitor participa em festivais de dança urbanas como jurado, bem como ministra cursos e 

workshops.  

Vitor possui smartphone, computador pessoal e tablet. Em termos de conexão com a 

internet tem assinatura via cabo em sua residência, mas não utiliza plano 3G. Referente ao 

acesso as redes sociais e plataformas digitais, o uso do smartphone fica compreendido entre a 

rede social Facebook e os aplicativos de conversação rápida Whatsapp e Messenger. Não 

realiza a assinatura de TV a cabo e nem possui conta na Netflix. O Youtube aparece como uma 

plataforma de busca por referências. 

Em termos de apropriação tecnológica mais frequente no cotidiano, Vitor Escobar 

utiliza a rede social Facebook e o Youtube. O perfil pessoal de Vitor no Facebook é público. 

Notamos que na capa já traz elementos que remetem ao movimento hip hop. Na sua descrição 

do perfil se posiciona como fundador e coreógrafo do Cia Mecanic Street Dance. A partir 

disto, constatamos que a apropriação da rede digital também é uma maneira de fortalecer e 

afirmar sua pertença ao hip hop.  

 

 

 

 

 

                                                           
57

 Para mais informações acessar: <http://salete.sc.gov.br/turismo/evento/detalhe/codEvento/770>. Acessado em 

10 de Janeiro de 2018. 
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Figura 3 - Print do perfil pessoal de Vitor no Facebook 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora 

 

Acerca da rede social Facebook, observamos que as publicações são frequentes, não 

fica longo período de tempo sem postar nada. De forma geral, as postagens são de caráter de 

sua vida pessoal relacionada à sua vivência cotidiana com a família e amigos, mas também 

compreendem questões de estilos dança e da divulgação de evento dos quais o Cia Mecanic 

Street Dance irá participar. Deste modo, intercala publicações relacionadas à cultura hip hop, 

com ênfase nas relacionadas às danças urbanas. 

No canal na plataforma do Youtube posta vídeos relativos às apresentações do Cia 

Mecanic Street Dance. Vitor não possui câmera fotográfica e, em grande maioria, estes vídeos 

foram capturados por equipamentos fotográficos das organizações dos eventos dos quais 

participaram.  O canal no youtube é atualizado sempre que a companhia faz uma apresentação 

e um novo vídeo é produzido. Abaixo trazemos um exemplo das principais apropriações 

realizadas por Vitor em seu perfil da rede social Facebook, em que relata sobre a participação 

do grupo de dança em um evento em São Sepé.   
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Figura 4 - publicação das imagens da apresentação do Cia Mecanic Street Dance no perfil do Facebook 

de Vitor  

 

Fonte: capturado pela pesquisadora do perfil da rede social Facebook de Vitor 

 

Antônio José dos Santos Filho, conhecido como Braziliano, 36 anos, identificasse 

como homem negro, ligado ao elemento do grafite, tem trajetória de 17 anos no grafite. 

Também já atuou como professor, ministrando oficinas de grafite em escola pública da 

cidade. Desenvolve sua arte nos muros de casas, escolas, estabelecimentos, por meio de 

convites e permissões e também nos espaços ociosos da cidade. Além disso, já participou de 

intervenções em outras cidades do estado do Rio Grande do Sul, tais como Porto Alegre, Dom 

Pedrito, Caxias, Jaguarão, entre outras. Sua participação em eventos é menos frequente 

devido sua arte ser característica dos muros, contêineres, tapumes e trens da cidade. Além 

disso, pela marginalização do grafite por muitos setores da sociedade, esta expressão artística 

caminha na linha tênue entre ser considerada arte ou vandalismo.  

Ainda assim, destacamos alguns trabalhos em sua trajetória como grafiteiro, 

ressaltando que os grafites desenvolvidos em muros, casas, trens, também são importantes na 

sua experiência no hip hop. Em 2008, foi convidado para realizar uma intervenção urbana por 

meio do grafite no espaço debaixo da ponte da Universidade Federal de Santa Maria.  Em 

2011, realizou intervenção no muro do Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac, localizada 

em espaço central de Santa Maria. Em 2012, foi convidado a compor junto a outros artistas a 

exposição intitulada como “Metropolitanos: a nova urbanidade em exposição”, na 

inauguração do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACS), localizada em 

Porto Alegre/RS. Em 2013, foi convidado a grafitar as paredes externas da boate de Santa 
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Maria conhecida como Macondo
58

. Em março de 2016, apresentou sua primeira exposição 

solo “Universo em Braza” realizada em uma sala do Monet Plaza Shopping. Em setembro de 

2017, foi convidado para realizar uma intervenção artística no evento intitulado “Mostra da 

Cultura Popular Afro-Gaúcha” na cidade de Jaguarão/RS.  

Braziliano possui computador pessoal e seu smartphone que tinha sido comprado há 

dois meses no momento da entrevista, todavia não dispõe de plano 3G. Utiliza internet pelo 

celular em locais onde têm Wi-fi e também na sua residência, mas não costuma acessar as 

redes sociais digitais pelo smartphone, somente Whatsapp e Messenger. Ele assina TV a cabo 

e Netflix, em que assiste séries, filmes e documentários. No Youtube acessa documentários e 

videoclipes de música. Bem como utiliza o Spotfy 
59

 para escutar músicas e compor suas 

playlists  

Em decorrência de seu trabalho com arte visual, Braziliano apropria-se bastante do 

Facebook e do Instagram. Na rede social Facebook possui um perfil pessoal e uma fan page, 

esta atualizada com pouca frequência. Ele também tem contas nas plataformas Flickr
60

 e 

Tumblr
61

, todavia utilizadas em menor decorrência. Estas plataformas são utilizadas como 

repositório em formato de imagem para armazenar seu trabalho, isto é, construir seu portfólio. 

E, além disso, Braziliano privilegia o uso das plataformas digitais como forma de propagar 

sua arte e facilitar os processos de identificação com outros sujeitos.  

O perfil pessoal de Braziliano no Facebook é publico, a valorização da estética é 

percepítivel na construção do seu perfil na rede digital, em que traz na capa e na foto do perfil 

os seus trabalhos. Também notamos o caráter de divulgação das demais plataformas e redes 

digitais que utiliza, já que nas informaçõs apresenta os links para acessar o Flick e Tumblr.  

 

                                                           
58

 Boate noturna de Santa Maria, localizada no centro da cidade, voltada para eventos de cultura e 

entretenimento, funcionando pela lógica do compartilhamento e da cultura livre. A diversidade é o principal 

mote da casa, que em cujas dependências abriga linguagens, estéticas e comportamentos plurais, primando pelo 

respeito e pelo apoio à liberdade das expressões artísticas, afetivas e sociais. Informações obtidas pela fan page 

da Boate na rede social Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/pg/macondolugar/about/?ref=page_internal>. Acesso em 10 de Janeiro de 2018.  
59

 O Spotify é um serviço de streaming digital que dá acesso instantâneo a milhões de músicas, podcasts, vídeos 

e outros conteúdos de artistas de todo o mundo. As funções básicas são gratuitas, como a reprodução de músicas, 

mas as pessoas também podem fazer upgrade para o Spotify Premium mediante pagamento de valor mensal. 

Disponível em <https://support.spotify.com/br/article/what-is-spotify/>. Acesso em 22 de Dezembro de 2017. 
60

 É um aplicativo online gratuito que disponibiliza aos usuários que possuem conta a possibilidade de gerenciar 

e compartilhar fotos com demais membros da comunidade. Disponível em 

<https://www.flickr.com/services/developer/business/>. Acesso em 15 de Janeiro de 2018. 
61

 Foi fundado em 2007, pelo criador David karp, atualmente, em 2018, pertence à companhia Yahoo, estando 

disponível em 18 idiomas. Tumblr é uma rede social gratuita em plataforma de blog onde os usuários que 

possuem conta podem publicar diferentes formatos de conteúdo, tais como vídeo, foto, texto, GIF‟s, áudio, 

citação, link, entre outros, bem como seguir outros usuários e ainda interagir por meio de mensagens. Disponível 

em <https://www.tumblr.com/about>. Acesso em 15 de Janeiro de 2018. 
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Figura 5 - Print do perfil pessoal de Braziliano no Facebook 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora 

 

 De maneira geral, observamos no seu perfil do Facebook que as publicações 

apresentam dois sentidos principais, relativas aos seus trabalhos, tanto relacionados ao grafite 

quanto a histórias em quadrinhos e postagens com caráter familiar, as quais trazem relatos e 

registros de seu cotidiano com a família.  Além disso, notamos que a questão da identidade 

étnico-racial é bastante abordada nas publicações a partir da estética de seus trabalhos e das 

letras de poesia e rap. Já no perfil do Instagram intitulado “brazilianobraza”, Braziliano 

realizou trinta e quatro postagens, até o mês de dezembro de 2017, pois como bem afirmou é 

uma plataforma que está utilizando faz pouco tempo. Ele tem quatrocentos e trinta seguidores 

e segue duzentos e cinquenta e um perfis. Na descrição do Instagram disponibiliza o link do 

Flickr, onde o mesmo possui um extenso portfólio de seus trabalhos desenvolvidos.  

Assim, notamos as tecnologias são apropriadas em prol das suas práticas culturais e 

artísticas. No mesmo viés, demonstra que suas artes são realizadas para reflexão, trazendo 

letras de rap que põe em ênfase a questão do preconceito e do racismo. Observamos que suas 

publicações tem caráter de resistência e também de reconhecimento. Braziliano se apropria 

das tecnologias de informação e comunicação para ampliar seus espaços de constituição e 

afirmação identitária, bem como para buscar reconhecimento do grafite enquanto prática que 

contesta a dinâmica social dos espaços públicos e busca imprimir nestes espaços elementos 

que visibilizam os jovens das comunidades como pertencentes à cidade. Abaixo trazemos um 

exemplo das principais apropriações realizadas por Braziliano em seu perfil da rede social 

Facebook. 
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Figura 6 - print do perfil da rede social digital indicada por Braziliano como uma de suas principais 

apropriações do cotidiano 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora do perfil da rede social Facebook de Braziliano 

 

 

Michelle Westphalen Pereira Dorneles, conhecida no cenário hip hop como West 

Mika, 25 anos, percebesse como não-negra, Grafiteira e Rapper, participa como atuante da 

cultura hip hop há seis anos, começou pelo elemento do grafite, em que fazia parte de uma 

Crew de mulheres grafiteiras. No final do ano de 2012, começou a participar como apoiadora 

do Coletivo de Resistência Artística – Periférica (CORAP), momento em que despertou o 

interesse também pelo elemento musical do movimento, isto é, o rap. Atualmente, já não 

integra mais o coletivo. Começou a rimar na Batalha dos Bombeiros, incentivada pela sua 

parceria de coletivo conhecida como Gabitbox. Desde o início, sua trajetória como grafiteira 

compreende alguns trabalhos em escolas e muros da cidade. Mas é na sua atividade como 

rapper que seu trabalho ganha destaque no cenário hip hop de Santa Maria e vem cada vez 

mais se expandido para outras cidades.  

Nos anos de 2016 e 2017, MC West Mika participou como rapper e apoiadora de 

vários eventos do CORAP, tais como o “Hip hop na pracinha”, “Guerilha da Paz” e “Batalha 

dos Bombeiros”. No ano de 2017 realizou show’s como rapper de eventos promovidos em 

Santa Maria, alguns relacionados ao hip hop e outros não. Junto com outras rappers do 

cenário local realizou show no Encontro Nacional de Estudantes de Agronomia, ocorrido no 

espaço do quiosque do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria/RS. Em 

maio e abril 2017, participou das edições do evento “Batalha da Ousadia”, realizado em Santa 
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Maria na Praça Largo da Locomotiva. Em junho de 2017, realizou show na “Batalha das 

Quadras” e também disputou a atividade de competição de rimas entre MC’s. No mesmo ano, 

fez uma participação especial na festa Black Flow em comemoração aos dez anos de carreira 

de Jotape
62

, no Rockers Soul Food. Ainda em 2017, subiu ao palco na festa de comemoração 

aos dois anos da Rádio Armazém
63

, ocorrida na associação comunitária do bairro T. Neves. 

Também participou da abertura dos show’s da Lívia Cruz e Meire D‟Origem na festa 

“GangstaRS.SM”
64

, promovida na casa noturna Rockers Soul Food. Em Julho de 2017, foi 

uma das atrações que integraram as apresentações de rap da Boate do Diretório Central de 

Estudantes (DCE), realizado em Santa Maria no Centro de Eventos da Universidade Federal 

de Santa Maria.  Fez parte das atrações de rap da 3ª Parada LGBT Alternativa de Santa Maria, 

promovida pelo coletivo VOE
65

, ocorrida na Praça Largo da Locomotiva. No final de 2017, 

teve uma participação especial no show da Cris SNJ, promovido pelo GanstaRS.SM, no 

Rockers Soul Food.  

Em relação às tecnologias, possui smartphone, sendo que o primeiro comprado foi no 

ano de 2013, também tem computador pessoal, porém utiliza com menos frequência por não 

ter assinatura de internet a cabo ou via rádio em sua residência. Desse modo, sua principal 

forma de acesso à internet se dá pelo smartphone, utiliza a 3G para acessar as redes sociais 

Facebook e Instagram, bem como os aplicativos Messenger e Whatsapp, às vezes, acessa o 

Tinder
66

. Do mesmo modo, não tem assinatura de plano de TV a cabo e nem da Netflix. West 

Mika costuma utilizar o Facebook e o Instagram como suas principais redes sociais digitais. 

O seu perfil na rede social Facebook é público, na foto percebemos que West Mika 

está com o microfone na mão, afirmando-se como rapper. A capa traz quatro mulheres que 
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 Rapper da cidade de Santa Maria. 
63

 É uma emissora online de conteúdo colaborativo que não visa fins lucrativos, existe desde 2005 e tem como 

intuito divulgar, promover e apoiar a cena cultural na cidade de Santa Maria/RS. Informações obtidas através da 

fan page da rádio na rede social Facebook, disponível em < https://www.facebook.com/radioarmazem/>. Acesso 

em 10 de Dezembro de 2017. 
64

 Evento da cultura hip hop que ocorre desde 2004 em Santa Maria, em que há dois tipos de edições, a abertura 

cultural que valoriza os rappers do cenário local e a edição especial que traz rappers do âmbito nacional para 

fazerem show‟s. Geralmente, é realizado na casa noturna Rockers Soul Food.  
65

 É um coletivo de ativismo LGBT que luta em prol da defesa da diversidade sexual e de gênero em Santa 

Maria/RS, sua militância se dá através da promoção debates, aulas públicas, cineclubes, cine debates, palestras, 

mesas redondas, rodas de conversa, festas e espaços de formação sobre gênero, corpo e sexualidades. O coletivo 

também atua nas causas contra o machismo, misoginia, racismo e qualquer forma de opressão relacionada ao 

gênero e a sexualidade. Informações obtidas por meio da fan page do coletivo na rede social Facebook, 

disponível em <https://www.facebook.com/pg/ColetivoVoe/about/?ref=page_internal>. Acesso em 22 de 

Dezembro de 2017. 
66

 É um aplicativo de relacionamentos em que os usuários criam um perfil com suas principais informações e 

podem assim conhecer novas pessoas. O aplicativo conecta pessoas com base em interesses em comum e na 

geolocalização. Disponível em <http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2015/12/o-que-e-e-como-

funciona-o-tinder.html>. Acesso em 15 de Janeiro de 2018. 
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não seguem os padrões estéticos estipulados pela sociedade em termos de vestimenta. Além 

disso, notamos a postura de resistência das mulheres configurada pelos braços cruzados e 

queixos erguidos.  

 

Figura 7 - Print do perfil pessoal de West Mika no Facebook 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora 

 

Em seu perfil do Instagram “mcwestmika”, realizou quatrocentas e oito publicações, 

até o momento da análise no mês de dezembro de 2017, sendo que possui setecentos e 

sessenta e seis seguidores e segue mil cento e dezesseis perfis. As atualizações são constantes, 

sendo que a apropriação fica mais voltada para postagem de conteúdos em formato de 

imagem, mesmo a plataforma disponibilizando outros recursos, tais como a possiblidade de 

criar stories
67

, poucas vezes West Mika utilizou este recurso.  

Observamos que as apropriações tecnológicas destas duas plataformas ficam em torno 

de questões de divulgação de eventos referentes ao hip hop, registro de suas participações nos 

eventos relacionados ao hip hop ou não, publicações de caráter pessoal que relatam a sua vida 

cotidiana e variam entre fotos com amigas, sozinha, família, entre outras. Em outros 

momentos, percebemos que as plataformas digitais refletem suas principais lutas e 

posicionamento político. Assim, notamos reivindicações, críticas e questionamentos em 

relação ao espaço das mulheres dentro do cenário hip hop, questões de lutas feministas e 
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 É um recurso que permite a criação de vídeos curtos que desaparecem após completar 24h da publicação. 

Estes vídeos podem ser decorados por emojis, desenhos, disponibilizados pelo próprio Instagram. O objetivo 

deste recurso é que os usuários compartilhem momentos do seu cotidiano. Informações disponíveis em 

<https://postcron.com/pt/blog/instagram-stories/>. Acesso em 04 de Janeiro de 2018.  
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relacionadas às imposições de padrões estéticos, principalmente, conteúdos referentes à 

gordofobia
68

. O posicionamento de West Mika nestas duas plataformas digitais é nitidamente 

uma referência a sua militância feminista.  

Abaixo trazemos um exemplo das principais apropriações realizadas por West Mika 

em seu perfil da rede social Facebook em que comenta sobre o clipe “Rap plus size – o pano 

rasga” de Issa Paz com participação da Sara Donato, duas rappers do cenário nacional, 

reconhecidas por abordarem em suas músicas questões como feminismo, racismo e 

gordofobia. 

 

Figura 8 - publicação de vídeo de rap com conteúdo contra machismo e gordofobia no perfil do 

Facebook 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora do perfil do Facebook de West Mika 

 

No que se referem às apropriações das tecnologias, de maneira geral, as falas nas 

entrevistas iniciavam destacando o uso dos smartphones para os processos comunicativos e de 

acesso rápido a internet, ênfase nos aplicativos Messenger e Whatsapp. Do mesmo modo, 

relatam o uso do smartphones também para o acesso da rede social Facebook e ao aplicativo 

do Instagram. Os smartphones também são apropriados para outras atividades que envolvem 

a gravação de áudio, registros fotográficos, entre outros. Estas apropriações e a relação com a 

organização do movimento hip hop serão melhores exploradas no decorrer dos próximos 

subcapítulos.  
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 É o preconceito da sociedade em relação às pessoas que não se enquadram no padrão estético devido ao seu 

peso estar acima da média estipulada como adequada. 
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Entre as apropriações tecnológicas apareceu o uso do computador pessoal para acessos 

que demandam uma qualidade melhor de internet e para realização de atividades que não 

podem ser facilmente realizadas por meio dos celulares, tais como edição de músicas, upload 

de beats, entre outros. Os acessos a outras plataformas digitais como Youtube também foram 

relatadas. Bem como a utilização do Flickr e Tumblr. No mesmo viés, o uso do Spotify. 

