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1. RESUMO 
 

O rap é um ritmo musical nascido dos Estados Unidos, mais especificamente da 

periferia nova-iorquina, integrante da cultura hip-hop, que se espalhou pelo mundo, 

adquirindo, em cada localidade, características distintas das originais, nos mais 

diversos aspectos, que vão da musicalidade às temáticas tratadas. Sendo assim, um 

dos objetivos deste trabalho é perceber se a cultura hip-hop, mais especificamente o 

rap, quando encontrado fora dos Estados Unidos, constitui formas locais de 

expressão popular, ou se são, em verdade, modelos internacionalizados do ritmo 
estadunidense. Esta pesquisa se propõe a lançar um olhar intercultural sobre o rap 

produzido em três locais latino- americanos onde ele fincou raízes: Brasil, Chile e 

Cuba, a fim de apontar, se, em meio a semelhanças e diferenças que os países 

apresentam entre si, essa manifestação artística jovem, o rap, pode ser vista como 

reflexo de outros processos históricos, sociais e políticos e, ainda, de discutir sua 

validade enquanto ferramenta de pressão política.    
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2. INTRODUÇÃO 

Nascido e desenvolvido no final dos anos 1970 no Sul do Bronx, bairro 

pobre de Nova Iorque, o rap é conceituado por Tricia Rose como “uma forma de 

contar histórias rimadas acompanhadas por música eletrônica altamente ritmada”. 
(ROSE, 1994, p. 3). Para David Treece, o rap é derivado de uma estética negra que 

junta “criação linguística e vocalização rítmica num diálogo crítico e sofisticado” 

(TREECE, 2004, p. 146).  



Elemento integrante da cultura hip-hop, que inclui também a dança break, 

os traços do grafite, a habilidade dos DJs na discotecagem e o conhecimento   o 
rap espalhou-se rapidamente pelo mundo, assumindo configurações distintas em 

cada país que dele se apropriou, mantendo sempre, contudo, o caráter contestador 

3. OBJETIVOS 

É, para este trabalho, importante saber de que forma a música rap, com 

os temas de que trata e as demandas por que clama, relaciona-se com a história e o 
contexto político-social-cultural das localidades em que se insere. 

Atentar-se-á, também, para a importância de compreender-se esta 
manifestação artístico-cultural, que é o rap, para além de seu viés artístico, e elevá-

la ao grau de ferramenta válida para a análise de características, limitações, 

potenciais e conquistas de uma sociedade. Como ressaltou Jacques Attali: “Agora 

nós devemos aprender a julgar uma sociedade mais pelos seus sons, pela sua arte 
e por seus festivais do que por suas estatísticas.” (ATTALI, 2002, p. 3. Tradução da 

autora.). Ampliando a ideia de Attali, poder-se-ia dizer que os sons, a arte de um 

povo são reflexo do que apontam suas estatísticas. 

Dentre os objetivos deste trabalho apresenta-se o de “aprofundar o 

estudo estático da Relações Internacionais”, a partir do “exame da noção de 

estrangeiro” (DUROSELLE, 2000, p. 50) , nesse caso, o chileno e o cubano, tendo 
como meio para este fim o estudo da manifestação artístico-cultural por eles 

expressa que é o rap. 

Este trabalho objetiva trazer à tona as demandas de um movimento 

artístico-cultural que está inserido em um contexto de importantes lutas que “operam 

numa zona simbólica invisível às mídias hegemônicas” (PRADO, 2011, p. 9), visto 
que o que elas têm a dizer possui relevância direta quando vistas como voz de uma 

parcela da sociedade civil. 

4. METODOLOGIA 

 
O presente trabalho pretende analisar o movimento rap utilizando-se de 

tratamento qualitativo dos dados, visando a compreender variados aspectos do 
fenômeno, sem pretensão de servir como modelo para generalização a respeito do 

tema, tendo como “preocupação fundamental o estudo e a análise do mundo 



empírico em seu ambiente natural”, e valorizando o “contato direto e prolongado do 

pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo estudada” (GODOY, 1995, 

p. 62). 
DA COLETA DE DADOS 

A técnica de coleta de dados basear-se-á na pesquisa bibliográfica, 

documental e de campo. 

