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RESUMO
Este estudo propõe uma reflexão sobre a Cultura Popular, com enfoque no Hip Hop de
Ribeirão Preto. Serão considerados conceitos sob diferentes perspectivas, ou seja, visões
divergentes de cultura popular, no entanto, essa abordagem se guia em uma livre crítica
que nos permite considerar o aspecto questionador de confronto e rebeldia, presente
nessa forma de manifestação da cultura popular. Nesse sentido, pretende-se responder à
seguinte questão de pesquisa: O que representa o Movimento Hip-Hop em Ribeirão
Preto enquanto forma de manifestação cultural popular? O objetivo principal deste
trabalho, portanto, é analisar o Movimento Hip Hop em Ribeirão Preto como forma de
manifestação cultural popular. Pretende-se também revisar os conceitos de cultura
popular. O primeiro passo dessa pesquisa foi um levantamento e análise da bibliografia
que versa sobre o assunto, com o propósito de reforçar e fundamentar conceitos bem
como situar historicamente a evolução do movimento. Posteriormente, foram
identificados os grupos locais pertencentes ao movimento, seus participantes e suas
formas de atuação. Nesse momento, está sendo realizada a pesquisa de campo por meio
de entrevistas e observação com o propósito de analisar, com apoio da literatura, a
contribuição cultural desse movimento.
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Toda a pesquisa levantada para gerar este estudo visa uma reflexão sobre a
Cultura Popular, com enfoque no hip-hop de Ribeirão Preto.
Foram considerados conceitos sob diferentes perspectivas, ou seja, visões
divergentes de cultura popular, no entanto, essa abordagem se guia em uma livre crítica
que nos permite considerar o aspecto questionado de confronto e rebeldia, presente
nessa forma de manifestação da cultura popular.
Por exemplo, o conceito de Folkcomunicação que, segundo Beltrão,
significa: “Folkcomunicação é, assim, o processo de intercâmbio de informações e
manifestação de opiniões, idéias e atitudes da massa, através de agentes e meios
ligados direta ou indiretamente ao folclore”. (Beltrão, 2004).

A Folkcomunicação tem suas raízes vinculadas mais propriamente aos
Estudos de Comunicação. Seu maior expoente brasileiro, José Luiz Beltrão, tem por
base para explanação de suas idéias o conceito de feedback, mas esse, devidamente
ajustado para explicar como a cultura mantém e transmite suas tradições com o passar
das gerações.
Para Beltrão, a Folkcomunicação também é chamada de “Comunicação dos
Marginalizados”. Por assim dizer, explica que ela vem para suprir o que os grandes
meios de comunicação deixaram para trás, criando uma maneira própria de interagir
com seus participantes, que não integram a verdadeira massa coagida por esses grandes
meios. Identificar um líder dessa cultura (denominado Líder de Opinião) e as mudanças
que seguem junto dele é tão importante quanto à identificação dos processos de
comunicação e seus agentes e instrumentos. Eles trarão a essa cultura integração social,
que culminará em reunificação de pensamento e harmonia entre os diversos grupos,
visando desenvolvimento.
Escosteguy & Jacks fazem algumas objeções aos estudos culturais e a
Folkcomunicação, apresentados a seguir:
Em termos metodológicos, o que sugere Beltrão é que, se “os grandes
meios convencionais de comunicação coletiva não funcionam para a
obtenção de efeitos positivos para as pretensões das elites culturais e
políticas – as metas desenvolvimentistas – porque as suas mensagens
não são assimiladas, por interação social, nos grupos estudados, é tarefa
do investigador pesquisar quais são os veículos que, tradicionalmente,
servem à condução de mensagens entendidas e aceitas em tais
segmentos da sociedade” (2003, p. 2)

O conceito de Folkcomunicação não contempla a perspectiva que este estudo
pretende dar na análise de nosso objeto de pesquisa, pois está “claramente vinculada aos
pressupostos de uma teoria social funcionalista” (ESCOSTEGUY; JACKS, 2003, p. 2)

Com isso, a simplicidade e pacificidade com que trata a cultura popular, não
desconsiderando o confronto e rebeldia, não contempla a visão crítica com a qual
pretendemos analisar nosso objeto de pesquisa.
Neste estudo do Hip-Hop em Ribeirão Preto recorremos aos conceitos de
Cultura Popular, ou Subalterna, segundo Geraldo (2006) refere-se a produção cultural que

implica em uma concepção particular do mundo e da vida, por refletir o caráter coletivo dos
processos, manifestações e bens próprios do povo.