Os interlocutores do hip hop citaram de forma unânime o Facebook como a rede social 

digital mais apropriada no cotidiano. Do mesmo modo, três afirmaram que o Instagram tem 

bastante relevância nas suas apropriações tecnológicas do cotidiano. Desta forma, West Mika, 

Jaíne Barcelos e Braziliano relataram que as principais tecnologias digitais apropriadas são o 

Facebook e Instagram. Já Vitor Escobar fala sobre a apropriação do Facebook e Youtube. 

Deste modo, observamos que os sujeitos se apropriam das tecnologias de diferentes maneiras 

que estão relacionadas aos modos inventivos e criativos irão empregar a tecnologia disponível 

para suas atividades e práticas do hip hop.   

De modo geral, os quatros sujeitos se apropriam da plataforma do Facebook para fins 

pessoais e também para suas atuações e práticas relacionadas ao hip hop. Notamos que o 

recurso de transmissão de vídeo ao vivo disponibilizado pela plataforma não é utilizado por 

nenhum dos quatro. Apenas Braziliano possui uma fan page na rede social, mas que não 

utiliza com tanta frequência.  

Concebemos que quando os interlocutores reconfiguram o espaço do Facebook 

também em ambiências de embates e reivindicações políticas, acabam subvertendo as normas 

e políticas pré-estabelecidas e por meio dos usos criativos da plataforma digital conseguem 

construir sentidos de resistência ao sistema e as imposições sociais. No sentido que argumenta 

Certeau (2011), é por meio das táticas de resistência do cotidiano que o “homem ordinário” 

escapa das imposições sociais quando estes se reapropriam do espaço e do uso a sua maneira. 

Com isto, percebemos que por meio dos seus jeitos de se posicionar no espaço do Facebook 

que os interlocutores criam sentidos para suas reivindicações, escapando somente dos usos 

pré-estabelecidos.  

De maneira semelhante, quando os interlocutores do hip hop por meios das 

tecnologias digitais conseguem construir sentidos de pertenças próprias nestes espaços, 

através da utilização de expressões e gírias que compõem o universo de pertença coletiva do 

hip hop, estão utilizando de maneira inventiva e criativa as tecnologias em prol da própria 

constituição do movimento hip hop. Do mesmo modo, quando transforma as plataformas em 

mídias alternativas frente a sua exclusão do sistema midiático dominante. Desta forma, 

constituem um jogo de forças que também está associado às relações de poder e 
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“contrapoder” propostas por Castells (2015). Conforme Certeau (2011) são essas “maneiras 

de fazer” por meio da utilização de táticas e estratégias que os sujeitos conseguem se 

posicionar nesse campo de forças que constituem a ordenação social.  

Assim, concebemos que quando os interlocutores utilizam os smartphones como 

recursos de produção de músicas ou para concretização de suas manifestações, frente à falta 

de oportunidades de concretização de seus trabalhos pelas produtoras. Assim, conseguem 

entra no jogo de negociação nos espaços de produção de conteúdo.  

Os processos de utilizam da Netflix e o Youtube como fontes de conhecimento para 

construírem seus repertórios culturais que refletem assim nas suas produções, isto é, quando 

tomam para si o conhecimento adquirido por meio destas plataformas e os transformam a 

partir de seu cotidiano, indicam as práticas de apropriação dos produtos culturais dos quais os 

interlocutores do hip hop não contribuem para as produções, mas a partir de seus usos 

conseguem utilizar em prol de suas experiências de construção de conhecimento. Como 

destaca Certeau (2011, p.39), as astúcias de apropriação dos categorizados como 

“consumidores” pelas elites produtoras se fazem também nas “maneiras de empregar os 

produtos impostos por uma ordem econômica dominante”. 

 

5.2 TECNOLOGIAS NOS EVENTOS ANALISADOS 

 

Neste momento, apresentamos os eventos nos quais estivemos presentes por meio da 

observação participante e também quais as tecnologias mais apropriadas durante as 

atividades. A observação participante nos eventos consistiu na inserção da pesquisadora no 

campo de ação dos sujeitos do hip hop. Dessa forma, este momento consistiu na vivência e 

experiência da pesquisadora nos eventos do movimento hip hop que ocorreram na cidade de 

Santa Maria no período de dezembro de 2016 a dezembro de 2017. 

 Nas observações utilizamos o procedimento técnico do diário de campo onde 

anotamos as percepções e informações coletadas a partir das vivências da pesquisadora no 

universo dos sujeitos. Nestes eventos, empenhamo-nos em observar o contexto de forma geral 

e as experiências tecnológicas dos sujeitos que contribuem para as práticas culturais do hip 

hop. Assim, buscamos compreender de que forma as tecnologias podem auxiliar no processo 

de desenvolvimento e organização do hip hop na cidade e de que forma as apropriações 

tecnológicas reconfiguram esse cenário em constante movimento.  

As observações foram realizadas em três eventos diferentes, todos ocorridos no ano de 

2017: 5ª edição da “Batalha do Ita”, realizada no dia 22 de Outubro, 64ª edição da “Batalha 
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dos Bombeiros”, ocorrida no dia 08 de Dezembro e o nos dias 02 e 03 de Dezembro no evento 

“Das ruas às redes”. Além disso, observamos a organização destes eventos na rede social 

Facebook, tanto antes do evento quanto depois de ocorrido, para fins de percebemos como 

essa plataforma foi apropriada.  

A “Batalha do Ita” é realizada no parque Itaimbé, localizado na região central de Santa 

Maria, idealizada e organizada pelo programa Bambaataa da Rádio Universidade 800AM. A 

“Batalha do Ita” é um evento que promove o elemento musical do movimento hip hop, ou 

seja, rimas e rap‟s. Os demais elementos que compõem o movimento hip hop não são 

praticados no evento.  

Estivemos presentes na 5ª edição do evento onde percebemos público variado, 

composto tanto por homens quanto por mulheres, composto por pessoas negras e não-negras. 

Os duelos de rimas são proferidas no formato freestyle, isto é, não havia um tema pré-

determinado. Nesta edição, percebemos a presença de rappers de várias regiões da cidade de 

Santa Maria. De fato, a Batalha configurou-se como espaço de encontros e articulações em 

que propiciava a aproximação de sujeitos que compõe o cenário local.  

Nesta edição, a Batalha foi à capela, isto é, não havia equipamentos de sons para tocar 

os beats, os rappers ou MC’s rimavam com o beat vocal feito na hora por algum outro MC’s. 

Assim como não faziam uso de microfones para proferirem suas rimas. Entretanto, em outras 

edições do evento havia a utilização de uma caixa de som pequena para tocar os beats que 

davam o ritmo para os rappers ou MC’s rimarem. Observamos o uso de uma câmera 

profissional da marca Cannon e de uma semiprofissional para os registros fotográficos e 

realização da captura audiovisual. Por meio de uma conversa pela fan page da rede social 

Facebook do “Bambaataa” pelo aplicativo Messenger, ficamos sabendo que estas câmeras são 

de dois integrantes do Programa Bambaataa. 

A “Batalha do Ita”, em especial, possui uma página no Facebook onde são postados os 

registros fotográficos e os vídeos realizados nas edições do evento. A página possui 

quinhentas e três curtidas e quinhentos e oito seguidores
69

. Notamos que as publicações na 

página são somente referentes à organização e questões das edições do evento. Não há muitas 

publicações, estas são realizadas somente quando ocorrem novas edições da Batalha.   

Em relação ao espaço do recurso de criar evento utilizado na plataforma facebook para 

organizar e divulgar a 5ª edição da “Batalha do Ita”, 695 pessoas demonstraram interesse, 

enquanto 522 assinalaram que compareceriam ao evento. De fato, estavam presentes no 
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 Dados referentes ao dia 23 de Dezembro de 2017.  
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evento aproximadamente 70 pessoas. Quanto às publicações, notamos que foram ao todo 

trinta e quatro, sendo que eram abertas ao público, isto é, era permitido que o público também 

realizasse publicações no espaço de discussão do evento. Deste total, apenas cinco 

publicações foram realizadas pela fan page da Batalha do Ita e pela fan page do programa 

Bambaataa, as demais foram do público em geral. As postagens realizadas pela fan page da 

Batalha e do programa Bambaataa eram relativas à organização do próprio evento e 

continham, em sua maioria, informações sobre evento e visavam a interação com o público.  

Já as publicações feitas pelo público continham temáticas variadas, desde a marcação 

de amigos para visualizar o evento, chamadas do tipo “vamos”, “vamos chegar” e “partiu”, 

vídeos divulgando trabalhos, pedidos de informações sobre o evento, entre outras questões.  

 

 

 

Figura 9 - print do tipo de publicação do público no espaço de organização da “Batalha do Ita” 

 

Fonte: captura pela pesquisadora do espaço digital de organização do evento  

 

No espaço de criação de eventos observamos a interação da maioria homens que 

publicavam, todavia quando estivemos realizando a observação participante não percebemos a 

mesma assimetria em relação à participação no local do evento.  

Estivemos presentes na 64ª edição da “Batalha dos Bombeiros”, realizada na Praça 

Menna Barreto, localizada em região central de Santa Maria. Como já mencionada o evento é 

organizado pelo CORAP. A Batalha é um evento de competição de rimas em que vários 

rappers ou MC’s duelam entre si. Além das rimas, não são praticados os outros elementos da 

cultura hip hop. Percebemos o varal de bandeiras que contém algumas frases que revelam o 

posicionamento do coletivo em relação à mídia, questão das mulheres, entre outras. 

Nesta edição do evento observamos que o público era composto tanto por homens 

quanto mulheres, marcado por jovens negros e não-negros de várias regiões da cidade. Ainda 

que não houvesse uma grande assimetria em relação ao público, do total de oito rappers, 
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somente uma mulher participou do duelo de rimas. Desta vez, os duelos foram temáticos e 

eram escolhidos pelo público presente. Os temas escolhidos foram: minas, respeito, genocídio 

do povo negro, fé, os porcos
70

, mulheres no hip hop, burguesia, liberdade, alienação, aborto, 

favela, preconceito, corrupção e diversidade. Em cada duelo os rappers deveriam rimar sobre 

dois temas, ambos tinham trinta segundos para rimar sobre cada tema escolhido pelo público. 

No final de cada round, o público escolhia o vencedor daquela etapa. Ao final de dois rounds, 

caso houvesse empate os rappers fariam um terceiro round. Nesta edição, a rapper conhecida 

no cenário local como “MC Justina” se consagrou à vencedora. 

 

Figura 10 - MC Justina rimando na 64ª Batalha dos Bombeiros em que saiu vencedora 

 

Fonte: capturada pela pesquisadora.  

 

Observamos que o coletivo utiliza uma caixa de som conectada a um celular para 

colocar música antes de começar o evento. Neste dia, a maioria dos rap‟s tocados foram os 

nacionais, chegando a ter nomes reconhecidos no cenário nacional, tais como do rapper 

Criolo. Percebemos bastante raps de mulheres que se intitulavam como „rap de mina‟ e 

traziam mensagens relativas ao ser mulher dentro da sociedade e dentro do cenário hip hop, 

bem como questões de desigualdade e racismo. Partilhamos da convicção que os rap‟s 

tocados nas caixas de som trazem as ideias e posicionamento do coletivo em relação a 
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 Apelido pejorativo empregado para se referirem aos policiais.  
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determinadas questões sociais. Assim, notamos a valorização e o reconhecimento das 

mulheres que compõem o cenário hip hop e as tecnologias contribuíram para que o coletivo 

fortalecesse seu posicionamento referente às suas lutas sociais.  

 

Figura 11 - tecnologias apropriadas na “Batalha dos Bombeiros” 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora  

 

Os registros da Batalha estavam sendo realizados por um jovem com uma câmera 

semiprofissional. O coletivo não possui câmera fotográfica, o registro do evento é realizado 

geralmente por parcerias que o CORAP faz com fotógrafos ou pessoas que possuem câmera e 

se disponibilizem a fotografar o evento de maneira gratuita. Após o evento estes registros são 

postados na página do Facebook do CORAP. 

Notamos também a utilização do celular pra cronometrar o tempo durante o duelo das 

rimas. De maneira geral, durante os duelos pouco percebemos o uso dos smartphones pelo 

público presente para os registros fotográficos do evento.  

 No recurso de criar evento da 64ª edição da “Batalha dos Bombeiros”, duzentas e 

setenta e três pessoas disseram possuir interesse em comparecer ao evento e cento e noventa e 

oito marcaram que compareceriam. Notamos poucas publicações no espaço de discussão, 

apenas seis, grande maioria realizada pelo coletivo organizador da Batalha. As publicações 

eram referentes a informações e divulgação de objetos e produtos que teriam disponíveis para 

venda durante o evento. Neste caso, são poucas as interações feitas por meio deste espaço, 

configurando-se mais em uma plataforma para organização e divulgação do evento.  
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O evento “Das ruas às redes”, promovido e idealizado pelo CORAP com parceria com 

o ÍTACA
71

, foi realizado no auditório do prédio de apoio da antiga reitoria da Universidade 

Federal de Santa Maria durante dois dias. É um evento que buscou promover o conhecimento, 

considerado o quinto elemento do movimento hip hop. Assim, foi idealizado um evento que 

envolvia mesas de conversas, oficinas e atrações culturais (shows de rap).  As mesas de 

conversas debatiam questões sociais, com grande ênfase a prática da redução de danos, 

contavam sobre a experiência e desenvolvimento das práticas do hip hop dentro de projetos 

sociais que visam à melhoria de vida de jovens que estão imersos em violência, drogas e 

vulnerabilidade social.  

Neste evento, percebemos a presença de todos os elementos da cultura hip hop por 

meio das oficinas que foram promovidas durante o segundo dia de evento. No dia, foram 

realizadas oficinas de break, rima, grafite, lambe-lambe e outras relativas ao conhecimento 

acerca da redução de danos, tais como: compostagem e saúde mental. O show que traria 

rappers de Santa Maria e de fora da cidade não aconteceu devido às condições climáticas, 

pois choveu no segundo dia e como estava programado para ser realizado em espaço aberto, 

mais especificamente na Praça Menna Barreto, os equipamentos de sons
72

 que tinha sido 

alugados para este evento não poderiam ser utilizados.  

Durante o evento, ênfase nas mesas e palestras, o projetor e microfones auxiliaram no 

desenvolvimento das atividades, ainda que estes fizessem parte da estrutura do auditório onde 

o evento estava sendo realizado. O evento foi fotografado e filmado com equipamentos de 

câmera fotográfica. Notamos que algumas produções foram exibidas para fins de relato 

histórico. Como, por exemplo, o mini-documentário “CORAP – rima das ruas”, este vídeo foi 

produzido por estudantes do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria no 

ano de 2013 para uma disciplina do curso. No canal do Youtube dos produtores do vídeo o 

documentário possuía, até o momento da análise que ocorreu até o mês de dezembro de 2017, 

sete mil setecentos e setenta e seis visualizações, demonstrando o quanto as produções e 

apropriações tecnológicas podem contribuir para visibilidade do movimento.  
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 É um projeto de escola de redução de danos do Sistema Único de Saúde (SUS) que integra diversas atividades 

voltadas a população em situação de vulnerabilidade social. As atividades são integradas com grupos do Centro 

de Apoio Psicossocial da cidade de Santa Maria. Dentre as atividades desenvolvidas estão palestras, oficinas, 

conversas, atividades em grupo, entre outros.  
72

 Em conversa com Letícia Prates, integrante do coletivo organizador do evento, ficamos sabendo que estes 

equipamentos foram alugados com verba conseguida por meio de parcerias.  
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Figura 12 - rappers rimando durante o evento “Das redes às ruas” 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora durante a realização do evento. 

 

Na observação online da plataforma de organização do evento, notamos que o espaço 

de criação de evento foi apropriado de diversas maneiras, sendo que no total foram realizadas 

trinta e duas publicações. O “espaço de discussão” era aberto para o público postar, assim 

nem todas as inserções de conteúdos neste espaço foram advindas do CORAP. As publicações 

do CORAP eram relativas ao processo de organização e, do mesmo modo, abordavam sobre o 

processo de inscrições e informações em relação às etapas do evento. Além disso, havia 

publicações que continham registros fotográficos de outros eventos que tinham sido 

realizados na cidade em parceria com o ÍTACA.  

O print abaixo traz o exemplo de um dos registros que voltou para rede social 

Facebook através da fan page do CORAP. Esta fotografia contém a imagem de dois 

palestrantes reconhecidos no cenário local, Flavinha Manda Rima, e nacional, Eduardo 

Marinho, pelas suas militâncias, os dois falaram sobre as estruturas sociais, injustiças, pobreza 

e opressão.  
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Figura 13 - foto tirada no evento “Das ruas às redes” que foi publicada na fan page do CORAP. 

 

Fonte: print capturado pela pesquisadora da fan page do CORAP na rede social Facebook 

 

5.3 APROPRIAÇÕES PARA CONHECIMENTO: CONSTRUÇÃO DA CONSCIÊNCIA 

CRÍTICA, BUSCA POR REFERÊNCIAS E ENTENDIMENTO DO HIP HOP 

 

Abordamos sobre as questões relacionadas ao processo de apropriação para o 

conhecimento, sendo este considerado pelos integrantes da cultura como o quinto elemento do 

movimento hip hop. A importância do conhecimento para o hip hop perpassa pela construção 

da visão mais crítica dos sujeitos e da constituição do repertório cultural para suas próprias 

produções, bem como do entendimento da lógica de constituição do hip hop, das suas origens, 

das relações com a diáspora e práticas que ajudaram na constituição do movimento, entre 

outros aspectos importantes para posicionamentos mais crítico dos sujeitos em relação as suas 

realidades sociais.  

Neste aspecto, consideramos as relações dos sujeitos com as tecnologias para os seus 

processos e práticas de aquisição de conhecimento, seja para construção da sua visão mais 

crítica ou para o entendimento da história do hip hop e todas as nuances que envolvem a sua 

origem.  Além disso, como as tecnologias possibilitam a busca de referências para 

constituição dos repertórios culturais dos sujeitos do hip hop. De modo que possamos 

perceber como as apropriações tecnológicas contribuem para a busca por conhecimento e 

como estes refletem nas maneiras dos interlocutores do hip hop desenvolvem suas 

manifestações político-culturais.  

Concebemos que os usos das tecnologias que ressignificam os conhecimentos para 

produção de sentidos próprios que auxiliam os sujeitos nas percepções sobre si, sobre a 

realidade social que estão imersos e acerca do hip hop denotam as apropriações tecnológicas, 
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pois são as maneiras inventivas e criativas de utilizar as tecnologias em prol dos processos e 

práticas de pertencimento e resistência (CERTEAU, 2011).  

West Mika tem a consciência da relevância do conhecimento para integração do 

movimento e também que por meio das práticas os sujeitos ajudem a difundir o quinto 

elemento do hip hop, isto é, o conhecimento. Por exemplo, na publicação realizada em seu 

perfil da rede social Facebook, demonstra também que o hip hop precisa difundir o 

conhecimento para conscientização das pessoas.  