DA PESQUISA DE CAMPO 

A pesquisa de campo consistirá em visitas a Centros Culturais ligados à 
cultura hip-hop, concertos musicais, palestras, conferências e congressos, bem 

como entrevistas a serem realizadas com habitantes dos países estudados, 
envolvidos com o movimento hip-hop, que possam contribuir com informações 

acerca do período histórico abrangido por esse trabalho, com objetivo de obter 

informações e também de captar opiniões e sentimentos em relação aos fenômenos 

que aqui serão tratados. 
Como é característico da abordagem qualitativa, “os dados coletados 

aparecem sob a forma de transcrições de entrevistas, anotações de campo, 

fotografias, videoteipes, desenhos e vários tipos de documentos” (GODOY, 1995, p. 

62). 

absolutas quando se resvala pelo campo das ciências sociais e humanas.  
A análise da música e das letras de rap brasileiras, chilenas e cubanas 

desempenhará importante papel no que diz respeito à compreensão das 

características, anseios e demandas do subgrupo social que esse trabalho se 

propõe a estudar. A apresentação das conclusões realizadas a partir de tal análise 
das canções de rap será conduzida a fim de reproduzir ao máximo a oralidade e as 

características próprias de seus autores e intérpretes.  

Houve aplicação de questionários a vinte e um participantes do 
movimento hip-hop, incluindo autores, intérpretes e produtores do meio, do Brasil, 

Chile e Cuba. Os questionários eram compostos de duas partes: a primeira, 

uniforme para todos os respondentes, envolvia questões mais genéricas, a respeito 
de sua afinidade com o movimento rap, seu público-alvo (se houvesse), suas 

principais influências musicais e históricas. A segunda parte do questionário foi 

diferente para cada respondente, e variou de acordo com as experiências e trajetória 
pessoal/profissional de cada um, com perguntas mais específicas. Todos os 



questionários foram enviados e respondidos via internet (facebook ou e-mail), e 

estão disponíveis na seção Anexos deste trabalho. 

A pesquisa apoiar-se-á, em grande medida, no método histórico de 
análise das Ciências Sociais, visto como importante complemento para outro 

método, o comparativo, que se fará presente ao longo de todo o trabalho, pois 

“permite analisar o dado concreto, deduzindo do mesmo os elementos constantes, 

abstratos e gerais” (LAKATOS, 2001, p. 107). Para este trabalho, importam, em igual 

magnitude, as constâncias e inconstâncias, convergências e divergências entre os 

dados comparados, sejam eles regimes políticos vigentes em um país, sejam 
discursos identificados em letras de rap. 

5. DESENVOLVIMENTO 

No Capítulo 1, serão apresentados os contextos econômico, social, 

político e cultural de Estados Unidos, Brasil, Chile e Cuba, a partir da década de 
1970. Utilizando-se de fontes bibliográficas e documentais, desenhar-se-á um retrato 

acurado sobre o momento em que o rap nasceu e se espalhou pelo mundo, 

buscando examinar como as formas musicais são moldadas por forças sociais 

(ROSE, 1994). 
No capítulo 2, visa-se a expor a história do nascimento do rap em Nova 

Iorque, nos Estados Unidos, e analisar sua trajetória até o momento em que se torna 
uma commodity cultural global. 

No capítulo 3, será apresentado o cenário do rap em cada um dos países 

relacionados, abrangendo desde a sua gênese, até os dias atuais, apresentando 

seus temas recorrentes, elementos de sua musicalidade que se fundiram com as 

raízes locais, o nível de exposição midiático, o tipo de público a atingir, e os 
estereótipos a ele relacionados. 

No capítulo 4 haverá comparações diretas entre os três países, com o 

objetivo de se estabelecer relações entre suas trajetórias históricas, os modos pelos 
quais assimilaram o rap e quais temas. 

6. RESULTADOS 

Demonstrou-se, ao longo do trabalho, haver temas em que, apesar da 

distância e das diferenças existentes na vida cotidiana entre os três países, se 

revelam bastante similares, reforçando a ideia de que o rap desloca, 



simbolicamente, aqueles que dele se apropriam para uma grande periferia global, 

em que, essencialmente, todos compartilham das mesmas lutas. 

