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Resumo: Apresentamos os resultados de pesquisa de iniciação científica, que teve como 
objetivo a análise da influência dos elementos artísticos do movimento hip hop, especialmente 
Rap (musica) e Grafite (artes plásticas), na interação e modo de se expressar de 
adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social. Realizamos três entrevistas 
com sujeitos inseridos de forma atuante no movimento hip hop de Londrina/PR. A análise das 
entrevistas demonstrou que os elementos do movimento se mostram efetivamente ligados a 
forma como os adolescentes se inserem e atuam no mundo, deixando evidente que 
contribuem para o protagonismo, autonomia e engajamento político de adolescentes e jovens. 
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Abstract: We showed the search results of Scientific Initiation, that had as an objective the 
analysis of the influence of artistic elements of the hip hop movement, especially rap (music) 
and graffiti (plastic arts), in the social vulnerability teenagers interaction and expression mode. 
We did three interviews with people who are inserted in an active way in Londrina hip hop 
movement. The analysis of the interviews showed that the movement elements are effectively 
connected to the way the teenagers insert themselves and act in the world, making clear that 
they contribute to the teenagers and young people protagonism, autonomy and politic 
engagement. 
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1. Introdução  
 

Entendemos a categoria vulnerabilidade social como uma das expressões das 

questões sociais, que se materializa como resultado das contradições do próprio modo de 

produção capitalista. São diversos os elementos objetivos e subjetivos que levam sujeitos e 

territórios para a condição de vulnerabilidade social, dentre eles podemos destacar a pobreza; 

a segregação espacial; a ausência da garantia dos Direitos Humanos e sociais; precarização 

da rede de proteção social, especialmente na esfera da educação e da saúde; preconceito e 

racismo e suas diferentes facetas; violência de grupos envolvidos com a criminalidade, à 

exemplo do narcotráfico; opressão e violência institucional por meio das forças de segurança; 

efetivação do Estado Penal1 e do encarceramento em massa, dentre outros.    

 Neste sentido, concordamos com Castro, Abramovay e Andrade (2001), que a 

vulnerabilidade social pode ser tratada como o resultado negativo da relação entre a 

disponibilidade dos recursos materiais ou simbólicos dos atores, sejam eles indivíduos ou 

grupos e o acesso à estrutura de oportunidades sociais, econômicas e culturais que provêm 

do Estado, do mercado e da sociedade. Esse resultado se traduz em debilidades ou 

desvantagens para o desempenho e mobilidade social dos sujeitos. Assim, como 

demonstram os autores, a situação de vulnerabilidade aliada às turbulentas condições 

socioeconômicas de muitas regiões, ocasionam uma grande tensão entre os jovens, que 

agrava diretamente os processos de integração social e em algumas situações, fomenta o 

aumento da violência e da criminalidade. Convém salientar que a violência, embora em 

muitos casos associada à pobreza, não é sua consequência direta, mas sim como as 

desigualdades sociais, a restrição do direito ao acesso à bens e recursos de lazer, esporte e 

cultura, operam nas especificidades de cada grupo social, podendo vir a desencadear 

comportamentos violentos.  

Na contemporaneidade o número de adolescentes em conflito com a lei tem 

aumentado consideravelmente, fazendo com que políticas e projetos sejam criados a fim de 

diminuir este número e por vezes, punir de forma severa estes adolescentes. No entanto, 

pouco é discutido nas políticas do nosso país sobre as origens e a etiologia deste fenômeno 

social, pouco tem-se falado sobre as desigualdades sociais extremas existentes e como isso 

afeta a subjetividade dos adolescentes que estão inserido neste contexto de vulnerabilidade 

social. Diante do sistema capitalista no qual nossa sociedade está posta, o consumo é 

                                                
1 Debate desenvolvido especialmente por Loic Wacquant, (2013) demonstrando que no neoliberalismo 
o Estado Penal toma o lugar do Estado Social, efetivando políticas de criminalização da pobreza e da 
juventude pobre.  
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estimulado a todos, independentemente da idade ou classe social.  Aqueles que possuem 

maior poder aquisitivo tem um amplo leque de possibilidades e escolhas a serem feitas, 

relacionadas há diversos âmbitos da vida, enquanto aqueles que não desfrutam das mesmas 

possibilidades e oportunidades ficam à mercê do descaso político – relacionados a saúde, 

educação, segurança - e das ínfimas oportunidades que podem surgir na vida desses 

sujeitos.  