 

Figura: postagem que revela a consciência de West Mika da importância de difundir o conhecimento 

(quinto elemento do hip hop) 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora do perfil do Facebook de West Mika 

 

A partir disso, percebemos que o conhecimento aparece como um elemento 

constitutivo para o hip hop. Notamos que os sujeitos que compõem o movimento consideram 

o conhecimento como sendo o quinto elemento do hip hop que ajuda a integrar suas 

manifestações político-culturais. Como propôs Bambaataa (2002) ao relatar sobre a 

importância do conhecimento para a construção crítica dos integrantes do hip hop.  

 Braziliano tem a percepção do conhecimento como elemento transformador que 

permite ao sujeito adquirir consciência sobre sua situação social, política e econômica.  

 

O conhecimento é transformador porque permite ampliar a dimensão de nossas 

vivências, como trabalho com arte visual gosto de perceber o universo nas suas 

dimensões, mas voltando aqui...o conhecimento é importante para gerar nosso tipo 

de arte. E aí a ideia é que a partir do conhecimento eu consiga ter uma percepção 

melhor da minha realidade social e desenvolva a capacidade de perceber 

determinadas situações do cotidiano. É a partir daí que entra o hip hop como modo 

de expressar essas emoções, sentimentos, resistência, a palavra chave eu acho que é 

empoderamento. Por exemplo, eu como negro consigo me posicionar quando tenho 

conhecimento da minha história, extermínio da população negra que acontece 

cotidianamente, dessas situações todas que afetam o meu povo, daí minha arte será 

voltada para questionar esses tipos de violências. Eu acho que é isso, o 

conhecimento nos liberta. (BRAZILIANO, Grafiteiro, 2017).  
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Braziliano é um dos interlocutores que permitem refletirmos sobre a importância do 

conhecimento para as manifestações político-culturais do hip hop e também constatarmos 

sobre como as vivências e experiências dentro do movimento também produzem 

conhecimento e auxiliam na construção crítica dos sujeitos, isto é, o conhecimento produzido 

também fora das instituições de ensino formal, pois chegou a ingressar duas vezes em cursos 

superiores na Universidade Federal de Santa Maria, mas conforme relatou na entrevista não 

conseguiu se adequar aos ambientes acadêmicos. Assim, percebemos que o movimento 

questiona a partir das práticas e da própria produção do conhecimento a visão monolítica do 

conhecimento.  

Deste modo, observamos que o conhecimento que os sujeitos possuem foi adquirido 

por meio das apropriações tecnológicas e também pela própria vivencia no movimento através 

dos diálogos presenciais nos eventos, roda de amigos, coletivos, isto é, espaços que 

constituem a rede do movimento. Nos eventos observamos que o conhecimento também é 

valorizado, principalmente, quando ocorrem as “batalhas” temáticas que fazem os rappers 

refletirem sobre determinadas questões sociais e se posicionarem frente a estas realidades, 

demonstrando o caráter sociopolítico do movimento.  

Relativo ao entendimento sobre a origem e trajetória do hip hop, todos os sujeitos 

destacaram a apropriação das tecnologias como auxiliar na busca por referências e para seus 

processos de conhecimento sobre a origem, raízes, a trajetória e as referências atuais do 

movimento hip hop, tanto do cenário brasileiro quanto do contexto dos Estados Unidos da 

América (EUA). Percebemos por meio das observações e entrevistas que os sujeitos possuem 

o conhecimento acerca da história do hip hop. Quando Vitor traz sua visão acerca das origens 

e desenvolvimento do break enquanto dança urbana de resistência. 

Assim, as principais apropriações relatadas pelos sujeitos para procura da historicidade 

do hip hop compreenderam o uso do smartphone ou computador pessoal para o acesso à 

internet. Ainda assim, alguns filmes assistidos pela televisão em canal aberto foram citados 

como referência para o conhecimento, tais como “Notorius B.I.G – nenhum sonho é grande de 

demais”
73

 e “Fique rico ou morra tentando”
74

. Além disso, citam os produtos disponíveis no 

site da Netflix, como a recente série intitulada “Hip hop Evolution”
75

 e “The Get Down”
76

 

                                                           
73

 Tradução do título original “Notorius”, filme biográfico que conta a história de Christopher Wallace, rapper 

reconhecido mundialmente como Notorius B.I.G. O filme foi produzido em 2009 pela indústria Norte-

Americana (EUA) e foi dirigido pelo diretor negro George Tillman Jr.  
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O fato de que o conhecimento adquirido por meio das apropriações tecnológicas 

também é referente ao acesso às produções midiáticas advindas da indústria cultural, 

demonstrou-nos a relação que os sujeitos têm com a mídia de massa, mesmo às vezes sendo 

resistentes a adentrar nestes espaços, percebemos que alguns produtos advindos da indústria 

cultural contribuíram para que os sujeitos conhecessem melhor a história do hip hop. Como 

destaca Jaíne Barcelos ao abordar sobre a sua relação com a mídia e com as tecnologias 

digitais: 

 

O movimento hip hop não é originário brasileiro, né! Não é algo que surgiu aqui no 

Brasil, que é da nossa realidade necessariamente. Então, eu acredito que a mídia foi 

bem importante para que a gente pudesse entender como era e onde surgiu. Ouvir 

dos fundadores, criadores do hip hop mesmo, entendeu? Porque antes disso a 

informação chegava muito enterrada, né, e não podia ser questionada então se deu de 

maneira geral E principal é isso. (JAÍNE BARCELOS, B. Girl, 2017). 

 

Para Vitor, o documentário “Triunfo”
77

 foi importante referência pra compreender o 

desenvolvimento do hip hop no Brasil. Além disso, ele acredita que este produto midiático 

ajudou a difundir a cultura hip hop no cenário nacional. Vitor também destaca que muitos 

filmes traziam a questão do break, e cita dois exemplos: “O poder do ritmo II”
78

 e “Entre 

nessa dança – hip hop no pedaço”
79

.  

Rose (1997) já nos auxiliava nessa compreensão das relações conflitivas e de 

negociações que os sujeitos individuais e coletivos do hip hop estabelecem com a indústria 

cultural. A autora concebe que o desenvolvimento e expansão do hip hop nunca ocorreu 

                                                                                                                                                                                     
74

 Tradução do título original “Get rich or die tryin”, filme biográfico que conta a história do rapper norte-

americano 50 cent. Foi produzido em 2005 pela indústria norte-americana (EUA) e teve a direção de Jim 

Sheridan. 
75

 Série original da Netflix, composta por quatro capítulos que conta a origem e trajetória do movimento hip hop 

desde os anos 1970. A série traz relatos dos propulsores do movimento no cenário norte-americano.  
76

 Série original da Netflix, composta por seis capítulos em que mescla cenas originais e ficção se propondo a 

contar a história sobre o nascimento da cultura hip hop, ambientada nos anos de 1970, traz um panorama da 

situação dos negros e minorias marginalizadas bem como o contexto de caos político que se instalava na cidade 

de Nova York, ênfase no Bronx. Dirigida pelo cineasta australiano Baz Luhrmann e exibida no ano de 2016 na 

plataforma do Netflix.  
77

 Documentário que conta sobre a trajetória de Nelson do Triunfo, dançarino de break, considerado o pai do hip 

hop brasileiro, resgata a história dos bailes de black music até o surgimento nos espaços urbanos de São Paulo. O 

projeto contou com apoio e colaboração do Governo do Estado de São Paulo, a Ancine, o Proac, o Canal Aberto 

Produções, o Onze Filmes e a Lente Viva Filmes, tendo como diretores Hernani Ramos e Cauê Angelini. 

Informações disponíveis em < http://www.zonasuburbana.com.br/veja-o-documentario-triunfo-que-retrata-a-

trajetoria-de-nelson-triunfo-considerado-o-pai-do-hip-hop-no-brasil/>. Acesso em 15 de Janeiro de 2018. 
78

 É um filme norte-americano sobre dança que tem no seu protagonista, Chance Harris, o desenvolvimento de 

tramas competitivas e conflitos pessoais. Teve a direção de Hod Hardy, sendo exibido em 2010.  
79

 Tradução do título original de “You got served”, filme do gênero drama cuja trama se desenrola pela 

perspectiva das competições de dança de rua norte-americana, ou seja, típicas do cenário hip hop. O filme tem 

nacionalidade dos Estados Unidos da América (EUA), foi produzido no ano de 2004, tendo como diretor Chris 

Stokes.  
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alheio à indústria cultural, ainda que algumas vertentes do movimento sejam de resistência a 

esses espaços, as tecnologias e a mídia sempre estiveram presentes no contexto de 

constituição do hip hop. A autora expõe todo processo de apropriação cultural de forma crítica 

que os integrantes do hip hop fizeram para darem sentido e estilo as suas práticas culturais.  

De fato, percebemos que quando os sujeitos possuem o conhecimento acerca da 

realidade social em que estão condicionados são capazes de significaram suas manifestações 

político-culturais do hip hop e deslocarem-se no plano social através de seus processos de 

reivindicatórios.  

Assim, constatamos que as tecnologias podem contribuir para a construção do 

conhecimento. Vitor Escobar percebe que a internet dinamizou o processo por busca de 

referências e produções. Ele explica que antigamente era mais difícil ter acesso ao 

conhecimento, produções e referências, pois havia todo processo de compra e espera pelas 

mercadorias que demoravam pra chegar à cidade, além de custarem caro.  

 

A tecnologia hoje em dia ela tornou no mundo em todas as áreas muito mais fácil, 

né?! No meu caso que eu trabalho com dança, com movimento, com pessoas, né, ela 

me auxilia em muitos processos, né. Na internet tu vai ali busca músicas, ritmos, 

variedades...encontra, tem tudo ali, né?! Antigamente era mais difícil ter acesso a 

todas essas referências, né, pois tu tinha que comprar as mercadorias, como vinil, 

revistas temáticas e espera por elas, mas isso demorava bastante tempo para chegar a 

cidade e também custavam caro, né (VITOR, B. Boy, 2017). 

 

Com uso das tecnologias digitais, Vitor empenha-se em ter acesso a conteúdos mais 

diversificados referentes aos estilos de dança urbana com o intuito de estabelecer as bases 

para suas construções. Nesta perspectiva de apropriação, observamos que nas plataformas 

digitais, ênfase na rede social online Facebook, suas publicações são em grande medida de 

vídeos de coreografias de danças urbanas.  
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Figura 14 - apropriação de Vitor empenhada na busca por referências 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora do perfil da rede social Facebook de Vitor Escobar 

 

Do mesmo modo, West Mika compreende que a internet auxilia na busca por 

informações e contribui, segundo ela caso seja apropriada de maneira positiva, para formação 

mais crítica em relação a determinadas questões sociais, isto é, para que as pessoas tomem 

consciência sobre a realidade social em que vivem.  

 

Hoje em dia com internet e celular tu acessa inúmeras coisas [...] hoje em dia tu tem 

um celular, um pc e internet, tu entra no youtube todo aquele peso tá ali, sabe, 

publicações, na nossa época que tinha só o Orkut, no caso, a gente não tinha 

essa...essa disponibilidade de informações necessárias, a gente tinha muita bosta pra 

acessar, entendeu. Hoje em dia tu vê que esta questão da tecnologia, ela abre espaço 

pra juventude ter mais acesso, ter mais crítica, por isso que tu vê muita gente jovem 

conseguindo explorar e falar muita coisa que na época que a gente tinha idade deles 

a gente não tinha consciência, entendeu (WEST MIKA, Rapper e Grafiteira, 2017). 
 

Acerca dos processos de apropriação das tecnologias para o conhecimento e 

construção da visão crítica dos interlocutores, concebemos que as apropriações tecnológicas 

contribuem para o processo de disseminação de conteúdos e informações que podem 

proporcionar o conhecimento, no mesmo passo, auxiliar na formação crítica dos sujeitos do 

hip hop. A compreensão dos sentidos de pertença ao hip hop se dá através do conhecimento 

da lógica do movimento, de seus elementos, de sua historicidade e principais referenciais de 

construção ao longo de sua trajetória. O uso associado à busca pelo conhecimento indica uma 
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ressignificação das tecnologias que auxiliam os sujeitos no reconhecimento de si e no seu 

posicionamento como pertencentes ao movimento hip hop. 

Assim, o conhecimento do cenário local e da historicidade do hip hop propiciam aos 

sujeitos o reconhecimento de si e da percepção de seu pertencimento ao movimento. West 

Mika e Vitor Escobar percebem que se integraram ao hip hop quando começaram a conhecer 

mais sobre a cultura.  

 

Eu comecei na moral ouvindo rap, tudo mais, mas eu não tinha consciência dos 

elementos, eu gostava das letras e tudo mais, mas como a minha origem não é 

periférica tinha muita coisa que não se encaixava na minha vivência, na minha 

criação, sabe?! Então, tipo, o meu contato de fato com a cultura hip hop através dos 

elementos foi quando eu comecei como apoiadora do CO-RAP (West Mika, 

Grafiteira e Rapper, 2017). 

 

Além disso, percebemos o quanto a internet foi importante na busca por referências 

femininas relacionadas ao hip hop, principalmente, ao elemento musical para West Mika. Os 

conhecimentos adquiridos pelos dispositivos e tecnologias digitais contribuíram para seu 

reconhecimento enquanto rapper feminista. Em várias publicações no seu perfil da rede social 

Facebook continham videoclipes de rappers reconhecidas no cenário nacional e que lutam 

pela causa feminista.  

Por exemplo, na postagem que traz o videoclipe de Lívia Cruz intitulado “ordem na 

classe” como referência, este rap expõe justamente a disputa de gênero dentro do cenário hip 

hop e da resistência das mulheres para seguirem atuante na cultura.  

 
Figura 15 - publicação de videoclipe de rappper feminina do cenário nacional que é referência na luta 

contra machismo 

 

Fonte: capturado do perfil da rede social Facebook de West Mika 
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Braziliano atribui suas fontes de acesso ao conhecimento e referências às plataformas 

do Youtube, Netflix e aos sites que acessa na internet, bem como aos livros de que lê. Cabe 

destacarmos uma das apropriações citadas por Braziliano como referência que estava lendo 

até a data da última entrevista realizada no mês de dezembro de 2017, o livro “Pele Negra – 

Máscaras Brancas”, de Frantz Fanon (2008), indicando-nos que a consciência negra do 

interlocutor e o processo de afirmação identitária relacionada à sua negritude perpassam pelo 

processo de conhecimento da sua realidade sócio-cultural. Como destacou o próprio Fanon 

(2008) é somente pela tomada de consciência dos processos e relações maniqueístas que os 

condicionam em determinados posições sociais que os negros, a partir da luta social, 

modificam as estruturas sociais que os subjugam.  

Para ele, as apropriações das tecnologias ajudaram na compreensão de toda estrutura 

da cultura, estética e musical e a partir disso conseguiu entender a ligação desta com as 

comunidades e com a relação com o movimento negro. E consegue perceber que apesar do 

movimento hip hop ter essa origem norte- americana quando se desloca no espaço se 

transformando de acordo com os contextos sociais onde passa a ser desenvolvida.  

Observamos que Braziliano tem conhecimento dos pilares do hip hop e também da 

forte ligação deste com a diáspora negra. Bem como a busca pelo conhecimento para ele é 

essencial para o desenvolvimento de sua arte. Assim, ressignifica o conhecimento obtido por 

meio das diferentes plataformas sejam elas digitais ou não para criar à estética e linguagem 

visual dos seus trabalhos. Suas experiências e vivências no movimento hip hop são exercidas. 

Assim, percebemos como o processo de conhecimento dos sujeitos se dá a partir 

também das apropriações tecnológicas. Na medida em que os sujeitos do hip hop se 

apropriam do repertório cultural disponível nas redes digitais online, nas plataformas digitais, 

tais como Youtube, Spotify, Netflix e, ao mesmo passo, também constroem suas redes digitais 

de colaboração e compartilhamento de conteúdos pelos dispositivos de comunicação, tais 

como grupos no Facebook e Whatsapp.  

De fato, notamos que as referências permitidas também pelas apropriações 

tecnológicas foram relevantes para a construção da visão mais crítica dos sujeitos e até 

mesmo para constituição de seus posicionamentos de lutas e reivindicações dentro do cenário 

hip hop. Acerca deste processo de conhecimento a partir das referências West Mika contribui 

para nossas reflexões ao compreender que as referências musicais de mulheres rappers foram 

valiosas para sua compreensão de como a sociedade fundamentada na figura do homem 

perpetua valores culturais e ideológicos que ajudam a sustentar o machismo. 
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Cara, na moral eu conheci muita mina foda na internet, ali eu tirei minhas bases de 

mulheres feministas, entendeu?! Tipo...todas essas mulheres rappers são minhas 

referências também, tá ligado?!. A minha militância é um reflexo das minhas 

vivências do cotidiano, tá ligado, desse conhecimento da cultura do machismo. Os 

rap’s dessas mulheres apontam as práticas do cotidiano que a gente sofre, 

entendeu?! E servem pra eu refletir também a partir das minhas vivências (WEST 

MIKA, Rapper e Grafiteira, 2017).  

 

Enfim, as apropriações das tecnologias para o conhecimento perpassam também pelas 

maneiras como as tecnologias ajudam os sujeitos a ampliar o entendimento sobre as lógicas 

do hip hop. Este tipo de apropriação facilita os processos de identificação, pois proporciona a 

compreensão dos sentidos comum que integram o movimento. Os conhecimentos adquiridos 

por meio das tecnologias ajudam os sujeitos também na construção de si, isto é, no 

reconhecimento de si a partir da capacidade de se identificar, compreender-se e construir 

outras referências e sentidos de pertença para sua afirmação identitária e posicionamentos 

políticos. Também identificamos que é por meio do conhecimento que os interlocutores 

desenvolvem consciência crítica em relação as suas realidades sociais.  

 

5.4 APROPRIAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA PRODUÇÃO CULTURAL E DA 

MEMÓRIA DO HIP HOP 

 

Percebemos que as apropriações estão relacionadas ao domínio das potencialidades 

das tecnologias para os processos de produção. Assim, os sujeitos aprendem as formas de 

utilização dos recursos e dispositivos tecnológicos disponíveis para desenvolverem as 

produções, criações e práticas do movimento. Deste modo, percebemos que os usos sociais 

das tecnologias de informação e comunicação aparecem demandados pelas próprias 

experiências dentro do movimento hip hop.  

Vitor Escobar relata que aprendeu a lidar com determinadas tecnologias para compor 

suas próprias coreografias, pois percebeu a exigência dentro do cenário hip hop de criações 

que fizessem o seu estilo de dança diferenciado, ou seja, descem uma identidade própria as 

suas coreografias.  

 
Há alguns anos estava em um curso internacional de profissionalização de danças 

urbanas quando escutei que os brasileiros são conhecidos como monkey, porque só 

imitavam as coreografias internacionais e não sabiam criar seus próprios estilos de 

break ou street dance [...] Foi a partir desse momento que vi a necessidade de 

aprender a utilizar as tecnologias, principalmente o computador, para compor 

minhas próprias coreografias (Vitor Escobar, Dançarino, 2017). 
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Para Vitor, as tecnologias auxiliam no seu processo criativo e para compor suas 

coreografias. Ele utiliza várias funcionalidades e programas do computador para fins de 

produção relacionada às danças urbanas, mais especificamente, do street dance. Ele faz uso 

do computador para editar as músicas no programa Sound Forge
80

 que servem de base para 

suas criações. 