A pesquisa de campo realizada com 21 respondentes brasileiros 
demonstrou que apenas um terço deles já havia ouvido rap latino-americano, mas 

todos afirmaram ouvir assiduamente o rap estadunidense. Evidentemente, esse 

último é muito mais difundido no Brasil, fazendo com que o rap de outros lugares, 

mais próximos literal e simbolicamente aos brasileiros, não sejam ouvidos ou 

reconhecidos. 
À exceção do Brasil, contudo, o rap latino-americano parece ser bastante 

integrado, o que pode ser explicado por todos eles falarem espanhol, elemento 

importante em um gênero musical marcadamente oral. 
A respeito da validade do rap enquanto ferramenta para a pressão 

política, ela parece ser bastante significativa, uma vez que o discurso presente nas 

letras dá aos jovens certo senso de pertencimento, ensina a respeito da história, e 
chama à ação, transformando muitos deles em verdadeiros militantes de diversas 

causas comuns às camadas marginalizadas da sociedade. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho tratou sobre o rap, um ritmo originário dos Estados Unidos 

da América, mais especificamente da periferia nova-iorquina, que se espalhou pelo 
mundo, adquirindo, em cada localidade, características distintas nos mais diversos 

aspectos, da musicalidade às temáticas. 
As temáticas dos raps nos três países é, em certa medida, convergente, 

isto é: todas elas buscam conscientizar o indivíduo acerca de seu espaço e papel na 

sociedade, utilizando-se, comumente, da história regional ou mundial para fazer 
isso. 

As entrevistas realizadas demonstraram que, não obstante o rap latino-

americano seja convergente, em muitos pontos, o ouvinte brasileiro não tem contato 

com o rap de outros países, grande exceção feita ao rap norte-americano. 
Tanto no Brasil, quanto no Chile e também em Cuba, os rappers parecem 

chamar seus ouvintes à ação: a grande mudança esperada no mundo não se dará 

pelas vias tradicionais, nem tampouco com uma dramática revolução, mas com a 
transformação pessoal. Nos três países estudados, o rap é não o único, mas uma 

importante e decisiva ferramenta que compõe a série de recursos de que as 



sociedades civis, em especial os jovens, têm à disposição para expressarem suas 

demandas e provocarem mudanças na sociedade. 

 

 

8. FONTES CONSULTADAS 

8.1 FONTES BIBLIOGRÁFICAS E DOCUMENTAIS 
 

CANEVACCI, Massimo. Culturas eXtremas: mutações juvenis nos corpos das 
metrópoles. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. 
 
 
CARMO, Paulo Sérgio. Culturas da rebeldia: a juventude em questão. São Paulo: Senac, 
2003 
 
 
DAYRELL, Juarez. O rap e o funk na socialização da juventude. Revista Educação e 
Pesquisa. Vol. 28. São Paulo: FEUSP, 2002  
 
 
DUROSELLE, Jean-Baptiste. Todo império perecerá. Brasília: UnB, 2000 
 
 
DOMÍNGUEZ, Maria Isabel. La juventude cubana: aspiraciones, percepciones sociales e 
identidade. In: Cambios em la sociedade cubana desde los noventa. Washington DC: 
Woodrow Wilson International Center, 2005 
 
ESTEVÃO, C. Rezende Martins, Cultura e Poder. São Paulo: Saraiva, 2010 
 
 
MACEDO, Marcio. Baladas Black e rodas de samba da terra da garoa. In: Jovens na 
Metrópole. Org.: MAGNANI, José Guilherme Cantor; SOUZA, Bruna Mantese. São Paulo: 
Terceiro Nome, 2007. 
 

 
MARTINS, Rezende Estevão. Cultura e Poder. São Paulo: Saraiva, 2010.  
 
 
MOASSAB, Andréia. Brasil periferia(s): a comunicação insurgente do hip-hop. São 
Paulo: PUC, 2011 
 
 
NORONHA, Fernanda; PIRES, Paula; TOLEDO, Renata. Japas e manos (ou streeteiros e 
b.boys) na Estação Conceição do metrô. In: Jovens na Metrópole. Org.: MAGNANI, José 
Guilherme Cantor; SOUZA, Bruna Mantese. São Paulo: Terceiro Nome, 2007.  
 



ALVES, Amanda Palomo. Do blues ao movimento pelos direitos civis: o surgimento da 
“Black music” nos Estados Unidos.  In: Revista de História, 2011, p. 50-70 UFBA 
 
 
ARCARY, Valerio. América Latina em perspectiva histórica.  
 