A socialidade resultante de todas as contradições até então apontadas neste artigo, 

levam por sua vez, a desvalorização de todo o potencial que cada sujeito tem latente em si, 

minimizando todas estas pessoas em sujeitos que não têm o real direito de se expressar e 

de estar no mundo da forma que lhe convém. Sendo assim, o artigo em questão traz os 

resultados da pesquisa de Iniciação Científica de uma graduanda do curso de psicologia, 

desenvolvida na área do Serviço Social. Inicialmente, o objetivo geral foi “conhecer a 

contribuição do estilo musical rap e da arte do grafite no desenvolvimento da interação social 

de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto”, que 

intencionava entrevistar os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em 

meio aberto em Londrina, entretanto, ao solicitarmos no CREAS – II - Centro de Referência 

de Atendimento Especializado de Londrina que executa tais medidas, a autorização para o 

desenvolvimento das entrevistas, estas foram negadas. Neste contexto houve a 

reconfiguração da proposta e o objetivo geral passou a ser investigar a influência dos 

elementos do movimento hip hop - Rap e Grafite - na interação e modo de se expressar de 

adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social, tendo como sujeitos 

protagonistas do Movimento Hip Hop em Londrina.  

Em meio dos objetivos específicos, buscou-se também compreender como a arte, 

pode em seu sentido transformador, colaborar para a construção de novas sociabilidades, 

consciência de classe e posicionamento crítico, considerando-se na pesquisa em questão os 

elementos artísticos música e artes plásticas, veiculados pelo movimento hip hop. A 

metodologia se pautou na pesquisa qualitativa, composta de revisão bibliográfica sobre a 

temática e pesquisa de campo a partir da participação em eventos do movimento Hip Hop em 

Londrina e entrevistas semi-estruturadas com três ativistas do movimento, os quais 

assinaram o termo de consentimento e permitiram que seus nomes artísticos fossem 

divulgados. 

2. Arte e engajamento político no movimento hip hop  

Desde o início do processo de investigação desenvolvido nesta pesquisa, 

acreditávamos que a arte pode somar em processos que estimulam transformações e por 

sua vez, sempre vimos que os elementos artísticos do movimento hip hop ganham 

particularidades a medida que dialogam com uma parcela da juventude que busca canais de 
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identificação social e política. No decorrer das leituras desenvolvidas durante a revisão 

bibliográfica conseguimos aprimorar as reflexões, conforme abordaremos a seguir.  

De acordo com o viés da psicologia Histórico-cultural, a música é criada pela utilização 

cultural e pessoal dos sons. Assim, a música age sobre a cultura que lhe dá forma e da qual 

ela deriva, ao mesmo tempo em que se insere na estrutura dinâmica onde ela se formou 

(TOMATIS e VILAIN, 1991).  É possível compreender que a música é utilizada e encontrada 

diferentemente pelos indivíduos, quando observado contextos e significados compartilhados. 

Diante disso, “configura-se, então, uma dinâmica entre sujeito, contextos sociais, cultura, 

linguagem, pensamento, atividade, emoções, sentimentos e dimensão artístico-criadora.” 

Vygotsky (1896-1934 apud Wazlawick; Camargo; Maheirie, 2007, p.106). Sendo assim, a 

música pode ser entendida como uma forma de expressão e de produção de fatos de uma 

cultura.  

Segundo Maheirie (2001), a música pode ser considerada uma forma de resistência e 

superação dos indivíduos, vista como uma questão social que realiza juntamente com a 

política, um vínculo que questiona os valores sociais e as significações dos sujeitos, sendo a 

música, portanto, observada “como uma forma de linguagem reflexivo-afetiva, ou seja, 

expressão do pensamento afetivo, que possui uma função simbólica, sendo expressão de 

toda uma época, com suas determinações e possibilidades” (MAHEIRIE, 2003, p.91). 