 
A tecnologia hoje em dia ela tornou o mundo em todas as áreas muito mais fácil, né, 

cômodo.[...] No meu caso, eu que trabalho com dança, com movimento, com 

pessoas, né, ela me auxilia em muitos processos, né. No computador, edição de 

música, alteração de ritmos, velocidades, coloco efeitos que me auxiliam muito no 

processo criativo, porque eu ouço a música, eu tenho a ideia fragmentada ali na 

minha cabeça, monto a música a partir daquele rascunho mental que eu tenho 

basicamente, né, e depois eu tenho que seguir a lógica da música para traduzir ela 

em movimentos (VITOR ESCOBAR, Dançarino, 2017).  

 

 

As apropriações tecnológicas amparam o processo de produção e tornam-se 

imprescindíveis para a manutenção e consolidação do Cia Mecanic Street Dance. Ainda que a 

ligação com o espaço urbano seja fator relevante para as práticas da companhia, as 

tecnologias não deixam de estarem presentes na produção e desenvolvimento da dança.  

Neste viés, observamos em um dos ensaios do Cia Mecanic Street Dance que as 

principais tecnologias utilizadas são relativas ao smartphone, tablet e a caixa de som. O tablet 

é conectado à caixa de som para rodar a música que será ensaiada. Além disso, o smartphone 

para cronometrar o tempo e encaixar os passos da coreografia em determinados momentos da 

música. Na época, os integrantes estavam ensaiando a coreografia intitulada “origens” para 

uma apresentação que seria realizada no Natal Luz de Santa Maria
81

. 

 

Figura 16 - Ensaio do Cia Mecanic Street Dance 

 

                                                           
80

 É um programa de áudio criado pela Sony Creative Software que permite a edição e criação de músicas, sua 

versão para teste pode ser baixada pela plataforma “baixaki”. 
81

 É um evento organizado pela prefeitura de Santa Maria em que durante vários dias do mês de dezembro são 

realizadas apresentações artísticas e show dos mais variados gêneros musicais. As programações que 

contemplam o cronograma do evento são realizadas na Praça Saldanha Marinho, localizada em espaço central da 

cidade. 
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Fonte: capturada pela pesquisadora no ensaio do grupo. 

 

No mesmo viés, West Mika aborda que as tecnologias auxiliam no seu processo de 

produção e criação. Ela procura beats gratuitos no Youtube para baixar e utilizar em suas 

composições. Além disso, como aproveita as funcionalidades do smartphone para compor, 

gravar e armazenar seus rap’s, transformando o celular em um importante recurso para a 

concretização de seus trabalhos. 

 

Gravo no celular, primeiro que meu processo de criação, eu começo geralmente...eu 

escolho uma base, um tema e eu desenvolvo em cima daquilo, tá ligado. Então, 

tipo...eu já vou usando o celular de auxílio pro beat ir tocando e vou escrevendo e 

eu, normalmente assim ôh, acho que não me recordo uma música que não tenha feito 

isso, eu terminar de escrever a música, eu cantar ela umas duas ou três vezes sem o 

celular e daí eu gravo. Por que, tipo, não é pela qualidade, eu sei que a qualidade vai 

está ruim e tudo mais, mas é pra eu ter, é pra se alguém me perguntar: a um som teu 

e tudo mais, a eu tenho numa qualidade ruim, mas eu tenho, entendeu. Pra eu, tipo, 

antes de ir num show ensaiar em casa com beat e tudo mais, mas eu pode tá no rolê 

ouvindo uma música e de repente tocar meu som, entendeu. Daí eu ouvir e aí não tá 

ali (WEST MIKA, Rapper e Grafiteira, 2017). 
 

Braziliano utiliza o smartphone para registrar seus trabalhos. Quando não tinha câmera 

e nem o smartphone quem produzia essas imagens eram amigos. As imagens de sua arte 

visual, em sua maioria, compõem o seu portfólio virtual nas plataformas Flickr e Tumblr,  

bem como são publicadas nas redes sociais digitais Instagram e Facebook. A partir deste 

portfólio, Braziliano já conseguiu realizar contatos comerciais, o que considera a percepção 

comercial de sua arte, todavia, salienta que o principal objetivo é propagar sua arte para que 

as pessoas se identifiquem com a estética visual de seus trabalhos por um viés mais artístico e 

menos comercial.  

Vitor Escobar utiliza a plataforma do Youtube para armazenar seus vídeos da Cia 

Mecanic Street Dance e também como maneira de divulgação de seu trabalho. O canal não 

tem muitos inscritos e as publicações não são tão seguidas, sendo que foram publicados 

apenas sete vídeos, alguns de qualidade baixa, mas que fazem parte do registro da história da 

companhia. Como por exemplo, um vídeo postado no ano de 2016 da primeira apresentação 

da companhia realizada no ano de 1997.  E outro que traz uma compilação com trechos de 

apresentações da companhia em diferentes locais, tanto dentro de Santa Maria quanto em 

outras cidades.  
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Figura 17 - registro da primeira apresentação da Cia Mecanic Street Dance 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora do canal do Youtube de Vitor Escobar 

 

Referente a esta plataforma, notamos que as visualizações dos vídeos publicados 

variam muito, ficando entre cinquenta e em outro atingindo quatro mil quatrocentos e setenta 

e nove visualizações. Em raras ocasiões os vídeos têm interações do tipo comentários. Ainda 

assim, pudemos perceber a partir de um momento que o canal também pode ser importante 

para visibilidade e para aproximação e manutenção de contatos. 

 

 Figura 18 - aproximação e manutenção de contatos 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora do canal do Youtube de Vitor Escobar. 

 

Deste modo, percebemos outras possibilidades de apropriação das tecnologias voltadas 

para os processos de materialização e armazenamento das produções dos sujeitos. Assim, o 
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smartphone, computador e as plataformas digitais, tais como Youtube, Flickr, Tumblr 

aparecem como importantes aliados para essas práticas.  

Além disso, é por meio da utilização dos recursos das tecnologias de câmera ou 

smartphones que os sujeitos conseguem registrar os eventos ou atividades que desenvolvem 

no cenário hip hop de Santa Maria. Os processos de registro e armazenamento digital podem 

contribuir para a construção da memória do hip hop em Santa Maria. A produção em si é um 

arquivo de memória que servirá para contextualizar os momentos de desenvolvimento das 

práticas culturais na cidade. Deste modo, concebemos que todas as produções que são 

materializadas em arquivos, tanto dos atores individuais quanto dos coletivos, contribuem 

para constituir a memória do movimento hip hop de Santa Maria.  

Acerca da memória nas mídias digitais, Palacios (2014) argumenta que os 

“webusuários” passam a serem além de produtores de conteúdos a também produtores de 

memória. O autor compreende que as redes digitais oferecem amplo espaço para 

armazenamento dessas produções. Assim, as memórias se configuram como múltiplas, pois 

estão disponíveis em diferentes formatos e podem ser armazenadas de forma cumulativa, do 

mesmo modo, podem ser acessadas de forma instantânea, servindo também como fonte de 

referências e historicidade.  

De fato, percebemos que as fotografias são importantes recursos que ajudam a 

registrar o desenvolvimento do cenário hip hop na cidade. Observamos nos eventos analisados 

a apropriação das tecnologias, com grande ênfase em câmeras semiprofissionais, para fins de 

registro fotográfico. Contudo, compreendemos que muito além de registros momentâneos 

estas fotografias e produções serão a memória do movimento hip hop, ou seja, irão compor o 

registro histórico que mostrará a trajetória e as etapas do cenário hip hop daqui alguns anos.   

Como nos mostram as autoras Darré e Yael (2017), as fotografias contribuem para a 

construção da memória coletiva e são importantes para os processos de representação social. 

Para as autoras a construção da memória diz também sobre as presenças e ausências, isto é, os 

processos de invisibilidade dos atores coletivos ao longo da história. Do mesmo modo, revela-

nos bastante acerca dos grupos que detém os meios técnicos de produção cultural.  

O fato da construção da memória revelar sobre os grupos que detém os meios técnicos 

de produção vai ao encontro com que observou Braziliano, as tecnologias permitem que o 

registro histórico seja realizado, pois quando o cenário do movimento hip hop estava 

começando a ser desenvolvido na cidade poucos foram os registros, devido ao fato que os 

equipamentos, tais como câmera fotográfica ou filmadoras não tinham preços acessíveis.  
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DCE, eu não vou lembrar o ano, 2001, 2002 por aí...deu uma abertura ótima para o 

rap, sabe. [...] cara, se tinha um palco que a galera sabia que podia tocar era lá no 

DCE, aquele espaço serviu pra muita gente, duplas e trios começaram a tocar ali, 

tinha uma cena acontecendo lá, só que não teve registro, tava numa época pré-

digital, quem tinha câmera não saia com ela, só se o cara fosse um fotógrafo. Muito 

fragmentado alguém deve ter algum registrado daquela época (BRAZILIANO, 

Grafiteiro, 2017). 

 

Em relação ao processo de apropriação tecnológica para registro e memória, por meio 

das observações percebemos que todos os eventos foram registrados com câmeras 

semiprofissionais ou profissionais.  Na maioria das vezes, estes registros retornam aos 

ambientes digitais. Destacamos aqui o fato que todas as edições da “Batalha dos Bombeiros” 

têm registros fotográficos. E o quanto estes registros serão importantes para compreensão do 

cenário hip hop para quem não vivenciou essa época. Esta historicidade foi uma das 

dificuldades enfrentadas pela pesquisadora ao não encontrar muitas informações sobre o 

início do desenvolvimento do hip hop aqui na cidade para contextualizar o cenário em Santa 

Maria. 

A partir disto, percebemos o quanto os sujeitos que integram o hip hop na atualidade 

privilegiam as tecnologias para os registros fotográficos ou audiovisuais que possibilitarão 

compor a memória e historicidade do hip hop de Santa Maria. Acerca destas práticas, 

compreendemos que são maneiras que os sujeitos encontram para contarem as histórias a 

partir de suas próprias perspectivas.  

Quando pensamos nestes registros e no compartilhamento destes nas redes sociais 

digitais em que os eventos foram organizados também relacionamos as apropriações aos 

processos de visibilidade do cenário hip hop de Santa Maria em outras localidades do Brasil.  

Em relação aos processos de registro, na “64ª da Batalha dos Bombeiros”, observamos 

que havia um fotógrafo com câmera semiprofissional registrando o evento e, posteriormente, 

estas fotos foram publicadas na fan page do CORAP. Ainda que de maneira geral nos eventos 

analisados percebemos que o uso dos smartphones para os registros fotográficos não são tão 

frequentes. 

Na questão dos registros, na observação do espaço online de organização do evento 

“Das ruas às redes”, percebemos a plataforma digital era apropriada para relembrar momentos 

vivenciados pelos integrantes do coletivo ao longo dos anos. Este aspecto reforça a ligação 

dos sujeitos com os sentidos de pertencimento ao hip hop, pois eles se percebem como partes 

da história, como pertencentes ao movimento que os une por experiências em comum.  
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Figura 19 - registro do CORAP que retornaram a plataforma digital de organização do evento “Das 

ruas às redes” 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora da fan page do evento “Das ruas às redes” 

  

Jaíne Barcelos atribui o processo de apropriação tecnológica para o registro como 

forma de resistência e de própria constituição do movimento que ficará registrado por meio de 

memórias digitais ou em papéis.  

 

A importância do registro porque apesar de uma cultura oralizada, né, algumas 

coisas que são passadas de forma oral ter tanta importância quanto que de forma 

direta é mais difícil de distorcer...esse registro ele faz parte de uma contação de 

história. Então, ninguém vai poder apagar que aquele momento aconteceu...ninguém 

vai esquecer que aquele momento aconteceu, né. Então, acho que facilita [...] para a 

gente entender o que acontecia em outras regiões, porque a gente sabe por que a 

gente vivencia, mas o que as outras pessoas vivenciaram no mesmo ano, por 

exemplo, em 1999, você sabe o que aconteceu em Santa Maria, mas o que aconteceu 

em outras cidades (JAÍNE, B. Girl, 2017).  

 

 

A partir das observações e entrevistas, tivemos a concepção de como as tecnologias 

passam a ser parte constitutiva do movimento hip hop, trazendo novas possibilidades para a 

construção deste movimento. Todavia, percebemos que não basta apenas ter o acesso às 
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tecnologias, os sujeitos precisam se apropriar de maneiras inventivas e criativas das 

tecnologias disponíveis para que suas experiências e processos criativos e de produção sejam 

potencializados.  

 

5.5 (RE)EXISTÊNCIAS: PRÁTICAS DE PERTENCIMENTO, RESISTÊNCIA E 

RECONHECIMENTO 

 

Neste subcapítulo abordamos sobre as apropriações tecnologias para os processos de 

resistência, pertencimento e reconhecimento que de certa forma já estão perpassados nas 

práticas anteriores, pois os processos comunicativos, de conhecimento e de produção cultural 

também contribuem para a consolidação e fortalecimento do hip hop.  

Visto isto, trabalhamos com o aprofundamento das questões de como os sujeitos do 

hip hop se posicionam dentro do cenário a partir das apropriações das tecnologias. Neste viés, 

discutimos sobre as principais temáticas das reivindicações e lutas sociais desses sujeitos, 

bem como os conflitos e negociações que também são revelados pelas apropriações 

tecnológicas, com grade ênfase, nas plataformas digitais.   

Percebemos que os usos sociais das tecnologias de informação e comunicação 

aparecem demandados pelas próprias experiências dentro do movimento hip hop, implicando 

em questões de pertencimento, ao mesmo tempo, atuam no modo como são construídas 

diferentes posições e afirmações identitárias e modos de participação social desses sujeitos do 

hip hop.  

 

5.5.1 Apropriações para reconhecimento e pertencimento 

 

Para Taylor (1993), reconhecimento está associado à identidade e refere-se à maneira 

como a sociedade identifica a pluralidade de identidades que compõem o seio social. Isto é, 

envolve os processos de reconhecimento ou não da existência de determinados grupos ou 

indivíduos. Assim, os indivíduos ou grupos que têm sua identidade negada ou estão no 

processo de “falso reconhecimento” (TAYLOR, 1993) reivindicam o reconhecimento de suas 

identidades por meio das expressões que imprimem sentido no campo simbólico de 

construção das identidades.  

A partir de Taylor (1993), concebemos o reconhecimento como processo de luta e 

negociação das identidades que denota as maneiras como os sujeitos constroem sentidos de si 

mesmo e, do mesmo modo, reconhecem os outros e são reconhecidos perante a sociedade. A 
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partir da tomada de consciência de si (FANON, 2008) que os sujeitos conseguem se 

compreender nestes processos de identificação e afirmação identitária.  

O processo de tomada de consciência e reconhecimento de si, que ajuda os sujeitos a 

se posicionarem nos processos de construção de sentidos de si mesmos, foi observado nas 

relações de dois sujeitos do hip hop, tanto por meio das publicações nas redes sociais quanto 

no tipo de arte que produzem. Neste caso, observamos que os dispositivos tecnológicos 

contribuem, como já mencionado, para processo de conhecimento das diferentes referências 

étnico-raciais. No mesmo passo, ajudaram os sujeitos a se posicionarem e afirmarem suas 

identidades. 

Por exemplo, a arte de Braziliano é carregada de referências estéticas que denotam seu 

processo de afirmação identitária relacionada ao reconhecimento de si como homem negro. 

Deste modo, percebemos o processo de “negritude” (MUNANGA, 1988) acionado quando os 

interlocutores afirmam suas pertenças identitárias relacionadas à sua questão racial. Estes 

aspectos que trazem alguns sentidos em relação a sua identidade particular quando 

compartilhados entram no jogo de negociação do reconhecimento perante os outros. Assim, 

seu processo de reconhecimento acontece numa relação dialógica coletiva (TAYLOR, 1993).  

 

Figura 20 - referência à estética negra na arte de Braziliano 

 

Fonte: capturado do perfil de Braziliano da rede social Facebook 

  

Neste caso, percebemos o quanto Braziliano traz aspectos de sua identidade étnico-

racial através da estética da sua arte. A partir disso, compreendemos que essa tomada de 

consciência negra (FANON, 2008) faz com que suas expressões artísticas auxiliem na 

constituição e afirmação identitária e indicam a resistência aos padrões estéticos construídos 

socialmente pela perspectiva eurocêntrica.  
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No mesmo viés, notamos que Jaíne se reconhece como mulher negra. Sua afirmação 

identitária perpassa pela produção da sua arte e as apropriações das tecnologias contribuem 

para seu conhecimento, isto é, pela busca de referências étnico-raciais. Assim, fomentam seus 

processos e práticas de identificação e, ao mesmo passo, auxiliam na sua afirmação 

identitária.  

 

Figura 21 - afirmação identitária de Jaíne como mulher negra 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora do perfil do Instagram de Jaíne 

 

Do mesmo modo, notamos que o CORAP e os sujeitos que integram esta pesquisa se 

reconhecem como atuantes de resistência sociopolítica, revelando a constituição da identidade 

política do hip hop. Como argumenta Scherer-Warren (2006), a identidade política dos 

movimentos sociais ou coletivos é constituída a partir das lutas sociais que realizam. Todavia, 

estamos cientes que o movimento é plural e nem todas as vertentes desenvolvem o sentido de 

resistência das práticas do hip hop. Por outro lado, os sujeitos que compõem esta pesquisa 

buscam realizar suas práticas em prol das lutas e reivindicações sociais.  

 Deste modo, observamos por meio da publicação do CORAP na plataforma digital de 

organização do evento “Das ruas às redes” a busca pelo reconhecimento da identidade de 

resistência do hip hop. O coletivo se reconhece como um movimento que luta contra a ordem 

vigente por meio das práticas e atividades que desenvolve.  
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Figura 22 - publicação que demonstra o reconhecimento do CORAP de sua identidade de resistência 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora do espaço digital de organização do evento “Das ruas às redes” 

 

 

Observamos o pertencimento a partir da perspectiva das pertenças identitárias e 

coletivas. Assim, buscamos compreender quais sentidos afirmados que demonstram a 

consciência dos sujeitos em serem pertencentes ao movimento hip hop, a uma comunidade, 

aos coletivos sociais e suas pertenças identitárias. Assim, como os sentidos comuns 

compartilhados auxiliam na constituição das suas identidades e nos seus processos de 

afirmação identitária, observamos como as tecnologias auxiliam nestas práticas e processos 

que estão relacionadas aos sentidos de coletividade.  

Deste modo, as reflexões acerca do pertencimento são direcionadas pela perspectiva 

dos sentidos compartilhados que possibilitam os processos de identificação dos sujeitos. 

Analisamos como, por meio das práticas culturais, os sujeitos constroem sentidos e 

referências em comum que os auxiliam nos processos de afirmação identitária e 

pertencimento.  

Assim, concebemos que os sentidos comuns que ajudam a integrar o movimento hip 

hop são os elementos culturais e a linguagem, pois são os que facilitam os processos de 

identificação dos sujeitos e os tornam pertencentes a uma cultura compartilhada que é 

significada e ressignificada de acordo com os contextos sociais em que é desenvolvida.  

