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1. RESUMO  

A pesquisa apresentada se desenvolve baseada no movimento Hip Hop brasileiro 

que, além de ser um movimento cultural proveniente da periferia, também exerce 

funções sociais, qual conscientiza os jovens moradores das favelas a conhecerem, 

participarem e fomentarem sua cultura, adquirindo conhecimento sobre assuntos que, 

pelo sistema social de menosprezo em que estão implantados, não conseguiriam – 

principalmente lutar e resistir a favor de seus direitos que durante anos (e até nos dias 

atuais) são surrupiados ou manipulados, e também os afastar do mundo do crime e 

das drogas. O trabalho também aborda a questão dos negros no país, seus meios de 

socialização e lazer desde o fim do século XIX até a contemporaneidade, abordando 

ainda a reverberação do movimento Hip Hop no município de Leme, interior de São 

Paulo, um dos maiores polos dessa cultura nos anos 90.  

2. INTRODUÇÃO  

Em sua essência, essa pesquisa visa o levantamento de dados sobre o movimento 

Hip Hop na cidade de Leme/ SP, que nos anos de 1990 foi um lócus muito importante 

para o desenvolvimento dessa cultura. Construindo essa abordagem histórica desse 

movimento social, trazemos à tona as manifestações culturais negras desde os anos 

1870, às vésperas da abolição da escravidão, quando os negros escravizados já 

estavam conseguindo suas cartas de alforria e criando associações de assistência 

social para outros escravizados ou recém-libertos, como uma maneira de reavivar e 

manter sua história e riqueza. 

Apesar de sempre terem sido reprimidos e silenciados, os negros nunca se calaram. 

Resistiram, persistiram, e seguiram caminhando juntos, para que sua cultura nunca 

morresse. A partir do século XX, eles começam a criar suas próprias casas de baile, 

organizando festas e espaços de lazer -  importante destacar que não era permitida a 

entrada destes em bailes de brancos. Isso, 50 anos depois, se tornaria a cultura dos 

bailes, consagrada pelas equipes Chic Show, Zimbabwe, Black Mad, e outras mais. 

Concomitantemente, nos anos 80 o Hip Hop nasce na periferia estadunidense, em 

meio a descaso social e genocídio da população negra. Não tardou para que o rap, o 

break, a discotecagem e o grafite chegassem a terras brasileiras, qual encontrou 

identificação instantânea com os jovens das favelas, e acabou criando uma nova 

identidade com características locais. 

O movimento cresceu, saiu das ruas de São Paulo e ganhou o país todo – inclusive o 

interior. O Hip Hop mudou a vida de muitos garotos e garotas que não conseguiam 



enxergar uma luz em meio a tanta negligência, exclusão, falta de saúde, educação, 

saneamento e principalmente de uma cultura para se orgulhar e fazer parte. Ele foi, e 

ainda é, até hoje, o que salva vidas e apresenta talentos na poesia, artes visuais e 

música. São pessoas que antes tinham seus rostos apagados em meio à multidão, 

mas que hoje sabem que são capazes de mudar a própria história e a de outros à sua 

volta. Não há vergonha em morar às margens da cidade, mas sim orgulho de seu povo 

e de toda a luta para construir e ter o que se tem, por mais que isso seja o suficiente 

apenas para a sobrevivência. 

3. OBJETIVOS  

• Levantar dados sobre o movimento Hip Hop paulistano, sua reverberação no interior 

do estado de São Paulo e a contribuição do mesmo para a sociedade tanto regional 

quanto nacional, fazendo com que esta cultura permaneça viva e continue 

incentivando a juventude a se conscientizar de seus direitos e lutar para uma vida 

digna e melhor; 

• Fomentar a cultura negra e levantar dados sobre as formas de sociabilização e lazer 

quais os negros criaram e viveram a partir do século XIX até os dias atuais; 

• Fomentar as manifestações artísticas da periferia tanto na área da poesia, das artes 

visuais, da dança e da música. 

4. METODOLOGIA  

Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizamos métodos de pesquisas bibliográficas 

em artigos, sites, periódicos e monografias/teses sobre o negro na sociedade e a 

cultura negra, a história e a influência do Hip Hop no Brasil e no estado de São Paulo, 

incluindo a análise de dados e levantamento de informações através de entrevistas 

feitas ao vivo e vídeos na internet, e também a produção de evento com os 

documentos necessários para sua realização, além da divulgação através de cartazes 

e mídias sociais. 

5. DESENVOLVIMENTO  

Com o auxílio da orientadora Profa. Ms. Rosana Baptistella, o desenvolvimento da 

pesquisa surtiu com leitura de livros, artigos e teses, como citado no primeiro item da 

seção Metodologia, para que fosse redigida a parte sobre a colocação social e cultural 

do negro, seu papel e suas formas de lazer e sociabilidade, assim como a chegada e 

o impacto do Hip Hop no país e nas periferias paulistanas e do interior paulista. 

Também foram utilizados vídeos e entrevistas com os artistas e agitadores culturais 



do Hip Hop e dos bailes black (anos 70/80); algumas foram feitas pessoalmente, com 

pessoas importantes para a difusão do Hip Hop, inclusive nos dias atuais. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Os resultados alcançados até o momento foram concretizados com a realização de 

eventos culturais na cidade de Leme/SP, reunindo nomes importantes do Hip Hop 

tanto nos anos 1990 quanto na atualidade. Nesses eventos, o público reunido se dá 

numa estimativa de 200 pessoas. As atrações se mesclaram entre grupos de rap e 

MC’s solo, exposição de artes visuais, duelos de rima (prática frequente nos eventos 

de Hip Hop), ações sociais como doação de alimentos, agasalhos e trocas de livros e 

microfone livre, para que os expectadores lessem suas poesias. 
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