Diante de tais aspectos, vemos que a música tem caráter essencial na vida dos 

sujeitos sociais, e além disso, é plausível considerar que o favoritismo quanto aos gêneros 

musicais podem demonstrar muito sobre o indivíduo, como aponta Green (1987, apud Pesce 

& Oliveira, 2012). As preferências musicais dos adolescentes estão ligadas a gêneros 

musicais que para eles possuem um significado relacionado à liberdade de expressão e de 

mudança. Assim, a relação que os adolescentes mantêm com a música pode vir a representar 

uma manifestação de uma identidade cultural caracterizada por duas vias: classe de idade e 

do meio social. 

O pensador Vygotsky (1896-1934), demonstra suas ideias em relação aos artistas,  

apontando que os mesmos tem, através de um sistema simbólico, a possibilidade de 

transparecer ao seu público suas emoções, podendo elas ser angustiantes e desagradáveis, 

mas que, através de uma descarga, as mesmas são capazes de se transformar em emoções 

opostas, ou seja, neste sentido, a arte possibilita ao artista não só uma descarga de emoções, 

mas também a mutabilidade de seus sentimentos, assim como a mutabilidade do que 

transparecerá para o público.  

Dentro das diferentes expressões artísticas, incluímos os elementos do movimento 

hip hop como canalizador da arte, especialmente música, dança e artes plásticas. Esse 

movimento exprime-se por meio da arte e apropria-se da rua como palco para o fazer artístico 

(SILVA, 1999). Somando a isso, o hip hop vincula a arte à esfera do protesto, que geralmente 
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acontece pela via dos posicionamentos críticos e de combate a qualquer forma de opressão, 

racismo, violência e descaso mediante à juventude, em especial. Segundo Andrade (1999), 

o movimento hip hop é manifesto como um movimento social, que permite aos jovens 

desenvolver uma educação política, e como consequência exercer o direito à cidadania. 

Neste sentido, o movimento hip hop, originado da necessidade de sociabilidade de jovens 

das periferias de grandes centros urbanos, oferece ao espaço urbano - constituído de bairros, 

ruas e escolas - elementos de identificação e formação para adolescentes, que se traduzem 

na resistência à ideologia dominante e discriminadora. (MAGRO, 2002).  

Posto tais pontos, podemos sugerir que os elementos da cultura hip hop são 

importantes componentes de compreensão psicossocial de jovens residentes em territórios 

periféricos em situação de vulnerabilidade social, sugerindo que tais elementos contribuem 

ativamente na forma de manifestação de autonomia, visão de mundo, expressão de 

sentimentos e ideologias.  

Segundo Castro, Abramovay e Andrade (2001), experiências que priorizam a 

participação dos jovens como protagonistas do seu processo de desenvolvimento vêm 

demonstrando ser alternativas eficientes para superar a vulnerabilidade desses sujeitos, 

tirando-os do ambiente de incerteza e insegurança. Os autores apresentam que captar e 

disseminar a expressão dos jovens, concretizando suas potencialidades juvenis e permitindo 

que eles contribuam para a problematização de seu cotidiano se faz essencial. Além disso, a 

valorização das formas de expressão tipicamente juvenis, tais como o rap e o grafite, 

colaboram para que tanto os próprios jovens quanto os demais integrantes da sociedade, 

reconheçam esses atores como capazes de contribuir e construir soluções pacíficas para os 

conflitos sociais. (CASTRO, ABRAMOVAY e ANDRADE, 2001). 
O movimento hip hop por sua vez, propicia e oportuniza que os sujeitos se mostrem e 

se expressem no seu cotidiano, demonstrando sua visão de mundo, criando um pensamento 

reflexivo-crítico, treinando autonomia e dando possibilidade de aprendizados, que para os 

jovens em situação de vulnerabilidade social muitas vezes não é possível apreender na 

educação formal, mas sim em experiências que demonstram  uma linguagem de proximidade 

com a realidade destes jovens, as quais contribuirão para sociabilidade como um todo. Desta 

forma, o movimento hip hop pode ser considerado um instrumento que auxilia os jovens ou a 

qualquer um que o utilize a exercer o seu direito à cidadania, e assim tornar-se visível na 

sociedade.    