De fato, os processos de identificação são construídos por meio dos sentidos comuns 

partilhados, seja por meio do vocabulário do hip hop composto por gírias e expressões 

próprias, das referências compartilhadas em relação aos elementos do hip hop, as experiências 

e vivencias dentro do movimento, ou seja, são sentidos construídos que facilitam os processos 

de reconhecimento dos sujeitos que compõem o cenário do movimento hip hop em Santa 

Maria e também de outras localidades. A partir desta perspectiva, observamos que as 



147 
 

 

apropriações tecnológicas podem facilitar a aproximação de sujeitos que se identificam entre 

si e o conhecimento de sujeitos que pertencem ao movimento hip hop de diferentes 

localidades.  

Por exemplo, no espaço de organização online do evento “Das ruas às redes”, na 

publicação na rede social Facebook realizada pelo CORAP em que o coletivo convida o 

pessoal para rimarem, observamos a construção da linguagem das rimas possui característica 

própria do movimento e a partir das gírias e expressões próprias os sujeitos constroem os 

sentidos de pertença que ajudam a integrar o movimento hip hop.   

 

Figura 23 - sentidos de pertença construídos e afirmados pela linguagem do hip hop 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora do espaço digital de organização do evento “das ruas às redes” 

 

Os processos de vinculação coletiva que fazem com que os sujeitos se sintam 

pertencentes ao hip hop são construídos por meio das relações dos mesmos com os demais 

integrantes do movimento.  Relacionado a isto, percebemos que os dispositivos tecnológicos 

possuem papel importante para manter as conexões e processos de identificação, bem como as 

redes sociais online se constituem em espaços de posicionamento e afirmação do 

pertencimento ao hip hop. Neste sentido, concebemos que o hip hop para os sujeitos 

“constituem em novas formas de manter e estabelecer vínculos” (ORTIZ, 2012, p.103).  E as 
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apropriações dos diferentes dispositivos tecnológicos fortalecem este processo de 

pertencimento. 

Por exemplo, na publicação de West Mika percebemos que a mesma se posiciona 

como pertencente à cultura hip hop.   

 

Figura 24 - Afirmação de West Mika de seu pertencimento ao hip hop 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora do perfil pessoal do Facebook de West Mika. 

 

Jaíne também tem consciência de pertencer ao hip hop e compreende a dimensão de 

resistência sociocultural do movimento. Além disso, observamos suas afirmações de 

pertencimento relativo ao coletivo “Negressência”. As danças também conectam aos sentidos 

de pertença relativos à ancestralidade, como no espetáculo intitulado “mulheres cujos filhos 

são peixes”, em que dança pelo coletivo “Negressência”. No exemplo da publicação realizada 

em seu perfil do Instagram, Jaíne demonstra sua afirmação de pertencimento ao movimento 

hip hop.  

 

Figura 25 - afirmação de Jaíne do pertencimento ao hip hop 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora do perfil do Instagram de Jaíne Barcelos. 
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Notamos que a atuação a partir de um dos elementos que compõem o movimento faz 

os sujeitos se sentirem pertencentes ao hip hop. Ainda que existam outros sentidos comuns 

compartilhados que ajudam nos processos de identificação, tais como o vestuário, gírias, 

ideologia do movimento.  

Referente às pertenças identitárias que são constituídas a partir do conhecimento das 

tradições e culturas de determinados grupos sociais, em que os sentidos de pertença e 

coletividade são instituídos pela ligação das histórias em comum partilhadas que auxiliam os 

sujeitos nos seus processos de identificação e são referências para constituírem seus sentidos 

de pertença. A arte de Braziliano, por exemplo, retrata sua experiência e vivência negra e 

referencia práticas que fazem parte de sua “identificação associativa” (HALL, 2013) com as 

culturas africanas, isto é, identificações com a história e tradições dos povos africanos que são 

estabelecidas pela sua questão racial. Assim, ao afirmar traços de seu pertencimento étnico-

racial, tenta manter seus sentidos de pertença e conexão com sua ancestralidade. 

Por exemplo, na publicação em que sua arte referencia a data de comemoração dos 

santos Cosme e Damião, no dia 27 de setembro, comemorado nesta data nas religiões de 

matriz afro-brasileira, é posssível percebermos que Braziliano afirma sua ligação com a 

herança cultural do povo negro, reafirmando os sistemas de referências nos quais constitui sua 

identidade negra.  

 

Figura 26 - referencia a religião de matriz afro-brasileira feita por Braziliano 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora do perfil da rede social Facebook de Braziliano. 

 

Em outros dois momentos nas publicações de Braziliano, percebemos os sentidos de 

pertença identitária por meio da linguagem visual de construção de sua arte em que privilegia 
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a estética negra dos personagens. Concebemos a estética negra a partir do conceito de 

negritude (MUNANGA, 1988) que se refere justamente à valorização dos traços estéticos 

daquelas características dos negros que ao longo da história foram desprezados pela 

constituição da estrutura social fundamentada pela perspectiva de padrão estético 

eurocêntrico. De modo geral, os traços faciais e corporais, questão do cabelo e da cor de pele, 

ainda que não resumido somente a estes aspectos fisiológicos, pois também entram as 

questões das vestimentas e elementos que compõem a estética negra.  

 

Figura 27 - traços e elementos da estética negra na arte de Braziliano 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora do perfil da rede social Facebook de Braziliano 

 

Os sentidos de pertença identitária construídos a partir da ancestralidade e história 

comum compartilhada (HALL, 2009) denotam a relação das práticas culturais do hip hop com 

a diáspora negra (GILROY, 2007). A partir disso, compreendemos que Braziliano propaga 

sua arte para reafirmar elementos identitários que o constituem enquanto sujeito. As 

afirmações desses elementos identitários referentes à questão étnico-racial e a busca por sua 

ancestralidade estão bastante marcadas na estética de sua arte visual. Concebemos que é a 

partir destas referências que Braziliano constrói os sentidos que facilitam seus processos de 

identificação com outros sujeitos, seja do hip hop ou não. Para Braziliano as tecnologias 

contribuem tanto para busca do conhecimento para construção destes sentidos de pertença e 

identificação quanto para sua afirmação identitária. Ao dialogar sobre a utilização das mídias 

sociais afirma que “[...] é bom para os processos de identificação e potencialização para você 

não achar que está fazendo aquilo sozinho”.  

A respeito do pertencimento, notamos que os interlocutores do hip hop evidenciam sua 

pertença simbólica aos bairros e comunidades de moradia. Com isto, nos espaços dos eventos 

percebemos que os sujeitos em vários momentos exaltam o seu pertencimento a “quebrada” 

com frases do tipo: “sou da Zona Oeste”, “representando a T. Neves” “Núcleo Central em 
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movimento”, “minha quebrada”, entre outras afirmações que reforçam seus sentidos de 

relação com a comunidade em que vivem. Assim, identificamos que apesar de estarem, 

muitas vezes, em espaços centrais da cidade os sujeitos mantém fortificada a sua relação com 

o seu bairro. 

A questão do pertencimento relacionado ao bairro é também uma percepção de Jaíne, 

a qual considera que é importante a postura e comprometimento com a comunidade ao 

afirmar na entrevista que “do que adianta ter conceito nas festas e não ter moral na quebrada”. 

Percebemos assim a preocupação que os interlocutores do hip hop têm em valorizarem o 

espaço social onde vivem, demonstrado pelo comprometimento com suas comunidades, nas 

quais vivenciam suas experiências para transformarem em manifestações político-culturais.  

Acerca deste processo de pertencimento e relação com o bairro, Souza (2012) 

corrobora ao refletir sobre a importância dos rappers manterem sua ligação com suas 

comunidades, pois é nas comunidades de origem que vivenciam suas experiências para 

produzirem seus rap’s e nestes espaços que são reconhecidos e legitimados. Ainda que, 

conforme a autora também é fundamental que os rappers estejam fora das comunidades 

justamente para que suas produções circulem para além dos bairros de origem e, ao mesmo 

passo, possam representar a voz de sua comunidade.  

Neste caso, o reconhecimento surge ligado à experiência dos sujeitos dentro do 

movimento hip hop e está relacionado ao status adquirido na coletividade e em ser 

reconhecido em suas comunidades. São jovens que não se sentem pertencentes à cidade, de 

uma maneira geral, já que a questão do pertencimento é construída socialmente, pois 

percebem sua exclusão ou discriminação dentro do sistema de organização social. Deste 

modo, os jovens vivenciam a cidade a partir de seus bairros de origem (SOUZA, 2016).   

Por fim, acreditamos que o pertencimento dos sujeitos ao hip hop acontece pelo 

processo de identificação de características e condições que estes jovens têm em comum e 

também daquelas que os diferenciam. Em grande maioria, são referentes à classe social, cor 

de pele, lugares de origem e moradia, demandas sociais (direitos fundamentais que não são 

supridos pelo sistema).  Suas identidades podem ser constituídas nesses processos de trocas e 

interações, muitas vezes, propiciadas pelo pertencimento aos coletivos e movimentos sociais e 

culturais.  
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5.5.2 Apropriações para resistência 

  

A resistência é a maneira que os sujeitos por meio das práticas do hip hop encontram 

de expressar suas críticas e reivindicações sociais, revelando-nos as tensões e conflitos 

presentes na sociedade e na própria vivencia desses sujeitos dentro dos grupos que estão 

inseridos. A resistência denota a maneira como os sujeitos se impõem as normas sociais e 

questionam as relações opressivas vivenciadas no seu cotidiano.  

Assim, dialogamos com a concepção de Rose (1997), que compreendeu a partir do 

contexto da cidade pós-industrial de Nova York, do cenário de turbulência e decadência 

estrutural que havia se formado para conceber que as origens do hip hop tem suas raízes 

críticas e o teor sociopolítico das expressões culturais. A autora sustenta que estas condições 

foram cruciais para o desenvolvimento da cultura e de suas características de resistência 

sociopolítica que a partir das expressões culturais reivindicavam melhorias nas condições 

estruturais e igualdade de direitos para a população negra.  

Analisamos que a resistência dos sujeitos perpassa pelas questões do racismo, 

machismo, violência. Assim, compreendemos que estas discriminações tanto de gênero 

quanto étnicas denotam os processos de exclusão social que os sujeitos do hip hop sofrem em 

seu cotidiano. 

A lógica interna do próprio movimento já tem como característica a resistência. 

Notamos que o próprio processo de organização dos eventos como atos de resistência, tendo 

em vista que os integrantes do hip hop não possuem autorização da administração municipal 

para utilização dos espaços em que os eventos ocorrem. Nestes casos, as tecnologias 

contribuem para dinâmica de organização dos eventos, possibilitando que os sujeitos se 

comuniquem de forma mais dinâmica para marcar reuniões, a troca de informações, 

conseguirem parcerias, bem como são uteis como mídia alternativa para divulgação do 

evento.  

Por outro lado, o próprio processo comunicativo possibilitado também pela 

apropriação tecnológica dos espaços digitais relevou-nos os conflitos e negociações 

enfrentados pelos integrantes do movimento na cidade para organizarem eventos que ajudem 

a promover as práticas do hip hop. É o que podemos perceber na postagem feita no dia 30 de 

Novembro de 2017 na página do evento “Das ruas às redes”, realizada pelo coletivo 

organizador do evento - CORAP, sobre o não apoio da prefeitura para realização do evento 

quando é feita a crítica à administração municipal. Assim, revelando-nos os empecilhos 

enfrentados pelo coletivo para realização do evento. 



153 
 

 

Figura 28 - conflitos dentro do cenário hip hop revelados pela publicação do CORAP no espaço digital 

do evento “Das ruas às redes” 

 

Fonte: print capturado pela pesquisadora da plataforma digital do evento “das ruas às redes” 

 

Analisamos que essa publicação na rede social digital auxiliou o coletivo para expor 

os conflitos existentes dentro do cenário cultural de Santa Maria, principalmente, para 

organização de eventos da cultura da periferia. Todavia, os desdobramentos e negociações 

deste conflito talvez ultrapassem as ambiências digitais e apropriações tecnológicas.  

Nos espaços presenciais dos eventos, os processos e práticas de resistência são 

referentes, em grande maioria, aos rap‟s e rimas expressos pelos rappers onde os mesmos 

revelam suas experiências de vida em contextos específicos, geralmente, vivencias que trazem 

denuncias dos atos de violência sofridos e também críticas ao sistema social. Neste sentido, 

dialogam as referências iniciais da origem do hip hop reconhecido como movimento 

periférico que serviu como ferramenta de resistência social para os jovens na sua maioria 

negros dos moradores dos subúrbios.  

Nas plataformas digitais de organização dos eventos, as práticas de resistência 

abordavam questões relativas ao racismo, machismo, violência, geralmente, por publicações 

que continham vídeos de rap e rima que trazem em seus conteúdos estas temáticas. As 

questões sociais postas em discussão nas plataformas digitais ampliam os espaços de atuação 

dos sujeitos do movimento hip hop e configuram as ambiências digitais como espaços de 

embates políticos. A partir de Castells (2013), compreendemos que a internet adquire 

importância para os movimentos sociais, pois possibilita a articulação de várias atividades, 

tais como: o diálogo, fortalecimento interno do movimento, busca por apoiadores e chamar a 

atenção da sociedade e da mídia para suas lutas sociais. 
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Para exemplificar, apresentamos à publicação do vídeo no espaço de organização do 

evento “Das ruas às redes” que aborda as questões de preconceito e racismo sofridos pelos 

negros na sociedade. A postagem revela o posicionamento do coletivo organizador do evento 

na luta contra racismo e qualquer tipo de discriminação social e também se configura como 

prática de “autocomunicação de massa” (CASTELLS, 2013), pois permite que o coletivo se 

empenhe em lutar contra as instituições e estruturas sociais que acreditam ser opressoras. 

 

Figura 29 - publicação que aborda a questão preconceito racial e revela o posicionamento do CORAP 

na luta contra racismo. 

 

Fonte: print capturado pela pesquisadora da plataforma digital do evento “das ruas às redes” 

 

Outros momentos de luta contra racismo foram percebidos a partir de Jaíne e 

Braziliano. Assim, percebemos o posicionamento de resistência contra as discriminações 

étnicos-raciais tanto nas publicações como nas artes que produzem.  

Braziliano utiliza o grafite e a estética visual de sua arte para seus processos de 

resistência, mas as publicações nas redes sociais digitais com caráter de reivindicação são 

pouco realizadas. Assim, sua ferramenta de resistência se dá por meio do grafite em duas 

perspectivas diferentes. Ao grafitar questiona a invisibilidade dos sujeitos da periferia que, 

muitas vezes, sofrem com os processos de exclusão social. Quando sua arte atravessa os 

espaços da cidade faz com que consiga se sentir pertencente a ela e, também, expressa-se por 

meio dela. Deste modo, ressignifica o espaço público como um espaço de resistência a partir 

do grafite que comunica algo ou pelo menos traz impacto visual, positivo ou negativo 

dependendo da interpretação do público.  

Do mesmo modo, a característica visual de sua arte busca contestar a ordem vigente e 

a padronização de beleza baseado na estética eurocêntrica. Aua linguagem estética, 
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geralmente, é carregada de elementos e traços que remetem a estética negra, valorizando sua 

identificação com a cultura afro-brasileira.   

 

Figura 30 - publicação de Braziliano de sua arte com estética negra e referencia ao Maracatu
82

 

 

Fonte: capturado do perfil da rede social Facebook de Braziliano 

 

De modo semelhante, Jaíne Barcelos tem sua postura voltada para as questões étnico-

raciais e feministas, apropriando-se das plataformas digitais para suas práticas e lutas sociais.  

 

As mídias sociais como Facebook e Instagram eu uso bastante para expor a forma 

como eu penso de maneira geral. Assim, as minhas redes sociais, a minha militância 

é também pela internet, especialmente pela dança, mas também é pela internet e, 

atualmente, no Brasil está cada vez mais difícil se omitir. Então, determinadas 

notícias eu gosto que elas sejam difundidas em grande número e eu acabo 

compartilhando sem dó, assim, principalmente, do movimento anti-racismo (JAÍNE 

BARCELOS, B. Girl, 2017).  

 

Em relação a sua militância contra o racismo, percebemos várias publicações no seu 

perfil da rede social Facebook que continham o posicionamento de Jaíne Barcelos na luta 

contra o preconceito racial. Cabe destacar o posicionamento de Jaíne em relação a um caso de 

racismo ocorrido na Universidade Federal de Santa Maria, em setembro de 2017, em que dois 

estudantes negros do curso de Direito tiveram seus nomes escritos na parede da sala do 

diretório acadêmico acompanhados de frases racistas, tais como “voltem pra senzala” e “fora 

                                                           
82

 É uma manifestação cultural brasileira surgida onde atualmente está localizado o Estado do Pernambuco, 

provém das misturas entre culturas ameríndias, africanas e europeias. Conforme estudo, provavelmente, tenha 

surgido no período escravocrata entre os séculos XVII e XVIII. Após a abolição tornou-se uma manifestação 

ligada às culturas populares e também relacionada às culturas afro-brasileiras. Para maiores informações: 

<http://maracatu.org.br/o-maracatu/trabalhos-academicos/>. Acesso em 02 de Fevereiro de 2018. 
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macacos”
83

. Na ocasião, Jaíne fez várias publicações com temática que debatia as questões 

raciais, tais como compartilhamentos de vídeos e notícias. Além disso, participou de um ato, 

organizado pelo coletivo Afronta, que reivindicava o posicionamento do Reitor da 

Universidade em relação às providências que seriam tomadas. 

Frente às críticas de algumas pessoas que não consideravam que o ato ocorrido na 

UFSM se configurava como racismo, Jaíne publicou um vídeo da escritora Chimamanda 

Ngozi Adichie, conhecida mundialmente, que rebateu um jornalista numa entrevista quando o 

mesmo tentou definir o que considerava racismo. No vídeo a escritora diz que as pessoas 

brancas não sofrem com discriminações raciais, portanto não podem definir o que é ou não 

racismo. 

 

Figura 31 - Publicação de Jaíne que debate as questões raciais 

 

Fonte: capturado do perfil do Facebook de Jaíne Barcelos 

 

 

Outros dois momentos que demonstram o posicionamento de Jaíne em relações as 

lutas étnicos-raciais podem ser notados nas publicações em que traz reflexões acerca dos 

privilégios das pessoas brancas e outro relativo à hipocrisia e moralismo da sociedade que se 

importa com determinadas questões sociais, mas por outro lado, práticas que revelam o 

                                                           
83

 Este caso ainda está sendo investigado pelo Ministério Público. 
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processo de violência que negros estão passando e o cerceamento dos direitos humanos 

universais não ganham tanta repercussão e espaço para discussões.  

 

Figura 32 – publicações de Jaíne para reflexão e discussão das questões raciais 

 

Fonte: capturado do perfil da rede social Facebook de Jaíne 

 

 

A resistência contra racismo não é percebida nas práticas de West Mika e nem de 

Vitor, talvez pelo fato de serem pessoas não-negras. Contudo, West Mika reconhece a ligação 

do hip hop com o movimento negro e a importância de que as práticas do hip hop sejam 

empenhadas na luta contra as discriminações raciais: 

 

Cara...eu tenho consciência do meu lugar de fala, né, respeito e reconheço como 

legítima a luta contra o racismo, tá ligado, mas eu não posso fala de opressão e 

preconceito que não sofro, tá ligado, isso não se encaixa na minha vivência, né?! 