A cultura subalterna, ou o seu conceito, vai contra o que é ligado ao sentido
comum à massa ou aquilo que é oficial e pertence aos setores dominantes. Engloba uma
cultura dita marginalizada e se opõe ao que é do âmbito hegemônico.
Já a cultura popular nesse sentido, teria uma utilização muito ampla, feito
que refere-se a uma visão de mundo particular popular, ás vezes não necessariamente
pertencente as classes subalternas do ponto de vista da produção econômica mas
inserida nesse meio.
Mas o conceito de Gramsci sobre hegemonia auxilia a superar essa
ambigüidade entre Cultura Popular e Cultura Subalterna, porque inclui o conceito de
cultura como “processo social global que constitui a ‘visão de mundo’ de uma
sociedade e de uma época” (apud Geraldo, 2006, p. 7)
Assim, demonstramos que não há estudos de menor importância ou
concluído sem cuidados maiores, mas apenas um olhar diferente sobre um mesmo tema.
Nesse sentido, pretende-se analisar o movimento hip-hop em Ribeirão Preto em uma
perspectiva crítica, a partir de referencial teórico acima citado.
O problema de pesquisa levantado após verificação das correntes de estudos
acima constatadas e analisadas até este momento é: O que representa o Movimento
Hip-Hop em Ribeirão Preto enquanto forma de manifestação cultural popular?
O objetivo principal deste trabalho é analisar o Movimento hip-hop em
Ribeirão Preto como forma de manifestação cultural popular.
Buscou-se, também, revisar os conceitos de cultura popular e resgatar a
história do movimento hip-hop, suas características de manifestação e formas de
contestação.
Muito se é indagado sobre o que de fato consiste o movimento Hip-Hop,
mas ainda pairam muitas dúvidas sobre o que ele realmente representa e a mensagem
que quer passar através de seu estilo próprio de comportamento.
Observa-se também que há muitos enganos cometidos por análises
incompletas do movimento, o que dá margem a afirmações que contradizem o
verdadeiro espírito do hip-hop. Isto se dá ao fato de que ultimamente, o estilo hip-hop
virou moda e acabou seguindo um caminho muito comercial para um movimento que

possui outra característica, entendendo o porquê desses enganos de pessoas que não
conhecem suas idéias de origem profundamente. Uma das grandes mudanças que deu
origem ao Pop Hip-Hop partiu dos Estados Unidos – perplexamente, o berço do
movimento - com músicas que transfiguraram o espírito de contestação e apóiam o
consumo conspícuo, o enriquecimento a qualquer custo e a exaltação ao estilo de vida
cafetão ou gangster, empobrecendo e denegrindo suas origens.
Em vista destes fatos, este trabalho se preocupa em explicar a origem do
Hip-Hop e seus componentes: O B-Boy, o Grafiteiro, o Rap e o DJ, quais suas
verdadeiras pretensões, como ele se desenvolveu no Brasil, e principalmente, na cidade
de Ribeirão Preto, com a pretensão de oferecer uma contribuição acerca do assunto.
OBJETIVO
Partindo dos estudos sobre Cultura Popular e Folkcomunicação, analisar o
nascimento do Movimento Hip-Hop como forma de manifestação cultural popular,
como ele chegou ao Brasil e o que o diferenciou de demais localidades, para assim
posteriormente, analisá-lo na cidade de Ribeirão Preto. Conhecer suas origens sociais e
históricas e o que ele visa expressar como forma de arte e cultura.
Constatar como o movimento pode ser um modo de dar voz ao excluído
(“marginalizado”), e como ele foi usado para mostrar o lado que a sociedade ainda
prefere não ver. Mostrar que além da cultura que ele contém, seu embrião está
fortemente ligado a política.
JUSTIFICATIVA
Mostrar suas origens sociais e culturais, revelando assim todo um contexto
de opressão e marginalização com que o Movimento Hip-Hop foi criado.
Analisar quem segue sua ideologia, como ela se perpetua e fatos essenciais
que auxiliaram o movimento a tomar força nos Estados Unidos, chegar ao Brasil, e
consequentemente, como ele se desenvolve em Ribeirão Preto.
Mostrar sua verdadeira face para a sociedade e derrubar preconceitos é o
intuito do trabalho. O hip-hop chega a ser mais que um movimento e esconde em suas
bases: O Rap, O Grafite e o Break Dance; raízes e histórias que nos remetem a entender
político, cultural e socialmente uma classe oprimida.

MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS
O primeiro passo dessa pesquisa depois de escolhido e delimitado o tema foi
um levantamento e análise da bibliografia que versa sobre o assunto, com o propósito de
reforçar e fundamentar conceitos bem como situar historicamente a evolução do
movimento denominado hip - hop. Posteriormente, foram identificados em Ribeirão
Preto os grupos pertencentes a gama que constitui o movimento, seus participantes
devidamente identificados e o que eles exercem no grupo estudado. Para tal advento,
pesquisa de campo e entrevistas foram instauradas em conjunto da bibliografia, para
assim, constituir um caminho que remeta a sua criação, chegada ao Brasil e em Ribeirão
Preto e sua atualidade.
CONSIDERAÇÕES
Estudar uma cultura, uma forma de expressão, um modo de pensar um jeito
único e singular de exprimir suas sensações pensamentos não pode ser descrito apenas
em um único trabalho. Os estudos sobre a Cultura Popular visam compreender da
forma, dos costumes e diferentes manifestação que costumam mediar a interação do
homem com o homem e dele com a natureza, é uma riqueza cuja compreensão deve ser
estudada e aprofundada cada vez mais.
Há de se falar também que estudar o Movimento hip-hop foi uma forma de
entender uma cultura que começou como segregada, manifestada por negros americanos
marginalizados socialmente e excluídos politicamente, que era restrita aos seus
participantes e tida como uma das poucas formas que seus praticantes tinham de se
expressar para uma sociedade fechada sobre o que realmente sentiam em relação ao
mundo em que viviam e ainda vivem.
O hip-hop se expandiu no mundo. Nos Estados Unidos o é o local onde mais
se “vive” o movimento, tomado em parte pela força do capitalismo que o transformou
em um mercado comercial. Não que isso tenha mudado sua essência naquele país, mas
abriu um caminho para que rappers e gravadoras ganhassem muito dinheiro em cima de
algo que tem como função passar sua uma mensagem.
No Brasil, o movimento toma forma mais engajada politicamente e se
expressa de várias formas. Do funk e seus bailes com Black Music, tivemos o

Sambandido com o grandioso Bezerra da Silva, depois chegou o rap e a força de grupos
como Racionais MCs, Sabotage, RZO e muitos outros.
Grafite hoje virou arte de rua e é apreciado e respeitado como tal. O
grafiteiro é reconhecido como um artista e não mais um pichador. DJ e MC viraram
profissões, o que começou de forma despretensiosa com um aparelho antigo de tocadiscos e pouco dinheiro para a realização de festas.
Neste trabalho percebe-se que ainda falta o reconhecimento maior do Break,
também conhecido por Dança de Rua. Apenas alguns B. Boys e B. Girls têm destaque
no cenário nacional e internacional e não se vê muito apoio a eles. Deve-se levar em
conta que o hip-hop como um todo, no Brasil, ainda é visto pela sociedade como uma
cultura marginalizada, de forma muita vezes negativa. Isso não se limita apenas a dança.
Aprender a entender e ver o que é passado em suas mensagens é entender muitas vezes
como vive e o que pensa o próprio povo.
Escrever sobre a cidade onde se mora é muito simples, poderíamos fazê-la a
qualquer hora, de forma sucinta e direta. Escrever sobre a cidade onde se mora através
do hip-hop foi um desafio que mostrou muito ao grupo. Conhecer o contexto sóciocultural, a personalidade das pessoas e suas expectativas que são refletidas através do
exercício dos principais pilares do Movimento hip-hop: o Break, o Grafite, o Rap e o
DJ; foi compreender melhor como ele surge na nossa cidade e o que ele transmite das e
para as pessoas.
Em suma, esperamos aqui ter refletido e transmitido com este estudo algo
sobre os valores culturais populares de Ribeirão Preto, pois, estudar a cultura é a melhor
forma de se enriquecer e de compreender a dimensão humana com profundidade.
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