3.  Voz e protagonismo: Vivências de atuantes do hip hop  

Os elementos da cultura hip hop podem ser considerados como instrumentos de 

engajamento político, capazes de reelaborar o cotidiano e permitir a construção e 
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reconstrução de identidades. Sendo assim, atividades de cunho artístico e cultural podem ser 

consideradas integrantes de um conjunto de estratégias no campo da saúde, voltadas a 

produção de subjetividade, construção de projetos de vida e reconstrução da cidadania dos 

sujeitos. De acordo com as informações obtidas a partir das entrevistas, foi possível observar 

que o movimento hip hop se faz importante e potencializador desde muito cedo na vida de 

alguns jovens, principalmente para aqueles que são pertencentes à uma classe social 

desfavorecida e por vezes excluída na sociedade vigente.  

Conforme as entrevistas foi possível observar que em alguns casos, o movimento hip 

hop é a primeira forma de arte que esses jovens têm contato. Isso pode ser evidenciado na 

fala de um dos entrevistados quando ele discorre:   
O movimento hip hop, assim, na vida de um jovem negro, da periferia, 
que é o meu caso, começa bem cedo. É o primeiro contato que a 
gente tem com a arte na periferia é a arte do hip hop, é o grafite, é o 
brake, é o Dj, o Mc, porque é a mais democrática e a mais próxima 
ali, então é o primeiro contato que a gente tem” (Carão Capstyle). 

Para além disso, foi possível observar que o movimento hip hop pode ser influente na 

constituição da forma de agir e se mostrar no mundo, em especial na vida dos jovens que 

não tiveram muitas oportunidades. Tal fato é evidenciado quando um dos colaboradores 

relata: “O hip hop moldou quem eu sou hoje até, tudo. Tudo é por causa desse envolvimento, 

o que eu sou hoje, o que eu penso, o jeito que eu lido com as coisas. É tudo por causa desse 

envolvimento com a arte” (Makale Uzi). O colaborador ainda afirma: 
[...] quando eu tinha quatorze, quinze anos, eu não sabia lidar com a 
situação que eu tinha dentro de casa, droga, crime, tudo o que eu 
passei, eu estava me perguntando o que estava acontecendo, 
porque era assim, e aonde eu me encaixava no meio disso tudo. O 
fato de eu ter entrado em contato com a arte, me ajudou a lidar e 
enfrentar muito melhor as adversidade.” (Makele Uzi).  

Diante de tais apontamentos é possível observar que o movimento hip hop pode ser 

um veículo de inclusão na vida do adolescente, de forma que, a partir do movimento ele pode 

encontrar seu lugar no mundo e conseguir se expressar através dos estilos artísticos 

disponibilizados a eles. Neste sentido, o movimento hip hop constitui uma possibilidade de 

intervenção político-cultural e também como uma forma de compreender os jovens e ouvi-

los. (LOURENÇO, 2010). 

Ademais, segundo Andrade (1997), o jovem objetivando reafirmar a sua identidade - 

étnica e geracional - reconhece a possibilidade de participar das relações sociais, exibindo 

suas opiniões na música ou simplesmente no estilo do grupo, e desta forma, conseguindo 

investir em seu autoconhecimento, organizando-se em grupos político, politizando-se, instrui-

se e deixando de ser um jovem sem grandes perspectivas de futuro. O fato é reafirmado na 

fala de um dos entrevistado quando ele relata: “[...] e antigamente ele nem queria saber, era 

mais um neguinho igual tem muito. Então a arte te dá essa oportunidade, essa chance de 
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poder aparecer e mostrar o que você pensa e mostrar o que você é.” (Carão Capstyle). E o 

discurso é ainda é ressaltado quando outro colaborador afirma “A arte te dá algo a mais.” 

(Makale Uzi) 

Além disso, é possível observar que o movimento hip hop, além de ser um 

potencializador e uma forma de expressão e afirmação de identidade, é também uma forma 

de educar e conscientizar. Segundo um dos nossos sujeitos “[...] é uma maneira de você 

conscientizar e de se conscientizar ao mesmo tempo.”. (Makale Uzi).  Isso pode ser 

observado na fala de outro dos entrevistados quando ele diz:  
Eu tive a sorte de ir pra casa do hip hop, por causa do grafite, acabar 
conhecendo os caras da rima, e me envolver mais com a rima, com 
Rap. Hoje, dez anos depois, nós estamos com um grupo de rap há 
cinco anos. E a gente usando da nossa arte pra se expressar, 
falando da nossa forma, e falar o que a gente vê, a nossa crítica, 
nossa visão social.” (Thales Uzi).  