Isso, eu deixo pra minas que são negras (WEST MIKA, Rapper e Grafiteira, 2017). 

 

A partir disso, percebemos o quanto West Mika, Braziliano e Jaíne têm consciência da 

importância das expressões do hip hop não só como expressões artísticas, mas também como 

de reivindicações e luta contra o racismo e outras formas de opressão.  

Em uma cultura construída por homens que constituíram seus valores e influências 

com base numa sociedade patriarcal e sexista, provavelmente as práticas do hip hop refletem 

as desigualdades nas relações de poder entre os diferentes gêneros existentes na sociedade. 

Assim, notamos que muitas vezes a lógica de organização e as práticas do hip hop 
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reproduzem o machismo quase que de forma automática. Neste sentido, o espaço e abertura 

para as mulheres do hip hop precisa ser reivindicado.  

Referente a isto, observamos que West Mika e Jaíne têm posicionamentos marcados 

em relação à resistência contra o machismo na sociedade e dentro do movimento hip hop. 

West Mika produz seu rap‟s com conteúdos que relatam suas experiências e vivências dentro 

da sociedade, suas produções têm temáticas bastante voltadas para denunciar o machismo e a 

gordofobia. Deste modo, sua resistência se faz nas produções e show‟s, mas também 

compreende as redes sociais digitais como espaços de articulação e luta contra o cenário hip 

hop que ainda é muito machista.  

 

A nossa resistência nas mídias sociais é um reflexo da nossa resistência na vida, no 

dia-a-dia, tá ligado. É o role de tu trampa pra caralho [...], mas mesmo assim 

conseguir seguir atuante na cultura [...], porque se a gente não tiver ali ninguém vai 

falar por nós, tá ligado. Se nós mulheres não nos fortalecemos, se a gente não se 

juntar e vê que juntas a gente tem mais forças que qualquer um desses manos, 

porque a gente tem o porquê, a gente tem o motivo, tá ligado. Porque tipo não tem 

nenhum argumento que justifique o machismo, não tem nenhum argumento que 

justifique line só de homens. Essa articulação, essa resistência, essa questão de 

tipo...não é...eu não vou ali só fazer um postizinho pra alfinetar, tá ligado, é uma 

publicação que não é pra um caso específico, é uma publicação que é um reflexo de 

muitos casos na cena, e é uma maneira de chegar nas minhas companheiras e nas 

minhas amigas que tão ali na internet, entendeu...pra chegar nos homens que tão ali 

na internet, tá ligado, e, ao mesmo tempo que eu largo um questionamento na 

internet, eu tô nas ruas questionando, eu tô nas rodas de batalha questionando, eu tô 

nas rodas de freestyle questionando, eu tô em cima de um palco com microfone na 

mão (WEST MIKA, Rapper e Grafiteira, 2017). 
 

A partir disso, percebemos que os dispositivos tecnológicos e mídias sociais 

contribuem para o processo de fortalecimento das mulheres no cenário de Santa Maria. 

Assim, West Mika e Jaíne a partir das suas produções e postagens disputam sentidos que 

operam como mecanismos de “contrapoder” (CASTELLS, 2013), pois visam transformar as 

relações de poder, buscando por espaço e visibilidade das mulheres no cenário de Santa 

Maria.   

Entre as publicações com temática feminista e de reivindicação do espaço das 

mulheres dentro do cenário hip hop, ressaltamos a publicação de Jaíne Barcelos de um vídeo 

de rap do coletivo Guerilheiras intitulado “conto do vigário” que traz a questão do machismo 

na sociedade e do embate das mulheres no cenário hip hop para modificar as relações 

opressivas e abusivas a que estão submetidas no seu cotidiano. 
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Figura 33 - publicação de Jaíne no Facebook de audiovisual de rap com conteúdo de denúncia e crítica 

ao machismo 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora do perfil do Facebook de Jaíne. 

 

Na letra do rap “conto do vigário”
84

, identificamos a luta das mulheres contra o 

machismo na sociedade e dentro do cenário hip hop. E a busca pela construção de um 

movimento fortalecido e potencializado pelas mulheres.  

 
[...] Lutando na mesma trincheira com as vozes engatilhadas segurem o contra-

ataque. Saímos do anonimato cortando feito navalha, para pôr a cabeça dos dick 

vigaristas no prato. Que caiam as máscaras, vim expor seu machismo velado. Se na 

sua festa a mulher não paga ela é isca para atrair macho. O hip-hop é unissex, 

respeite a luta e tire o puta e a vadia da sua letra sem conteúdo e carregada de 

hipocrisia (Fragmento do rap Conto do Vigário, 2017).  

 

West Mika categoriza seus rap’s como produzidos para as “minas”. Assim, as 

temáticas relatam justamente as opressões sofridas pelas mulheres dentro da sociedade 

machista e denunciam o sexismo do cenário hip hop em relação a não abertura de espaços 

para mulheres que praticam as expressões culturais do movimento. Como percebido na sua 

publicação na rede social Facebook, no dia 26 de Junho, em que se posiciona como rapper 

que resiste ao cenário e luta pela abertura de espaço para as demais integrantes. Percebemos 

que utiliza as hashtags
85

 “rapnacional”, “minasnomic”, “respeitatiu”, “brejo”, 

“resistenciafeminina” “rapdimina” para facilitar os processos de identificação com as demais 

mulheres.  

 

 

                                                           
84

 Para acesso a letra na íntegra acessar: <https://www.letras.mus.br/guerrilheiras/conto-do-vigario/>. 
85

 É uma expressão bastante comum para os usuários das redes sociais digitais que comumente é empregada para 

facilitar a identificação de determinados conteúdos que são agrupados a partir das temáticas das hashtags. No 

contexto brasileiro é também conhecida como jogo da velha ou quadrado. Informações disponíveis em: 

<http://www.gazetadopovo.com.br/tecnologia/conheca-a-origem-e-os-significados-da-hashtag-na-internet-

ebu1b9qdf8os4honyp5ew380e>. Acesso em 15 de Janeiro de 2018. 
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Figura 34 - posicionamento de West Mika como rapper que luta contra machismo  

 

Fonte: capturado pela pesquisadora do perfil da rede social Facebook de West Mika 

 

Neste viés, analisamos que as apropriações das tecnologias visam construir a rede de 

fortalecimento das mulheres, sendo que os processos de identificação são facilitados pelo uso 

das hashtags “rap de mina” “minasnomic”, entre outras. O processo de luta pelo 

reconhecimento também se dá através das plataformas digitais e, ao mesmo passo, é nestes 

espaços que ocorre o processo de reconhecimento do potencial das mulheres no hip hop.  

Notamos comentários de valorização e reconhecimento das mulheres no hip hop em algumas 

publicações, principalmente, na rede social Facebook. Por exemplo, alguns comentários 

gerados quando West Mika divulgou na plataforma do Facebook que abriria o show de Meire 

D‟ Origem e Livia Cruz, ocorrido no mês de Outubro de 2017, no Rockers Sool Foud. Cabe 

destacar que os comentários foram feitos somente por mulheres. Assim, percebemos que o 

fortalecimento e apoio se dão entre as próprias mulheres do hip hop, com poucas exceções.  
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Figura 35 - comentários na publicação de West Mika que reconhecem seu talento como rapper e 

representante das mulheres 

 

 

Fonte: capturado do perfil da rede social Facebook de West Mika 

 

No viés da resistência e das reivindicações, observamos que o espaço da rede social 

Facebook foi reconfigurado em uma ambiência de críticas e lutas sociais, revelando-nos os 

conflitos e negociações que existem dentro do cenário hip hop de Santa Maria. Em dezembro 

de 2017, West Mika criticou a falta de representatividade das mulheres do hip hop para 

abertura do show
86

 Cris SNJ e Brisa Flow, duas rappers do cenário nacional que são 

referências nas lutas feministas. Na ocasião, West Mika questionou os organizadores do 

evento sobre a presença só de rappers masculinos para abrir o show. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86

 O show foi organizado pelo GanstaRS.SM, ocorreu no dia 07 de dezembro de 2017 no Rockers Soul Food. 
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Figura 36 – crítica de West Mika à organização do evento GangstaSM-RS realizado em Santa Maria 

 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora do perfil do Facebook de West Mika 

 

Esta publicação na rede social Facebook gerou vários comentários, na grande maioria 

por mulheres. Os debates e discussões incitados defendiam o posicionamento de West Mika, 

exceto da organização do evento que refutou as críticas. Em relação aos comentários 

percebemos que rappers de outras localidades e que são referência no cenário do hip hop 

nacional também comentaram a publicação, destacamos os nomes de Issa Paz e Meire 

D‟Origem. Assim, notamos que as ambiências digitais também são espaços para mobilizações 

e o fortalecimento das mulheres do hip hop em níveis que ultrapassam os limites urbanos do 

cenário local. 
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Figura 37 - Comentário 01: a favor das críticas de West Mika. 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora do perfil do Facebook de West Mika 

 

Figura 38 - Comentário 02 da Issa Paz 
87

 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora do perfil do Facebook de West Mika 

 

A partir dos comentários, percebemos que as tecnologias auxiliam na construção das 

articulações e fortalecimento nos embates e discussões em torno da resistência ao cenário que 

ainda é muito sexista e invisibiliza a participação das mulheres do hip hop nos espaços de 

constituição do movimento.  

Ainda assim, também notamos os conflitos e negociações gerados a partir da 

reivindicação de West Mika. Também pela rede social Facebook a organização do evento 

respondeu as críticas, refutando o argumento de machismo e silenciamento das mulheres no 

cenário.  

 

 

 

 

                                                           
87

 Trata-se de uma rapper de referência no movimento hip hop nacional. A partir disso, decidimos manter o 

nome visível também para demonstrar como as redes das mulheres são fortificadas através destes espaços e das 

apropriações tecnológicas.  
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Figura 39 - resposta da organização do evento a crítica realizada por West Mika 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora do perfil do Facebook de West Mika 

 

A resposta da organização gerou outros comentários, destacamos o que considerou a 

resposta como um desrespeito às mulheres do cenário. A partir deste caso, percebemos que o 

fortalecimento das mulheres ocorre, quase sempre, entre si.  

 

Figura 40 - Comentário 03: após resposta da organização 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora do espaço da organização do evento no facebook. 
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Cabe destacar que as reivindicações das plataformas digitais surtiram efeito positivo, 

pois durante os shows as duas rappers que eram as atrações principais convidaram duas MC’s 

mulheres de Santa Maria para cantarem junto com elas, sendo que uma delas foi à rapper 

West Mika. Na ocasião, West Mika cantou com Cris SNJ e a rapper Leticia Quevedo junto a 

Brisa Flow. Posterior ao evento, West Mika utilizou o seu perfil no Instagram como canal de 

comunicação para agradecer as duas rappers.   

A partir deste fato, compreendemos que as tecnologias de informação e comunicação 

ajudam a tecer espaços de discussão e debate para que as mulheres do hip hop de Santa Maria 

realizem suas reivindicações sociais e obtenham reconhecimento. Além disso, também 

percebemos que a formação da rede vai sendo desenvolvida por meio dos diferentes 

apropriações tecnológicas, seja por meio do Facebook ou Whatsapp que ajudam a conectar as 

mulheres do hip hop em nível nacional.  

O confronto em relação à violência se dá pelas práticas do hip hop com ênfase na 

dança e nos rap’s e rimas.  As redes sociais digitais analisadas, Facebook, Instagram e 

Youtube, quase não foram empregadas para este tipo de crítica. Não podemos aferir porque as 

redes sociais digitais não são utilizadas também como espaços de denúncia a violência, mas 

talvez seja pelo receio de serem identificados e sofrerem mais perseguição policial.  

Os rap’s pronunciados nos eventos nos quais estivemos presentes revelam as 

experiências dos jovens, em sua maioria, negros e pobres que moram nas periferias das 

cidades em relação à violência policial. Por exemplo, na 64ª Batalha dos Bombeiros quando 

dois rappers rimavam acerca da temática dos “porcos”, apelido pejorativo para se referir à 

polícia, alguns trechos das rimas proferidas foram “mais um corpo preto no chão/ a polícia 

atirou por engano meu irmão/ não foi engano/ essa bala era achada/ é mais uma família preta 

estraçalhada que chora sobre a história de uma morte mal contada”. Outra trecho de rima 

pronunciado no duelo “cê é preto e pobre não precisa nem falar...vai apanhar/preto já é 

culpado, cê tá condenado/ chamado de ladrão e traficante a todo instante/ os gambés te vê na 

rua na madrugada e já param o camburão...só ouço: perdeu meu irmão, mão na cabeça”.  

No evento “Das ruas às redes”, no dia 02 de dezembro, uma das integrantes do 

coletivo organizador do evento - CORAP utilizou o microfone para relatar sobre uma 

violência policial cometida na madrugada do dia dois contra rapper que promoveu uma das 

oficinas que ocorreram no evento. Na ocasião, a integrante do coletivo agradeceu a ida do 

rapper mesmo estando machucado e posicionou sua opinião e crítica em relação às violências 

cometidas pelos policiais. Trazemos aqui fragmento da fala: “nós continuamos resistindo a 

essa polícia que é treinada para bater em pretos e pobres, não só através da ocupação dos 
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espaços, mas por meio da nossa arte. Enquanto nossa cultura ainda for marginalizada, 

enquanto não conseguirmos igualdade e tratamento digno, seguiremos fortes na luta”.  

 

5.6 LIMITES E RESTRIÇÕES DAS APROPRIAÇÕES DAS TECNOLOGIAS 

 

Analisamos que as apropriações das tecnologias também têm limites e restrições. 

Como destaca Castells (2013), a internet é um importante canal de autonomia para os atores 

sociais, seja individuais ou coletivos, contra as instituições, justamente por este fator o 

governo e as empresas têm medo da internet, tentam lucrar com e a partir dela e, ao mesmo 

passo, limitar seu potencial para cercear a liberdade de autonomia dos sujeitos. Ainda que 

conforme Castells (2013) as grandes empresas, os governos e as corporações também 

disputem os espaços na internet. 

Os limites e restrições das apropriações tecnológicas referem-se tanto a questão de 

acesso como dos limites que as plataformas digitais impõem para restringir os recursos 

disponíveis para seus usuários. Para tanto, refletimos acerca das limitações das plataformas 

digitais de comunicação partindo da compreensão que estas são regidas por valores 

comerciais e imposições em termos de regras e políticas de funcionamento. 

A respeito disto, discutimos sobre como funciona a dinâmica de visibilidade das 

publicações no Facebook. Como seus algoritmos limitam o alcance das postagens, já que seu 

valor monetário é movido também a propagandas, assim as publicações que desejam ter 

alcance maior de público precisam ser pagas. Em janeiro de 2018
88

, Mark Zuckerberg, criador 

do Facebook, anunciou que a rede social iria sofrer algumas alterações em sua dinâmica de 

funcionamento. A medida refere-se ao fato que as publicações dos familiares e amigos serão 

priorizadas em detrimento das feitas pelas páginas, assim as postagens das páginas terão 

alcance ainda mais restrito. 

Conforme o comunicado, o Facebook por meio do seu perfil e das preferências pessoais 

tentará prever quais publicações podem ser de interesse das pessoas, assim as publicações irão 

aparecer mais próximas do topo do feed do perfil pessoal. Esta será uma medida que impulsionará 

as pessoas a interagirem com discussões e comentários. Concebemos que esta é uma medida que 

pode auxiliar na interação dos sujeitos com interesses em comum. Todavia, ainda 

problematizamos acerca do risco de criar o chamado “efeito bolha”, ou seja, que as publicações 

circulem sempre nos mesmos feed de notícias, aproximando somente pessoas com 

                                                           
88

 Disponível em <https://resultadosdigitais.com.br/blog/facebook-mudanca-algoritmo/>. Acesso em 01 de 

Fevereiro de 2018. 
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posicionamentos e perfis semelhantes. Todavia, conforme percebemos todas estas dinâmicas de 

funcionamento já estão em práticas atualidade, pois a rede social Facebook funciona por 

dinâmicas pagas para que as publicações atinjam maior número de pessoas.  

Outro fator que limita a apropriação dos espaços refere-se às regras de funcionamento 

que muitas vezes, por meio de denúncias dos próprios usuários, retira postagens com 

determinadas temáticas da rede social. Por exemplo, mamilos masculinos são permitidos, 

todavia femininos são considerados obscenos segundo a política do Facebook.   

Pensamos que também precisamos compreender o limite de apropriação dos 

interlocutores do hip hop, pois não basta ter acesso as tecnologias. Deste modo, coube 

observarmos as críticas e defasagens em termos de apropriação dos sujeitos do hip hop em 

relação às tecnologias. Deste modo, para compreendermos o que de fato eles têm acesso e 

como os limites acabam restringindo suas produções e nos seus posicionamentos e lutas 

sociais.  

De imediato, percebemos as diferentes condições de acesso às tecnologias como já 

mencionado no perfil de cada sujeito. Por exemplo, West Mika não possui assinatura de 

internet banda larga na sua residência. Sua principal fonte de conexão com a internet se dá 

pelo uso do smartphone que não consegue proporcionar muitos tipos de acesso, tais como as 

páginas que demandam internet de melhor qualidade. Assim, privilegia a utilização do Wi-fi 

na casa dos amigos para buscas de referências, acesso a vídeo no Youtube, entre outras 

atividades que não consegue realizar somente com a internet 3G.  

Além disso, West Mika tem o projeto de lançar um EP só de “mina”, mas que por não 

ter os equipamentos necessários e nem o dinheiro para pagar produtora, este projeto está 

sendo adiado. Em relação a este fato, observamos que West Mika havia publicado há meses 

atrás no seu perfil da rede social Facebook que lançaria um EP no mês de seu aniversário, que 

ocorreu em outubro de 2017, todavia na entrevista, em dezembro de 2017, ela explicou que 

por motivos de falta de verba este projeto ainda não se concretizou.  

 A falta de equipamentos dificulta a produção do seu EP bem como dos audiovisuais 

para alimentar seu canal no Youtube, o qual só possui um vídeo desde que foi criado em 26 de 

Junho de 2017. O único vídeo foi produzido e capturado por uma amiga que trabalha com 

audiovisual, mas a qualidade não se equipara aos vídeos produzidos pelas produtoras que 

possuem bons equipamentos e infraestrutura.  

Os sujeitos também apresentam críticas referentes aos usos das tecnologias. Braziliano 

compreende que seu acesso ao Facebook é limitado, pois este controla os tipos de publicações 

que podem ser compartilhadas. Assim, afirma que “a estética do meu trabalho pode ser 
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ofensiva, sofrer políticas de cortes, por exemplo, não posso expor um mamilo feminino, no 

caso, porque a política do Facebook baseada em valores moralistas vai bloquear minha 

publicação, ainda corro o risco de ficar bloqueado por alguns dias”.  

De modo semelhante, Vitor, West Mika e Jaíne apresentam críticas às tecnologias. 