 
ATTALI, Jacques. Noise. The political economy of music. University of Minessota, 1985. 
 
BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. De Martí a Fidel: A revolução cubana e a América 
Latina. 2. Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009 
 
BENNETT, Andy. Hip hop am Main: the localization of rap music and hip hop culture. 
In Media Culture Society. Canterbury: Darwin College, 1999.  
 
 
BALBINO, Leda. Rappers expõem em rimas a frustração cubana. Out, 18, 2010. 
Disponível em: < 
http://ultimosegundo.ig.com.br/especialcuba/rappers+expoem+em+rimas+a+frustracao+cuba
na/n1237794312511.html>. Aceso em: 5 out. 2012. 
 
 
BUSTAMANTE, Michael J.. Juventud cubano-americana: nuevos imaginarios de 
reconciliación. In: Revista Espaço Laical. Edição 2/2010 
 
 
ECURED. Agencia Cubana de Rap. Disponível em: < 
http://www.ecured.cu/index.php/Agencia_Cubana_de_Rap> Acesso em 1 Out. 2012 
 
 
FERNÁNDEZ, Manuel. Cuba “Underground”: Los Aldeanos, Cuban Hip-Hop and 
Youth Culture. University of Wisconsin-Eau Claire. Disponível em: 
<http://www4.uwm.edu/clacs/resources/pubs/pdf/fernandez97.pdf> Acesso em 14 out. 2012 
 
 
GEORGE, Nelson. Hip Hop America. 3. Ed. New York: Penguin Books, 2005 
 
 
HERNÁNDEZ, Marlene Azor. El debate sobre la sociedad civil en Cuba: actors 
emergentes. In: FRONESIS: Revista de Filosofia Jurídica, Social y Política. Maracaibo: 
2010, Universidad del Zulia 

 
GUTTENTAG, Bill. STURMAN, Dan. Soundtrack for a revolution. HBO. 2009.  
 
Estrellas em la esquina. 1986. Disponível em:  
 
KEHL, Maria Rita. Radicais, raciais, racionais: a grande fratria do rap na periferia de 
São Paulo. In: Revista São Paulo em Perspectiva. 13. Ed. São Paulo: Fundação Seade, 1999 
 



KIRKWOOD, Heather. Rapping Rebellion: hip hop as a new social movement in Cuba. 
2006. Disponível em:  
 
 
MOASSAB, Andréia. Brasil Periferias. A comunicação insurgente do hip hop. São Paulo: 
Educ: PUC – SP, 2008 
 
MORAIS, Fernando. A Ilha. São Paulo:  Companhia das Letras, 2005. 
 
MOTLEY, Carol M. HENDERSON, Geraldine Rosa. The global hip-hop diaspora: 
Understanding the Culture. In: Journal of Business Research 61 ed. Pp. 248 – 253. Elsevier, 
2007. Disponível em: 
<http://www.sociodep.hku.hk/bbf/BBF%20Readings%20W11/W11%20The%20Global%20H
ip%20Diaspora.pdf> Acesso em: 14 out. 2012. 
 
 
OLIVEIRA, Orlandina de. ROBERTS, Bryan. O crescimento urbano e a estrutura urbana 
na América Latina, 1930-1990. In: História da América Latina. Volume VI: A América 
Latina após 1930. BETHELL, Leslie. Organizado por. São Paulo: Edusp, 2009. 
 
OSUMARE, Halifu. Global hip-hop and the African diáspora. In: ELAM JR.; Harry 
Justin; JACKSON, Kennell. Black Cultural Traffic: Crossroads in global performance and 
popular culture. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2005 
 
 
OTTMAN, Goetz. Entre a fluidez e a unidade: o que é local no hip-hop brasileiro? 
Imaginário – Imaginário e América Latina, número 7, pág. 11-34. São Paulo: USP, 2001. 
 
 
Racionais MC’s detonam em show memorável. Disponível em < 
http://vmb.mtv.uol.com.br/vmbpedia/1998> Acesso em 10 out. 2012 
 
 
NORAMBUENA, Carmen. El exilio chileno: río profundo de la cultura ibero-americana. 
Em: Sociohistórica: Cadernos da CISH. Biblioteca da Faculdade de Humanidades e Ciências 
da Educação: Santiago, 2008.  
 