Segundo Silva (1999), os rappers proclamam desde o início a condição de “anti-

sistema”, desta forma, promovem uma ampla crítica à ordem social, ao racismo e a alienação 

produzida pela mídia. Constroem, além disso, mecanismos culturais de intervenções por meio 

de práticas discursivas musicais e estéticas que valorizam o “autoconhecimento”. Por isso, é 

perceptível que adolescentes integrados aos movimentos juvenis elaboram interpretações 

próprias sobre problemas específicos advindos da estrutura social.   

Para mais, o hip hop ainda pode ser utilizado como ferramenta de empoderamento 

para classes excluídas e de jovens que vivenciam em seu cotidiano violências subjetivas, à 

exemplo do racismo e da estigmatização. Segundo Silva (1999), a partir do autoconhecimento 

sobre a história da diáspora negra e da compreensão da especificidade da questão racial no 

Brasil, os jovens, através do movimento hip hop elaboraram a crítica ao mito da democracia 

racial, denunciando o racismo, a marginalização da população negra e de seus 

descendentes. Enquanto denunciavam a condição de excluídos e dos fatores ideológicos que 

legitimavam a segregação dos negros no Brasil, os artistas passaram então a também afirmar 

a identidade negra de forma positiva. A afirmação da negritude e dos símbolos de origem 

africana e afro-brasileira passaram a estruturar o imaginário juvenil, desconstruindo-se a 

ideologia do embranquecimento. (SILVA, 1999). Isso pode ser evidenciado na fala de um dos 

colaboradores quando ele expõe “Eu particularmente, tento sempre levar alguma coisa, a 

minha temática é afro-brasileira, eu pinto os negros, que é pra gente se ver na parede, ver 

que a gente é bonito.” (Carão Capstyle). O argumento, portanto, evidencia que a radicalização 

da afirmação da negritude e o protesto contra a discriminação étnico-social da população 

negra que advém principalmente das periferias, ocorrem também a partir da cultura hip hop.  

O movimento hip hop desta forma, propicia um momento favorável para o 

desenvolvimento de novas relações entre pessoas, grupos ou coletividade, que tem como 
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motivador símbolos e referências culturais internacionalizadas, ilustrando o debate de Tella 

(1999), quando o autor coloca que a ampliação da consciência social e étnica pode vir a servir 

como mobilizador de novos comportamentos, nos quais os objetivos consistem em provocar 

uma reação crítica dos jovens, que passam a questionar elementos que estão presentes no 

imaginário social. O autor aponta inclusive, que o rap também se transforma num veículo de 

construção de identidades, trazendo a formação da consciência da violência praticada contra 

a população negra. O rap torna-se um canal de produção de novos elementos e símbolos 

culturais da população negra, os quais muitas vezes são conflitantes com os elementos 

aceitos pela sociedade branca, contribuindo como um instrumento de contestação e 

questionamento da realidade social.  

Tela (1999), aponta que a arte pode ser vista como um importante veículo para a 

formação de grupos, integrando socialmente seus membros como um espaço de lazer ou 

mobilizador social. Tais características podem ser visualizadas nos elementos do hip hop, 

movimento que como já apontamos, possui papel central no cotidiano de parcela da juventude 

negra que habita a periferia, funcionando como meio de integração dos jovens em torno do 

ritmo e dos temas que o rap aborda. Um dos colaboradores confirma o argumento do autor e 

também colabora muito na compreensão do objeto analisado na pesquisa em questão ao 

expor que: 
Através do grafite eu conheci muita coisa, conheci pessoas conheci 
lugares, aprendi muito também, não só o aprendizado da arte, mas 
o aprendizado no geral mesmo. Aprendi muita coisa, então eu posso 
falar que a minha escola é o Hip Hop.” (Carão Cpastyle).  

Posteriormente o mesmo colaborador ainda ressalta que “[...] consegui me 

desenvolver, me desenrolar e conseguir viver a vida sem depender dessa formação clássica 

que eu teria que me formar para trabalhar … hoje eu vivo de arte”, demonstrando o quão 

significativo e influente foi o movimento hip hop na vida dele.  