Vitor demonstra que utiliza as redes sociais e plataformas digitais com cautela pra evitar mal 

entendidos e superexposição desnecessárias, do mesmo modo, faz críticas à utilização banal 

das mídias para produções sem conteúdo.  

 

 
[...] eu uso com muito cuidado as mídias digitais, porque se tu botar hoje o nome de 

coreógrafos no Youtube tu vai ver muita coisa boa, mas também tu vai ver muito 

exibicionismo fútil, às vezes, não há uma musicalidade exata no estão fazendo e 

aquele coreógrafo, aquele profissional tá buscando simplesmente uma promoção 

pessoal, entendi?! Não tá colocando o conteúdo, assim sabe...tu vê que é uma mídia 

utilizada de uma forma banal, entendeu?! De tal forma que se tu bota 10 vídeos, ele 

tá dançando a mesma coisa e daí só muda a música (VITOR, B.Boy, 2017).  

 

 

No mesmo viés, a crítica de West Mika às tecnologias é voltada para questão da 

autoexposição e para o fato de as pessoas, muitas vezes, valorizarem mais os espaços digitais 

do que os encontros presenciais.  

 

[...] tipo eu acho que como tudo na vida tem pontos positivos e negativos, tipo 

assim...as redes sociais facilitam essa interação com outras minas e manos do hip 

hop, tá ligado. Por outro lado, muita gente valoriza mais essa interação virtual do 

que o diálogo presencial, tá ligado. Tipo assim, às vezes, o cara tá num evento com 

um monte de oportunidade de dialoga e troca uma ideia legal, mas não fazem, sabe. 

Daí tu vê que muitas vezes o corre é só por visibilidade mesmo e não pela questão 

da resistência do movimento (WEST MIKA, Rapper e Grafiteira, 2017).  

 

Jaíne percebe os potencias e limites das tecnologias, ênfase na internet, como aspecto 

negativo apresenta sua preocupação em relação à difusão de informações que não 

acrescentam para a consciência da compreensão do que é o movimento hip hop. Além disso, 

compreende que as tecnologias são espaços complementares para o desenvolvimento das 

práticas do hip hop. A respeito disso, afirma que “[...] onde não tem o encontro de rua, não 

tem uma chyper
89

, não tem hip hop, né, não tem a galera fazendo rima lado a lado, deixa de 

ser cultura urbana”. Percebemos que Jaíne concebe os espaços digitais como espaços de 

articulações, relações e resistência, todavia compreender que as manifestações político-

                                                           
89

 É quando vários rappers se juntam e a partir de uma temática gravam um rap, na maioria das vezes, é um 

produto audiovisual. Nas chypers cada rapper tem uma participação e com a união das várias participações dão o 

tom da música e do rap. Não é uma gravação a partir de um único rapper, mas sim a composição a partir de 

vários rappers que compõe o cenário hip hop.  
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culturais do hip hop tem forte ligação com o espaço urbano para desenvolvimento das suas 

práticas do hip hop.  

Como também observou Souza (2016) que as manifestações político-culturais do hip 

hop tem está forte ligação com o espaço urbano, ainda que as tecnologias forneçam outros 

espaços de constituição e fluxos de redes, as manifestações são promovidas nas ruas, grafite e 

break, ou buscam inspirações nestes espaços. Assim, Souza (2016, p.103) aborda que “o que 

está cultura nos permite refletir está e se constitui neste diálogo travado na rua”.  

Deste modo, compreendemos que os sujeitos do hip hop se apropriam das tecnologias 

para suas práticas, mas mesmo assim são críticos em relação aos limites e restrições das 

mesmas. Até mesmo, relativizando o tipo de uso que fazem dos espaços digitais. Assim, 

percebemos que algumas das atividades do hip hop não conseguem ser totalmente transpostas 

para os espaços digitais, estando relacionadas às experiências e relações dos sujeitos com o 

espaço urbano.  

Deste modo, percebemos que as três determinantes em relação às restrições das 

tecnologias referem-se ao acesso, dificuldades de utilização de determinados recursos e as 

próprias limitações das plataformas. Ainda assim, perceber os limites das tecnologias não 

significa ignorar sua importância para constituição do movimento hip hop na cidade.  

 

5.7 COMUNICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO HIP HOP: A CONSTITUIÇÃO DAS 

REDES 

 

Voltamos às contribuições de Castells (1999) para pensarmos nas perspectivas das 

redes. Para nós, compreendemos as redes do hip hop como os espaços de interação dos 

sujeitos que auxiliam nos processos de produção, circulação e distribuição dos produtos bem 

como da visibilidade das manifestações político-culturais do hip hop. Deste modo, 

compreendemos que é a partir das redes que os sujeitos redefinem seus modos de atuação e, 

ao mesmo passo, também são redefinidos por elas. 

Então, consideramos que as redes são compostas pelos espaços urbanos, plataformas 

digitais, aplicativos de comunicação, grupos de Whatsapp e Facebook, espaços da internet 

onde as interações e discussões podem ser realizadas, em suma, todos os espaços em que os 

interlocutores do hip hop consigam se comunicar e fortalecer seus laços com os demais 

integrantes do movimento hip hop. 

Reiteramos assim que as interações e diálogos não ocorrem somente através das 

tecnologias, as práticas comunicativas face-a-face ainda são importantes para o processo de 
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fortalecimento do movimento. Podemos compreender esta relação dialogando com Castells 

(2013, p.14), que percebe que a internet e as redes sociais online são “apenas um componente 

do processo comunicativo pelo qual os movimentos sociais se relacionam com a sociedade em 

geral. Eles também precisam construir um espaço público, criando comunidades livres no 

espaço urbano”.   

Assim, percebemos que os usos e apropriações das tecnologias realizadas pelos 

sujeitos que integram o movimento hip hop de Santa Maria também estão relacionados ao 

processo comunicativo e de organização do próprio movimento na cidade. Observamos que 

dos eventos do hip hop ocorridos na cidade, durante o período de coleta de dados, todos foram 

organizados também pela plataforma da rede social Facebook por meio da utilização do 

recurso de “criar eventos” que a rede social online disponibiliza.  

Neste viés, observamos que além dessas apropriações digitais possibilitarem o 

processo de organização e contribuírem para divulgação do evento, também estes espaços 

propiciados pelas redes sociais digitais configura-se em ambiências de trocas, interações e 

articulações, onde os sujeitos podem se expressar e divulgar seus conteúdos. Além disso, 

facilitam o compartilhamento de informações e o reconhecimento dos sujeitos que integram o 

cenário do movimento hip hop. Por sua vez, configuram-se em espaços de “autocomunicação 

de massa” (CASTELLS, 2013), pois possibilitam que os interlocutores do hip hop criem 

conteúdos e constituam redes entre elas próprias. Ainda que estejamos cientes dos limites 

destes espaços que são restringidos pelas suas políticas de funcionamento, como, por 

exemplo, a criação dos filtros, a dinâmica para impulsionar as postagens, entre outras 

questões que já foram abordadas no subcapítulo anterior. 

Jaíne Barcelos atribui às tecnologias, ênfase nas redes digitais, processo de expansão 

da visibilidade dos eventos e também a possibilidade de comunicação entre os integrantes do 

hip hop. 

 

Acho quem tem a social mídia tem tudo, né, hoje em dia...[...] as mídias sociais são 

o maior carro forte de divulgação e é o que permite também que as pessoas 

interajam interestadual e internacionalmente, né, que antes disso, era meio 

impossível chegar a informação, um convite, uma coisa assim pra um evento, por 

exemplo, hoje em dia a gente sabe meses antes que vai acontecer, em que lugar vai 

acontecer e permite uma organização [...] (JAÍNE, B.Girl, 2017). 

 

Vitor está inserido em vários grupos do hip hop no Facebook, para fins de análise 

consideramos sua inserção no grupo intitulado “Hip Hop Swag Dance/Brasil”, grupo que 

permite interações entre integrantes de diferentes localidades do Brasil e serve como espaço 
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de trocas e divulgação de eventos relacionados ao movimento hip hop em nível nacional. Este 

grupo continha 3.441 membros até o fechamento da coleta de dados da análise que se deu em 

15 de dezembro de 2017. As publicações eram cotidianas, a participação de Vitor não 

envolvia a criação de conteúdo, mas as interações através de curtidas e comentários das 

postagens realizadas pelos demais membros do grupo.  

 

Figura 41 - Print de um dos grupos relativos ao hip hop que Vitor participa no Facebook 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora  

 

Referentes às apropriações da rede social Facebook para organização dos eventos, 

observamos que a plataforma é um espaço de diálogo entre o público e os organizadores, pois 

se configura como canal de comunicação que permite a divulgação do evento e as 

informações mais importantes tais como: local, data, horário, dúvidas, recados, entre outros. 

Além disso, fornece espaço denominado de “discussão” que permite aos organizadores 

fazerem postagens com conteúdos diversificados. Caso este espaço de “discussão” não esteja 

restrito a publicações somente dos organizadores do evento, as demais pessoas também 

podem utilizar o “espaço de discussão” para publicações.  

Assim, em relação à “64ª Batalha dos Bombeiros”, observamos que no total foram seis 

publicações até o dia da realização do evento. Em sua maioria realizada pelo coletivo 

organizador da batalha. As publicações foram relativas à dinâmica de organização do evento e 

possuíam caráter informativo em relação ao que teria no espaço do mesmo. Neste sentido, 

informavam sobre a venda de produtos e comidas. 

Ainda assim, duas publicações foram feitas pelo público em geral, uma era a marcação 

de um amigo e a outra relacionada à divulgação de outro evento cultural que seria realizado 

na cidade. Analisando as interações nas publicações percebemos que ainda são poucas, pois 
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de todas as publicações notamos que muitas não possuem curtidas, comentários e nem 

compartilhamentos. A publicação com mais interação do público foi quando o CORAP 

divulgou o cartaz do evento contendo as informações acerca da realização do mesmo. 

 

Figura 42 - interações do público na publicação do CORAP no espaço digital de organização da “ 64ª 

da Batalha dos Bombeiros” 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora da fan page da “Batalha dos Bombeiros” 

 

No espaço presencial em que ocorreu o evento, observamos as tecnologias apropriadas 

como canal de comunicação direto com o público, antes do início da Batalha, uma das 

representantes do CORAP faz um alerta ao público, que várias mensagens de reclamações por 

causa de violências ocorridas após o evento têm chegado à página do coletivo. A 

representante do CORAP dialoga com o pessoal que a Batalha é organizada com o intuito de 

promover a cultura hip hop na cidade e organizar espaços onde jovens possam expressar suas 

vivências. Todavia, caso as agressões continuassem o evento não será mais realizado.  

Apesar das redes sociais digitais serem apropriadas e permitirem a comunicação com o 

público, o coletivo preferiu o diálogo com o público de forma presencial, através da 

comunicação face a face. Nenhuma publicação relativa a este fato foi realizada na fan page do 

CORAP. Assim, compreendemos que as redes sociais digitais ampliam os espaços de atuação 
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dos sujeitos, por outro lado, o espaço urbano não deixou de ser o espaço onde o hip hop 

ocorre na prática. 

Na observação online do evento “Das ruas às redes”, percebemos também o processo 

de comunicação e canal de diálogo com público para informações referentes ao evento. Várias 

publicações eram o compartilhamento da arte visual
90

 desenvolvida para o evento e outras que 

continham as informações sobre o mesmo, tais como a descrição do cronograma e formulário 

para as inscrições. O espaço de “discussão” era aberto ao público, ou seja, qualquer pessoa 

estava liberada para realizar postagens. A esse respeito, compreendemos que era um espaço 

disponível para comunicação e interação entres as pessoas. 

 

Figura 43 - Publicação do CORAP contendo às informações sobre o evento “Das ruas às redes” 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora da fan page do evento 

 

É por meio desta plataforma que o coletivo que é um dos organizadores do “das ruas 

às redes” dialoga com seu público. Mais do que isso, pede apoio para organização do evento.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
90

 Este foi desenvolvido por um integrante do CORAP, coletivo organizador do evento, mas foi utilizado em 

grande maioria nas ambiências digitais, somente foi impressa pastinhas com a identidade visual do evento.  
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Figura 44 - pedido de apoio para organização do evento 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora da fan page do evento “das ruas às redes” 

 

O coletivo organizador do “Das ruas às redes” se apropriou também do recurso de 

criar vídeo para interagir e chamar o público para participar do evento. Neste viés, 

observamos que a comunicação teve alcance bastante significativo, pois o vídeo realizado 

teve mil e quatrocentas visualizações, nove comentários e dezoito compartilhamentos. 

Todavia, não podemos aferir o real alcance desse produto que visava à divulgação do evento. 

A partir disto, concebemos que o Facebook se configurou como uma mídia de divulgação e 

ainda sem custos, tendo em vista que o coletivo não pagou para alavancar as publicações. Por 

sua vez, refletimos que o coletivo desenvolveu a “autocomunicação de massa” (CASTELLS, 

2013) ao se apropriar da plataforma digital para construir seu próprio conteúdo que foi 

divulgado para amplo público disponível na rede social Facebook.  

 

Figura 45 - vídeo postado pelo CORAP para chamar público para participar do evento “Das ruas às 

redes” 

 

Fonte: capturada pela pesquisadora do espaço online de organização do evento no Facebook 
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Na organização pelo Facebook da 5ª edição da “Batalha do Ita”, observamos que 522 

pessoas informaram que compareceriam e 695 demonstram interesse. Ao total foram 

realizadas trinta e quatro publicações, sendo apenas cinco postagens feitas pelo coletivo 

organizador da Batalha. As demais publicações foram realizadas pelo público em geral.  

Notamos a interação com o público para a dinâmica de organização do evento. No 

sentido que a primeira publicação foi realizada pelo coletivo organizador do evento e visava 

que o público decidisse sobre o formato da Batalha.  

 

Figura 46 - Diálogo com público para dinâmica de organização do evento 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora do espaço digital de organização do evento “Batalha do Ita” 

 

Neste caso, a rede social online se configurou como espaço de diálogo que visava à 

interação entre o coletivo e os públicos que compõem o cenário do movimento hip hop na 

cidade, envolvendo tanto admiradores da cultura como integrantes do hip hop. A partir desta 

relação que estabelecem conseguem a contribuição do público para construção da dinâmica de 

organização do evento. Ainda que o processo de organização do evento tenha envolvido 

também atividades presenciais, tais como reuniões e diálogos entre os integrantes do coletivo.  

Outros processos comunicativos foram percebidos no sentido que o público utilizava o 

espaço como canal de comunicação para se informar sobre algumas questões do evento.  
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Figura 47 - interação do coletivo com o público no espaço online de organização da “Batalha do Ita” 

  
Fonte: captura pela autora da fan page do evento 

 

Além disso, o próprio coletivo apropriava-se do espaço para informar as questões 

relacionadas ao desenvolvimento do evento.  

 

Figura 48 - informações sobre a dinâmica do evento da “Batalha do ITA” 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora da fan page do evento “Batalha do ITA” 

 

A criação deste espaço online para organização do evento também permite o 

fortalecimento do hip hop e as interações possibilitam a criação e ampliação da rede do 

movimento. Neste aspecto, observamos comentários de pessoas que interagiam entre si e de 

chamadas no momento em que o evento no espaço urbano já estava sendo realizado. 
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Percebemos também que os espaços online em que os eventos são organizados 

contribuem para que os sujeitos do hip hop troquem experiências e se reconheçam entre si. As 

interações proporcionadas por estes espaços podem se complementar para além das redes 

sociais digitais. Por exemplo, numa publicação em que uma jovem utilizou o espaço da 

plataforma digital da “Batalha do Ita” para conseguir parcerias para ir ao evento.  

 

Figura 49 - interação entre sujeitos no espaço digital de organização da “Batalha do ITA” 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora da fan page evento „Batalha do Ita” 

 

As apropriações das tecnologias também contribuem para que parcerias sejam 

realizadas para construção e organização dos eventos. Mika West percebe que o processo de 

trazer pessoas de fora de Santa Maria para compor os eventos foi facilitado, traz a questão da 

compra de passagens e a própria comunicação com integrantes de outras localidades por meio 

de aplicativos do celular, cita o Whatsapp e o Messenger. 

West Mika percebe o quanto as tecnologias auxiliam nesse processo de trocas, 

comunicação, diálogos, união e apoio que auxiliam no fortalecimento do hip hop.  

 

Então, tipo é uma troca, se não fosse o celular eu jamais ia conseguir falar com a 

Isaa Paz, se não fosse o celular eu jamais iria conseguir falar com Meire D‟Origem. 

Eu abro meu whatsapp [...] só tem mulher maravilhosa. Então, tipo...a Taz Mureb 

foi uma que se  eu não tivesse falado com a Meire D‟Origem pelo celular e a Meire 

passado meu contato pra Taz, eu não ia ter conseguido o contato da Taz, entendeu?! 

Que são as minas, pra mim assim ôh, são o top melhor do mundo tá ligado, 

entendeu. Então, tipo...são maneiras de se comunicar, fazer evento, tu divulga o 

evento, tu posta no Facebook...tu divulga o evento. Reunião...tu marcar reunião, tá 

ligado, articular reunião, a facilidade de uma pessoa não ir na reunião e tu publica o 

repasse no grupo e todo mundo ficar a par daquilo ali, tá ligado (WEST MIKA, 

Rapper e Grafiteira, 2017).  

 

Neste aspecto, percebemos como as tecnologias dinamizam o processo de organização 

do movimento e permitem a construção de espaços de interações, diálogos, trocas, isto é, 
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auxiliam no processo de constituição das redes que fortalecem o hip hop. Em publicação de 

West Mika na rede social Facebook, por exemplo, ela destaca o fato de receber mensagem de 

uma das mulheres que é sua referência no cenário nacional do hip hop, convidando-a para 

abrir seu show que ocorreria em Santa Maria/RS. Observamos que os dispositivos 

tecnológicos auxiliam nas construções das redes, pois conectam integrantes de várias 

localidades, proporcionando a construção de apoios e o fortalecimento do movimento.  

 

Figura 50 - Fortalecimento da rede do hip hop e formação de parcerias 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora do perfil do Facebook de West Mika 

 

Podemos conceber que as tecnologias apropriadas para o processo comunicativo dos 

sujeitos do hip hop ampliam a capacidade de constituição das redes do movimento. Os 

vínculos e interações sociais propiciados pelas apropriações tecnológicas permitem que os 

sujeitos estejam em constante contato com os integrantes do movimento local, mas também 

interajam com sujeitos de outras localidades. Estes contatos fortalecem a rede do movimento 

hip hop, permitindo a formação de parcerias na produção de trabalhos, apoios, união, troca de 

experiências coletivas que ajudam a consolidar ainda mais o movimento hip hop na cidade e 

ampliar o reconhecimento dos sujeitos para além de Santa Maria. 