RIBEIRO, Guilherme Xavier. Com trutas e novos sons Racionais Mc’s encerram o VMB 
2012. Disponível em: <http://mtv.uol.com.br/programas/mtv1/noticias/com-trutas-e-novos-
sons-racionais-mcs-encerram-o-vmb-2012> Acesso em 10 out. 2012 
 
 
ROCHA, Rose Maria de Melo. Juventudes, comunicação e consumo: visibilidade social e 
práticas narrativas. In: Juventudes e Gerações no Brasil Contemporâneo. Porto Alegre: 
Editora Sulina, 2012.  
 
RODRÍGUEZ, Yusími.  A usted no tiene que gustarle el rap. In: Revista Espaço Laical. 
Edição 2/2010. P 77 e 78 
 
 



ROLNIK, Raquel. Folha Explica: São Paulo. São Paulo: Publifolha, 2003. 
 
 
ROSE, Tricia. Black Noise. Connecticutt: Wesleyan University Press, 1994.  
 
 
SASSEN, Saskia. A globalização do protesto. Jornal O Estado de São Paulo, São Paulo,13 
de Agosto de 2011. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,a-
globalizacao-do-protesto,758135,0.htm > Acesso em: 29 mai. 2012.  
 
SCHMIDT, Benicio.  In: Revista Encuentros nº 48. Havana:  
 
 
 
TREECE, David. Linguagem, música e estética negra. In: TOLEDO, Marleine Paula 
Marcondes e Ferreira. Cultura Brasileira: O jeito de ser e de viver de um povo. São Paulo: 
Nankin Editorial, 2004. 
 
 
WEST-DURÁN, Alan. Colores sin Benetton, pero al ritmo de reguetón. In: Revista 
Encuentros nº 52. Havana: 2013 
 
WEST-DURÁN, Alan. Rap’s Diasporic Dialogues: Cuba’s Redefinition of Blackness. in 
Damián Fernández (ed.) Cuba Transnational (2005). Gainesville: University Press of Florida 
 
 
 
PRADO, José Luiz Aidar. , P. 9, PREFÁCIO DO BRASIL PERIFERIAS DA MOASSAB, 
2011 
 
REGUILLO, Rossana. Culturas juveniles: formas políticas del desencanto. Buenos Aires: 
Siglo Veintiuno, 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8.2 FONTES MUSICAIS 
Doctor Mc’s. Tic Tac. In: Agora a casa cai. São Paulo: Kaskatás, 1998 
 
Emicida. Cê lá faz ideia. In: Emicídio. São Paulo: Laboratório Fantasma, 2010 
 
Emicida. Licença aqui. In: Dozicabraba e a revolução silenciosa. São Paulo: Laboratório 
Fantasma, 2012 
 
Kamau. 21-12. 2009. 
 
Racionais MC’s. Capítulo 4, Versículo 3. In: Sobrevivendo no inferno. São Paulo: Cosa 
Nostra, 1997 
 
Racionais MC’s. Negro Drama. In: Nada como um dia após o outro dia. São Paulo: Cosa 
Nostra, 2002 
 
Racionais MC’s. A vida é desafio. In: Nada como um dia após o outro dia. São Paulo: Cosa 
Nostra, 2002 
 
 
RACIONAIS MC’s. Da Ponte pra Cá In: Nada como um dia após o outro dia. São Paulo: 
Cosa Nostra, 2002.  Disponível em: < 
http://www.youtube.com/watch?v=5tT0TTgUO5Q&feature=relmfu> Acesso em 10 out. 2012 
 
HOOD, RAPPIN. Zé Brasileiro. In: Sujeito Homem Volume 02. São Paulo: Trama, 2002. 
 
 
LOS ALDEANOS. La Naranja se Picó. Disponível em:  
<http://www.youtube.com/watch?v=-hP1TcYT0DY> Acesso em 1 Out. 2012 
 
 
______ Niñito Cubano. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=8wE7YYKAlKw> Acesso em 1 Out. 2012 
 
 
MAKIZA. La Rosa de lós Vientos. In: Aerolíneas. Santiago: Sony Music, 1999. 
 
 
PENTÁGONO. Multicultural. In: Natural. São Paulo: Produção Independente. 2008. 
 
 
 