Como a maioria das manifestações artísticas que nasce da turbulenta sociedade, o 

movimento hip hop tem auxiliado um número significativo de adolescentes e jovens adultos a 

encontrar uma identidade e a elevar sua autoestima. A vergonha da vida discriminada da 

favela pode dar lugar à altivez própria dos que se descobrem capazes de fazer arte, de mudar 

a própria vida e as daqueles a quem amam, e de transformar a falta de uma perspectiva 

existencial na saudável e transformadora consciência da cidadania (ROCHA, DOMENICH e 

CASSEANO, 2001). Isso pode ser evidenciado na fala de um dos entrevistados quando ele 

diz: 
O Hip Hop é isso aí, pelo menos no meu ponto de vista, o hip hop 
realmente resgata mesmo, em todos os sentidos, você começa a ser 
visto, a ser percebido. Eu, sem hip hop não sei se estaria vivo hoje, 
se não teria entrado no crime, igual vários amigos meus entraram, 
ou estão presos, ou mortos, então é uma coisa que eu só tenho a 
agradecer. (Carão Capstyle). 
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Portanto, as análises e a realização das entrevistas nos permitem constatar que de 

fato a arte é um elemento potencializador, e o hip hop pode ser compreendido como um canal 

de acesso à arte. Um dos protagonistas entrevistados chegou a ampliar essa reflexão, 

demonstrando que além de ser canal de arte, o hip hop proporciona uma arte mais 

democrática2, pois, segundo ele: 
“Eu acho que o Hip Hop é arte, e como ele é uma arte democrática, 
a mais democrática. Pra mim, o grafite é a arte plástica mais 
democrática que existe, porque você tem que estar na rua, para 
todos. E eu posso usar o meu grafite de uma forma social, para levar 
alguma mensagem para alguém. Então o grafite tem que ter essa 
mensagem.” (Carão Capstyle) 

 Além disso, foi possível observar na fala dos entrevistados que o movimento hip hop 

pode ser visto como uma importante ferramenta ao que se refere ao “resgate” de jovens que 

estavam inseridos no mundo do crime e introduzi-los em um mundo artístico, onde eles 

podem se expressar através de uma multiplicidade de possibilidades artísticas. Segundo um 
dos entrevistados:  

“O Hip Hop é isso aí, pelo menos no meu ponto de vista, o Hip Hop 
realmente resgata mesmo, em todos os sentidos, você começa a ser 
visto, a ser percebido. Eu, sem Hip Hop não sei se estaria vivo hoje, 
se eu não teria entrado no crime, igual vários amigos meus entraram, 
ou estão presos, ou mortos, então é uma coisa que eu só tenho a 
agradecer. [...] Eu sempre falo para a molecada que o Hip Hop ele 
realmente resgata, porque, não só hip hop, tem o esporte, por 
exemplo, a capoeira, o futebol, o samba, que é coisa que é de 
periferia; o jovem, no começo, ele quer ser alguém, ele quer aparecer, 
e aí o primeiro contato que ele tem é o hip hop, é o samba, é a 
capoeira, o skate, é uma forma de se diferenciar do restante, de uma 
forma boa” (Carão Capstyle).  

Nesta fala é possível observar que além do hip hop, outros elementos advindos da 

cultura negra, como o samba e a capoeira, são percebidas também como formas de se 

manifestar e se afirmar na sociedade. Além de ser uma forma de se expressar, o movimento 

hip hop traz reconhecimento por parte de outras pessoas. Isso pode ser evidenciado na fala 
de um dos colaboradores quando ele diz: 

Você olha para o lado e flagra onde você está inserido, na sociedade 
em si, no mundo. Vê os outros olhando e vindo falar com você. Em 
relação a hoje em dia, na Uzi³ alguém vem falar em relação a alguma 
música. Eu dou aula também, passo para a frente, do mesmo jeito que 
a gente recebeu quando era “pivete”, nós temos a molecada que a 