Vitor Escobar utiliza os aplicativos Whatsapp e o próprio Messenger como canais de 

comunicação para entrar em contato com os integrantes do Cia Mecanic Street Dance. A 

companhia tem um grupo no Whatsapp que auxilia no processo comunicativo dos membros e 

facilita a comunicação com todos ao mesmo tempo. É por meio deste aplicativo que as 

dúvidas, compartilhamento de conhecimentos, ensaios são marcados, informações sobre 

eventos do hip hop de Santa Maria quanto de outras cidades são compartilhadas, entre outras 
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questões. Além disso, a companhia de dança tem um grupo fechado no Facebook
91

 por 

questões de manter o sigilo das produções das coreografias. Ele explica que este grupo é um 

espaço mais restrito as questões da construção das coreografias do Cia Mecanic Street Dance, 

já que as publicações são relativas às referências artísticas para a composição das coreografias 

e das músicas que poderão servir de base para as danças. 

Vitor percebe que a apropriação das tecnologias para os processos comunicativos do 

Cia Mecanic Street Dance dinamizam o processo de organização da companhia de dança, 

pois permitem que a comunicação seja realizada de forma mais rápida e que o tempo 

dispensado para juntar o grupo para ensaio seja o menor possível, visto que muitas vezes 

alguns imprevistos acontecem.   

Neste sentido, constatamos que Vitor também se apropria de seu perfil pessoal no 

Facebook para divulgar a participação do Cia Mecanic Street Dance em eventos, tanto locais 

quanto em outras cidades da região e para busca de integrantes para companhia de dança. De 

modo que o espaço da rede social se configura em uma plataforma de comunicação que 

proporciona visibilidade e facilita as práticas e atividades da companhia de dança. 

 

Figura 51 - apropriação do Facebook para processo comunicativo de divulgação de evento que o Cia 

Mecanic Street Dance iria participar 

 

Fonte: capturado pela pesquisadora do perfil do facebook de Vitor 

 

                                                           
91

 Pedimos permissão a Vitor Escobar para participar do grupo como pesquisadora, mas como são questões mais 

restritas ao grupo e por receio dos outros componentes do Cia Mecanic Street Dance não se sentirem a vontade 

com nossa presença, ele achou melhor manter restrita nosso acesso a este grupo.  
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As lógicas de comunicação ajudam a organizar e dar visibilidade as práticas culturais 

do hip hop. Observamos que os integrantes fortalecem o cenário local a partir do apoio mútuo 

nas divulgações e publicações tanto das produções quanto dos eventos. Por exemplo, quando 

por meio do seu perfil no Facebook West Mika traz produções do cenário local com palavras 

de incentivo ao desenvolvimento do trabalho.  

 

Figura 52 - publicação de rap com incentivo ao cenário de Santa Maria 

 

Fonte: print capturado do perfil do Facebook de West Mika 

 

Deste modo, percebemos os processos de reconhecimento e fortalecimento em que os 

sujeitos compartilham os trabalhos de outros sujeitos do hip hop do cenário local, construindo 

a rede de relações que auxiliam para a constituição do movimento hip hop. Concebemos que a 

construção da rede como uma força colaborativa para consolidação do cenário do hip hop em 

Santa Maria.  

A partir disso, percebemos que a construção e organização do hip hop torna-se 

complexa, pois é um movimento que transita entre as comunidades periféricas, partes urbanas 

centrais da cidade e os espaços da internet. O hip hop é o movimento que ajuda a organizar as 

redes de relações desses sujeitos. Ao mesmo passo, as tecnologias permitem que as redes 

sejam fortificadas pelas trocas, diálogos e interações, isto é, dinamizam o processo de 

constituição e ampliam os espaços de trocas, incluindo as tecnologias digitais para 

articulação, divulgação e comunicação. 

Como afirma Scherer-Warren (2006), as redes dos movimentos são constituídas por 

dois tipos de articulações, isto é, interações entre os próprios integrantes do movimento, sejam 

nas comunidades, redes digitais, nos espaços mais restritos do cotidiano destes. Assim, 
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configuram-se como espaços de trocas, comunicação, de intercâmbio e surgem por meio dos 

interesses em comum. Por outro lado, através das articulações entre atores e instituições 

políticas, neste caso configurando-se em espaços de conflitos e atuações coletivas.  

Assim, concebemos que a rede social Facebook como plataforma que possibilita os 

processos comunicativos e de organização do movimento, como importante espaço de trocas, 

apoios, interação, organização, comunicação e visibilidade. Estas são as maneiras inventivas e 

criativas que os sujeitos e grupos do hip hop encontram para superarem as barreiras e 

construírem seus espaços de expressão que ajudam a fortalecer as práticas do hip hop e suas 

lutas sociais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao decorrer da investigação nosso percurso foi realizado por diferentes caminhos que 

nos conduziram até o presente momento. Antes de tudo, realizamos o estado da arte em que 

foi possível perceber como o movimento hip hop vem sendo pensado dentro das pesquisas 

científicas no Brasil e ainda quais as lacunas em relação às abordagens ainda são pouco 

exploradas. Revisitar o conteúdo já produzido revelou-nos que o tema do hip hop ainda é 

pouco investigado a partir das perspectivas dos usos e apropriações das tecnologias de 

informação e comunicação, apesar do avanço e popularização das tecnologias dentro do 

cenário das práticas cotidianas dos sujeitos. Assim, compreendemos que estávamos na direção 

certa em relação ao direcionamento da nossa pesquisa caminhar na investigação dos usos e 

apropriações das tecnologias por sujeitos do hip hop de Santa Maria/RS.  

Nosso percurso investigativo foi revisto em vários momentos, muitas vezes devido a 

questões externas. Diante disto, reelaboramos nosso enfoque investigativo e após 

compreendermos a trajetória de quatro sujeitos como importantes contribuições para 

entendimento do hip hop de Santa Maria/RS, buscamos aporte teórico para o 

desenvolvimento dos capítulos. Nesta perspectiva, procuramos a aproximação com autores 

que nos permitissem refletir a partir de conceitos que pudessem articular com que o empírico 

nos tensionava a refletirmos. Então, apoiamo-nos em autores que dialogam acerca do hip hop, 

questão da constituição das identidades, dos usos e apropriações das tecnologias, do cenário 

que as tecnologias de informação e comunicação impulsionam e de certa forma compõem o 

contexto em que os sujeitos do hip hop atuam. A partir disso, desenvolvemos os capítulos da 

presente investigação.  

Percebemos que o movimento hip hop se inscreve no interior de grandes conflitos 

sociais, tanto agora quanto na época de seu surgimento. Suas manifestações político-culturais 

servem de espelho para compreendermos a sociedade em que vivemos, como já apontado nos 

estudos de (SOUZA, 2016), (HERSCHMAN, 2005), (COUTINHO E ARAÚJO, 2008), 

SIMÕES (2008, 2012), (ROSE, 1997). No contexto de Santa Maria, as vivências e 

experiências dos sujeitos no seu cotidiano, às vezes, atravessado pela violência, preconceitos, 

opressões e falta de oportunidades também são refletidos nas manifestações político culturais 

dos interlocutores do hip hop, revelando as tensões e conflitos pelo que passam no plano 

social.  

No tocante as apropriações tecnológicas, conseguimos compreender a partir da 

investigação que os interlocutores da pesquisa se apropriam das tecnologias de diferentes 
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maneiras. Deste modo, apoiados em Certeau (2011), refletimos que é através da redefinição, 

isto é, das maneiras e práticas inventivas e criativas, que reelaboram os usos e criam outros 

sentidos para as tecnologias que os interlocutores do hip hop se apropriam das mesmas. O tipo 

de apropriação vai depender dos posicionamentos e lutas sociais que cada interlocutor realiza 

nas suas manifestações político-culturais, ainda que nas principais apropriações cotidianas 

tenham ganhado destaque as redes sociais Facebook e Instagram.  

Como maneiras inventivas e criativas de se apropriar das tecnologias, destacamos as 

situações em que os interlocutores reconfiguram os espaços do Facebook também como 

plataformas de embate político através das reivindicações sociais, configurando-os também 

como possibilidade de resistência a partir das suas maneiras de se posicionar e criar sentidos 

na rede social digital. Como contribui Certeau (2011), são nas maneiras de fazer cotidianas 

que os sujeitos irrompem com as condições sociais pré-estabelecidas e denotam a resistência 

as imposições sociais.  

Quando os interlocutores utilizam as tecnologias para suas produções por meio das 

táticas e maneiras criativas conseguem entrar no jogo de negociação dos campos de forças 

que constituem os espaços de produção. Do mesmo modo, reelaboram os produtos advindos 

da indústria cultural para seus próprios fins, como nas edições das músicas para coreografias, 

quando buscam conhecimento por meio das plataformas do Youtube e Netflix. Todas são 

maneiras inventivas de se usar as tecnologias que subvertem as ordens pré-estabelecidas.  

Assim, percebemos que o cenário do movimento hip hop em Santa Maria vai se 

reorganizando por meio dos usos e apropriações das tecnologias. Destacamos os processos 

comunicativos possibilitados pelas mesmas, organização dos eventos também através das 

redes sociais digitais, aquisição de conhecimento dos interlocutores do hip hop, processos de 

produção que foram facilitados e a consolidação da historicidade do movimento através dos 

registros e memórias.  

Por isso, notamos que, por meio da inserção nos diferentes redes sociais digitais, os 

interlocutores do hip hop expandem seus espaços de existência e resistência, pois a partir das 

apropriações tecnológicas têm a possibilidade de criar perfis em redes sociais, divulgar 

opiniões, entrar em debates e fazer críticas a determinadas questões sociais, ampliando assim 

seus processos de comunicação. Relativo aos processos comunicativos apoiados nas 

tecnologias, estes são impulsionados também pelos aplicativos do Messenger e Whatsapp 

acessados por meio dos smartphones pessoais dos sujeitos, mesmo que nem todos possuam 

internet 3G. Os grupos na rede social Facebook também se constituem em espaços de 

diálogos entre os integrantes. 
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As tecnologias auxiliam na organização dos eventos do hip hop, ênfase na rede social 

digital Facebook. Nas plataformas digitais, os espaços de discussão se configuram também 

como canais de diálogo com o público e de interação entre os integrantes do hip hop na 

cidade. Nos espaços presenciais dos eventos, as tecnologias aparecem demandas para os 

registros audiovisuais e fotográficos. A respeito dos registros fotográficos e audiovisuais, 

notamos que em sua maioria são realizados apenas pelos apoiadores do hip hop, pois 

percebemos que durante os eventos de hip hop na cidade os sujeitos que integram o 

movimento, geralmente, não fotografam o evento. Assim, os registros ficam mais a cargo dos 

organizadores dos eventos.   

Os interlocutores do hip hop concebem também a partir das tecnologias seus processos 

de aquisição de conhecimento. As apropriações para busca do conhecimento possibilitam a 

construção da visão mais crítica dos sujeitos e estão relacionadas à procura pela historicidade 

do movimento, referências dentro do cenário nacional e internacional, questões étnico-raciais, 

entre outras informações. Os conhecimentos adquiridos refletem nas atuações dos 

interlocutores do hip hop. Em seus processos de buscas de informação, ganharam destaque o 

Youtube, a plataforma da Netflix (por meio dos filmes e séries que abordam a temática do hip 

hop), além de sites encontrados por procuras aleatórias no Google.  

A relação dos interlocutores do hip hop com as tecnologias também é construída por 

meio do aprendizado. Deste modo, os sujeitos buscam aprender a utilizar as potencialidades 

das tecnologias para suas produções e atuações dentro do movimento. Assume importância, 

neste sentido, o aprendizado das tecnologias digitais bem como dos aparatos tecnológicos que 

possibilitam a edição de músicas e vídeos. Por isso, as práticas de apropriações tecnológicas 

estão em constante processo de reconfiguração, pois os interlocutores alternam suas 

atividades a partir dos processos de aprendizado de utilização dos recursos das tecnologias. 

Entretanto, percebemos que nem todos os processos e práticas de apropriação permitem a 

interação ou a total liberdade de criação de conteúdos. Como ponderamos, existem regras e 

políticas das plataformas que limitam ou impedem determinados usos. 

O processo de reconhecimento ganha força nas questões das identidades étnico-raciais 

e também na própria busca por reconhecimento dentro do movimento hip hop. Assim, 

ocorrem os processos de reconhecimento de si dos interlocutores como negros e o 

desenvolvimento da consciência negra (FANON, 2008), revelando-nos que a constituição das 

suas identidades são atravessadas pelas questões raciais. Por isso, percebemos que as redes 

sociais digitais constituem-se em espaços de afirmação identitária em que a estética negra é 

valorizada por meio da afirmação da negritude (MUNANGA, 1988) dos interlocutores que se 
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reconhecem como negros. Para isto, suas produções remetem aos sentidos de pertença 

identitária relacionados à ancestralidade e elementos identitários que integram as culturas 

afro-americanas. 

Além disso, o pertencimento é acionado pelos sentidos de pertença em comum que 

ajudam a integrar os sujeitos do hip hop como movimento, isto é, a ideia da coletividade. 

Estes sentidos de pertenças giram em torno das expressões próprias, vestuário, experiências 

de vida em comum e dos próprios elementos que integram o hip hop. Neste viés, as 

tecnologias contribuem para as trocas coletivas e do reconhecimento dos sujeitos entre si. O 

pertencimento também foi percebido na relação dos integrantes do hip hop com as 

comunidades ou bairros onde vivem, em que os interlocutores afirmam seus laços de 

pertencimento aos espaços que denominam, muitas vezes, de “quebrada”.  

As apropriações das tecnologias de informação e comunicação permitem a 

constituição de outras redes de pertencimento, diferentes daqueles grupos presenciais aos 

quais os sujeitos do hip hop já estão integrados. Através dessas redes de pertencimento, que 

atravessam ambiências online e espaços urbanos, os sujeitos podem (re)constituir suas 

identidades a partir de sentidos de pertença e referências diversas. Os processos de 

identificação auxiliam a (res)significar os espaços como lugares próprios de pertencimento em 

que as experiências individuais e coletivas destes sujeitos são vividas e reconfiguradas num 

processo mútuo de interferências. Assim, as lutas pelo reconhecimento são fomentadas pelas 

tecnologias de informação e comunicação, onde os interlocutores se posicionam e, muitas 

vezes, afirmam e reconstituem suas identidades e seus sentidos de pertenças identitárias.  

A resistência como prática que contrapõe a dinâmica da sociedade foi percebida em 

reivindicações sociais que trazem a tona os problemas de ordem social e cultural. Deste modo, 

as mulheres reivindicam questões que são tocantes as suas vivências como mulheres dentro da 

sociedade e do próprio cenário hip hop, relativas ao machismo e os interlocutores negros 

tensionam seus embates para luta contra o racismo. Todavia, isto não significa que as lutas 

são segmentadas e que os interlocutores do hip hop não empenham outras críticas sociais em 

suas manifestações político-culturais, mas que existem diferenças de posicionamentos de 

acordo com a experiência de cada um. 

Para isto, as tecnologias configuram-se também como mecanismos de lutas em que os 

conflitos e tensões do movimento são expostos e as discussões acontecem. Neste sentido, 

percebemos que as mulheres se fortalecem nestes espaços, apoiando-se através das interações, 

muitas vezes, expressas em comentários. Deste modo, a visibilidade das reivindicações das 

mulheres ocorre também nas redes sociais digitais com ênfase no Facebook.  
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Assim, percebemos que os usos sociais das tecnologias de informação e comunicação 

aparecem demandados pelas próprias experiências dentro do movimento hip hop, implicando 

em questões de pertencimento, ao mesmo tempo, atuam no modo como são construídas 

diferentes posições e afirmações identitárias e modos de participação social para os 

interlocutores do hip hop.  

De maneira geral, percebemos que as tecnologias podem ter grande potencial nas 

práticas de resistência, reconhecimento e pertencimento dos interlocutores do hip hop. Ainda 

que sejam tecnologias com regras pré-determinadas, os sujeitos conseguem, em alguns casos, 

subverter a ordem dominante e apropriar-se para fins próprios, seja para divulgação e 

produção de trabalhos, aquisição de conhecimento, reconhecimento identitário, destaque para 

identidade étnico-racial, visibilidade de questões sociais como racismo, preconceito, 

machismo e violência policial. Além disso, percebemos também que facilitam os processos de 

organização dos eventos do movimento, bem como a aproximação de sujeitos que compõem o 

cenário do hip hop de Santa Maria/RS.  

Deste modo, concebemos que os usos e apropriações das tecnologias ampliam as 

manifestações político culturais do hip hop, mas não apagam a importância do cenário urbano 

para a manutenção e consolidação do hip hop como movimento de resistência social. Isto 

reforça ainda mais a percepção de que as ambiências online e offline precisam ser 

compreendidas de forma integrada, como espaços que se entrecruzam e complementam, 

ajudando a constituir o movimento hip hop de Santa Maria/RS. 

Por fim, sabemos que uma investigação nunca esgota um tema. Para pesquisas 

posteriores salientamos da relevância de olhares direcionados para presença das mulheres no 

movimento hip hop, questão que foi ganhando dimensão importante conforme avançávamos a 

investigação. Pode ser importante investir em novas pesquisas que busquem entender como a 

inserção das mulheres traz outros vieses de resistência ao hip hop, de modo a se compreender 

as especificidades de lutas e embates das mulheres dentro de um movimento que ainda, pela 

postura de alguns integrantes, configura-se e perpetua ideais machistas. No que pese as 

tecnologias, as próximas investigações podem aprofundar como as apropriações tecnológicas 

podem possibilitar as interações entre integrantes do hip hop de diferentes localidades do país, 

formando conexões, às vezes, até internacionalmente.  
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APÊNDICES E - QUESTIONÁRIO DAS ENTREVISTAS  
 

Questões entrevista 

Nome:  Idade:  Profissão:   Bairro:  Escolaridade:  

Filiação política/movimento social   

1-  Poderia contar sobre sua trajetória no hip hop, inserção, pertencimento coletivos?  

2 - De forma geral, você acredita que as tecnologias contribuíram para o processo de 

organização, visibilidade e consolidação do hip hop em Santa Maria? 

3- Quais foram as principais mudanças de organização do hip hop com a ampliação da 

utilização das tecnologias? 

4- As tecnologias estão cada dia mais presente na vida social das pessoas, se/como as 

tecnologias modificaram o modo de você se comunicar com demais integrantes do hip 

hop da cidade? 

5- Como você utiliza as diferentes tecnologias nas suas atividades do movimento hip hop 

de Santa Maria? 

(Processo de produção, organização, visibilidade) 

6- Atualmente, se/como você utiliza as tecnologias nas suas atuações/produções 

artísticas? 

7- Quais são as tecnologias que você tem mais utilizado nesses últimos três meses e 

como elas têm auxiliado na sua trajetória dentro do hip hop? 

8- Nos eventos do hip hop de qual participa você costuma utilizar que tipos de 

tecnologias (celular, câmera, tablete, computadores, microfones, mesas de som, som) e 

com quais finalidades? 

9- Você utiliza os espaços das redes sociais (digitais) como também um espaço de 

atuação? Como você acredita que elas contribuem nesse aspecto? 

10- Suas postagens relacionadas com a temática do hip hop nas redes sociais são 

planejadas? Questão de melhor horário, dia, atualizações, interações?  

11- Em relação à internet, além das redes sociais, você costuma acessar outras plataformas 

para buscar conteúdos (referências) do hip hop, interagir com integrantes de outras 

cidades, acessar grupos/coletivos de hip hop? 

 

 

 