                                                
2 Ao refletirmos sobre a democracia do grafite, é impossível não nos atermos a situação recente 
ocorrida em São Paulo, capital, na qual, o atual prefeito da cidade, assim que assumiu sua gestão 
apagou o maior painel artístico aberto da américa Latina. 
http://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/24/politica/1485280199_418307.html. A nosso ver, essa ação 
traz vários significados, os quais vão desde a higienização social e o não reconhecimento da arte de 
rua como arte. Além disso, o impacto simbólico dessa ação vai na direção do silenciamento da 
juventude pobre. 

http://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/24/politica/1485280199_418307.html
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gente tem mais afinidade. Você vê brilhando no olho dele, a mesma 
coisa que brilhou no meu olho.” (Makale Uzi) 

Portanto, a literatura bibliográfica e os dados obtidos a partir das entrevistas, 

evidenciam a influência do movimento hip hop na vida de jovens que se encontram em 

situação de vulnerabilidade social, demonstrando que estes jovens têm uma série de 

“ganhos” ao que se refere a constituição psíquica e social. Para mais, também é possível 

observar que a partir do movimento os jovens passam a ser potencializados e a serem vistos 

pela sociedade, e para além de vistos, reconhecidos por grande parcela da população.  

4. Considerações Finais 

O presente artigo teve por objetivo analisar qual a influência dos elementos do 

movimento hip hop na constituição e forma de se expressar de adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social. Com o desenvolvimento da pesquisa foi, possível verificar que o 

movimento hip hop se faz efetivo ao que se refere em criar oportunidades de se expressar, 

gerar condições de desenvolver pensamentos críticos, trabalhar autonomia e discutir 

questões relativas as dificuldades sociais enfrentadas por esses sujeitos. 

Os adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social, na maior 

parte do tempo tem seus direitos negados e são austeramente exclusos da sociedade, de 

forma que tem restringidos os direitos de se expressar, assumir e construir uma identidade 

marcante e atuante de acordo com seus ideais. A sociedade, por sua vez, internaliza e coloca 

em prática estas perspectivas e acaba por rotular a maioria desses jovens e adolescentes, 

os colocando na margem da sociedade, de forma que por conta da criminalização da pobreza, 

preconceito racial e inúmeros outros tipos de discriminações, eles tem reafirmado e 

internalizado a ideia de exclusão que lhes é imposta, de modo a se sentirem deslocados e 

rejeitados pela sociedade. Por conta desta exclusão, diversas vezes os próprios adolescentes 

acabam assumindo uma postura mais rígida e reservada, o que resulta em uma possível 

dificuldade de construção de confiança e credibilidade ao olhar deles, o que diminui a 

efetividade de comunicação e trocas de conhecimento com estes adolescentes. Neste 

sentido, o hip hop pode ser um instrumento utilizado para aproximar os adolescentes de 

outras pessoas, as quais possam contribuir com pensamentos e conhecimentos, ao mesmo 

tempo em que possam aprender com a realidade dos jovens. Além disso, o movimento hip 

hop, se mostra eficaz ao cumprir um papel de porta voz do que os jovens pensam, falam, 

acreditam e sentem, comprovando a sua eficácia ao que alega a aproximação dos jovens 

com os seus pares e com a sua própria realidade, a qual a partir da arte pode ser reelaborada  

____________________ 
³ O termo “Uzi” diz respeito ao nome de um grupo de Rap independente do município de Londrina, 
formado por dois dos entrevistados da pesquisa.  
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e reformulada de uma forma crítica e construtiva. 

Como um movimento inicialmente periférico, o hip hop apresenta-se como uma das 

primeiras formas de arte apresentada a esses jovens, e claramente apresentam um dinâmica 

de mundo diferente, onde cada uma das manifestações artísticas presentes no movimento, 

sejam elas o rap, grafite, Mc, Dj ou o brake, propiciam ao adolescente uma forma de 

expressão de sentimentos e ideologias, criando autonomia e podendo vir a servir como um 

instrumento de descarregas de sentimentos. Os recursos apresentados pelo movimento 

também aparecem como precursores de uma realidade que é ignorada pela maior parte da 

sociedade. Ao apresentarem as realidades vivenciadas por eles, denunciando toda violência, 

descaso político, social e a exclusão, os adolescentes passam a transformar um espaço 

neutro em um locus de potência e visibilidade, colocando em cheque os modos de 

subjetivação capitalista preconceituosos e excludentes, demonstrando que apesar de 

rotulados como margem, também são rio.  
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